
1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 تمرین سوم درس متدولوژی

 

 

 

 استاد درس: دکتر رامسین

 

 

 علی ابریشمی

97301775 

 

 

 

 

 

 ۹۸پاییز 



2 
 

 DSDMو  XP ،FDDهای با متدولوژی DADسوال اول( مقایسه متدولوژی 

 

 معیار اول( تعریف شفاف و دقیق متدولوژی

 

 DAD متدولوژی

نیروی انسانی و شود. این متدولوژی تمرکز خود را بر روی های چابک محسوب میجزو دسته متدولوژی DADمتدولوژی 

ترین هدف در این متدولوژی ساخت سریع سیستم است که در زمان راندمان حداکثری آن گذاشته است. اولین و مهم

و  Inception ،Constructionکمینه آن را بتوان به مشتری ارائه داد. فازهای اصلی این متدولوژی عبارتند از 

Transition در فاز اول که .Inception انداز پروژه در آینده شود. سپس چشمنام دارد، در ابتدا تیم اولیه تشکیل می

کنند. سپس استراتژی فنی کار به گیرد و همگی بر آن توافق مینفعان صورت میگردد که این کار به وسیله ذیتبیین می

گیرد. در انتهای این فاز یکی ای برای ادامه کار و فازهای آتی صورت میریزی اولیهو برنامه ها مشخص شدههمراه نیازمندی

 گیرد. ها انجام میترین کارها برای موفقیت پروژه که عبارت است از شناسایی ریسکاز مهم

ها به  iteration پردازد. در طیهایی به کدزنی و ساخت محصول میiterationدر طی  Constructionفاز دوم یعنی 

ها در تر شده و فیدبکیابد. نیازهای مشتری در این میان دقیقصورت آرام و مستمر محصول ساخته شده و بهبود می

شود، محصول به محصول نهایی قابل دیپلوی نزدیک شده و ها انجام می iterationشود. به ترتیب که محصول اعمال می

شود تا همان ستم انجام میاعتبارسنجی و تست سی Transitionانتهایی پروژه یعنی یابد. در فاز کیفیت آن افزایش می

حیط ممحصول مدنظر کارفرما و مشتری تولید شده باشد. در صورت تایید مشتری، تحویل محصول صورت گرفته و در 

 شود. اجرایی دیپلوی می

ماهنگی نام دارد، یا ه Coordinateاول که شود. در بخش خود شامل سه بخش می DADهرکدام از فازهای متدولوژی 

ریزی فاز و هماهنگی اعضا و این کارها برای مثال شامل برنامهگیرند. کارهای ابتدایی برای شروع و آغاز آن فاز صورت می

باشد و توضیح دف آن فاز مییا همکاری نام دارد، کارهای اصلی که ه Collaborateگردد. بخش دوم که وظایفشان می

بندی کارها برای انتقال به مشتری و آغاز نام دارد که تکمیل و جمع Concludeگیرند. بخش سوم نیز ده شد، انجام میدا

 گیرد.های فاز بعد در آن انجام میفعالیت

های اولیه شامل رهبر تیم، صاحب شود. نقشهای اولیه و ثانویه شکسته میها به دو دسته نقشتیم DADدر متدولوژی 

باشد و محصول ها به نوعی فنی میشود. همانگونه که مشهود است، این نقشل، صاحب معماری و نیروی توسعه میمحصو

باشند و به تست های ثانویه به نوعی افرادی هستند که دارای سواد تخصصی دامنه مسئله میدهند. نقشاصلی را توسعه می

ا به این دلیل مهم اند که سیستم نهایی الزم است توسط اشخاصی هپردازند. این دسته از نقشو اعتبارسنجی سیستم می
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با سواد آن حوزه استفاده شود. برای مثال مشتری های نهایی یک سیستم پزشکی، افراد متخصص و با دانش در حوزه 

نیاز است از  نفر می توانند باشند. همچنین ۴۰معموال کم هستند و نهایتا تا  DADهای تعداد افراد تیمباشد. پزشکی می

لحاظ جغرافیایی نزدیک به یکدیگر بوده و در یک ساختمان قرار داشته باشند. در صورتی که تعداد اعضا زیاد باشد، آنگاه 

های رهبر تیم، صاحب محصول، صاحب معماری، توسعه دهنده شود که هرکدام دارای نقشهایی شکسته میتیم به زیرتیم

 سعه داده شده، به محصول اصلی و نهایی دست توان یافت.باشد که با تجمیع محصوالت تومی

های های متفاوتی طی ویرایشهمانگونه که ذکر شد، این متدولوژی با دقت و جزئیات مبسوط شرح داده شده است و کتاب

تولید  یم برایمختلف به چاپ رسیده است. محصوالتی که در هر فاز الزم است تولید شوند، قواعد و قوانینی که اعضای ت

های کاری الزمه در های چتری تولید سیستم و به صورت کلی تمام فعالیتمحصول ملزم به رعایت شان هستند، فعالیت

گیرد نیز در این متدولوژی به اند. همچنین نقش های متفاوتی که هر کدام از اعضا برعهده میاین متدولوژی بیان گردیده

های قوی وژیاز منظر تعریف دقیق و شفاف جزو متدول DADگفت متدولوژی  تواندقت بیان شده است. پس درنتیجه می

 رو تیم استفاده کننده از آن دچار ابهام و دوراهی در طول تولید سیستم نگردد.شود که از اینمحسوب می

 

 XPمتدولوژی 

های چابک گردید. دولوژیارائه شد که انتشار آن باعث اوج گیری و شهرت مت 1۹۹6توسط آقای بک در سال  XPمتدولوژی 

کنیم. در فاز اول که فاز از شش فاز اصلی تشکیل شده است که با جزئیات در این بخش بیان می XPمتدولوزی 

Exploration ها از شود. این نیازمندیهای اولیه سیستم استخراج میشود، لیستی از نیازمندییا اکتشافی نامیده می

گردند. همچنین در این فاز اعضای تشکیل دهنده تیم که شامل بر مستندسازی مییا داستان کار user storyطریق 

کنند. در انتهای این فاز نیز معماری مربی، تیم توسعه، مسئول کسب و کار و مشتری است، تعیین شده و شروع به کار می

سطح باال و کلی که متافور  ماریگردد. این معکلی سیستم از طریق چندین پروتوتایپ مشخص شده و به مشتریان ارائه می

 گیرد.ای تولید سیستم مورد استفاده قرار میشود، به عنوان مبنا برنامیده می

ی از میزان فاز به ترتیب تخمینگیرد. در این ریزی با هدف ترسیم آینده راه انجام مییا برنامه Planningفاز دوم به نام 

گیرد. در انتها یکی سری وظیفه برای و سپس اولویت بندی کارها انجام میها صورت گرفته ساعات الزم برای انجام تسک

ر این فاز ابتدا برنامه مد دنام دارد.  Iterations to first releaseشود. فاز سوم اول برگزیده می iterationانجام در 

از کارها را برای پیاده سازی انتخاب شده و هر عضو یک مجموعه  شود. کارهای مدنظرآماده می iterationنظر در طی 

سازی کند. سپس شروع به توسعه محصول می شود و طی گام های تحلیل، طراحی، کدزنی، تست و یکپارچهانتخاب می

 V&Vاست که طی آن ابتدا عملیات  Productionizingگردد. فاز جهارم متدولوژی به نام محصول آماده انتشار اولیه می

گردد. در طی عملیات سیستم به محیط عملیاتی دیپلوی می Acceptanceل شدن تست انجام شده و در صورت قبو

 ها نیز چک گردد. دیپلوی الزم است درستی کار با دیگر سیستم
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شوند. در این فاز سازی میها انتخاب شده و پیاده user storyنام دارد که باقی  Maintenanceفاز پنجم از متدولوژی 

یابد که یا شوند. این چرخه تا جایی ادامه میای اجرا میسوم و چهارم به ترتیب و به صورت دوره به نوعی فازهای دوم،

user story ی از متدولوژی ها به اتمام رسیده باشند یا اینکه تصمیم به بازنشستگی سیستم گرفته شود. فاز ششم و نهای

مال شود و عملیات مستندسازی مرگ سیسیتم اعاست که طی آن سیستم بازنشسته اعالم می  Deathبه نام مرگ یا 

 گردد. می

افزار است. لید نرمهمانگونه که مشاهده می شود، این متدولوژی یک متدولوژی با جزئیات الزمه برای استفاده در یک تیم تو

ان بی های آن به صورت دقیقی practiceهای هرگام به همراه روجیهای کاری در آن تعریف شده و ختمامی فعالیت

ها و قواعد نیکنکته منفی درباره این متدولوژی عدم بیان نقش های افراد تیم است. اما از طرفی دیگر تک گردیده است.

افزار به دقت و با جزئیات فراوان اشاره گردیده است. های چتری تولید نرمالزمه برای کدزنی و همچنین مرتبط با فعالیت

 افزار گردیده است.های تولید نرمهای پرطرفدار و پراستفاده میان تیمز متدولوژیبه همین دلیل این متدولوژی یکی ا

 

 FDDمتدولوژی 

)که  Featureتوسط آقایان دلوکا و کاد ارائه شد. هدف اصلی این متدولوژی ارائه مفهوم  1۹۹۹در سال  FDDمتدولوژی 

شد. این متدولوژی به می های کاربر مدلین نیازمندگوییم( بود که به وسیله آاز اینجای متن به بعد به آن ویژگی می

های بعدی به صورت نیست و بسیاری از فعالیت های آغاز و اتمام پروژه را دارا نیست که در بخش full lifecycleصورت 

 نماییم. مفصل بررسی می

دیت صندلی در یک پرواز. چک کردن موجو گردد. برای مثالهر ویژگی به صورت یک عملکرد ریزدانه سیستم تعریف می

سازی است. به چندین ویژگی که در راستای یک هر ویژگی در مدت زمان کمتر از دو هفته توسط تیم توسعه قابل پیاده

ای از گردد(. مجموعه شود )البته با نام مجموعه ویژگی نیز بیان مییا فعالیت گفته می Activityهدف قرار دارند، یک 

احیه را به صورت زیربنای ن-عالیتف-توان این سه مفهوم ویژگیشوند. پس مییا حوزه می Areaیک ها متعلق به فعالیت

 تولید سیستم در نظر گرفت. 

کنیم. ابتدا یک مدل کلی از سیستم شوند که در ادامه بیان میفاز اصلی تقسیم می ۵فرایندها به  FDDدر متدولوژی 

و با بررسی دامنه مسئله به مدلی برای ه دامنه و افراد فنی گرد هم جمع شده گردد. تیمی متشکل از افراد خبرترسیم می

های مختلف ها در حوزهای ازمدلرسند. در این حین مستندات فنی مسئله خوانده شده، مجموعهافزاری میپیاده سازی نرم

گیردد. تیمی ها تعیین میت ویژگیرسیم. در فاز دوم لیسها به مدل اصلی میسازی و تایید مدلترسیم شده و با تجمیع

ها که یک ویژگی دهند. لیستنویسان اصلی دور هم جمع شده و تیم مدلسازی را تشکیل میمتشکل از مدیر پروژه و برنامه

ها. که برای ترسیم ویژگی-هافعالیت-هاگردد. این سلسله مراتب عبارتند از : ناحیهای است تشکیل میسلسله مراتب سه الیه

های درون هر شود. سپس فعالیتشود. بدین صورت که ابتدا ناحیه ها مشخص مین از روش باال به پایین استفاده میآ

 شود.های آن فعالیت مشخص میگردد و سپس تمام ویژگیناحیه تعیین می
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ر توسعه با همدیگر مدی ویژگی است. در این فاز مدیر پروژه، برنامه نویسان اصلی و پیرامونفاز سوم به نام برنامه ریزی 

شخص می کنند. برنامه ریزی ترتیب پیاده سازی ویژگی ها را انجام می دهند. همچنین زمان پیاده سازی ویژگی را نیز م

ه همراه تیمشان ببعد از آن مجموعه ویژگی ها یا همان فعالیت ها را به برنامه نویسان اصلی تخصیص می دهند تا هرکدام 

گان نسبت می دهد سازی نماید. بعد از آن هر برنامه نویس اصلی هر ویژگی را به یکی از توسعه دهندآن فعالیت را پیاده 

 تا آن را پیاده سازی نماید.

صلی مسئولیت سیستم را پیاده سازی می کنیم. برنامه نویسان ا iterationدر چندین  ،بعد از برنامه ریزی پیاده سازی

هند. در طول زمان را دارند. این کار را با تخصیص ویژگی به افراد تیم انجام می د پیاده سازی مجموعه ویژگی یا فعالیت

نویس اصلی به صورت همزمان در حال انجام هستند. بعضی از اینها توسط یک برنامه iterationپیاده سازی چندین 

 پنجم به صورت تکراری طبق موارد ذکر شده انجام میشوند. شود. فاز چهارم ونظارت می

ه مسئله صورت ویژگی برای طراحی موارد قابل پیاده سازی است. ابتدا یک بررسی بر دامن فاز چهارم یا طراحی پیرامون

شود. نمودار توالی رسم شده که در آن نحوه ارتباط میان اشیا نمایش داده می شود. گیرد. مستندات موجود مطالعه میمی

شود که شامل نمودار گیرد. و در آخر نیز پکیج طراحی تولید میورت میبعد از آن طراحی کلی از کالس و متدهای آن ص

 و محدودیت ها و فرضیات است. object modelتوالی، بهبودهای 

د. این پیاده فاز پنجم به نام ساخت پیرامون ویژگی است. در این گام پیاده سازی کالس ها و متدهای آن انجام می شو

احد کالس وپکیج طراحی باشد و وظیفه آن برعهده صاحب کالس است. بعد از آن تست  سازی ها بایستی کامال منطبق بر

 ها و سپس تست کلی تر سیستم انجام می شود. بعد از آن نیز کد در محیط عملیاتی دیپلوی می گردد. 

در هر بخش  نهمانگونه که ذکر شد این متدولوژی به صورت کامل و صریح مراحل و فعالیت ها را ذکر کرده است. همچنی

ش افراد مختلف محصوالت و مصنوعات را تشریح کرده تا دقیقا مطابق استانداردها تولید گردد. همچنین این متدولوژی نق

است که این  در توسعه سیستم را به صورت دقیق ذکر کرده تا هیچ کجا ابهامی وجود نداشته باشد. تنها مورد منفی آن

الیتها می نیست و استفاده کنندگان از متدولوژی در برخی جاها دچار خلل در فع full lifecycleمتدولوژی به صورت 

 شوند که الزم است خود فرایندهایی برای آن تشریح کنند.

 

 DSDMمتدولوژی 

افزار رمارائه گردید. هدف این متدولوژی توسعه سریع ن 1۹۹۴که یک متدولوژی چابک است، در سال  DSDMمتدولوژی 

سازی پذیری و شخصی ویژگی مهم این متدولوژی قابلیت انعطاف. ه استاندارد اصلی در این حوزه شده استو امروز باشدمی

 است. 

نام دارد، کسب و کار بررسی شده و بر  pre-projectاین متدولوژی از سه فاز اصلی تشکیل شده است. در فاز اول که 

 گردد. مبنای آن استارت کردن پروژه چک می
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گیرد. فعالیت اول تحلیل اصلی صورت می است. در این فاز چهار فعالیت project-properتدولوژی با نام فاز دوم این م

گردد سنجی پروژه است که آیا از دید تکنیکی پروژه قابل انجام است یا خیر. همچنین دید بیزینسی نیز بررسی میامکان

ست که پروژه متوقف شود و ادامه نیابد. فعالیت بعدی با هدف مکن امسنجی مالی نیز انجام شود. در این فعالیت تا امکان

فعالیت سوم از این گردد. یت حوزه و دامنه مسئله مشخص میشود. در این فعالسازی کسب وکار پروژه انجام میمشخص

شده  نکد تولید میگردد تا مشخصات کسب و کاری تعیی iterativeاست. به صورت  iterativeفاز توسعه کد به صورت 

گردد تا گردد. در این فعالیت محصول مرور میرا برآورده کند. در آخرین فعالیت این فاز نیز کد توسعه یافته دیپلوی می

 گردد.گیرد. در آخر نیز پروژه دیپلوی میاستانداردها رعایت شده باشد و اعتبارسنجی سیستم انجام می

گردد تا برآورده شدنشان قطعی مجدد اهداف بیزینسی چک می است که به صورت post-projectفاز سوم نیز به نام 

 گردد.

شود این متدولوژی به صورت شفاف و دقیق تمامی مراحل کار را توضیح داده و پوشانده است. همانگونه که مشاهده می

ی و مدیریتی های موجود در پروژه را نیز بیان نموده است که شامل افراد بیزینسی، فنی، فراینداین متدولوژی نقش

بیان های الزمه در طول پروژه به صورت کامل  practiceالت تولید شده و گردند. همچنین جزئیات فراتر مانند محصومی

 نماید.گردیده است. در نتیجه این متدولوژی در این معیار امتیاز باالیی کسب می

 

 XPو  DADمتدولوژی  دو مقایسه

افزار هستند. از های کاری توسعه نرمهای مشخص در رابطه با فعالیتو دستورالعمل هر دو متدولوژی دارای جزئیات فراوان

مطالب بیان شده در باشند. افزاری میدر میان تیم های نرم های زنده و پراستفادهیطرفی هر دو متدولوژی جزو متدولوژ

افزار در هیچ جایی از ه تیم تولیدکننده نرمای بیان شده است کامل، دقیق و جزئی به گونهها به صورت صریح، شفاف، کآن

 تولید سیستم دچار مشکل نشوند.

خواهد بود. با جستجو در  XPگری برتری دهیم، انتخاب متدولوژی ای یکی را بر دیاما اگر بخواهیم به صورت مقایسه

خواهیم  XPبودن منابع در رابطه با ه درباره هرکدام از این دو متدولوژی به بیشتر های منتشر شداینترنت در رابطه با کتاب

افزار یکی های تولید نرمرسید. این متدولوژی به صورت مفصل تری در منابع اینترنتی بیان شده است و استفاده بیشتر تیم

دولوژی هایی است که مت principleها و  practiceاز دالیل آن است. همچنین یکی دیگر از دالیل این رجحان وجود 

XP  آورده و بیان نموده است )به این موارد به صورت مفصل در معیارهای بعدی اشاره خواهد شد(با خود 

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 
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 fullبه دلیل  FDDهر دو متدولوژی به صورت دقیق و کاملی فعالیتها و واحدهای کاری را تشریح کرده اند. اما متدولوژی 

lifecycle تی خود اقدام یم توسعه دهنده در برخی گام ها چون راه حلی در پیش ندارد، بایسنبودن دارای اشکال است. ت

ورت دقیق صدارای یک مزیت بسیار مهم نیز هست که به  FDDبه اضافه کردن فرایند به متدولوژی کند. اما متدولوژی 

 fullیل به دل DADگفت  مراحل پیاده سازی نیازمندی ها را به وسیله مفهوم ویژگی ارائه می دهد. در کل می توان

lifecycle د.بودن تعریف شفاف تر و دقیقتری دارد و تیم نرم افزاری در استفاده از آن راحت تر خواهد بو 

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

انتخاب اول خواهد بود.  DADتر نسبت به ها به صورت کاملها و نقش practiceبه دلیل پوشش  DSDMمتدولوژی 

DSDM ها را نیز به صورت دقیق بیان کرده که بایستی در طول پروژه رعایت گردد. همچنین این والت و نقشمحص

افزار است که باعث گردیده اقبال به آن بسیار زیاد گردد و به متدولوژی امروزه استاندارد اصلی در حوزه توسعه سریع نرم

 سترس باشد.تر در دهمین دلیل تمام فرایندها و محصوالت به صورت دقیق
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 افزارهای عمومی چرخه توسعه نرممعیار دوم( پوشش فعالیت

 

 DAD متدولوژی

دهد. افزار را پوشش میهای چرخه تولید نرمباشد که تمامی فعالیتمی full lifecycleیک متدولوژی  DADمتدولوژی 

هایی که در پیش سیستم مشخص شده و ریسک هایشود، نیازمندییانداز اولیه از پروژه تهیه مچشم Inceptionدر فاز 

توان گفت این شود. به نوعی میسنجی در همین فاز انجام میشود. همچنین تحلیل امکانروی پروژه هست، استخراج می

 دهد. های مرتبط با تعریف و شروع پروژه را پوشش میفاز که اولین فاز از پروژه است، تمامی فعالیت

گیرند. در این فاز معماری های مرتبط با توسعه و ساخت سیستم صورت میفعالیت Constructionدر فاز دوم یعنی 

که یکی از نقش های اصلی  ها سیستم مطابق با آن تولید شود. نقش معمار iterationگردد تا در طی سیستم تعیین می

ه صورت دقیق مطابقت با معماری را ب در این متدولوژی است، وظیفه مدیریت آن را برعهده دارد و در طول زمان پروژه

گیرند. های ساخت، تست و دیپلوی به صورت مرتب انجام میهای متوالی فعالیت iterationکند. سپس طی رصد می

از شوند. است که تست های مختلف و در سطوح متفاوت نوشته و اجرا می practiceشامل یک سری  DADمتدولوژی 

ه سازی و دیپلوی به و تست موازی اشاره کرد. همچنین در این فاز فعالیت های یکپارچ TDD  ،ATDDةوان به جمله می

 گردد. ای اجرا میصورت دوره

شود. تست های نهایی نیز در این گام انجام می Transitionدیپلوی نهایی سیستم برای استفاده مشتریان در طی گام 

 maintenance گیرد. در این متدولوژی اما فعالیت یستم صورتگیرد تا پس از آن آموزش مشتری و تحویل سصورت می

 اضافه نمایند. به صورت مجزا اشاره نشده است و الزم است تیم توسعه با شروع یک فرایند خود این کار را به متدولوژی

 

 XPمتدولوژی 

ها استخراج شده و ل نیازمندیمی باشد. در این متدولوژی ابتدا در فاز او full lifecycleیک متدولوژی  XPمتدولوژی 

گیرد. شود، صورت میشناخته می Spikingوتایپینگ که در این متدولوژی به نام سنجی سیستم از طریق پروتتحلیل امکان

ه نامیده همچنین معماری کلی سیستم در این فاز مشخص می گردد. در فازهای دوم تا چهارم که به نوعی موتور توسع

ای انجام می شوند. این چرخه تا اتمام ی، تست و دیپلوی کردن سیستم به صورت تکراری و دورهشوند، مراحل کدزنمی

دهد. در انتها نیز یک فاز به نام ا تشکیل میرنیز یک فاز از پروژه  maintenanceها ادامه خواهد یافت. گام مهم تسک

 گیرد. آن صورت می مرگ وجود دارد که بازنشسته کردن سیستم و فعالیت های پس از مرگ در
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 FDDمتدولوژی 

شود که تحلیل شود. پروژه هنگامی شروع میمحسوب نمی full lifecycleاین متدولوژی به عنوان یک متدولوژی 

شده باشد.  نفع از قبل حاصلریزی انجام شده و توافقات تیم ذیسنجی اولیه از قبل انجام شده باشد. همچنین برنامهامکان

گردد. برای مثال اعتبارسنجی سیستم و درستی آزمایی آن های پس از دیپلوی نمیتدولوژی شامل فعالیتهمچنین این م

گیرد. اما باقی نیز در ذیل آن جا نمی maintenanceهای دیپلوی نهایی و شود. فعالیتجزو متدولوژی محسوب نمی

طراحی منطقی و معماری، کدزنی و تست به صورت  ها،افزار یعنی استخراج و مدلسازی نیازمندیهای توسعه نرمفعالیت

 خوب و دقیقی در آن ذکر شده است. 

 

 DSDMمتدولوژی 

ها در دو فاز سنجی و استخراج نیازمندیاست. فعالیت تحلیل امکان full lifecycleیک متدولوژی  DSDMمتدولوژی 

project-proper لوژی یک گام فراتر رفته و اهداف بیزینسی شود. همچنین این متدوبه صورت کامل و دقیق انجام می

سنجد. این متدولوژی در محصوالت خود کند و تطابق سیستم توسعه یافته را با آن میرا به صورت جزئی بررسی می

کند. بعد از تعیین معماری اصلی سیستم، مراحل کدزنی، تست و دیپلوی حل را نیز تبیین میمعماری جزئی و در دامنه راه

 ست. امطلبی بیان نشده  maintenanceگیرد. اما از فعالیت همین فاز انجام می نیز ذیل

 

 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

های چرخه تولید گیرند که به صورت حدودا کاملی فعالیتقرار می full lifecycleهای هر دو متدولوژی جزو متدولوژی

تنها از  XPدهد و در کان سنجی را به صورت کامل تری انجام میمتحلیل ا DADدهند. متدولوژی افزار را پوشش مینرم

تری پوشش کامل فازهای توسعه و تست را به صورت XPشود. اما به تحلیل امکان سنجی پرداخته می Spikingطریق 

گردد آن باعث می maintenanceنماید. همچنین فاز های آن بیان می practiceداده و جزئیات بسیار بیشتری درباره 

اده است تا دکه پس از ساخت سیستم نیز امکان بهبود و تکمیل سیستم وجود داشته باشد. در انتها نیز فاز مرگ قرار 

 ید سیستم مستند شده و در آینده مورد استفاده قرار گیرد.های کسب شده از تولدرس

 باشد.تر میافزار کاملمهای تولید نردر پوشش فعالیت DADبه نسبت از  XPتوان گفت که در نتیجه به صورت کلی می
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 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

شود. همین مورد های مهم ذیل آغاز و اتمام پروژه را شامل نمیبسیاری از فعالیت FDDهمانگونه که بررسی شد متدولوژی 

ه عنوان یک باز آن برتر بوده و  DADلقب نگیرد. از این رو متدولوژی  full lifecycleباعث شده است که یک متدولوژی 

 قابل استفاده است.  full lifecycleمتدولوژی 

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

سب و کار و کیک متدولوژی کامل با انواع جزئیات از شروع تحلیل امکان سنجی پروژه تا تحلیل موارد  DSDMمتدولوژی 

تمرکز بهتر و بیشتر شود اما نیز این فعالیت ها را شامل می DAD دانیمسپس کدزنی و دیپلوی آن است. همانگونه که می

DSDM های افراد تیم و بر محصوالت تولیدی، نقشpractice گردد که می های الزمه برای انجام باعثDSDM  به

 برتری یابد. DADنسبت 
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 های چتری توسعه نرم افزارمعیار سوم( پشتیبانی از فعالیت

 

 DAD متدولوژی

سازی هایی در این متدولوژی در نظر گرفته شده است. در ابتدا تحلیل امکان سنجی و مشخصمدیریت ریسک فعالیتبرای 

ها ریزیشود تا در طول انجام پروژه ریسک موجود مینیمم شود. همچنین در برنامهباعث می Inceptionها در فاز ریسک

کاربران و  iterationشوند. در این متدولوژی پس از اتمام هر  ها به حداقل ضرر منجرگیرند تا ریسکجوری در نظر می

 integrationدهند تا اعتبارسنجی سیستم انجام گیرد. همچنین ذی نفعان جمع شده و نظر خود را درباره سیستم می

ط و سیستم به صورت مرتب validationو هم  verificationشوند تا هم های منظم باعث میبه صورت پیوسته و تست

 مستمر صورت گیرد.

گیرد. در ابتدای هر فاز بخش اول در این متدولوژی به صورت پیوسته و در تمامی فازها به دقت صورت میمدیریت پروژه 

ریزی کارها گیرد. برای مثال برنامههای آن فاز انجام میریزی تمامی فعالیتبرای هماهنگی و برنامه Coordinateیعنی 

گیرد تا ده صورت میشنیز ارزیابی از موارد انجام  concludeشود. در بخش ین بخش انجام میو تقسیم وظایف در ا

شود تا برنامه کیفیت خود را از دست ندهد. همچنین وجود مطابقت آن با برنامه چک شود. پس ریویو مستمر باعث می

وجود گردد.  و وظایف به شدت دقیقشود تا مدیریت کارها های گوناگون در پروژه باعث میهای مختلف و تیمنقش

burndown chart .در این متدولوژی نیز در همین جهت بوده تا مدیریت وظایف به خوبی صورت پذیرد 

های گوناگون و افزار از قبیل تستهای متعدد مرتبط با کیفیت نرم practiceمدیریت کیفیت نیز به دلیل وجود 

نیز باعث  iterativeخود قرار گیرد. وجود فرایندهای  محصول در حد اعالی شود کیفیتسازی پیوسته باعث مییکپارچه

ها نیز کیفیت کارها و مصنوعات شده تا کیفیت از درجه باالتری برخوردار شود. همچنین به دلیل قابلیت ردیابی به نیازمندی

 یابد.افزایش می

 

 XPمتدولوژی 

در این متدولوژی پوشش داده شده است. مدیریت ریسک به وسیله افزار به صورت کاملی های چتری توسعه نرمفعالیت

های مختلف از ابتدای پروژه صورت می گیرد. همچنین وجود برنامه ریزی طی پروتوتایپ و آزمایش Spikingعملیات 

د دیگر پروژه بسیار بهتر صورت گیرد. همچنین در این متدولوژی هماننشود که پایش و کنترل های مختلف باعث میگام

متدولوژی های چابک کاربر سفیر به صورت فعال در تیم وجود دارد و در صورتی که فیدبکی مدنظر باشد یا نیازمندی 

عوض شده باشد، به تیم گوشزد خواهد کرد. نکته مهم دیگر در مورد مدیریت ریسک انتشار سریع نسخه اولیه از سیستم 

شود و به در یک منبع یکسان تجمیع می collective code ownershipکدها به صورت  XPاست. در متدولوژی 

 گیرد. سازی به صورت مستمر صورت میهمین دلیل یکپارچه
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 iterationگانه در ابتدای هر ریزی در یک فاز جداگیرد. برنامهمدیریت پروژه در این متدولوژی به صورت کامل انجام می

نتهای هر اگیرد. همچنین در جلسات تر صورت میوژه بسیار راحتبندی و کنترل پردرنتیجه زمانگیرد انجام می

iteration  .فیدبک ها گرفته شده و اعمال می شوند 

بیان شده است که  practiceک سری یگیرد. بدین صورت که مدیریت کیفیت در این متدولوژی در حد اعال صورت می

ی دونفره، برنامه نویس از آنها عبارتند از: جلسات استنداپ روزانه،تیم ملزم به انجام آن ها به صورت مرتبی می باشد. برخی 

فاده و انجام این . در نتیجه با استCRCهای ریفکتورینگ، جابجایی افراد در قسمت های مختلف کد و استفاده از کارت

پیوسته  V&Vها و ازمندیموارد کیفیت کد تولید شده بسیار باال خواهد رفت. از طرفی دیگر به دلیل قابلیت ردیابی به نی

 باعث شده است کیفیت ارتقا یابد.

 

 FDDمتدولوژی 

ریزی مبتنی بر ریسک، دخیل نکردن کاربر و ... سنجی، برنامهمدیریت ریسک در این متدولوژی به دلیل نبود تحلیل امکان

ربر را دخیل است، اما چون کا iterativeدچار نقایص عمده ای است. همچنین با وجود اینکه این متدولوژی دارای ذات 

 iterative incrementalمانند. اما ها با قوت قبلی باقی میکشود، برخی از ریسکند و سیستم به او دمو داده نمینمی

 ردد.گشود که ریسک ها کمی کمتر باعث می iterationبعد از هر  V&Vبودن آن، 

ن هر ویژگی و ی نقاط ضعف است. به دلیل برنامه ریزی دقیق زمامدیریت پروژه در این متدولوژی دارای نقاط قوت و برخ

ها و همچنین ساختاربندی خوب پروژه، زمان بندی ها بسیار دقیق و مطمئن هستند. همچنین وجود سلسله مراتب نقش

سازی هها توزیع شده باشد. اما یک نقص آن است که به جز پیادگردد که به خوبی مسئولیتمفهوم صاحب کالس باعث می

 اند.ریزی نیستند و رها ماندههای جانبی دارای برنامهسیستم، دیگر فعالیت

ها است. گیرد. دلیل اصلی ان وجود خاصیت ردیابی به نیازمندیمدیریت کیفیت در این متدولوژی بسیار خوب انجام می

خوب و دقیق موارد خواسته شده را پیاده ها مسئولیت دارند که به نحو بسیار ها و صاحبان کالسبه همین دلیل مدیر تیم 

 سازی نمایند.

 های چتری در این متدولوژی دارای نقاط قوت وضعف است و به صورت کامل پوشش داده نشده است.در مجموع فعالیت

 

 DSDMمتدولوژی 

کاری  سب وآغاز شده و امکان سنجی ک pre=projectمدیریت ریسک در این متدولوزی از ابتدای پروژه یعنی در فاز 

های تحلیل گیرد. همچنین فعالیتاین کار به صورت مداوم صورت می iterativeگیرد. سپس با فرایندهای صورت می

 شود ریسکها شناسایی شده و حذف گردد.که در فاز دوم قرار دارند باعث می foundationامکان سنجی و 
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گیرد. همچنین مدیریت کیفیت نجام میار محصوالت متدولوژی ریزی و مستندسازی آن دمدیریت پروژه نیز به دلیل برنامه

گیرد. این موارد شامل کارهای زیر های هشت گانه در این متدولوژی به خوبی صورت می practiceنیز به دلیل وجود 

 گ و ...ا، ارتباط موثر میان افراد، مدلسازی و پروتوتایپین ّشود. کنترل و پایش مداوم پروژه، مهندسی نیازمندیمی

افزار بسیار های چتری مهندسی نرمشود، این متدولوژی در پوشش فعالیتدر نتیجه همانگونه که بیان شد و مشاهده می

 کامل و دقیق است.

 

 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

است  Inceptionد فاز جداگانه برتر است. دلیل نیز وجو DADتوان گفت متدولوژی از جنبه ارزیابی مدیریت ریسک می

نماید. در جنبه مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت که به صورت متمرکز همین هدف را دنبال کرده و ریسک ها را ارزیابی می

ای اعمال در حین کدزنی سیستم گانه بر 1۲های  practiceبسیار برتر است. دلیل آن وجود  XPتوان گفت متدولوژی می

  است.

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

 های ذیل هر دو متدولوژی بحث و بررسی شد، هرکدام دارای نقاط ضعف و قوت هستند.مانگونه که در بخشه

کند. برای مثال تهیه سند بسیار خوب و دقیق کار می Inceptionبه دلیل وجود فاز  DADدر بحث مدیریت ریسک 

  ها بسیار کم گردد.شود که ریسکعث میانداز و تحلیل امکان سنجی باچشم

گیرد. ها، تحویل پروژه و ... بسیار خوب صورت میبندیشود. یعنی مدیریت زمانبهتر انجام می DADمدیریت پروژه کلی در 

گیرد باشد. به دلیل آنکه ساختاربندی پروژه بسیار خوب صورت میبسیار بسیار خوب می FDDمدیریت توسعه کد اما در 

 قرار گیرد. در سطح بسیار باالیی شود که کیفیتها باعث میو وجود مسئولیت

 همچنین وجود بهتر است. دلیل این مورد آن است که قابلیت ردیابی به نیازمندی ها وجود دارد. FDDمدیریت کیفیت در 

 یژگی بسیار به کیفیت کد تولید شده کمک خواهد نمود.و-عالیتف-مفهوم ناحیه

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

های با جزئیات دقیق بیان شد که این متدولوژی دارای فرایندها و محصوالتی است که فعالیت DSDMدر بخش مربوط به 

دهد. این موارد باعث شده اند که چتری یعنی مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت را در حد اعال پوشش می
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سازد اما وجود این سه مورد را براورده مینیز  DADهای محبوب قرار بگیرد. متدولوژی این متدولوژی جزو متدولوژی 

 شود که به انتخاب اول تبدیل شود.باعث می DSDMجزئیات و فرایندهای بیشتر در 
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 معیار چهارم( بی درزی و همواری

 

 DAD متدولوژی

لوژی برقرار ودر هرکدام از فازها به خوبی در این متد iterationهمواری به دلیل وجود فازهای مختلف و همچنین وجود 

شود، خاصیت همواری یا همان است. همچنین چون محصوالت و مصنوعات جدیدی در طی فازها تولید نمی

smoothness ها از طریق در حد باالیی برقرار است. اما به دلیل مدلسازی نیازمندیuse case درزی یا خاصیت بی

seamlessness درزی در این متدولوژی به صورت ناقص وجود خواهد بیشود. در نتیجه خاصیت دچار ضربه و اشکال می

 داشت.

 

 XPمتدولوژی 

 iterativeاین متدولوژی دارای خاصیت همواری میان فعالیت ها می باشد. دلیل آن نیز وجود ذات و ماهیت 

incremental ود. اما در آن است. فعالیت های به صورت آرام و هموار انجام می گیرند تا به مرور سیستم ساخته ش

یله به وسدرزی در این متدولوژی به دلیل دره میان نیازمندی ها و کدزنی وجود دارد. بعد از مدلسازی نیازمندی ها بی

و  در پارادایم شویم سپس ساخت و کدزنی سیستم انجام می شود. این باعث می شود که دچار شیفتهای کاربر داستان 

 . گذار بدون دره اتفاق نیافتد

 

 

 FDDژی متدولو

شود. درزی در این متدولوژی به صورت کامل وجود دارد. دلیل آن است که مدلسازی به وسیله مفهوم ویژگی انجام میبی

شود. در این میان نمودار شود و از روی این موارد کد برنامه تولید میها به افراد تخصیص داده میسپس همین ویژگی

ه وجود باعث ب use caseو  user storyکند. همانگوهنه که می دانیم وجود توالی نیز به نبود درز کمک شایانی می

ه دلیل وجود بآمدن درز می شد که این متدولوژی این مورد را برطرف کرده است. همچنین همواری نیز در این متدولوژی 

 در آن به صورت بسیار خوبی موجود است. iterative incrementalذات 

 ها دانست.درزی و همواری جزو بهترین متدولوژیزی را در معیار بیتوان این متدولوپس می
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 DSDMمتدولوژی 

 iterativeهمانند دیگر متدولوژی های چابک دارای همواری به دلیل وجود فرایندهای  DSDMمتدولوژی 

incremental درزی را به دلیل استفاده از است اما بیuser story  وuse case ها دچار اخالل دیدر مهندسی نیازمن

 کند. و ضعف می

 

 

 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

باشند. دلیل آن است که درزی میهر دو متدولوژی دارای خاصیت همواری میان فازها هستند اما هر دو دارای ضعف در بی

شود. یمکاربر مدل ها به وسیله داستان شود و در دیگری نیازمندیمدل می use caseها به وسیله در یکی نیازمندی

 شویم.ها، دچار درز میدرنتیجه هنگام تولید کد و دیگر فعالیت

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

 useچون از  DADدرزی است. اما در دارای خاصیت بی FDDهمانگونه که اشاره شد به دلیل مفهوم ویژگی متدولوژی 

case باشند.یا هر دو متدولوژی دارای خاصیت همواری مشویم. امبایستی کدها تولید شود، دچار درز می 

 بسیار برتر است. FDDتوان گفت که ای میدر مجموع در این معیار بدون هیچ شک و شبهه

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

تم، زنی سیسهر دو متدولوژی در خاصیت همواری قابل قبول هستند ولی به دلیل ماهیت استخراح نیازمندی ها و سپس کد

 ی دانست.توان یکی را به صورت برتر از دیگرشوند. پس نمیدرزی میدچار مشکل در بی
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 معیار پنجم( محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی

 

 DAD متدولوژی

ها مندیاین نیازمدل می شود.   use caseتدا استخراج شده و توسطها به صورت سریع و در ابدر این متدولوژی نیازمندی

های بعدی پروژه انجام ها فازها و فعالیتباشد. سپس برطبق این نیازمندیهم شامل موارد عملکردی و هم غیرعملکردی می

 است.  توان گفت که این متدولوژی یک متدولوژی برمحور نیازمندیشوند. اما نمیمی

ها است. پس از انجام هر ان و تغییر در نیازمندینفعنکته مهم دیگر درمورد این متدولوژی امکان فیدبک کاربران و ذی

iteration دهند تا در صورت لزوم نیازمندی )هایی( تغییر یابند. نفعان نظرات خود را ارائه میدر طی جلسه کاربران و ذی

های یازمندشوند و همچنین نیاستخراج می Inceptionهای ابتدایی که در فاز توان گفت نیازمندیبه صورت کلی می

 شوند، با اولویت و اهمیت باال در پیشرفت محصول و پروژه تاثیر گذارند.استخراح می iterationثانویه که پس از هر 

  

 XPمتدولوژی 

گردد. های سیستم به صورت داستان کاربر استخراج میاست، نیازمندی Explorationدر اولین فاز از متدولوژی که به نام 

گیرند، مبدا و های تحلیل، طراحی، کدزنی و تست صورت میدر فازهای بعدی هنگامی که فعالیت سپس در ادامه پروژه و

باشد که در آن باشد. مورد مهم دیگر وجود متافور سیستم میهای کاربر استخراج شده مینقطه ابتدایی همین داستان

 سازی شده اند.شده و مدلیت تست و ... دیده امنیت، قابل های غیرعملکردی همانند سرعت،نیازمندی

 

 FDDمتدولوژی 

ها، فعالیت ساخته شده و شوند. سپس برمبنای ویژگیمدلسازی می ها به وسیله مفهوم ویژگیدر این متدولوژی نیازمندی

 ها برپایه ویژگی که همان نیازمندی سیستمشود. درنتیجه تمامی مفاهیم و موجودیتبا استفاده از فعالیت، حوزه تشکیل می

دهد. توان گفت این متدولوژی به صورت نیازمندی محور است که باالترین سطح را نشان میاست، بنا شده اند. پس می

 ها دانست. نای نیازمندیها در این معیار یعنی برمبترین متدولوژیتوان یکی از کاملپس در مجموع این متدولوژی را می

 

 DSDMمتدولوژی 

آوری شده و نیازمندی ها به دقت جمعژی نقش محوری دارد. در فاز اول و اوایل فاز دوم، ها در این متدولونیازمندی

 کند.گردد. این مسئله اهمیت دادن این متدولوژی به نیازمندی ها را بیان میارتباطشان با مباحث کسب و کاری مدل می
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دهد. پس این متدولوژی در این معیار را میهمچنین این متدولوژی اجازه تکمیل شدن نیازمندی ها در طول انجام پروژه 

 کند.امتیاز خوبی کسب می

 

 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

و دیگری  use caseکنند. یکی به وسیله دل میمها را استخراج کرده و های مختلف نیازمندیهر دو متدولوژی به روش

توان گفت که و تغییر را دارند. در نتیجه می یل، اضافه، کمها در هر دو قابلیت تکمبه وسیله داستان کاربر. این نیازمندی

 یگری رجحان داد.توان یکی را بر دهر دو در این معیار نمره باالیی کسب کرده و نمی

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

ژگی و بنا شدن ویمعیار محوریت بر نیازمندی یکی از برترین متدولوژی ها است. دلیل نیز وجود مفهوم در  FDDمتدولوزی 

فهوم ویژگی جلو می رود اما نقشی محوری همانند م use caseنیز برمحور  DADادامه فعالیت ها بر آن است. متدولوژی 

 در این معیار برتر است. FDDتوان گفت ندارد. پس می

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

ر انها را می دهند. د. همچنین اجازه تکمیل شدن و تغییر دکننهر دو متدولوژی نیازمندی ها را استخراج کرده و مدل می

 باشند.اما هیچکدام نقطه قوت و متمایز کننده ای نسبت به دیگری ندارد و هر دو در یک سطح می
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 معیار ششم( قابل تست بودن، ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها

 DAD متدولوژی

جود دارند. به دلیل کم بودن وتا حد مناسبی  DADها در متدولوژی ی به نیامندیقابل تست بودن، ملموس بودن و ردگیر

یابد. همچنین در انتهای هر فاز کد تعداد مصنوعات در این متدولوژی، قابلیت فهم و استفاده از آنها افزایش چشمگیری می

ین صورت محصوالت و مصنوعات هم برای ها از وی اخذ شود. بدشود تا فیدبکو سیستم ساخته شده به کاربر دمو داده می

 کاربر و هم تیم توسعه دهنده کامال ملموس خواهند بود. 

های آتی شوند و فعالیتها ابتدا به صورت سطح باال و سپس به صورت جزئی و دقیق مدلسازی میاز طرفی دیگر نیازمندی

های شوند. بدین صورت قابلیت ردیابی قابلیتمیها اعتبارسنجی اعم از کدزنی و ساخت سیستم به وسیله همین نیازمندی

 ها وجود خواهد داشت.سیستم به نیازمندی

ای دارد، در این های کاربر تاکید و تمرکز ویژههای اولیه و سپس نیازمندیدر مجموع چون این متدولوژی بر نیازمندی

 کند.معیار نمره قابل قبول و باالیی کسب می

 

 XPمتدولوژی 

ها در این متدولوژی به صورت داستان کاربر استخراج به صورت مفصل در معیار قبلی توضیح داده شد نیازمندی همانگونه که

گردد که قابلیت ردیابی به نیازمندی در حد خوبی به وجود آید. از طرفی این متدولوژی گردد. این باعث میشده و مستند می

به  model-phobicدارد. لقب مدل ها را کمینه نگه میته و تعداد همانند اسکرام تا جای ممکن جلوی مدلسازی را گرف

توان گفت این متدولوژی از منظر قابلیت تست و ملموس بودن مصنوعات نمره پس میگردد. این متدولوژی نیز اطالق می

ها را بر آن اعمال تای دارد و انواع مختلف تسافزار و کد تاکید ویژهخوبی کسب خواهد کرد. این متدولوژی بر تست نرم

 نماید.می

 

 FDDمتدولوژی 

های سامانه است. این متدولوژی از سه نمودار تمامی نمودارها و محصوالت این متدولوژی برای توضیح و تشریح ویژگی

های سامانه در قالب فعالیت و ناحیه است که به وسیله آن تمامی ویژگی object modelکند. اولی اصلی استفاده می

ها است دهد. سومی نیز ویژگیشده است. دومی نمودارهای توالی است که نحوه ارتباط اشیا برای انجام کار را نشان میذکر 

 یابد تا پیاده سازی نماید.که هرکدام به یک مسئول کالس تخصیص می
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گر را تکمیل ا یکدیدرنتیجه همانگونه که مشهود است تعداد نمودارها و محصوالت بسیار کم است. همچنین این نموداره

 .کرده و باعث سردرگمی توسعه دهندگان نخواهد شد. پس قابلیت تست محصوالت در این متدولوزی برقرار است

همچنین  این محصوالت و مصنوعات چون به نوعی قابلیت های سیستم است، برای کاربر نیز بسیار ملموس خواهد بود.

ها تولید نماید. پس قابلیت ملموس بودن نیز در این را از روی ویژگی تواند به صورت مستقیم کدتوسعه دهنده نیز می

 متدولوژی وجود دارد. 

شود که به صورت هاست که همانگونه که بیان شد مفهوم ویژگی باعث میسومین جنبه نیز قابلیت ردیابی به نیازمندی

متصل کرد. پس در این جنبه نیز نمره باالیی کسب دی مربوطه سازی شده را بتوان به نیازمنهر قابلیت پیادهمستقیم بتوان 

 نماید.می

 

 DSDMمتدولوژی 

. دلیل نیز وجود هر سه ویژگی قابل تست بودن، ملموس بودن و ردیابی به نیازمندی ها در این متدولوژی برآورده شده است

حصوالت و مدارد تعداد زیاد نیازمندی ها به صورت محوری در این متدولوژی است. اما یک ایرادی که این متدولوژی 

 دهد.مدلسازی ها به نسبت دیگر متدولوژی های چابک است که قابلیت تست را کاهش می

 

 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

مودار جلوگیری به صورت مدل فوبیک تر از تولید مدل و ن XPهر دو متدولوژی از منظر تولید مدل همانند هم هستند اما 

توان یکی را بر دیگری رجحان نمایند. در کل نمیها را فراهم میدیگر هر دو قابلیت ردیابی به نیازمندینماید. از طرفی می

 یار هر دو در یک رده قرار دارند.توان گفت در این معداده و انتخاب نمود. پس می

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

است که قابلیت  وجود مفهوم ویژگی رتر است. دلیل اصلی نیزب FDDتوان گفت متدولوزی در هر سه جنبه از این معیار می

 ها دارد.ردیابی و اتصال مستقیم سیستم تحت کار را به نیازمندی

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

هر دو متدولوژی در ویژگی ها ملموس بودن و ردیابی به نیازمندی دارای امتیاز خوب هستند. اما به دلیل تعداد محصوالت 

  را در این معیار برتر دانست. DADتوان یابد. درنتیجه میقابلیت تست پذیری آن کاهش می DSDMیاد در ز
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 معیار هفتم( مشارکت فعال مشتری

 

 DAD متدولوژی

های هم اولیه و هم ثانویه باشد. دلیل نیز آن است که در نقشمشتری از دیدگاه این متدولوژی بسیار حائز اهمیت می

ک کرده در مشاهده سیستم کم iterationتخصصان حوزه کاری دارای نقش هستند. این کاربران در طی هر کاربران و م

شوند و نظرات کنند. جلسات ریویو نیز بر طبق همین مبنا تشکیل میهای خود را به تیم توسعه دهنده ارائه میو فیدبک

 گردد.کاربران از ایشان اخذ می

 

 XPمتدولوژی 

دهد. یکاربر دخیل شده و نظرات و بازخوردها را نسبت به محصول تولید شده م iterationام هر پس از انج XPدر 

در این متدولوژی کاربر می  continuous deploymentو  continuous integrationهمچنین به دلیل قابلیت 

 هد.تواند به صورت مداوم سیستم را استفاده و تست کند و اعتبارسنجی سیستم را انجام د

 

 FDDمتدولوژی 

گردد. با اینکه در این متدولوژی درباره دخیل کردن کاربر اجرا می iterative incrementalاین متدولوژی به صورت 

توان ست، اما میاصحبتی به میان نیامده است و این متدولوژی تاکید و اهمیت اصلی را بر پیاده سازی قابلیت ها گذاشته 

 کاربر و مشتری را دعوت کرده تا نظرات از وی کسب گردد. iterationدر انتهای هر 

تواند در ه میاما یک نکته که از نقاط مثبت این متدولوژی محسوب می گردد، وجود خبره مسئله در تیم توسعه است. خبر

 تاثیر بسیار زیادی گذاشته و تیم را در جهت مناسب هدایت نماید. object modelمدلسازی و ساخت 

 

 DSDM متدولوژی

، business analyst ،business advisorکاربر سفیر در این متدولوژی نقش بسیار مهمی دارد. نقش های 

business ambassador  ست. اجزو نقش هایی هستند که این متدولوژی برای دخیل کردن کاربر به پروژه قرار داده

 گیرد. درنتیجه نمره این معیار باال خواهد بود.ینیز دمو دادن به کاربران انجام م iterationهمچنین در انتهای 
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 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

های تدولوژیهر دو متدولوژی کاربر را دخیل کرده و نظرات وی را در سیستم اعمال می دارند. دلیل نیز آن است که م

 دهند.یستم به کاربر میسد ها را در طی تولیچابک بسیار بر این موضوع تاکید داشته و اجازه تکامل نیازمندی

ل آن است که این متدولوژی را انتخاب کرد. دلی DADتوان اما اکر بخواهیم یکی را در این معیار متدولوژی برتر بنامیم، می

نماید. این نقش همیشه در کنار تیم وجود های اولیه محسوب مییک نقش جداگانه برای کاربر درنظر گرفته و جزو نقش

نیز به خوبی کاربر را در فرایند دخیل کرده  XPتوان از این نکته غافل شد که متدولوژی کند. اما نمینظر می دارد و اعمال

 و بازخوردها را اعمال می کند.

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

مچنین در ه با قرار دادن نقش جداگانه برای کاربر سفیر بسیار این مسئله را خوب درنظر داشته است. DADمتدولوژی 

این نکات را  FDDجلسه مرور با کاربر را قرار داده است تا نظرات وی دخیل گردد. اما متدولوژی  iterationانتهای هر 

خبره مسئله  دارای نکته ای است که در ابتدای مدلسازی از کاربر FDDمدنظر قرار نداده است. با این حال متدولوژی 

 باشد.لی میاستفاده نموده است که نکته قابل تام

 را در این معیار برتر دانست. DADتوان در مجموع می

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

دلیل یکی از  دارای نقش های متنوع برای کاربران سفیر میباشد. به همین DSDMهمانگونه که بیان شد و نام برده شد، 

برتری  در این معیار DADبر  DSDMه متدولوژی برترین متدولوژی ها در دخیل کردن کاربر در پروژه است. درنتیج

 خواهد داشت.
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 بودن  practicalو practicableمعیار هشتم( 

 

 DAD متدولوژی

ی دارای سه در این متدولوژی در سطح بسیار باالیی برقرار است. این متدولوژ practicabilityو  practicalityقابلیت 

های مختلف افراد در این متدولوژی به خوبی دارند. نقشو تکمیل سیستم برمیفاز است که هر کدام گامی به سوی ساخت 

ای از کار را برداشته و انجام می دهند. بدین صورت پیچیدگی واحدهای کاری تا از یکدیگر تفکیک شده و هرکدام گوشه

به صورت  رگمی درآمده وحد بسیار خوبی شکسته می شود. گام های الزم در هر فاز به خوبی ذکر شده تا تیم از سرد

باشد برسند. همچنین استفاده از این متدولوژی نیاز به ابزار خاص و کمیابی افزار اصلی میمستقیم به هدف سیستم که نرم

ین ویژگی و معیار اندارد تا تیم دچار مشکل گردد. از سویی دیگر به دلیل مدیریت پروژه مناسب و کامل در این متدولوژی، 

 گردد.ار میبه خوبی برقر

 

 XPمتدولوژی 

های و فازها به گونه ای ساخته شده اند افزار است. فعالیتاز چرخه تولید نرم genericهای این متدولوژی دارای فعالیت

 collective codeکه نیازمندی به ابزار خاصی برای آنها نباشد. تنها موردی که کمی چالش برانگیز است محیط 

ownership زه با شیوع استفاده از نرم افزار گیت این نیاز به سادگی برطرف خواهد شد. است که امرو 

وجود داشته باشد تا ثبت و  issue managementافزار که نرم های کاربر در طی پروژه الزم استبرای مدیریت داستان

 help deskهای وسط سیستمتواند تها و خطاها میدنبال کردن این موارد با سهولت انجام گیرد. همچنین گزارش باگ

است تا تغییرات به محیط  continuous integrationهمچنین نیاز به سیستم  امروزی به خوبی انجام گیرد.

production  .رفته و اعمال گردد 

شوند و راهکارهای افزار این موارد امروزه چالش جدی محسوب نمی توان گفت با پیشرفت حوزه مهندسی نرمدرمجموع می

 ایگان و متن باز برایشان وجود دارد.ر

 

 FDDمتدولوژی 

دارای نقایصی است. چون تیم  practicabilityو  practicalityدر معیار  full lifecycleبه دلیل  FDDمتدولوژی 

 هایی بایستی استفاده کند و دچار ضرر خواهد شد. اما از طرفی دیگر در هنگام توسعه practiceداند از چه توسعه نمی
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شود تیم در توسعه محصول کار بسیار راحتی داشته های مختلف باعث میمحصول با شکستن بسیار خوب مسئله به حوزه

 باشد. 

های مختلف دارای یک نکته منفی است. دلیل آن است که هنگام توسعه ناگفته نماند که شکسته شدن تیم به زیرتیم

او ارجاع  ، نیاز است تا صاحب کالس فراخوانده شود و موضوع بهمحصول درجاهایی که الزم است یک ویژگی تغییر کند

 را کاهش دهد. داده شود تا پیاده سازی صورت گیرد. این کار در پروژه های بزرگ شاید دست و پاگیر شود و سرعت توسعه

 

 DSDMمتدولوژی 

باشد. وجود فرایندها در آن کم می گیکند. همچنین پیچیداین متدولوژی از فرایندهای ساده و بدون پیچیدگی استفاده می

ام گیرد. از منظری فعالیت های دقیق در مدیریت پروژه باعث می گردد ریسک کار پایین آمده و انجام فعالیت ها با دقت انج

 می گردد. practicabilityو   practicalityدیگر نیز انجام برنامه ریزی دقیق در مقاطع مختلف باعث بهبود 

 

 XPو  DADولوژی مقایسه دو متد

های خود در برخی مواقع  practiceام برای انج XPگیرند. اما متدولوژی هر دو متدولوژی در این معیار نمره باالیی می

گردد و با به وجود آمدن دواپس می توان افزارهای مخصوص دارد. این کار امروزه چالش اصلی محسوب نمینیاز به نرم

ین موارد چشم ااتیک شده و از طرفی باعث سهولت کار می گردد. پس نمی توان از مزایای گفت بسیاری از این کارها اتوم

ارد کرده وهای با ارزش سهولت بیشتری  practiceبه دلیل این  XPپوشی کرد و به همین دلیل می توان گفت متدولوژی 

 پیشی خواهد گرفت. DADو از 

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

کند. اما نکته منفی ای دارد که ذکر شد. نکته منفی ان است که برای هر وسعه کد کار را راحت میدر ت FDDمتدولوژی 

د. به همین دلیل این کار باعث می شود که نیاز به هماهنگی بسیار زیاد شوتغییر نیاز به فراخوانی صاحب آن کالس است. 

 دارای برتری است. FDDاین متدولوژی نسبت به  DADسعه و مدیریت تیم در توان گفت به دلیل سرراست بودن کار تومی

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 
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یم توسعه ها به خوبی دقت کرده و مانور داده است. به همین کار ت practiceبر محصوالت، نقشها و  DSDMمتدولوژی 

به عنوان  ومعیار جلوتر است  در این DADرا در هنگام ساخت محصول بسیار راحت می کند. درنتیجه این متدولوژی از 

 انتخاب اول است.
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 معیار نهم( قابلیت مدیریت پیچیدگی

 DAD متدولوژی

های گوناگون شود. اول آنکه نقشهای کاری در این متدولوژی از چندین طریق انجام میمدیریت پیچیدگی کارها و واحد

ده می گیرد. نفری دیگر معماری را در دست گرفته و برعه شود. یک نفر مسئولیت رهبری تیم رابرای افراد تیم تعریف می

گیرد. تمامی این موارد کند. شخصی دیگر صاحب محصول شده و پیگیری امور و کیفیت را برعهده میآن را راهبری می

شده  باشد. از طرفی تعریف فازهای مختلف هرکدام با هدفی تعیینهایی از مدیریت پیچیدگی در این متدولوژی مینشانه

 و وجود واحدهای ریز کاری نیز باعث شده تا پیچیدگی واحدهای کاری تا حد خوبی از بین برود.

م کیفیت ههایی تعیین شده تا طبق آنها  practiceنکته آخر ذیل این مبحث آن است که در هر فاز از این متدولوژی 

 .ندخم نکهای موجود کمر تیم را محصول افزایش یابد و هم اینکه پیچیدگی

 

 XPمتدولوژی 

های درونشان تا حد خوبی کاهش پیچیدگی واحدهای کاری را به وسیله تقسیم کارها به فازها و فعالیت XPمتدولوژی 

 شت. داده است. همچنین تولید معماری در ابتدای پروژه بر کاهش پیچیدگی پیاده سازی تاثیر مثبتی خواهد دا

نتیجه پیچیدگی ال شده میتواند کیفیت کد تولید شده را بسیار ارتقا دهد. درهای اعم practiceاین متدولوژی به وسیله 

نگ باعث سادگی کد در آینده و با پیشرفت پروژه تا حد امکان زیاد نخواهد شد. یک تکنیک بسیار اصلی به نام ریفکتوری

 شود.کد می

 

 FDDمتدولوژی 

گردد که سپس هر ناحیه از تعدادی فعالیت تشکیل می ابتدا سیستم را به ناحیه های مجزا می شکند. FDDمتدولوژی 

د داشت. به واحد هر فعالیت نیز ویژگی است. این سلسله مراتب به وجود آمده تاثیر شگرفی بر مدیریت پیچیدگی خواه

 ها به صورتت. همچنین وجود فعالیتدر این معیار نمره باالیی خواهد گرف FDDتوان گفت که متدولوژی همین دلیل می

iterative گردد که محصول طراحی شده و پیاده سازی گردد. که در مجموع سرعت نهایی را باال خواهد برد.باعث می 
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 DSDMمتدولوژی 

ازبندی وجود نقش های مختلف و جداسازی وظایف از هم باعث می شود که پیچیدگی به خوبی مدیریت گردد. همچنین ف

یدگی را کاهش می گردد که پیچیدگی کاهش یابد. وجود برنامه ریزی نیز این پیچ مراحل و تولید محصوالت گوناگون باعث

 می دهد. 

 

 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

اب کنیم به دلیل هر دو متدولوژی به صورت خوبی بر کاهش پیچیدگی سیستم مانور داده اند. اما اگر بخواهیم یکی را انتخ

از  XPتوان گفت گردد، میکه باعث سهولت بسیار زیاد و سادگی می XPر هایی مانند ریفکتورینگ د practiceوجود 

DAD  .پیشتازتر است 

یدگی کارها و نیز با استفاده از نقش های مختلف در تولید سیستم توانسته است بسیار به کاهش پیچ DADاما متدولوژی 

 های افراد توسعه دهنده کمک نماید.فعالیت

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

ا حد بسیار زیادی تپیچیدگی شود که در پیاده سازی ویژگی ها استفاده کرده است باعث می FDDایده ای که متدولوژی 

دهد. متدولوژی کنند، پیچیدگی را بسیار کاهش میهای مختلف با مسئوالنی که وظایف را تقسیم میکاهش یابد. وجود تیم

DAD یث حای مختلف را برای مدیریت پیچیدگی قرار داده است اما من هنیز واحدهای کاری مختلف و نقش بندی

 بسیار در این معیار برتر است. FDDالمجموع متدولوژی 

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

دارای  DSDMو توجه مناسب به مباحث کسب و کاری باعث می گردد که  DSDMهای غنی تر در  practiceوجود 

 گردد. DADبرتری نسبت به 
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 معیار دهم( قابلیت گسترش / مقیاس پذیر / قابلیت شخصی سازی / انعطاف پذیری

 

 DAD متدولوژی

و هر فاز جلسه  iterationتدولوژی دیده شده است. این متدولوژی در انتهای هر مسازی در این قابلیت گسترش و شخصی

مکان تغییر و به روزرسانی متدولوژی را به افراد ادند. این کار ها دچار بازبینی گرمرور و ریویو قرار داده تا فرایندها و فعالیت

 کند. تیم اعطا می

توانند های استفاده کننده از این متدولوژی میپذیری نیز در این متدولوژی به خوبی دیده شده است. تیمقابلیت مقیاس

شد، سایز متوسط لقب ته شده و اگر باالی آن بانفر باشند، سایز تیم کوچک درنظر گرف 1۵اگر زیر نفر باشند.  ۴۰تا   ۲بین 

های اصلی و ثانویه است. شود که خود دارای نقشهایی تشکیل میگیرد. در صورتی که سایز تیم متوسط باشد، زیرتیممی

هایی ساخت که هر زیرتیم مسئول توسعه یک یا چند زیرسیستم خواهد بود. توان سیستم را به زیرسیستمدر نتیجه می

 توان توسعه داد.ه وسیله این متدولوژی میهای با مقیاس بزرگ را بسامانهپس 

 

 XPمتدولوژی 

ده است. به صورت صریح درباره مکانیزم های گسترش، شخصی سازی و انعطاف پذیری مطلبی را بیان نکر XPمتدولوژی 

قرار داده شده  ت برنامه ریزی و ریویوو هم در انتهای آن جلسا iterationاما در طی تولید سیستم، هم در ابتدای شروع 

سازی کمک پذیری و شخصیاست تا بتوان فرایندها را تنظیم کرده و بر آن توافق نمود. این قابلیت تاحدی به وجود انعطاف

 کند.می

ی و توان گفت به دلیل استفاده نکردن از مدل سازقابلیت مقیاس پذیری نیز در این متدولوژی بیان نشده است. اما می

بزرگ وجود های مقیاسهالخصوص عدم استفاده از فرمالیزم قابلیت پشتیبانی از پروژه های با سطح بحرانیت باال و پروژعلی

 نخواهد داشت.

 

 FDDمتدولوژی 

به صورت کلی بیان نموده است که چگونه سیستم به ناحیه ها شکسته شده و هر ناحیه چگونه پیاده  FDDمتدولوژی 

توان این متدولوژی را به صورت یک هسته کلی در نظر گرفت که دست تیم توسعه را در نحوه ر نتیجه میسازی گردد. د

چگونگی کار و فعالیتهای جانبی باز گذاشته است. همچنین به همین دلیل مقیاس پذیری در این متدولوژی بسیار باالست. 

در فته و هرکدام یک زیرسیستم را پیاده سازی نماید. چون تیم های مختلف می توانند مسئولیت ناحیه ها را برعهده گر
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پذیری این سازی و انعطافپذیری، شخصیپذیری، مقیاستوان گفت در قابلیت های گسترشکل بنابر دالیل باال می

 کند.متدولوژی نمره باالیی کسب می

 

 DSDMمتدولوژی 

دولوژی نقاط رائه داده است. همچنین در متن خود متاین متدولوژی به صورت فیکس و کامل تمامی مراحل و گام ها را ا

 شخصی سازی و انعطاف را ذکر نکرده است. به همین دلیل نمره پایینی در این معیار کسب می کند.

 

 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

است. همچنین  سازی در متن متدولوژی در این معیار باالتر و بهتربه دلیل ذکر صریح موارد قابل شخصی DADمتدولوژی 

 XPکند که متاسفانه متدولوژی بودن این متدولوژی نیز به مقیاس پذیر بودن آن بسیار کمک می model-phobicعدم 

 از این قابلیت بی بهره است. 

تواند تا آورد. این متدولوژی میهمجنین قابلیت استفاده از اعضای بیشتر در پیشبرد پروژه را فراهم می DADمتدولوژی 

ذیری نیز در این پنفره را پشتیبانی کرده و از آنها در متن پروژه استفاده نماید. در نتیجه قابلیت مقیاس  ۴۰های تیم

 باشد.می XPمتدولوژی بهتر از 

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

اشته است. گذ در بسیاری موارد دست تیم توسعه را برای شخصی سازی و انتخاب نحوه انجام فرایند باز FDDمتدولوژی 

ر گردد. مقیاس پذیری در سطح خوبی برقراهمچنین قابلیت شکستن مسئله کلی به ناحیه های مختلف باعث می شود تا 

در  FDDجموع منفر را داراست و مقیاس پذیری مناسبی دارد اما در  ۴۰نیز توانایی مدیریت تیم های تا  DADمتدولوژی 

 این معیار برتر است.

 

 DSDMو  DADوژی مقایسه دو متدول

ین معیار در ا DSDMدست تیم توسعه را بازتر گذاشته و نقاط شخصی سازی را بهتر بیان نموده پس از  DADمتدولوژی 

 بهتر است.

  



30 
 

 (Application scopeمعیار یازدهم( حوزه کاربرد )

 

 DAD متدولوژی

باشد. در صورتی که بخواهیم بزرگ میتوسط و مهای تجاری با سایزهای کوچک، حوزه کاربرد این متدولوژی سیستم

های اطالعاتی و های با سایز متوسط الزم است. سیستمهای متوسط و بزرگ را با این متدولوژی انجام دهیم، تیمپروژه

 تجاری امروزی به خوبی توسط این متدولوژی پوشش داده خواهند شد.

های با درجه بحرانیت باال است. دلیل نیز آن است که ز سیستماما نکته منفی درباره این متدولوژی عدم قابلیت پشتیبانی ا

های چابک گوناگون صورت گرفته تا فرمالیزم های متعددی در متدولوژیفرمالیزم در این متدولوژی منظور نشده است. تالش

از کند. پس متدولوژی برا به آنها اضافه شود اما متاسفانه بایستی گفت که همگی به در بسته خورده و نتوانسته این گره کور 

DAD .نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حرفی برای گفتن در باب فرمالیزم نخواهد داشت 

 

 XPمتدولوژی 

های تجاری که نیازی به فرمالیزم ندارند بسیار مطلوب است. این متدولوژی برای برای استفاده در سیستم XPمتدولوژی 

 توان با سرعت باال به محصول مورد استفاده رسید. ستفاده است و با صرف هزینه کم میهای با تعداد افراد کم قابل اتیم

توان از آن بهره برد. های عام منظوره توانایی انجام با این متدولوژی را داشته و میهای اطالعاتی به صورت سیستمسیستم

 را پوشش خواهد داد.های موجود پس این متدولوژی در حوزه کاربرد نیز طیف وسیعی از پروژه

 

 FDDمتدولوژی 

مین دچار ه می توان در پروژه های کوچک و بزرگ امروزی استفاده نمود. این متدولوژی فرمالیزم ندارد و به FDDاز 

ین متدولوژی تا محدودیت هایی می گردد. اما در سیستم های تجاری به خوبی قابلیت استفاده را دارد. مدلسازی نیز در ا

 حدی انجام می شود و قابلیت مقیاس به پروژه های بزرگ تر را خواهد داشت.

 

 DSDMمتدولوژی 

تی قابلیت استفاده ی های چابک دارد و در سیستم های اطالعااین متدولوژی نیز حوزه کاربرد بسیار مشابه با دیگر متدولوژ

 دارد. همچنین نبود فرمالیزم باعث عدم استفاده در پروژه های با بحرانیت باال می گردد.
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 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

د داشت. اما در اهنهر دو متدولوژی فاقد فرمالیزم هستند. به همین دلیل در سیستم های بحرانی قابلیت استفاده را نخو

 DADباشند. متدولوژی سیستم های تجاری و اطالعاتی امروزه که کاربردهای وسیعی دارند، بسیار مناسب برای استفاده می

به دلیل کیفیت باالی کد تولید شده به  XPاالتر را داراست. از طرفی دیگر بهای با تعداد نفرات توانایی پشتبیانی از تیم

 توان یک متدولوژی را بر دیگری برتری داده و انتخاب نمود. یت هایی می باشد. در کل نمیدارای مز DADنسبت 

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

ه خوبی قابلیت هر دو متدولوژی به دلیل ساپورت نکردن فرمالیزم دچار ضعف شده اند. اما در سیستم های تجاری هر دو ب

پس حوزه  این خاصیت را دارد، DADنیست و از آن سو  full lifecycleولوژی یک متد FDDاستفاده را دارند. اما چون 

 خاب بهتری است.در حوزه کاربرد وسیع تر و انت DADتری را نیز خواهد داشت. پس کار وسیع

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

 نیست. هر دو متدولوزی در یک سطح هستند و تمایزی در پروژه های قابل انجام توسط هرکدام
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 معیار اول زبان مدلسازی( پشتیبانی از مدلسازی شی گرای سازگار، دقیق و بدون ابهام

 

 DAD متدولوژی

های چابک اکثرا فاقد مدلسازی سنگین و حزئی این متدولوژی در مورد مدلسازی صحبت زیادی نگفته است. متدولوژی

توان به موردهای . ازجمله این موارد میدر خود نهاده است هایی برای مدلسازی practiceباشند. این متدولوژی اما می

 زیر اشاره نمود:

 Model Stormingعتبارسنجی و پیدا کردن راهکاراهای گوناگون برای : تولید مدل 

 Architecture spikeمعماری اولیه درجهت پیدا کردن معماری برتر و اصلی : 

 Automated metricsی مصنوعات و فرایندها: معیارهای الزم برای ارزیاب 

 Continuous documentationمستندسازی پیوسته از سیستم تولید شده : 

 Look-ahead modeling مدلسازی پیشاپیش برای موارد آتی : 

توان گفت نبود فرمالیزم باعث مدلسازی های موجود بیشتر در سطوح باال یعنی سطح کسب و کار است و همچنین می

 ده از متدولوژی بسیار کوچک گردد.شود که حوزه استفامی

 

 XPمتدولوژی 

کند. در ت و از آن پرهیز میاست که نسبت به مدلسازی بسیار مقاوم اس model-phobicیک متدولوژی  XPمتدولوزی 

های کاربر است باشد. تنها مدلسازی آن ثبت داستانهای ساختاری، رفتاری و عملکردی بی بهره مینتیحه از وجود مدل

توان گفت که در این معیار کند. در کل مییازمندی ها را استخراج می کند. همچنین از فرمالیزم نیز پشتیبانی نمیکه ن

 تفاده را نخواهد داشت. های پیچیده قابلیت اسکند و درنتیجه در پروژهاصال نمره خوبی کسب نمی

 

 FDDمتدولوژی 

شود م حول آن باعث میمفهوم ویژگی و قرار دادن تمام مفاهیباشد. وجود به صورت کامال شی گرا می FDDمتدولوژی 

گیرد. هر انجام می object modelناسازگاری وجود نداشته باشد. این مدلسازی به صورت دقیق و بدون ابهام توسط 

object model  های مختلف است که به صورت پیوسته شامل ناحیهrefine  .می شود 
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یها( و رفتاری )نمودار توالی( (، عملکردی )ویژگobject modelدیدهای ساختاری )توسط  های انجام شده شاملمدلسازی

های باشد. مدلسازی کسب و کار نیز به کمک خبرهحل میها هم شامل فضای مسئله و هم فضای راهباشد. این مدلمی

 شوند. حوزه مسئله انجام می

شوند که به ادبیات این متدولوژی ناحیه، فعالیت و ویژگی مدل میشود. طبق ها در سطوح مختلف انجام میاین مدلسازی

توان گفت مدلسازی بسیار غنی نوعی مدلسازی سیستم، زیرسیستم، میان شی و درون شی است. پس به صورت کلی می

 شود.و کامل توسط این متدولوژی انجام می

 تنها نقطه ضعف آن است که مدلسازی فرمال در آن وجود ندارد.

 

 DSDMدولوژی مت

ر پروژه، تحلیل محصوالت این متدولوژی عبارتند از: تحلیل امکان سنجی، کد توسعه یافته، برنامه ریزی تایم باکس، مرو

سازی ر و پیادهسودمندی، مورد تجاری، معماری فنی و برنامه مدیریتی. همانگونه که بیان شد، در سطوح مختلف کسب و کا

است. اما این  مدلسازی است و در این معیار بسیار قوی تر نسبت به دیگر متدولوزی ها این متدولوژی دارای محصوالت و

 متدولوژی دارای فرمالیزم نمی باشد.

 

 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

کان استفاده در این معیار برتر است. دلیل آن است که به دلیل وجود مدلسازی های بیشتر و غنی تر ام DADمتدولوژی 

ان را از تیم توسعه به دلیل مدل فوبیک بودن این امک XPژی را در پروژه های بزرگتر مهیا خواهد کرد. متدولوژی از متدولو

روژه یعنی فاز آن است که معماری اصلی سیستم را در ابتدای پ XPخواهد گرفت. تنها نکته مثبت در این متدولوژی یعنی 

 در این معیار برتری فاحشی دارد. DAD وژیتوان گفت متدولنماید. در کل میاول فراهم می

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

 DADکند. اما بیان شد، این متدولوژی تمام سطوح و جزئیات را در نظر گرفته و مدل می FDDهمانگونه که در بخش 

تر است. یار بربس FDDغنی نیست. درنتیجه در این معیار  FDDکمی از مدلسازی فاصله گرفته و مدلسازی به اندازه 

 شود.های مختلف انجام میدانگیانواع دیدهای مختلف، مدلسازی منطقی و فیزیکی و در درشت FDDمتدولوژی 
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 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

یل دارای مدلسازی های متنوع در انواع سطوح مختلف است. به همین دل DSDMهمانگونه که بیان شد متدولوژی 

در این  DSDMباشد. هر دو فاقد فرمالیزم می باشند. در مجموع می توان گفت بسیار کامل می مدلسازی شی گرای آن

 معیار برتر است.
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معیار دوم زبان مدلسازی( تهیه استراتژی ها و تکنیک هایی برای مقابله با ناسازگاری مدل و مدیریت 

 پیچیدگی مدل

 

 DAD متدولوژی

توان گفت که ناسازگاری و پیچیدگی تا حد امکان در آن کاهش خواهد ولوژی میهای کم در این متدبه دلیل وجود مدل

 تکنیک و روش برای مدیریت پیچیدگی در آن دیده نشده است. یافت. بدین صورت 

 در جهت مقابله با این مورد گام بردارد. UMLهای موجود مثال در تواند به وسیله روشاما تیم استفاده کننده می

 

 XPمتدولوژی 

دانیم کد تولید شده برنامه کند. اما همانگونه که میاز مدلسازی تحلیل و طراحی سیستم بسیار پرهیز می XPمتدولوژی 

انایی های غنی در دل خود تو practiceبه دلیل وجود  XPنیز جزو مصنوعات و مدل ها محسوب می گردد. متدولوژی 

ستناد پس در این معیار با افراهم می نماید.  collective code ownershipمدیریت کدهای پیچیده را در یک محیط 

 به دالیل مطرح شده بسیار قابل قبول خواهد بود.

 

 FDDمتدولوژی 

شود. هر ناحیه به تیمی سپرده شده و آن تیم مسئولیت ها بازبینی شده و مدام مرور میبه صورت دقیق مدل FDDدر 

ها و نمودارها دقت کرده و جلوی ناسازگاری مدلسازی آن به صورت دقیق بر مدلتمام جزئیات را برعهده خواهد گرفت. زبان 

مال گیرد. در صورت نیاز به تغییر در بخشی، صاحب کالس فراخوانده شده و از تغییرات مطلع گشته و خود آن را اعرا می

 .کنده باالیی دریافت میبسیار نمر FDDکند. درنتیجه در این معیار نیز متدولوژی می

 

 DSDMمتدولوژی 

اشد. اما مکانیزم در این متدولوژی تعداد محصوالت و نمودارها زیاد است. همچنین گستردگی و تنوع در میانشان زیاد می ب

 دقیق و متقنی برای رفع ناسازگاری ها ذکر نگردیده است. به همین دلیل در این معیار دچار ضعف است.
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 XPو  DADمقایسه دو متدولوژی 

بسیار از  XPهاست. از آن سو فاقد مکانیزم صریح برای جلوگیری از ناسازگاری میان مدل DADه که مطرح شد همانگون

تواند از ناسازگاری موجود در کد و سیستم های موجود در خود می practiceکند. اما به وسیله تولید مدل جلوگیری می

دانست و نمره باالتری به آن اعطا  DADرا برتر از  XPولوژی توان در این معیار متدتولید شده جلوگیری نماید. پس می

 کرد.

 

 FDDو  DADمقایسه دو متدولوژی 

کند. تمام مفاهیم یعنی ها نظارت میبه صورت کامل و دقیق بر سازگاری مدل FDDهمانگونه که بیان شد، متدولوژی 

نیز مدلسازی ها به  DADگردد. در جزئیات بررسی میناحیه، فعالیت و ویژگی با هم در ارتباط بوده و به صورت مدام این 

چیند، درنتیجه بسیار همه را حول مفهوم ویژگی می FDDها با هم در ارتباط هستند. اما چون صورت کمینه است و مدل

 خواهد بود. DADدر این معیار برتر از 

 

 DSDMو  DADمقایسه دو متدولوژی 

زگاری میان متنوع تری است اما فاقد مکانیزم دقیق برای پایش و کنترل سادارای مدل ها و محصوالت  DSDMمتدولوژی 

 برتر خواهد بود. DADآنهاست . به همین دلیل در این معیار متدولوژی 
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 Crystal Clearبا  Scrumسوال دوم( مقایسه متدولوژی 

 

 معیار اول( تعریف شفاف و دقیق متدولوژی

 

 لوژی اسکرامومتد

ت ابداع و استفاده وسط شرکت های ژاپنی برای استفاده در کارخانجات معروف در فرایندهای تولید محصوالابتدا تاسکرام در 

افزار و محصوالت کامپیوتری بیان شد. این توسط آقایان سادرلند و شوابر برای تولید نرم 1۹۹۵گردید. سپس در سال 

 اشته است. همکاری در جهت بیشینه کردن خروجی گذی متدولوژی بیشتر تمرکز خود را بر روابط میان افراد و نحوه

ها بیان شده است. این موارد نحوه ارتباط میان افراد برای بیشینه نمودن ها، اصول و روشمتدولوژی اسکرام بر پایه ارزش

ان افراد نماید تا صداقت، شفافیت، شجاعت، احترام، اعتماد و همکاری میکارکرد هر شخص بیان شده اند. اسکرام سعی می

سازی این موارد برای افراد تیم، بهترین عملکرد را ترین و باالترین سطح خود را داشته باشد. درنتیجه با فراهمتیم مطلوب

ترین زمان ممکن خواهد شد. همچنین از ایشان شاهد خواهیم بود که در نهایت منجر به تولید محصول با کیفیت در سریع

افزار ناسبی در زمان تولید نرممگردد که تیم نقشه راه افزار باعث میها و توسعه نرمنجام فعالیتتاکید زیاد اسکرام بر نحوه ا

 انتخاب نماید. 

ها شامل صاحب محصول، اسکرام مستر و تیم . این نقشباشدهای گوناگون میهر تیم اسکرام شامل افراد مختلف با نقش

کند و بر سازی تعیین میهای سیستم را برای پیادهو نیازمندی باشد. صاحب محصول شخصی است که مواردتوسعه می

کند. اسکرام مستر شخصی است که بر نحوه اجرای اسکرام نظارت کرده و با بهبود مستمر کیفیت خروجی تیم نظارت می

 هده دارد.شود تیم از مسیر خود خارج نشود. تیم توسعه نیز وظیفه تولید سیستم نهایی را بر عها باعث میفعالیت

محصول شامل  Backlogشود. داری مینگه backlogهای محصول در حال توسعه در قالب ها و قابلیتینیازمند

سپس در تعدادی اسپرینت به ترتیب خواهیم در محصول موجود باشد. می انداز نهایی پروژههایی است که در چشمگیویژ

شود برای اسپرینت قرار داده می backlogمحصول برداشته شده و در  backlogگیری تیم، کارها از اولویت و با تصمیم

شود تمام کارهای درون سعی می باشد و در این مدتانجام و اعتبارسنجی. هر اسپرینت دارای زمان شروع و پایان می

backlog نفعان، ر آن تمام ذیشود که داسپرینت انجام گردد. در انتهای هر اسپرینت یک جلسه مرور اسپرینت برگزار می

کنند تا وضعیت محصول و میزان کارکرد آن مند دیگر شرکت میمدیر محصول، اعضای تیم اسکرام، مشتری و افراد عالقه

گردد تا تیم اسکرام برگزار می sprint retrospectiveهمچنین بعد از جلسه مرور اسپرینت، جلسه ای با نام را بسنجند. 

 ا سنجش فرایندها و نحوه انجام کار، موارد نقص را برطرف کنند.در کنار هم جمع شده و ب
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های توسعه نرم ترین متدولوژی چابک مورد استفاده بین تیمترین و پر استفادهامروزه متدولوژی اسکرام به نوعی معروف

 پس از استفاده از آن درهای مختلف شود. تیمن حول آن نوشته میها و مقاالت گوناگوباشد. به همین دلیل کتابافزار می

ها و صفحات اینترنتی مکتوب می کنند. کتاب افزار، تمامی تجربیات و نکات یاد گرفته شده را در کتابفرایند توسعه نرم

باشد نیز بدین گونه شکل گرفته است. متن اصلی اسکرام روبین که یکی از معروف ترین کتاب ها برای تدریس اسکرام می

سکرام تالیف شده است که یک چارچوب کلی و سطح باال از ا Scrum Guideند و شوابر تحت نام توسط آقایان سادرل

 دهند. های خود را به صورت پیوسته در اختیار دیگران قرار میها و  افراد مختلف تجربیات و آموختهارائه داده اند. اما تیم

های تعریف کامل و شفاف یکی از بهترین متدولوژی معیارتوان گفت متدولوژی اسکرام از نظر در نتیجه به صورت کلی می

های زیاد و جامع، تعریف شفاف و دقیق متدولوژی و توضیحات دقیق از تمامی باشد. وجود مستندات و کتابموجود می

ل هر شود. سپس ذیافزار در اسکرام با نام اسپرینت شناخته میحیات تولید نرمباشد. چرخه های آن موجود میفعالیت

انجام  retrospectiveاسپرینت واحدهای کاری برنامه ریزی اسپرینت، استندآپ روزانه، جلسه مرور اسپرینت و جلسه 

محصول قابل فروش و عرضه. الگ اسپرینت و الگ محصول، بکاند از بکمتدولوژی عبارت گیرند. محصوالت اینمی

های مختلف تولید محصول به دقت بیان شده است. گام های مورد استفاده توسط تیم درهمچنین قواعد و تکنیک

باشد نیز به دقت های چتری که شامل مدیریت ریسک، مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه میهای متناسب با فعالیتفعالیت

می باشد، توصیف خاصی  model-phobicدر این متدولوژی تشریح شده است. اما به دلیل اینکه این متدولوژی به صورت 

 گیرد. کند. اما جلوی برنامه نویس را برای مدلسازی نمیدرباره زبان مدلسازی مورد استفاده نمی

ها و واحدهای کاری را به دقت بیان نموده است افزاری فعالیتدر کل این متدولوژی درباره تمام جزئیات تولید سیستم نرم

 گیرد. و در این معیار نمره بسیار باالیی می

 

 یستال کلیرمتدولوژی کر

ی پوشش پروژه تبیین شد. این دسته از متدولوژی ها توانای 1۹۹۸خانواده متدولوژی کریستال توسط آقای کوبرن در سال 

ا اضافه برا پوشش می دهند(. همچنین  Eو  C ،Dرا دارند )یعنی سطوح  Lهای با سطوح بحرانیت متفاوت به جز سطح 

ه در صنعت از سایزهای مختلف را پشتیبانی نمود. سه متدولوژی مورد استفاد کردن مدلسازی به آن می توان تیم های با

ده کریستال می خانواده کریستال عبارتند از کریستال اورنج، کریستال اورنج وب و کریستال کلیر. متدولوژی های خانوا

 را پشتیبانی نمایند.  ۸۰و  ۴۰، ۲۰، 6توانند تیم های با سایز 

سته متدولوژی های چابک قرار می گیرند و به اصول آن پایبند هستند. اعضای تیم بایستی در کنار ها جزو داین متدولوژی

یکدیگر و در یک ساختمان قرار بگیرند و به صورت توزیع شده نمی توانند در پروژه شرکت داشته باشند. این خانواده 

هند. این متدولوژی یک چهارچوب اصلی است که اهمیت زیادی بر روابط میان افراد تیم و نحوه انجام کار گروهی می د
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افراد می توانند فرایندها را تغییر داده و متناسب  reflectionتوسط تیم توانایی شخصی سازی و تغییر را دارند. در جلسه 

 با شرایط تنظیم نمایند. 

اده که در تیم های شش نفره قرار د Dو  Cهای با سطح بحرانیت متدولوژی کریستال کلیر تمرکز اصلی اش را بر پروژه

تشکیل شده است. در فاز اول  ۲و اتمام 1ای، تحویل دورهcharteringساخته می شوند. این متدولوژی از سه فاز اصلی 

اعضای تیم انتخاب شده و نقش های مدیر پروژه، متخصص فنی، متخصص آموزش، کاربر سفیر و تست کننده سیستم به 

انجام میگیرد که به نوعی تحلیل امکان سنجی  Exploratory 360 degreesات اعضا محول می شود. سپس عملی

دامنه مسئله استخراج می شود سیستم است و نیازمندی های سطح باالی سیستم مشخص می گردد. همچنین مدل های 

. در ادامه و تکنولوژی های مورد استفاده مشخص می گردد. در انتهای این بخش متدولوژی توسعه نیز مشخص می گردد

این فاز قوانین و فرایندهای متدولوژی مشخص می گردد و در آخر برنامه ریزی برای فازهای آتی پروژه صورت می گیرد. 

در فاز دوم که تحویل دوره ای سیستم است، ابتدا برنامه انتشار سیستم تبیین می گردد. سپس در طی چندین تکرار 

کرار سیستم به کاربر نهایی عرضه می شود و اعتبارسنجی سیستم صورت می سیستم توسعه می یابد که در انتهای هر ت

گیرد. در انتهای هر تکرار یک ورکشاپ برگزار می شود که کیفیت محصول ارزیابی شده و متدولوژی بازبینی می گردد. در 

 ی گردد. فاز نهایی نیز تست سیستم صورت می گیرد و سیستم به محیط عملیاتی برده شده و راه اندازی م

ر به صورت همانگونه که ذکر شد، این متدولوژی به صورت کامل و جامع بیان شده و سه نسخه اورنج، اورنج وب و کلی

واعد و تکنیک وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. نقش ها در این متدولوژی مشخص شده و به افراد محول می گردد. ق

بهبود آنها  و اعضای تیم می توانند در طی جلسات ریویو به شخصی سازی و ها تا حد خوبی در این متدولوژی بیان شده

فت که از نظر بپردازند. همچنین فعالیت های چتری در این متدولوژی به خوبی پوشش داده شده اند. درنتیجه می توان گ

 تعریف شفاف و دقیق این متدولوژی بسیار قوی می باشد. 

 

 ال کلیرمقایسه متدولوژی اسکرام با کریست

یک متدولوژی  هر دو متدولوژی بسیار پر استفاده می باشند و این باعث شده است که از نظر تعریف دقیق و شفاف اجزای

سیستم صورت می  نمره باالیی دریافت کنند. چرخه تولید نرم افزار در هر دو بیان شده و به صورت تکراری فرایند توسعه

های چتری مهندسی نرم افزار اعم از مدیریت پروژه، برنامه یان شده است. فعالیتگیرد. نقش های اعضای تیم در هر دو ب

 ریزی و کنترل کیفیت به صورت دقیقی در هر دو اجرا می گردد. 

در انتها اگر بخواهیم یکی از این دو متدولوژی را به عنوان انتخاب اول برگزینیم، می توان گفت اسکرام به دلیل استفاده 

م های توسعه نرم افزار و وجود منابع بیشتر برای تشریح این متدولوژی، از متدولوژی کریستال کلیر برتر بیشتر توسط تی

                                                           
1 Cyclic delivery 
2 Wrap-up 
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است. خانواده متدولوژی کریستال دارای اعضایی است که به صورت روی کاغذ و اسمی وجود دارند اما در عمل از آنها 

مله این متدولوژی ها هستند که دارای تعریف دقیق و شفاف استفاده نمی شود. برای مثال کریستال قرمز، آبی و بنفش از ج

  نمی باشند. 
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 افزارهای عمومی چرخه توسعه نرممعیار دوم( پوشش فعالیت

 

 اسکرام متدولوژی

وری گذاشته هی انجام کار و چگونگی ارتباط افراد برای بیشینه کردن بهرمتدولوژی اسکرام بیشتر تاکید خود را بر نحوه

نجام کار بحث و اهای عمومی تولید نرم افزار پرداخته باشد، بر نحوه و چگونگی  ر از آنکه به جزئیات فعالیتاست. بیشت

های گوناگون تولید نرم افزار توان در قالب کلی ای که این متدولوژی ارائه داده است، فعالیتبررسی قرار داده است. اما می

 را گنجاند. 

باشد. برای ساخت هر محصولی با استفاده از اسکرام، در طی دولوژی اسکرام، اسپرینت میترین مفهوم و فرایند در متمهم

ه عبارتند از: کهر اسپرینت از تعدادی گام تشکیل می شود شود. تعدادی اسپرینت محصول به صورت پیوسته ساخته می

backlog groomingمرور  ید محصول قابل استفاده،، برنامه ریزی اسپرینت، انجام اسپرینت، استندآپ روزانه، تول

 برای اسپرینت.  retrospectiveاسپرینت و جلسه 

افزار به صورت مستقیم پوشش داده شده است و برخی نیز به های عمومی تولید نرمدر متدولوژی اسکرام برخی از فعالیت

کرام شده و متناظر آن در متدولوژی اس افزار بیانهای عمومی تولید نرمدر ادامه فعالیت گیرند.انجام میصورت غیرمستقیم 

حل، ابتدا با سنجی یک راهشود. بدین صورت که برای امکانانجام می fail fastسنجی با روش تحلیل امکان شود.بیان می

شود که آن کار قابل انجام هست یا خیر. بدین صورت گام و فعالیت جداگانه در متدولوژی اسکرام سازی سنجیده مینمونه

ها در این شود. استخراج نیازمندیهای مختلف انجام میسازی این کار در اسپرینتار داده نشده است اما به وسیله نمونهقر

الگ محصول اضافه ها و ... به بکها، باگ فیکسها، قابلیتشود. نیازمندیتوسط صاحب محصول انجام میمتدولوژی 

شود تا قابلیت انجام در یک الگ برداشته شده و شکسته میدی از بکگردد. همچنین در ابتدای هر اسپرینت، موارمی

فعالیت شود. اما الگ اسپرینت قرار داده میالگ متناظرشان در بکها به همراه مورد بکاسپرینت را داشته باشد. این تسک

به رار نگرفته است. بحث ق باشد، در این متدولوژی موردهای ذیل تعریف پروژه میمدلسازی دامنه مسئله که از فعالیت

های با ضرورت کم پرهیز ازیاست که تا جای ممکن از مدلس model-phobicصورت کلی این متدولوژی یک متدولوژی 

نجام ااز نماید. به همین دلیل تنها در جاهایی که مدلسازی برای یک کار پیچیده )مثل الگوریتمی دشوار( الزم باشد، می

 گردد. آن پرهیز می

گیرد. ای در نظر نمیهای مرتبط با طراحی معماری و طراحی جزئیات سامانه را طی گام جداگانهولوژی اسکرام فعالیتمتد

دهد که از مدلسازی و طراحی پرهیز شود و مبنای پیشرفت پروژه را همانند دیگر این متدولوژی تا حد ممکن پیشنهاد می

های توانند برای بیان موارد پیچیده از زباندهندگان میاما توسعه داند.های چابک، سیستم ساخته شده میمتدولوژی

ای در این متدولوژی مورد توجه قرار نویسی، تست و دیپلوی به صورت ویژهاستفاده نمایند. برنامه UMLمدلسازی مانند 

هر اسپرینت یک محصول  کند. همچنین در انتهایافزار برای تضمین کیفیت آن نقش مهمی ایجاد میاند. تست نرمگرفته
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شود و عمل دیپلوی ، به مشتری تحویل داده میکنندها با اطمینان باالیی عمل میقابل استفاده که تا حد امکان قابلیت

ای در این متدولوژی بیان نشده است اما داری و پشتیبانی از سیستم نیز به صورت فاز جداگانهگیرد. فعالیت نگهصورت می

 maintenanceتوانند فاز داری، میپرینت برای پشتیبانی از محصول و اضافه سازی قابلیت در فاز نگهبا تعریف چند اس

 سازند. را فراهم

 

 متدولوژی کریستال کلیر

ضای مسئله، این متدولوژی به خوبی فعالیت های چرخه تولید نرم افزار را پوشانده است. برای مدلسازی و شناسایی ف

از در فعالیت ففعالیتهایی قرار داده شده است. در این  charteringو تحلیل امکان سنجی در فاز استخراج نیازمندی ها 

Exploratory 360 degrees  ابتدا طرح کسب و کار سیستم شرح داده می شود. سپس نیازمندی های سطح باالی

سائل مامکان سنجی پروژه و سیستم استخراج می گردد. در گام سوم مدلسازی فضای مسئله انجام می شود. همچنین 

عماری و اصلی که باعث موفقیت یا شکست پروژه می گردد، استخراج می شود. از فعالیت های توسعه سیستم، طراحی م

طی  و در iterativeطراحی جزئی سیستم در این متدولوژی بیان نشده اند. دلیل نیز آن است که سیستم به صورت 

iteration ق در فاز د. اما فعالیت های برنامه نویسی، تست و دیپلوی به صورت مفصل و دقیهای مختلف ساخته می شو

cyclic delivery ردها را از وی انجام می گیرند. در این فاز دیپلوی سیستم و نمایش به کاربر انجام می گیرد تا بازخو

هایی این  iterationسعه در طی دریافت نمایند. فعالیت نگه داری سیستم در این متدولوژی بیان نشده است و تیم تو

 کار را بایستی خود اضافه نمایند به متدولوژی.

 در کل می توان گفت که این متدولوژی نمره باالیی در پوشش فعالیتهای توسعه نرم افزار می گیرد.

 

 مقایسه متدولوژی اسکرام با کریستال کلیر

عه سریع نرم اصلی خود را بر راندمان باالی تیم و توس هر دو متدولوژی از دسته متدولوژی های چابک هستند و تمرکز

شبیه می باشد. اما  افزار میگذارند. پوشش فعالیت های چرخه تولید نرم افزار در این دو متدولوژی تا حد زیادی به یکدیگر

در  definition اگر بخواهیم یک متدولوژی را برتر بنامیم، متدولوژی کریستال به دلیل پوشش بیشتر و بهتر فعالیت های

ل می باشد که به صورت دقیق تحلی Exploratory 360 degreesرتبه باالتر قرار می گیرد. دلیل نیز وجود گام 

یار سنجی، استخراج نیازمندی و مدلسازی فضای مسئله را انجام می دهد. در دیگر فعالیت های این دو متدولوژی بسامکان

 با یکدیگر شبیه می باشند. 
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 های چتری توسعه نرم افزارسوم( پشتیبانی از فعالیتمعیار 

 

 اسکرام متدولوژی

ها عبارتند از مدیریت ریسک، اند. این فعالیتافزار به خوبی در متدولوژی اسکرام دیده شدههای چتری توسعه نرمفعالیت

 نماییم.مدیریت پروژه و تضمین کیفیت که در ادامه بخش بررسی می

اخت ساین متدولوژی به خوبی دیده شده است. به دلیل اینکه  iterative incrementalذات  مدیریت ریسک به دلیل

شود. در انتهای اسپرینت ای از محصول ساخته میگیرد، در هر اسپرینت تکههای مختلف صورت میمحصول طی اسپرینت

توانند هم بازخوردهای نفعان میو ذیشود نفعان نمایش داده میتوسعه یافته به ذی ی مرور اسپرینت، محصولدر جلسه

گیری کنند آیا ادامه پروژه سودآوری خواهد داشت یا خود را برای حداقل رساندن ریسک اعالم کنند و هم اینکه تصمیم

توان به موارد زیر شود که در اسکرام موجود هستند میهایی که برای مینیمم کردن ریسک استفاده میخیر. از فعالیت

 د: اشاره نمو

ریزی مبتنی بر ریسک به وسیله مشخص سازی رنامهب -حل سازی به وسیله ساخت نمونه اولیه برای امکان سنجی راهنمونه

ت در متن این به خاطر وجود مفهوم اسپرین iterative incrementalفرایند  –الگ محصول اولویت کارها در بک

حصول در انتهای مانتشار سریع  –ور اسپرینت در انتهای هر اسپرینت مشارکت فعاالنه کاربر به دلیل جلسه مر –متدولوژی 

سپرینت امرور به صورت مداوم محصول در جلسه مرور  –اعتبارسنجی مستمر محصول توسط اعضای پروژه  –هر اسپرینت 

 اسپرینت.و ادغام و یکپارچگی محصول در انتهای 

ریزی دقیق هر اسپرینت در شروع گیرد. به وسیله برنامهانجام می مدیریت پروژه در این متدولوژی در باالترین سطح ممکن

شود. سپس به صورت مداوم در زمان اسپرینت به آن یک برنامه منسجم برای انجام کارها تا انتهای اسپرینت مشخص می

هر  ر جلسه انتهایشود. همچنین دها با قوانین و اصول اسکرام سنجیده میوسیله اسکرام مستر، تطابق فرایند و فعالیت

گیرد. همچنین فعالیت جلسه استندآپ در هر روز اسپرینت به نام مرور اسپرینت، کنترل پروژه به صورت دقیقی صورت می

شود مدیریت پروژه و آگاهی افراد مختلف از کند که خود این کار باعث میاسکرام بسیار به تعامالت درون تیمی کمک می

 پروژه بسیار افزایش یابد.

گردد. این ای از آن کم نمیهای چابک در باالترین سطح قرار دارد و چیزی است که به هیچ وجه ذرهکیفیت در متدولوژی

به صورت مداوم کنترل کیفیت پروژه چه به صورت مورد درباره متدولوژی اسکرام نیز صادق است. در متدولوژی اسکرام 

دقیقا به همین منظور  retrospectiveگیرد. جلسه مرور اسپرینت و یفنی و چه با استفاده از نظرات ذی نفعان صورت م

قرار داده شده اند تا به صورت بسیار سریع موارد تاثیر گذار بر کیفیت شناسایی شده و برطرف گردند. اعتبارسنجی مداوم 

حصول و اسپرینت قابلیت الگ مهای مورد استفاده در اسکرام است. از طرفی دیگر نیز بکو پیوسته یکی دیگر از تکنیک

الگ در صورتی نمایند. بدین صورت در انتهای انجام یک وظیفه یا مورد از بکها را برای تیم فراهم میردیابی به نیازمندی
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سازی شده انتظارات را برآورده نکرده باشد، به سرعت آن مورد کشف شده و در جهت بهبود آن اقدام پیادهکه آن ویژگی 

 شود.  می

 

 دولوژی کریستال کلیرمت

ل امکان فعالیت های چتری در این متدولوژی به صورت دقیقی بیان شده اند. برای مدیریت ریسک، فعالیت های تحلی

خیل کردن مشتری)در (، دiterationریزی)در ابتدای هر (، برنامهExploratory 360 degreesسنجی )در فعالیت 

سازی و یکپارچه iterative incrementalرت می گیرد(، وجود ذات نمایش به مشتری صو iterationانتهای هر 

 گیرند. همچنین اعتبارسنجی سیستم با نمایش به کاربر به صورت مداوم انجام می گیرد تا سیستم مدنظرپیوسته انجام می

 وی ساخته شود. 

برای  یک جلسه iterationهر  برای مدیریت پروژه در این متدولوژی تمهیدات خوبی اندیشیده شده است. در ابتدای

. در انتهای هر برنامه ریزی برقرار می شود. همچنین در هر روز در جلسه استندآپ به مرور فعالیت های پرداخته می شود

ت پیوسته صورت اسپرینت نیز به صورت دقیق فرایندها و نحوه انجام کارها بررسی می شود تا بهبود در متدولوژی به صور

هد تا راندمان افراد به رتباطات افراد درون تیم نیز این متدولوژی به صورت بسیار خوب این کار را انجام می دگیرد. از نظر ا

اوم با یکدیگر حداکثر خود برسد. برای این کار تیم بایستی در نزدیکی هم قرار گیرد و در جلسات استنداپ به صورت مد

 در ارتباط باشند.

 iteration ازی پیوسته و محوری بودن نیازمندی ها انجام می گیرد. در انتهای هرتضمین کیفیت به وسیله یکپارچه س

 اعضای تیم و ذی نفعان کنار یکدیگر جمع می گردند تا کیفیت محصول بررسی شود. 

 

 مقایسه متدولوژی اسکرام با کریستال کلیر

ن کیفیت تمرکز یسک، مدیریت پروژه و تضمیهر دو متدولوژی به صورت دقیق و با تاکید بسیار بر هر سه فعالیت مدیریت ر

ر است. اما در تاما در مدیریت ریسک به دلیل نداشتن تحلیل امکان سنجی از کریستال ضعیف کرده اند. متدولوژی اسکرام 

تدولوژی در تضمین کیفیت و مدیریت پروژه هر دو به صورت بسیار مشابهی این دو فعالیت را انجام می دهند. هر دو م

iteration ستم به های مختلفی توسعه سیستم را انجام می دهند. همچنین وجود جلسات استندآپ روزانه و نمایش سی

توان گفت هر دو متدولوژی در مجموع می کاربر در انتهای هر اسپرینت از جمله موارد شباهت هر دو متدولوژی می باشد. 

 تر از دیگری در نظر گرفت.بسیار مشابه یکدیگر هستند و نمی توان یکی را به صورت بر
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 معیار چهارم( بی درزی و همواری

 

 اسکرام متدولوژی

الگ محصول استفاده ها از بکباشد. برای مدلسازی و ثبت نیازمندیدرز نمیمتدولوژی اسکرام لزوما یک متدولوژی بی

ها و ... می باشد. های جدید، بهبودها، فیکس خطاها، نیازمندیها، قابلیتمواردی اعم از ویژگیالگ شود. در این بکمی

ریزی برای اسپرینت دارد. در این جلسه موارد با اهمیت باال برداشته سپس تیم توسعه در ابتدای هر اسپرینت جلسه برنامه

شود. در طی زمان اسپرینت، برمبنای موارد طراحی شده و قرارداده شده در الگ اسپرینت قرار داده میشده و در بک

گیرد. همچنین نکته مهم دیگر وجود مفهوم اسپرینت است که توسعه محصول به نویسی انجام میکارها و برنامهالگ بک

های درزی در این متدولوژی به دلیل پرش از نیازمندیتوان گفت بیگیرد. درنتیجه میصورت آرام و پیوسته صورت می

گیرد و درز رود. در این بین نیز مدلسازی صورت نمیبین میسازی مستقیم کد، تا حدی از الگ به پیادهذکر شده در بک

حد بسیار خوب و باالیی وجود دارد. اری تا این متدولوژی، همو iterativeیابد. اما به دلیل ذات به همین دلیل افزایش می

شود که ی باعث میباشد. اما وجود درز در متدولوژوجود همواری در این متدولوژی بسیار نکته مثبت و قابل توجهی می

 ایی داشته باشند.نویسان کمی دشواری در تولید سیستم نهبرنامه

 

 متدولوژی کریستال کلیر

 iterativeاین متدولوژی دارای خاصیت همواری میان فعالیت ها می باشد. دلیل آن نیز وجود ذات و ماهیت 

incremental ود. اما ی گیرند تا به مرور سیستم ساخته شدر آن است. فعالیت های به صورت آرام و هموار انجام م

ای درزی در این متدولوژی به دلیل دره میان نیازمندی ها و کدزنی وجود دارد. بعد از مدلسازی نیازمندی ها و فضبی

 مسئله سپس ساخت و کدزنی سیستم انجام می شود. این باعث می شود که دچار شیفت در پارادایم شویم. 

 

 کرام با کریستال کلیرمقایسه متدولوژی اس

عه سیستم را همانگونه که می دانیم، متدولوژی های چابک از نظر همواری بسیار خوب هستند. دلیل نیز آن است که توس

 userب و آرام انجام می دهند. اما به دلیل آنکه استخراج نیازمندی ها در قال iterative incrementalبه صورت 

story درزی لطمه و  ام می شود و سپس به صورت مستقیم به کدزنی پرداخته می شود، بیالگ انجهای بک یا آیتم

باشند. این دو متدولوژی نیز از این موضوع مستثنی نیستند و این درزی ضعیف میخورد. درنتیجه از نظر بیصدمه می

 معایب را دارند. 
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 گیرند.و با یکدیگر در یک مرتبه قرار میهایی دارند ها و ضعفدر مجموع می توان گفت در این معیار هردو قوت
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 معیار پنجم( محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی

 

 اسکرام متدولوژی

الگ این بکشود. الگ محصول قرار داده میبک حصول مشخص شده و درها در متدولوژی اسکرام توسط صاحب منیازمندی

باشد. سپس در طی زمان توسعه محصول به مرور این ی محصول میاده سازهای مدنظر برای پیها و قابلیتشامل ویژگی

شود و های کنونی دستخوش تغییرات میهای جدید به آن افزوده می گردد، برخی ویژگیشود. ویژگیتر میالگ کاملبک

این موارد را برای داری و تکمیل شود. مدیر محصول وظیفه نگهها به آن اضافه میفیکسهمچنین بهبودهای فنی و باگ

تر ینموارد با درجه ضرورت پایگیرد و الگ قرار مییت باالتر در باالی بکالگ موارد با اهمالگ محصول دارد. در این بکبک

باشد. در این فعالیت می groomingالگ به نام دهی بکسازمان شود. فعالیت مهم برایدر پایین لیست قرار داده می

ها قرار شود و تخمینی از هزینه و سایز انجام آنسازی میگ بر اساس ارزش، هزینه و ریسک مرتبالهای درون بکآیتم

تر که در قالب یک اسپرینت قابل انجام هستند را توان وظایف مهمشود. بدین صورت در آغاز هر اسپرینت میداده می

 ها را انجام داد.ریزی آنانتخاب کرده و با برنامه

الگ ها در قالب بکها و قابلیتسازی نیازمندیافزار، مشخصسازی نرمبیان شد، تنها مرحله اصلی قبل از پیادهگونه که همان

و از گیرد. سازی و کدزنی براساس همین موارد مشخص شده انجام میباشد. سپس مرحله پیادهمحصول و اسپرینت می

بودن، امنیت و ... به  یرعملکردی مانند سرعت، قابل تستهای غهای عملکردی و هم نیازمندیطرفی چون هم نیازمندی

رود. همچنین در آخر هر اسپرینت محصول تولید شده ها جلو میشود، این متدولوژی بر محور نیازمندیخوبی لحاظ می

رد. در مجموع شود تا آنها نیز بازخورد خود را ارائه کنند و اعتبارسنجی موارد صورت بگینفعان و مشتریان عرضه میبه ذی

 باشد.ها نمره باالیی میتوان گفت نمره این متدولوژی در قابلیت محوریت بر نیازمندیمی

 

 متدولوژی کریستال کلیر

ها دارد. ای بر استخراج و مدلسازی نیازمندیاین متدولوژی همانند اکثر متدولوژی های چابک دیگر، تمرکز و تاکید ویژه

، گردد. سپس در فاز دوم پروژههای سطح باالی سیستم مشخص مینیازمندی Exploratory 360 degreesدر فعالیت 

 های متناسب با هر نیازمندیبه صورت جزیی و دقیق کارها و فعالیت Recalibrate the release planدر فعالیت 

ه ساخت محصول گردد. بدین صورت تیم توسعه دهنده محصول بر مبنای این برنامه مشخص شده، شروع بمشخص می

 کند. می
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دلیل نیز آن های غیرعملکردی سیستم دارد. ای بر نیازمندیهای چابک دقت ویژهاین متدولوژی همانند دیگر متدولوژی

ها و هم در هنگام نمایش سیستم به کاربر سفیر، این موارد را لحاظ کرده است که هم در فعالیت مشخص سازی تکنولوژی

 کند.دن به آن را الزامی میو هنگام ساخت سیستم رسی

 

 مقایسه متدولوژی اسکرام با کریستال کلیر

کند. دلیل آن است که یک نقش به تیم اضافه شده است به نام صاحب تر عمل میمتدولوژی اسکرام در این مورد قوی

ت مستمر به صور باشد. این شخص وظیفه داردها میمحصول که فعالیت اصلی وی مشخص کردن و اولویت بندی نیازمندی

 کند یا خیر.های عملکردی و غیرعملکردی مشخص شده عمل میچک کند که آیا سیستم ساخته شده بر طبق نیازمندی

آیتم در  همچنین در ابتدای هر اسپرینت به صورت مفصل به مرتب کردن و بیان جزئیات هر نیازمندی که به صورت یک

 پردازد.الگ بیان شده است، میبک

دهد ولی نبود یک نقش جداگانه برای بررسی و تشریح ها را به خوبی انجام میکریستال کلیر نیز این فعالیت متدولوژی

 کرام عقب بیافتد.ها، باعث شده است که از متدولوژی اسنیازمندی
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 معیار ششم( قابل تست بودن، ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها

 

 اسکرام متدولوژی

ها و کدهای تولید شده ست بودن محصوالت به سادگی، تعداد کم و قابل فهم بودن مصنوعات اعم از مدلمعیار قابل ت

دهد. به گردد. متدولوژی اسکرام تا حد زیادی نسبت به مدلسازی مقاوم است و اجازه مدلسازی را تا جای ممکن نمیبرمی

ها تنها برای موارد دشوار و اشد. همچنین مدلبهای تولید شده بسیار کم میهمین دلیل تعداد مصنوعات و مدل

گردد که مصنوعات قابلیت تست باال داشته باشند. از جهتی نوشتن تست روند. این باعث میهای باال به کار میپیچیدگی

گردد. پس کد های چابک می باشد، در اسکرام بسیار توصیه میبرای سیستم که یکی از ارکان مهم کیفیت در متدولوژی

 افزار نیز قابلیت تست باالیی دارد. ولید شده برای نرمت

افزار تولید شده باشند. از طرفی در انتهای هر اسپرینت سیستم و نرممحصوالت تولید شده در این متدولوژی بسیار کم می

الگ استفاده از آن بک ه صورت سریع و دقیق گرفته شوند تا بابشود تا بازخوردها نفعان نمایش داده میبه کاربر نهایی و ذی

لموس بودن این مورد که در انتهای هر اسپرینت محصولی قابل عرضه تولید شده است، بسیار به مسیستم تکمیل گردد. 

ها تر در توسعه سیستم خواهند بود و هم اینکه مشتریکند. درنتیجه هم اعضای تیم خوشحالبرای کاربر و تیم کمک می

های تولید شده نیز کمک به باالتر خواهند داشت. همچنین کم بودن تعداد نمودارها و مدل اطالع خوبی از وضعیت پروژه

 بودن امتیاز این متدولوژی در این معیار خواهد بود.

افزار، نمودارها و کدهای تولید شده برای سیستم قابلیت ردیابی الگ در توسعه نرماز طرفی دیگر به دلیل پایه بودن بک

های در اولویت باال برای تولید در ها و قابلیتها را خواهد داشت. همانطور که در قبل بیان شد، ویژگیندیمستقیم به نیازم

الگ گیرد. موارد موجود در بکالگ صورت میسازی ها بر اساس بکگیرند و تمام پیادهالگ محصول و اسپرینت قرار میبک

ها در این متدولوژی در سطح کنند. درنتیجه ردیابی به نیازمندییهای سیستم را بیان منیز به صورت مستقیم نیازمندی

 باشد.باالیی برقرار می

 

 متدولوژی کریستال کلیر

قابل تست بودن محصوالت و مصنوعات متدولوژی در کریستال کلیر برقرار است. دلیل نیز آن است که در این متدولوژی 

باشد. به همین دلیل تا جای ممکن ی بر توسعه کد و ساخت سیستم میباشد و تمرکز اصلتعداد نمودارها بسیار اندک می

محصوالت جانبی اندک هستند. قابلیت ملموس بودن این محصوالت نیز هم برای کاربر و هم برای توسعه دهنده بسیار 

ل به ترین محصول تولید شده در این متدولوژی سیستم تحت ساخت است و این محصوباالست. دلیل آن است که مهم

شود. همچنین توسعه دهنده سیستم نیز الزم به کاربر نمایش داده می iterationصورت مرتب و منظم در انتهای هر 

 فایده گردد.نیست درگیر ساخت نمودارهای پرحجم و کم
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ه به ده شدزنیازمندی ها تکمیل و جزئی سازی می شود، قابلیت ردیابی کدهای  iterationبه دلیل آنکه در ابتدای هر 

توان نگام تولید کد و سپس در جلسه مرور محصول میخوبی این مورد آن است که در هیابد. ها بسیار افزایش مینیازمندی

 بررسی کرد که هر قابلیت نشات گرفته از کدام نیازمندی است.

 

 مقایسه متدولوژی اسکرام با کریستال کلیر

باشند. دلیل نیز اصول و فلسفه در تولید محصوالت شبیه یکدیگر میبه دلیل آنکه هر دو متدولوژی چابک هستند، بسیار 

توان یکی از این دو متدولوژی را در این معیار به صورت مطلق باالتر موجود در مانیفست چابک است. به همین دلیل نمی

 دانست و امتیاز بیشتری به آن داد. 

 کنند.الیی برقرار میو قابلیت ردیابی به نیازمندی را در حد با هر دو متدولوژی هر سه قابلیت قابل تست بودن، ملموس بودن
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 معیار هفتم( مشارکت فعال مشتری

 

 اسکرام متدولوژی

دهد. در هر اسپرینت یک جلسه مرور اسپرینت برگزار متدولوژی اسکرام اهمیت بسیار زیادی به مشتری و نظرات وی می

نفعان دمو داده شود. درنتیجه اعتبارسنجی برای تولید سیستم مدنظر ذیاربر و کسازی شده به شود تا محصول پیادهمی

های مالک محصول و اسکرام مستر در جهت اتصال بین گیرد. همچنین نقشمشتری به صورت مداوم و از ابتدا صورت می

یری گوضع مشتری و تیم توسعه در متدولوژی اسکرام تعریف شده اند. مالک محصول شخصی است که از طرف مشتری م

نماید تا نقص و خلل در آن کمینه باشد. همچنین اسکرام مستر کند و به صورت جدی محصول تولید شده را ارزیابی میمی

باشد تا بازخوردها را گرفته و در اصالح فرایندها بکوشد. بدین ترتیب شخصی است که پل ارتباطی بین تیم و سازمان می

گردد تا محصول تولید شده از سطح کیفی باالیی برخوردار یادی به تیم منعکس میها و کاربران تا حد زنظرات مشتری

 گردد. 

ابلیت استفاده قبودن رسیده باشد که کاربر  stableدر انتهای هر اسپرینت الزم است محصول تولید شده به سطح خوبی از 

خت و تکمیل شدن باشد. همچنین متدولوژی در حال سا گردد تا محصول مدنظر مشتریاز آن را داشته باشد. این باعث می

دهد تا در صورت تعریف نیازمندی جدید، ، به تغییرات با روی باز واکنش نشان میچابکهای اسکرام شبیه دیگر متدولوژی

گردد تا مدیریت ریسک تا حد بسیار خوبی انجام گیرد و در صورتی که ها باعث میاین فعالیتسازی نماید. آن را پیاده

ود و درنتیجه در لیتی درجه اهمیت باالتری داشته باشد، اولویت را بتوان عوض کرده و آن را سریع تر پیاده سازی نمقاب

 بازار بسیار رقابتی از رقبا عقب نیافتاد.

 

 متدولوژی کریستال کلیر

ید نرم افزار دای چرخه تولدهد. از همان ابتای به وجود کاربر سفیر در تیم میمتدولوژی کریستال کلیر اهمیت فوق العاده

گردد که به نوعی خبره استفاده از سیستم است و در فعالیت انتخاب نقش های تیم، یک نقش به نام کاربر سفیر تعیین می

 و به صورت مداوم وظیفه دارد سیستم توسعه داده شده را ارزیابی نماید. 

 iterationای هر سیستم به مشتری و ورکشاپ انته های تحویلهای تولید محصول، در فعالیت iterationهمچنین در 

ها اصالح شده های الزمه دریافت شود. سپس نیازمندیشود تا فیدبکبه صورت کامل و مفصل سیستم فعلی دمو داده می

 سازی نشده بود، اصالح گردد.ه طبق نظر مشتری پیادهکای از سیستم بود و اگر ویژگی
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 یستال کلیرمقایسه متدولوژی اسکرام با کر

و به صورت  از تولید محصول، کاربر را در ماجرا دخیل کرده iterationهر دو متدولوژی سعی کرده اند در انتهای هر 

early اند.از نظرات وی مطلع گردند. این فعالیت را نیز در انتهای هر دوره از تولید محصول قرار داده 

اند تا های ظاهرا متفاوت( در پی این هدف بودهر سفیر )البته با نامهمچنین هر دو متدولوژی با اضافه کردن نقش کارب

سازی شده های پیادهها و قابلیتنظرات وی اعمال شده و اگر اعتبارسنجی سیستم به درستی پاس نشد، سریعا نیازمندی

 تغییر کنند تا درصد موفقیت سیستم افزایش یابد.

در یکی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد و هر دو تدولوژی در این ویژگی نمیالعاده بودن هر دو مدر نتیجه به دلیل فوق

 سطح به این مسئله مهم پرداخته اند.
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 بودن  practicalو practicableمعیار هشتم( 

 

 اسکرام متدولوژی

افی و دست و پاگیر اضمتدولوژی اسکرام بسیار بر کیفیت انجام کار و خروجی تاکید دارد و در این میان از هرگونه فعالیت 

 اجتناب می کند. به همین دلیل پیچیدگی فعالیت ها و جریان کار بسیار پایین می باشد. همچنین در جلسه

retrospective دلیل  انتهای هر اسپرینت بررسی می شود تا موانع و مشکالت شناسایی و برطرف گردد. همچنین به

 گردد.  بودن تا حد زیادی برقرار می practicableو  practicalار مدیریت پروژه قوی در این متدولوژی هر دو معی

الگ برای انجام کارها باعث تمرکز بیشتر اعضای تیم و در جریان قرار گرفتن ایشان جلسات استنداپ روزانه و وجود بک

جموع با در م می گردد. همچنین فعالیت های اضافی و مدلسازی های وقت گیر و کم اثر تا حد زیادی حذف شده است.

زارشات تیم های تواصیف ذکر شده، این دو معیار بسیار امتیاز باالیی در این متدولوژی می گیرند و همین گونه که از گ

ورد استفاده در مختلف برداشت می شود، امروزه این متدولوژی یکی از پراستفاده ترین و پر اقبال ترین متدولوژی های م

 .شرکت های نرم افزاری می باشد

 

 متدولوژی کریستال کلیر

های با سطح بحرانیت متفاوت و با همانگونه که در اولین بخش ذکر کردیم، اعضای متدولوژی کریستال برای پوشش پروژه

برخی  وهای با سایزهای گوناگون درست شده اند. این موارد به صورت انتزاعی و سطح باال در متدولوژی بیان شده اند تیم

توان به همین دلیل میاند. ها )همانند کریستال قرمز و آبی( در واقعیت به وجود نیامده و استفاده نشدهاز این متدولوژی

نیستند و تنها سه  practicabilityو  practicalityهای گیگفت تمامی اعضای این خانواده این متدولوژی دارای ویژ

 ی هستند.عضو کریستال کلیر، اورنج و اورنج وب از این موضوع مستثن

های شش نفره با سایز کوچک، قوت و میزان استفاده از اما متدولوژی کریستال کلیر به دلیل استفاده زیاد از آن در پروژه

صول چابکی است. اخود را اثبات کرده است. این متدولوژی دارای فرایندهای ساده، توجه به شرایط جاری در پروژه و حاوی 

 افزاری بدل شده است.های نرمهای متداول برای توسعه سیستماز این رو به یکی از انتخاب

 

 

 

 



54 
 

 مقایسه متدولوژی اسکرام با کریستال کلیر

های امروزه است. این متدولوژی با دخیل کردن کاربر در فرایندهای متدولوژی اسکرام یکی از پرکاربردترین متدولوژی

های تولید سیستم توانسته است به اولین انتخاب در میان تیم االیبافزار و دقت بر توسعه سریع و با راندمان توسعه نرم

 افزار مبدل شود.کننده نرم

های های با تعداد نفرات باال را )برخالف کریستال کلیر( داراست. فعالیتهمچنین این متدولوژی قابلیت پشتیبانی از تیم

توان گفت گیرند. در انتها میمتدولوژی صورت می مدیریت پروژه و نظارت بر فرایند نیز به صورت بسیار مناسبی در این

انتخاب شدن آن  وکلیر در مرتبه باالتری قرار دارد به نسبت کریستال  practicalityاین متدولوژی در قابلیت استفاده و 

 به اولین گزینه نیز شاهدی بر این مدعاست.
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 معیار نهم( قابلیت مدیریت پیچیدگی

 

 اسکرام متدولوژی

یرند و تا حد گسکرام نقش های مختلفی وجود دارد. این موضوع باعث می گردد که فعالیت ها جدای از هم انجام در تیم ا

ان را امکان شکست کار در حوزه های مختلف به خوبی صورت پذیرد. صاحب محصول وظیفه مدیریت کارها و اولویت ش

ت و تکمیل محصول برعهده دارد و تیم توسعه نیز به ساخ برعهده دارد. اسکرام مستر وظیفه مدیریت و تطابق با اسکرام را

 می پردازد.

کسته شده از طرفی دیگر ساخت پروژه به چندین اسپرینت شکسته می شود. با برنامه ریزی ابتدای اسپرینت تسک ها ش

ا بیان هو وظیفه هر شخص به صورت دقیق تعیین می گردد. همچنین در جلسات روزانه اسپرینت، مشکالت و پیچیدگی 

 می شود تا اعضای تیم با کمک یکدیگر آن را برطرف نمایند. 

ترین مفاهیم برای مدیریت پیچیدگی می باشد. کارها و ویژگی های الگ برای محصول و هر اسپرینت یکی از مهموجود بک

د. در انتها ی گردنمد نظر برای پیاده سازی ابتدا به صورت درشت دانه هستند اما به مرور شکسته شده و ملموس تر م

ستند. هکارهایی که به اشخاص محول می گردد به صورت کامال شفاف و ریزدانه هستند که در مدت کمی قابل انجام 

 صاحب محصول نیز در مدیریت میزان پیچیدگی نقش مهمی ایفا می کنند.

ی در این معیار ه بسیار قابل قبولمتدولوژی اسکرام به صورت بسیار خوبی مدیریت پیچیدگی کارها را انجام میدهد و نمر

 کسب می نماید.

 

 متدولوژی کریستال کلیر

باشد. از این رو قابلیت مدیریت پیچیدگی نفره مناسب می 6های با نهایت سایز متدولوژی کریستال کلیر برای استفاده در تیم

شود وظایف تیم به افراد مختلف، باعث میداد افراد نیز با شکاندن باشد. اما در همین تعدر آن به صورت محدود موجود می

شکند. این کار باعث هایی می iterationوظایف به خوبی انجام گیرند. همچنین این متدولوژی توسعه محصول را به 

های آتی صورت گیرد. این کار به صورت سلسله شود بخشی از سیستم در هر گام تولید شده و بر مبنای آن فعالیتمی

شود که در آن وظیفه ساخت نیز خود به روزهای مختلف تقسیم می iterationگیرد تا هر صورت می مراتبی دوباره

 محصول و تست آن به افراد محول شده است. 
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رد. اول شکستن گیکنند. این کار به وسیله دو نکته اصلی صورت میهر دو متدولوژی به خوبی پیچیدگی را مدیریت می

 های متفاوت. ها و اسپرینت iterationهای تولید سیستم به ن بازههای مختلف. دوم به شکستوظایف اعضای تیم به نقش

های  ّیت پشتیبانی از پروژهاگر بخواهیم یکی از این دو متدولوژی را برتر بدانیم، انتخاب اسکرام خواهد بود. این متدولوزی قابل

الگ اسپرینت نیز باعث الگ محصول و بکهای مختلف اعم از دو نوع بکالگوجود بکتر را داراست. با سایزهای بزرگ

سازی هرکدام به نحو بسیار خوبی انجام شود. حتی های سیستم به خوبی تعریف شود و پیادهشود سلسله مراتبی ویژگیمی

نظر گرفتن مالحظاتی( استفاده شده است که خود نشانگر  رنفر نیز )اما با د ۳۰۰های با سایز از اسکرام برای مدیریت تیم

 باشد.قدرت باالتری این متدولوژی در مدیریت پیچیدگی پروژه می
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 معیار دهم( قابلیت گسترش / مقیاس پذیر / قابلیت شخصی سازی / انعطاف پذیری

 

 اسکرام متدولوژی

ت، مصنوعات لی تشکیل شده است از یک سری نقش، فعالیقابلیت گسترش در این متدولوژی وجود دارد. اسکرام به صورت ک

ی انجام دهد و و قوانین. هر تیمی در استفاده از اسکرام با توجه به نوع و ذات پروژه تحت ساخت، می تواند شخصی ساز

 مطابق با نیازهای خود قوانینی اضافه کند یا فرایندها را تغییر دهد.

و اگر ی شوند مرا پشتیبانی نمی کند. تیم های اسکرام از حدود ده نفر تشکیل اما این متدولوژی قابلیت مقیاس پذیری 

ه بسیار زیادتر و تعداد اعضای تیم افزایش یابد، بایستی اعضا را به تیم های ده نفره شکاند. در این صورت با صرف هزین

د. پس بسیار منطقی رام را به وجود آوراضافه سازی افرادی برای نظارت و پایش هماهنگی بین تیم ها امکان استفاده از اسک

 ستفاده نمود.ادر این گونه از پروژه ها که نیازمند تعداد اعضای زیاد است،  OPMو  RUP است از متدولوژی هایی مانند

جود دارد. در همانگونه که اشاره شد قابلیت شخصی سازی و انعطاف پذیری نیز به صورت بسیار خوبی در این متدولوژی و

الت در در انتهای هر اسپرینت نظرات افراد گرفته می شود تا مشک retrospectiveاستندآپ روزانه و جلسه جلسات 

ه نحوی تغییر باولین زمان ممکن برطرف گردند. بعد از شناسایی مشکالت و نقاط قوت احتمالی، فرایند ها و فعالیت ها 

 یاد گردد. می یابند که سرعت انجام کار و پیشرفت پروژه تا حد ممکن ز

 

 متدولوژی کریستال کلیر

های با سطح باشد. از این جهت که توانایی استفاده در پروژهپذیری میهای کریستال دارای قابلیت مقیاسخانواده متدولوزی

بلیت گسترش و بحرانیت متفاوت را داراست. برای این کار نیز الزم است مدلسازی به متدولوژی اضافه گردد. همچنین قا

ها(. پس در کل می های مختلف متدولوژیهای مختلف نیز وجود دارد)رنگهای با سایزپذیری برای استفاده در تیماسمقی

پذیری بسیار مناسب هستند. اما خود ها در دو قابلیت قابل گسترش بودن و مقیاستوان گفت خانواده این متدولوژی

نفره با  6های ی برخوردار نیست. این متدولوژی فقط برای تیممتدولوژی کریستال کلیر به صورت خاص از این دو ویژگ

 کند.را نیز پشتیبانی نمی Eقابل استفاده است و حتی  Dو  Cسطح بحرانیت 

توان پذیری بسیار خوب در این متدولوژی لحاظ شده اند. در ابتدای شروع پروژه میسازی و انعطافاما دو قابلیت شخصی

به صورت مفصل این کار انجام  charteringرده و مطابق با نیازها تعریف نمود )در فاز سازی کمتدولوژی را شخصی

تیم یک جلسه ورکشاپ برگزار  iterationگیرد(. همچنین پس از اتمام هر شود و در آخر بر روی آن توافق صورت میمی

ر نیاز است تغییراتی در متدولوژی و کند تا در آن نحوه انجام کارها مشاهده شود و نقایص برطرف شود. همچنین اگمی

 فرایندهای آن صورت گیرد تا سرعت توسعه بسیار افزایش یابد.
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 مقایسه متدولوژی اسکرام با کریستال کلیر

پذیری و توان قابلیت مقیاسهای کریستال میمتدولوژی کریستال در این چهار مورد از اسکرام برتر است. در متدولوژی

های گوناگون به آن دست یافت. اما در اسکرام های با تیمهای مختلف و متدولوژیلیل وجود رنگپذیری را به دگسترش

 سایز تیم محدود است. 

سازی نیز در کریستال بهتر بیان شده است. در متدولوژی پذیری، انعطاف پذیری و شخصیهمچنین قابلیت گسترش

تفاده توافق کرده و به یک مورد مدنظر همه افراد رسید. ه استوان در ابتدای شروع پروژه بر جزئیات نحوکریستال می

فاده کننده از آن نیز جلسه ورکشاپ اجازه تغییر در جزئیات را با دست باز به افراد است iterationهمچنین در انتهای هر 

 دهد.می
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 (Application scopeمعیار یازدهم( حوزه کاربرد )

 

 اسکرام متدولوژی

باال اصال  criticalityیک متدولوژی چابک می باشد. این دسته از متدولوژی ها برای پروژه های با متدولوژی اسکرام 

لسازی تا حد زیادی را دارند. دلیل نیز آن است که از مد Eو نهایتا  C ، Dمناسب نیستند و فقط قابلیت استفاده در سطوح 

 پرهیز می کنند. 

ی به دلیل فعالیت سیستم های تجاری روزمره گزینه اول می باشد. این متدولوز اما امروزه این متدولوژی برای استفاده در

ت زیادی نیز درباره ها و قوانیی که دارد و در بخش های قبل به تفصیل بیان شد، بسیار محبوب و رایج است. کتابها و مقاال

به  data intensiveیستم های تجربیات کسب شده از استفاده از این متدولوژی چاپ شده اند. این متدولوژی در س

 خوبی قابلیت استفاده و به کارگیری را دارد.  

 

 متدولوژی کریستال کلیر

 کند. نفره را پشتیبانی می 6های حداکثر را داراست. همچنین تیم Dو  Cمتدولوژی کریستال تنها قابلیت استفاده در سطوح 

یک طرف دارای محدودیت است  از این رو ازباشد. ری مرسوم میهای تحامورد اصلی استفاده از این متدولوژی در سیستم

 گیرد.ها را در برمیازه وسیعی از سیستمهای تجاری مرسوم بو از طرفی دیگر سیستم

 

 مقایسه متدولوژی اسکرام با کریستال کلیر

قابلیت  . برای مثالافتد هستندهر دو متدولوژی دارای نقص در پوشش سیستم های بحرانی که جان انسان در خطر می

های مرسوم یستمساما از طرفی دیگر بسیاری از در توسعه سیستم کامپیوتری هواپیما و ماشین را نخواهند داشت.  استفاده

 توانند پشتیبانی کنند.امروزی را می

شود که تجربیات  های بیشتری از آن استفاده کرده اند. این باعث میمتدولوژی اسکرام دارای اقبال بیشتری است و پروژه

تری را پوشش دهد. اما کریستال کلیر از منظر سطح بحرانیت و سایز تیم دارای انتقال یافته و در آینده حوزه وسیع

 برد آن تاثیرگذار خواهد بود.هایی است که بسیار بر حوزه کارمحدودیت
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 دون ابهاممعیار اول زبان مدلسازی( پشتیبانی از مدلسازی شی گرای سازگار، دقیق و ب

 

 اسکرام متدولوژی

یز می کند. حتی متدلوژی اسکرام درباره استفاده از مدلسازی تا حد امکان جلوی این کار را می گیرد و از مدلسازی پره

فتاری، ربه این متدولوژی اطالق شده است. به همین دلیل دیدهای مختلف مدلسازی اعم از  model-phobicلقب 

دولوژی صورت شتیبانی نمی نماید. همچنین مدلسازی کسب و کار و دامنه راه حل در این متساختاری و وظیفه مندی را پ

ی نیز عیان و واضح است. به همین دلیل برای پروژه های دقیق و سطح نمی گیرد. نبود مدلسازی فرمال در این متدولوژ

 بحرانیت باال اصال مناسب نمی باشد. 

توسعه می دهد.  یچیدگی کار باالست و به صورت حداقلی اجازه مدلسازی را به تیماین متدولوژی تنها در موارد خاص که پ

از یاد برد که نبود  درنتیجه نبود مدلسازی در این متدولوژی باعث می شود که نمره پایینی در این معیار بگیرد. اما نباید

ین متدولوزی ارت تعمدی از سوی واضعان مدلسازی به دلیل سرعت باالتر توسعه و پیشرفت کار می باشد و این کار به صو

 صورت گرفته است.

 

 متدولوژی کریستال کلیر

کند. تنها به مشخص سازی معماری سطح باال و مدلسازی فضای متدولوژی کریستال کلیر از مدلسازی سیستم پرهیز می

گیرد. ما جلوی تیم توسعه را نمیا باعث میشود که سطح بحرانیت پروژه دارای محدودیت گردد. پردازد. این موردمسئله می

 نیز کاربردی ندارد.  Lو  Eهمچنین در سیستم های سطح 

 گیرد.کند و نه جلوی تیم توسعه را میتوان گفت این متدولوژی نه تجویزی درباره مدلسازی میدر مجموع می

 

 مقایسه متدولوژی اسکرام با کریستال کلیر

گیرد متدولوژی اسکرام تا حد زیادی جلوی تیم را از مدلسازی میزیادی هستند.  هر دو متدولوزی در این معیار دارای ضعف

دهد. اما کریستال دستور معماری سیستم و مدلسازی فضای مسئله را صادر کرده است. همچنین اعضای و اجازه آن را نمی

کنند که از التر را فراهم میهای با سطح بحرانیت باکریستال با اضافه سازی مدلسازی قابلیت پشتیبیانی از سیستم

 شود.های خوب آن محسوب میویژگی

توان متدولوژی کریستال را تا حدی برتر از اسکرام دانست اما با توجه به این نکته که خود این متدولوژی در این معیار می

 باشد. ب زیادی میای نسل اول و دوم دارای معایهای نطفهو حتی متدولوزی integratedهای در مقابل متدولوژی
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معیار دوم زبان مدلسازی( تهیه استراتژی ها و تکنیک هایی برای مقابله با ناسازگاری مدل و مدیریت 

 پیچیدگی مدل

 

 اسکرام متدولوژی

ی کاربر می تواند همانگونه که در بخش قبل بیان شد، این متدولوژی مدلسازی را پشتیبانی نمی کند و تنها در موارد ضرور

ف استفاده کند. را انجام دهد. اگر نیاز به مدلسازی بود، دست تیم باز است و می تواند از مدلسازی های مختل مدلسازی

ی می باشد. است که دارای سطوح مختلف و دارای مکانیزم هایی برای جلوگیری از ناسازگار UMLگزینه اول و مهم نیز 

 .اما خود متدولوژی در این معیار نمره خوبی کسب نمی کند

 

 متدولوژی کریستال کلیر

افزار خود موظف متدولوژی کریستال کلیر به صورت شفاف و صریح مطلبی در این رابطه ذکر نکرده است. تیم توسعه نرم

ها و مدیریت پیچیدگی ایشان به دنبال راهکارهایی بگردند و از آن هستند برای مقابله با این مشکل یعنی ناسازگاری مدل

 یکی از این راهکارها خواهد بود. UMLای مثال استفاده از استفاده کنند. بر

 

 مقایسه متدولوژی اسکرام با کریستال کلیر

داشت تا  متدولوژی اسکرام با منع مدلسازی به نحوی صورت مسئله را پاک کرده و به همین دلیل مدلی وجود نخواهد

 ی و پرهیز از آن صرف نخواهد کرد. ناسازگاری پدید آید. درنتیجه تیم وقتی برای مقابله با ناسازگار

کند اما راهکار میدهد و در مواردی مانند تولید معماری آن را الزامی از طرفی دیگر کریستال کلیر اجازه مدلسازی را می

 دهد.مشروح و مبسوطی درباره آن ارائه نمی

سازی در سیستم ارائه نداده ود مدلدقیق و مشخصی در صورت وج توان گفت هیچکدام راهکاردرنتیجه در حالت کلی می

های چابک هایی برای این کار هستند اما متدولوژیها و فعالیتدارای روش integratedهای سنگین وزن و اند. متدولوژی

گذارند و هر دو متدولوژی اسکرام و کریستال کلیر در این معیار نمره قابل قبولی ای پیش پای توسعه دهنده نمیهیچ گزینه

 ذ نمی کنند.اخ

 


