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و-1 فربررسی متدولوژيامقایسه فرDیند متدولوژيابا یند

دقیقجامع،-1-1 منطقی، متدولوژيشفاف، تعریف بودن سازگار �و

متدولوژي-1-1-1 هابررسی

�

D

واحد و حیات کاريچرخه واحدهاي و حیات بهچرخه کاري جزئیاتهاي با و ابهام بدون شفاف، دقت،
شده اند.تعریف

اصلیهاتولیدکننده قوت نقشDنقطه نقشمجموعه است. آن صورتهاهاي به
شده داده توضیح کاملی و .اندجامع

مدل متدولوژيسازيزبان این انجامسازيمدلدر تیم دید صالح با و حداقلی صورت به
مدلمی از خاصی نوع هیچ و است.شود نشده اجبار ها

است بینسازيمدلممکن اطالعات انتقال و پیچیدگی مدیریت هدف با
گیرد. انجام تیم اعضاي

میمحصوالت تولید متدولوژي این در که ابهاممحصوالتی بدون و خوبی به شوند
شده اند.تعریف

قواعدتکنیک و شدهتکنیکها بیان دقیق و جزئیات با قواعد و اند.ها
چتريفعالیت گرفتهفعالیتهاي قرار توجه مورد متدولوژي این در چتري خوبیهاي به و اند

شده وتعریف ادامه در فعالیتاند. بررسی زمان آندر به بیشتر چتري هاهاي
پردازیم.می

واحد و حیات کاريچرخه ازهاي یکی متدولوژي متدولوژياستفادهپراین کتابترین و است منابعها و ها
آن براي کاملی و جامع توضیحات بنابراین دارد. وجود آن مورد در زیادي

دارد. وجود
مشتري،هاتولیدکننده جملهنماینده از ایجاد تیم هستندهانقشو یی

تعریف متدولوژي این در نقشاندشدهکه این از یک هر وظایف شرح بهها.
است. شده بیان خوبی

متدولوژيسازيمدلزبان متدولوژياصطالحاًاین برايیک و است
سعی چابکی مدلکندمیافزایش کند.از دوري سازي

مدل به تمایلی متدولوژي خود که این نیازبا صورت در ولی ندارد سازي
مدلمی یکتوان عنوان به را کرد.سازي اضافه

و،محصوالت
در که هستند محصوالتی جمله تولیداز

شوند.می
دارد. وجود محصوالت این از یک هر از کاملی و شفاف تعریف

قواعدتکنیک و شدهتکنیکها بیان خوبی به قواعد و اند.ها
چتريفعالیت فعالیتهاي تمام متدولوژي میاین پوشش را چتري فعالیتهاي این بهدهد. ها

شده مشخص مطلوبی اند.صورت
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�هامتدولوژيیسهمقا-1-1-2

تفاوتشباهت و هاها

با�- متدولوژي دو فرامهر شدهیحوریت تعریف اند.ند
محصوالت�- کاملDمجموعه ازبسیار است.تر
نقش�- متدولوژي دو هر تدر خوبی به شدهعها اند.ریف
شده�- تعریف ابهام بدون و جزئیات با محصوالت متدولوژي دو هر اند.در
میمدلDدر�- انجام نزند صدمه چابکی به که حدي تا کهسازي حالی در مدلشود از شدت سازيبه

می کند.دوري
واحد�- متدولوژي دو هر شدهدر بیان کامل و شفاف کاري اند.هاي
فعالیت�- تعریف متدولوژي دو هر است.در مطلوب چتري هاي

نظر:گیرينتیجه دقیقاز منطقی، شفاف، متدولوژيجامع، تعریف بودن سازگار سطحمیو یک در متدولوژي دو گفت توان
دارند. قرار
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چرخه-1-2 عمرپوشش افزارنرمایجادمیعموي

هامتدولوژيبررسی-1-2-1

D

تعریف
و مسئلهسازيمدلاکتشاف متدولوژيقلمرو این فرایند اول فاز بهوسنجیامکاندو که هستند

اجراترصورت مقدماتیمیتیبی تحلیل فاز دو این انجام اهداف از یکی شوند.
است. سیستم چیستی به رسیدن قرارکاروکسبقلمروو مطالعه مورد نیز

گیرد.می
نیازمندي نامهااستخراج با فرایند دوم فاز استخراجهانیازمنديدر باال سطح ي

نیازمنديشوند.می بیان درشود.میاستفادهازهابراي
بههابررسی قادر تنها فاز این در که است شده مشخص شده انجام ي

نیازمندي20استخراج از اینهادرصد مشتري دید از البته هستیم.
نیازمندي80هانیازمندي کل از سایرمیتشکیلراهادرصد دهند.
ریزدانههانیازمندي پدیدارتري پروژه انجام طول شوند.میدر

فاز نیازمنديدر به اضافههاجزئیات
شوند.می

فازسنجیامکان از فرایندهایکی اجرايسنجیامکانDي ابتداي در که دارد نام
انجام بایدمیفرایند فاز این در ریسکنهایتاًشود. هفته یک عرض يهادر

انجام براي الزم تکنولوژي و سواد نیرو، وجود از باید شوند. شناسایی عمده
از پروژه انجام بودن صرفه به مقرون همچنین کنیم. حاصل اطمینان پروژه

بررسیکاروکسبدید فاز این در انتهايمینیز در فازشود. تصمیماین
شود.میگیري متوقف یا کند پیدا ادامه پروژه که شود

ایجاد
معماري فازطراحی مشخصدر انجاممیمعماري با و شود

دقیق هرچه به آنترسعی پسمیکردن خاص شرایط در است ممکن شود.
خواهد پرهزینه بسیار البته که شود تغییر دستخوش معماري نیز استقرار از

بود.
تفصیلی فازطراحی صورتدر به که

انجاممیانجام نفصیلی طراحی شود.میشود
فازنویسیبرنامه صورتدر به که

ایجادشود.میانجامنویسیبرنامهشودمیانجام تیم در
نقش که مسئولافرادي دارند نویسیبرنامهرا

هستند.
فازآزمون صورتهاآزموندر به مختلف ي

انجام شوند.میپیوسته
کار ایجاد تیم جملههادر از است. کردن تست فقط

انجامهاتست که بهمیدهندمییی ،توان
کرد.و، اشاره
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فازاستقرار از دورههايیکی صورت به که است استقرار میفرایند انجام فازاي شود.
است: شده تشکیل اصلی فعالیت سه از استقرار

قسمت�-1 این در شده: ایجاد هاي
شوند.می

بازبینی�-2 انجام با کیفیتبازبینی: از الزم حاصلرلیزهاي اطمینان
شود.می

نرم�-3 دادن قرار کاربراستقرار: محیط در شده ایجاد افزار
نگهداري

است.نگهداري نگهداري مرحله فاقد
تعریف

مدل و مسئلهاکتشاف قلمرو نقشسازي قالب در مشتري درنماینده وقت تمام صورت به
قرار که چیزي آن از کلی دیدي مشتري نماینده دارد. حضور ایجاد تیم کنار

نام با فرایندي جریان در دارد. شود ساخته بهاست دید این
شکستهءاجزا اجزامیکوچکتري این و درءشود
جمعتربه اولویت میتیب شوند.آوري

نیازمندي صورتنیازمنديهااستخراج به میها ایناستخراج هاشوند.
جریان ایجاددر میمبناي گیرند.قرار

ازسنجیامکان پشتیبانی براي صریحی نمیسنجیامکانفعالیت دهد.انجام
ایجاد

معماري اینطراحی طراحیدر جمله از طراحی از نوع هیچ براي تالشی صراحتا متدولوژي
نمی شود.معماري

تفصیلی صراحتطراحی متدولوژي این طراحیاًدر جمله از طراحی از نوع هیچ براي تالشی
نمی شود.تفصیلی

زماننویسیبرنامه در ایجاد تیم که کارهایی جمله آناز به
است.نویسیبرنامهپردازد،می

آزمونآزمون است. شده توجه متدولوژي این در نیز آزمون صورتبه به الزم هاي
ازمجموعه داخلاي در برنامهها میها شوند.ریزي

نسخهاستقرار اسپرینت هر انتهاي تولیددر دارد استقرار قابلیت که محصول از اي
لزومی ولی عدممیشود یا استقرار براي تصمیم نیست. آن استقرار به

کسب سطح در تصمیم یک محصول تواستقرار تحت و است موارديأکار ثیر
می گرفته زیر موارد شود:مثل

به�- کافیاندآیا پیادهازه استقرار است؟براي شده سازي
زمانی�- بازه یک در تغییر تحمل مشتري دارد؟آیا را کوتاه

نگهداري
متدولوژينگهداري اکثر نگهداريمانند براي و است نگهداري مرحله فاقد چابک هاي

روش سایر از کنیم.باید استفاده آن کنار در ها
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متدولوژي-1-2-2 هامقایسه

تفاوتشباهت و هاها

متدولوژي�- دو هستند.هر نگهداري فاز فاقد
دردر�- که حالی در نداریم مقدماتی میDتحلیل انجام مقدماتی شود.تحلیل
درDدر�- که حالی در داریم معماري نیست.طراحی آن از خبري
میDدر�- انجام تفصیلی کهطراحی حالی در بیشود آن به است.نسبت توجه
فازDدر�- افعالیتدر پسامرگی میهاي درنجام که حالی در فعالیتشود از هاينشانی

نیست. پسامرگی
هر�- متدولوژيدفرایند است.و

حیاتD:گیرينتیجه چرخه پوشش نظر ازنرمایجادمیعمواز بخشکاملافزار و است راهاتر آن از بیشتري ي
می دهد.پوشش
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فعالیت-1-3 چتريپوشش هاي

متدولوژي-1-3-1 �هابررسی

D

ریسک تکنیکمدیریت از بسیاري شدهاز استفاده متدلوژي این در ریسک مدیریت هاي
تکنیک این به است:هااست. شده اشاره زیر در

اولیهسنجیامکان�-
-�
فرایند�-
کاربر�- فعاالنه مشارکت
زودهنگامرلیز�-
مداومسنجیصحتواعتبارسنجی�-
دورههابازبینی�- ايي
مداومیکپارچه�- سازي
از�- ارزیابیاستفاده براي

فرایند Dریسک
پروژه فازمدیریت میریزيبرنامهدر انجام اولیه بندي زمان شود.و

عنوان با کهنقشی است شده تعریف متدولوژي این در
دارد. عهده بر را پروژه کلی مدیریت

می ایجاد متدولوژي این در که محصوالتی از شودیکی
مشخص پروژه مدیدیت روش آن در که دارد نام

ومی سازماندهی نحوه میریزيبرنامهشود. ثبت آن در نیز شوند.پروژه
میمحص ایجاد پروژه مدیریت براي که دیگري نامشودول

باالست. سطح برنامه یک که دارد
براياز سطحریزيبرنامههم در استفادهجزئی

شود.می
جمله ازاز میDهایی مربوط پروژه مدیریت به شودکه

کرد:می اشاره زیر موارد به توان
-�dضرب تعیین اهداف: به رسیدن براي االجل

موردنظر
سطحریزيبرنامه:�- و باال سطح

فعالیت تعیین چنین هم و کنترلیپایین هاي
کیفیت سازشتضمین کیفیت سر بر نباید هرگز که است این متدولوژي این قواعد از یکی

ده نشان خود این که اهمیتیکرد کیفیتنده به متدولوژي این که است
دهد.می

در زیر موارد میDوجود کمک کیفیت تضمین کند:به
کاربر�- فعاالنه مشارکت
نیازمندي�- تا رهگیري هاقابلیت
مداومسنجیصحتواعتبارسنجی�-



۱۱

دوره�- صورت به فرایند بازبینی و ايمرور

ریسک نظرمدیریت از متدولوژي میاین عمل قوي بسیار ریسک اکثرمدیریت و کند
میتکنیک پوشش را ریسک مدیریت تکنیکهاي این جمله از هادهد.

کرد:می اشاره زیر موارد به توان
فرایند�-
حضور�- صورت به کاربر فعاالنه دردائمیمشارکت مشتري نماینده

در شرکت و ایجاد تیم کنار
کارریزيبرنامه�- به دادن اولیت با ریسک مبناي ریسکبر با هاي

بندي اولویت زمان در هابیشتر
مداومزودهنگامرلیز�- و
برگزاريسنجیصحتواعتبارسنجی�- با مداوم

پروژه نیزمدیریت پروژه مدیریت نظر میاز عمل خوبی مواردبه جهتکند. زیر
می انجام متدولوژي این در پروژه شود:مدیریت

اسپرینتانجام�- هر ابتداي در
جمله�- از متعدد جلسات ،برگزاري

بهترو چه هر ارتباط و همکاري باعث
می تیم اعضاي شود.بین

بازبینی�- و برنامهدائمیاصالح
کردن�- مشخص با بندي هازمان

کیفیت درتضمین زیر موارد میوجود کمک کیفیت تضمین کند:به
نیازمندي�- تا رهگیري هاقابلیت
مداومسنجیصحتواعتبارسنجی�-
اي�- دوره صورت به بازبینی و مرور جلسات
کاربر�- فعاالنه مشارکت
متدولوژي�- این گونهتوانمیدر به ايرا

شود. حاصل مطلوب کیفیت که کرد تعریف

متدولوژي-1-3-2 �هامقایسه

تفاوتشباهت و هاها

در�- هم که این دربا هم ولیDو است مهم کیفیت ازDتضمین فراتر قدم ویک رفته
هست. نیز مشتري خوشحالی دنبال به مشتري تایید بر عالوه

براينقشDدر�- مستقلی نقش که حالی در است شده تعریف پروژه مدیریت براي
در پروژه نداریم.مدیریت

تکنیک�- از و داشته توجه ریسک مدیریت به متدولوژي دو آنهاهر به که مختفی استفادهي آن براي شد اشاره ها
حالکنند.می این خاطرDبا واولسنجیامکانبه ازیه بهتر ریسک مدیریت نظر از

است.
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آغاز�- از پیش متدولژي دو هر میریزيبرنامهسازيپیادهدر شود.انجام

فعالیتدر:گیرينتیجه متدولوژي دو میهر انجام چتري بیشترهاي توجه خاطر به ولی فعالیتDشوند. این هابه
معیار این دارد.برDدر برتري
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انتقالدرزيبی-1-4 همواري و

متدولوژي-1-4-1 هابررسی

D

نیازمنديدرزيبی کردن مدل براي متدولوژي این ازدر استفادهها
آنگراشئهاشود.می دادن قرار با و مبناينیستند عنوان به ها

مدل سایر میهاایجاد بیایجاد باعث که نبودنشود درز
می متدولوژي شود.این

انتقال متدولوژيهمواري سایر مانند متدولوژي این خاطردر به چابک بودنهاي
چرخه و میفرایند اتفاق هموار صورت به انتقال ایجاد، کوتاه افتد.هاي

بیدرزيبی متدولوژي تعریفاین از زیرا نیست شئدرز تعریف گرابه
اگرمی رپردازیم. خیلی ایجادها مشکل کمتر باشند یزدانه
شود.می

انتقال دلیلهمواري عدمبه و متدولوژي این فرایند بودن
مدل هموارساخت آن در انتقال فرایند، انجام میانه در جدید کامال هاي

است.
�

متدولوژي-1-4-2 هامقایسه

تفاوتشباهت و هاها

از�- استفاده خاطر به متدولوژي دو شئهر غیر بیکه است نیستند.گرا درز
خاطر�- به متدولوژي دو هر است.در هموار دیگر فازي به فازي از انتقال فرایند بودن

بی:گیرينتیجه نظر تقریداز دو هر انتقال همواري و دارند.اًبرزي قرار سطح یک در
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نیازمندي-1-5 بر وظیفهمبتنی غیروظیفههاي و بودناي اي

متدولوژي-1-5-1 هابررسی

D

وظیفهنیازمندي قالبیازمندينايهاي در پروژهها ابتداي در باال سطح صورت به
می آناستخراج به پروژه انجام حین در تدریج به و افزودهشوند جزئیات ها

شود.می
نیازمندي و است نیازمندي بر مبتنی متدولوژي سایراین انجام مبناي ها

میهاقسمت قرار پروژه گیرند.ي
می تولید متدولوژي این در که محصوالتی از شودیکی

در که دارد نیازمندينام از باالیی سطح توصیف هاآن
می نیازمندينوشته و درشود ارزش اساس بر آن در اولویتکاروکسبها
می شوند.بندي

غیروظیفهنیازمندي وظیفنیازمنديايهاي غیر نیازمنديههاي همانند وظیفهاي اینهاي در اي
گرفته قرار توجه مورد اند.متدولوژي

وظیفهنیازمندي مبنايايهاي بر چیز همه متدولوژي این انجامدر ها
خودمی ابتداشود. در هانیازمنديکنندهنبیاها

می پس هستند. کاربر دید نیازمندياز بر مبتنی متدولوژي این گفت هاتوان
است.

غیروظیفهنیازمندي بودنتايهاي آماده کردن مشخص براي ایجاد یم
انتهاي اسپدر معیارهر سري یک روي بر هايرینت،

شدن میتمام معیارتوافق این که زمانی تا هاکند.
است. نشده تمام اسپرینت آن در تیم کار باشند نشده برآورده

نیازمندي رایج صورت وظیفهبه غیر معیارهاي در قراراي شدن تمام هاي
گیرند.می

متدولوژي-1-5-2 هامقایسه

تفاوتشباهت و هاها

نیازمندي�- بر مبتنی متدولوژي دو هستند.هر ها
از�- متدولوژي دو هر نیازمنديدر استخراج میبراي استفاده شود.ها
غیروظیفهنیازمندي�- گرفتههاي قرار توجه مورد متدولوژي دو هر در اند.اي
در�- درDهم هم میدينیازمنو بندي اولویت نیازمنديها و زودترشوند باالتر اولویت با هاي

میپیاده شوند.سازي

متدولوژي:يگیرنتیجه دو این معیار این دارندبا قرار کیفیت از سطح یک .در
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نیازمنديپذیرآزمون-1-6 تا پیگیري قابلیت و بودن ملموس ي،

هامتدولوژيبررسی-1-6-1

D

بهيپذیرآزمون امر این که است زیاد نسبتا متدولوژي این در محصوالت تعداد
میپذیرآزمون وارد آسیب کند.ي

قاب و ساده محصوالت دیگر سوي میاز کامل را یکدیگر و هستند فهم کنندل
نمی اضافه زائد جزئیات یکدیگر به افزایشکننو باعث که يپذیرآزموند

شود.می
بودن دركملموس قابل و ملموس ایجادکنندگان براي هم و کاربران براي هم محصوالت

هستند.
نیازمندي تا پیگیري متدولوژيقابلیت تااین پیگیري قابلیت همین براي است

دارد. وجود مطلوبی بسیار سطح در آن در نیازمندي
تولیديپذیرآزمون متدولوژي این در که هستندمیمحصوالتی کم بسیار شوند

وو ساده خود محصوالت این از یک هر .(
می تکمیل را یکدیگر و هستند نیز فهم درقابل که جایی آن از کنند.

کارمتدولوژي از شدت به چابک میهاي پرهیز اضافی زائدهاي جزئیات کنیم
نمی مشاهده محصوالت این در شود.هم

آزمون شده ذکر موارد بر انجامعالوه فرایند اجراي طی در که زیادي هاي
دهندهمی نشان نیز متدولوژيپذیرآزمونشوند این محصوالت باالي ي

هستند.
بودن اسپرینتملموس هر در که کاري که است شده گفته صراحت به متدولوژي این در

می مشتريانجام دید از ملموس و ارزش با چیزي ایجاد به منجر باید شود
شود.

بسی محصوالت نیز کنندگان ایجاد دید هاز زیرا هستند ملموس تعدادار م
آنآن کاربرد هم و ندارند پیچیدگی و هستند ساده بسیار هم است کم هاها

است. مشاهده قابل وضوح به پروژه انجام طول در
پیگیري نیازمنديقابلیت متدولوژيتا یک متدولوژي طریقاین از است.

است شده محقق آن در نیازمندي تا پیگیري قابلیت
اساس بر چیز همه میزیرا انجام خودها شود.

ابتدا در دیدنیازمنديکنندهبیانها از کاربرها
می پس متدولوژيهستند. این در خوبی به نیازمندي تا پیگیري گفت توان
است. انجام قابل

متدولوژي-1-6-2 هامقایسه

تفاوتشباهت و هاها

کمپذیرآزمون�- تعداد علت به محصوالت آني درتر ازها است.Dبیشتر
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-�ُ در هم درمحصوالت هم هستند.Dو ملموس ایجاد تیم براي هم و کاربر براي هم
دارد.�- وجود نیازمندي تا پیگیري قابلیت متدولوژي دو هر در

نظر:گیرينتیجه محصوالتپذیرآزموناز ازي قابلیتDبهتر و محصوالت بودن ملموس نظر از ولی است
ق سطح یک در تقریبا متدولوژي دو هر نیازمندي تا دارند.پیگیري رار
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کاربر-1-7 فعاالنه مشارکت به تشویق

متدولوژي-1-7-1 هابررسی

D

کاربر فعاالنه نقشمشارکت قالب در کاربر فعاالنه میمشارکت محقق متعدد اینهاي از تا پنج شود.
کسبنقش با ارتباط در بهوها و زیرتکار در که هستند مشتري با آن بهبع

آن از یک هر میبیان پردازیم:ها
به�- مربوط کارهاي انجام آن وظیفه که

است مداوم صورت به بازخورد دادن و ایجادسازمان تیم کنار در و
دارد .قرار

نیازمندي�- کردن منتقل آن وظیفه وکه ها
است.ویژگی تیم به سازمانی هاي

کسب�- حوزه میوکه خوب را تیمکار شناسد
می پشتیبانی را کند.ایجاد

ویژگی�- منافعکه دید از را سیستم هاي
می مشخص فعالیتکندسازمانی پروژه مدیریت سطح در و

کند.می
است.�- پروژه مالی منابع کننده تامین که

فعاال مشارکت اول نقش نقشترنهدو بقیه به نسبت دارند.هاي
طریقهمچنین کاربراز گرفتهمرتباًاز شود.میبازخورد

کاربر فعاالنه نظرمشارکت این نقشاز از یکی است. العاده درهافوق
ایجاد تیم کنار در وقت تمام و است مشتري نماینده که است

جریان در دارد. انجامحضور اسپرینت طی در که کارهایی
نمایندهاندشده دادههابه نشان مشتري) ثابت نماینده از (غیر مشتري ي
آنمی از و گرفتههاشوند درمیبازخورد شود.

افزودن و شکستن ایجاد، مشتري نماینده تایید و نظارت با نیز
زدن تخمین و کردن بندي اولویت هاجزئیات،

شود.میانجام

هامتدولوژيمقایسه-1-7-2

تفاوتهاشباهت هاو

متدولوژي�- دو هر ایجاددر تیم کنار در نقش یک قالب در داردمشتري .حضور
دو�- هر گرفتهدر بازخورد مشتري از پیوسته شود.میمتدولوژي
درهانقش�- است شده گرفته نظر در مشتري براي که ازDیی فعالیتبیشتر بههااست. مربوط ي

نقش این بین در درهامشتري است. شده ویژهDتقسیم فعالیتايتوجه است.هابه شده سازمان سطح ي

در:گیرينتیجه کاربر ازDمشارکت است.بیشتر
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کاراییقابلیت-1-8 و اجرا

هامتدولوژيبررسی-1-8-1

D

اجرا ازقابلیت استفاده میهابا است شده تعریف آن براي که توانیی
نه. یا هست مناسب پروژه یک براي متدولوژي این که کرد حاصل اطمینان

این قابلیتفرایند افزایش باعث مسئله همین نیست. پیچده متدولوژي
آن شود.میاجراي

کمککارایی متدولوژي این کارایی به که مواردي زیرمیکنندمیاز موارد به توان
کرد: اشاره

واحد� کم فرایندهاپیچیدگی �ي
خاص� ابزار به نبودن �وابسته
آن� که جزئیاتی به ایجادکنندگان توجه فعالیتراهاعدم يهااز

دور �.کندمیاصلی
پروژههامکانیزم� مدیریت متعدد و قوي ي

اجرا کارقابلیت انجام از جلوگیري با و است ساده بسیار متدولوژي این زائدهافرایند ي
ندارد. پیچیدگی مشکل

از شرکتامروزه از بسیاري دلیلمیاستفادههادر خود این که شود
است. آن باالي اجراي قابلیت براي دیگري

کمککارایی متدولوژي این کارایی به که مواردي زیرمیکنندمیاز موارد به توان
کرد: اشاره

واحد� کم فرایندهاپیچیدگی �ي
خاص� ابزار به نبودن �وابسته
ب� ایجادکنندگان توجه آنعدم که جزئیاتی فعالیتهاه از يهارا

دور �.کندمیاصلی
پروژههامکانیزم� مدیریت متعدد و قوي �ي
نیازمندي� بر هامبتنی

متدولوژي کارایی به زده آسیب باعث که شوند:میمواردي
انتقال� براي تیم اعضاي بین چهره به چهره ارتباط بر تکیه

کفایت روش این میدانیم امروزه که �کند.نمیاطالعات
طراحیسازيمدلعدم� شود.میو ساز مشکل تواند

�

هامتدولوژيمقایسه-1-8-2

تفاوتهاشباهت هاو

نیستند.هاواحد�- پیچیده متدولوژي دو هر در فرایندي ي
از�- کدام نیستند.هامتدولوژيهیچ وابسته خاصی ابزار به
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مکانیزم�- از متدولوژي دو مدیریتهاهر متعدد و قوي بهرهي برند.میپروژه
نیازمندي�- بر بودن کمکهامبتنی متدولوژي دو هر کارایی .کندمیبه
کاهشدرسازيمدلعدم�- را آن درمیکارایی که حالی در است.سازيمدلبهDدهد شده توجه

ازترسادهDاز:گیرينتیجه ولی است باالتر آن اجراي قابلیت نتیجه در علتاست به کارایی سازيمدلنظر
است.Dبهتر بهتر
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پیچیدگی-1-9 فرایندمدیریت

هامتدولوژيبررسی-1-9-1

D

پیچیدگی استهافازمدیریت زیر صورت به متدولوژي این این�ي از یک هر لزوم صورت (در
بخشهافاز شدههادر داد توضیح قبلی ):اندي

1-��
2-��

�تیبیتريهافاز�-1
�سنجیامکان�-1
2-��

تکراريهافاز-2 ي
1-
استقرار-2

��3-��
است. شده مدیریت پیچیدگی مرحله چندین به فرایند شکستن با

پیچیدگی چرخهدرمدیریت به طولهاپروژه ماه یک حداکثر که اسپرینت نام با یی
شکستهمی جریانمیکشند در اسپرینت هر ابتداي در شود.

کار از شکلهاتعدادي به تعریفکه
انتخاباندشده اسپرینت آن در انجام سپردهمیبراي افراد به و شوند
سپسمی تعداديهرشوند. شکستهبه
اینمی هستند.هاشود. ریزدانه بسیار

مشاهده که طور بهمیهمان دانه درشت کارهاي شکستن با يهاشود
کنترل مطلوبی حد تا پیچیدگی شود.میریزدانه

�

هامتدولوژيمقایسه-1-9-2

تفاوتهاشباهت هاو

متدولوژي�- دو بخشهر به فرایند شکستن کوچکهابا کردهتري واحداندسعی کاهشهاپیچیدگی را فرایندي ي
دهند.

-�Dچند به فرایند تقسیم داشتهوبا سعی اسپرینت چند به فرایند شکستن پیچیدگیاندبا
کنند. مدیریت را فرایند

کمDازفرایند:گیرينتیجه زیراترپیچیدگی دارد. کمهابخشي چرخهي از رانرمایجادمیعموتري افزار
دهد.میپوشش
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وقابلیتي،پذیرمقیاسي،پذیرتوسعه-1-10 پذیريانعطافپیکربندي

هامتدولوژيبررسی-1-10-1

D

نتیجهيپذیرتوسعه در است نشده توسعه نقاط و توسعه قابل هسته از صحبتی هیچ
گفتمی نیست.پذیرتوسعهتوان

نيپذیرمقیاس پشتیبانی فرمالیسم از پروژهکندمیچون مناسبيهابراي
تست چون اما انجامهانیست آن اجراي طی در گوناگونی برايمیي شوند

است.هاپروژه استفاده قابل حساسیت سطوح سایر در یی
پروژه در متدولوژي باهااین است.یی استفاده قابل نیز زیاد افراد تعداد

مدل دروجود قابلیتDسازي بر مثبتی دارد.پذیرمقیاستاثیر ي
کل گفتمیدر متدولوژيپذیرمقیاستوان این قوت نقاط از یکی ي

شود.میمحسوب
ازپیکربنديقابلیت استفاده نیازمیبا به توجه با توان

کرد. پیکربندي را متدولوژي
جلساتپذیريانعطاف برگزاري با استقرار فاز در بازبینی جریان فراینددر

Dقرار بازبینی آنمیمورد در الزم تغییرات نیاز صورت در و گیرد
شود.میاعمال

کتابهاکتاببراييپذیرتوسعه این در دارد. وجود زیادي منابع ییهاروشهاو
پس است. شده بیان آن توسعه متدولوژيمیبراي این گفت پذیرتوسعهتوان

است.
نيپذیرمقیاس پشتیبانی فرمالیسم از پروژهکندمیچون مناسبيهابراي

تست چون اما انجامهانیست آن اجراي طی در گوناگونی برايمیي شوند
است.هاپروژه استفاده قابل حساسیت سطوح سایر در یی

نبود دلیل برايبه چهره به چهره ارتباط به اکتفا و بودن
پروژه مناسب تیم اعضاي میان نیست.هاارتباط زیاد افراد تعداد با یی

گفتمیدرکل نظر6FUXPتوان است.پذیرمقیاساز ضعیف ي
مجموعهپیکربنديقابلیت اساس بر محور فرد چهارچوب ارزشايیک وهااز اصول ،

فراهمهاروش را ساختاري که سازمانکندمیاست یک آن از استفاده با که
نیازمی به توجه با راهاتواند آن خود پسسازيپیادهي گفتمیکند. توان

است. پیکربندي قابل
جلسهپذیريانعطاف اسپرینت هر انتهاي نامايدر برگزاربا

ایجاد،می تیم اعضاي آن در که وشود
آن دارند. بازبینیفرایندهاحضور نیازمیرا صورت در و کنند

اعمال آن در را الزم کنند.میتغییرات

هامتدولوژيمقایسه-1-10-2

تفاوتهاشباهت هاو
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کهپذیرتوسعه�- حالی در نیست.Dاست گونه این
دارند.�- را سازي سفارشی و پیکربندي قابلیت فرایند آغاز در متدولوژي دو هر
جلسات�- بهبرگزاري متدولوژي دو هر .کندمیکمکهاآنپذیريانعطافدر
-�Dدغدغه به توجه علت وهابه سازمانی نسبتازيسمدلي دارد.پذیرمقیاسبهبهتر بیشتري ي
-�Dپروژه مناسبهابراي بیشتر افراد تعداد با است.تریی
پروژه�- مناسب متدولوژي دو نیستند.يهاهر

و:گیرينتیجه پیکربندي قابلیت نظر نظرپذیريانعطافاز از دارند. قرار سطح یک در تقریبا متدولوژي دو يپذیرتوسعهاین
نظر از است.Dيپذیرمقیاسو بهتر
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کاربرد-1-11 حوزه

هامتدولوژيبررسی-1-11-1

D

کاربرد پروژهحوزه مناسب است فرمالیسم فاقد براييهاچون ولی نیست.
است. مناسب حساسیت سطوح سایر

پروژه مناسب است نگهداري مکانیزم فاقد که این نگهداريهابدلیل که یی
آن مکانیزمهادر از که این مگر نیست. است کنارهامهم در نگهداري رایج ي

شود. استفاده آن
پروژه براي دارد باالیی سازگاري نیازمنديهاچون با متغیهایی مناسبي ر

است.
کل گستردهمیدر کاربرد حوزه گفت دارد.ايتوان

کاربرد وحوزه فرمالیسم فاقد پروژهسازيمدلچون مناسب يهااست
نیست.

پروژه مناسب است نگهداري مکانیزم فاقد که این نگهداريهابدلیل که یی
آن ازهادر که این مگر نیست. است کنارهامکانیزممهم در نگهداري رایج ي

شود. استفاده آن
استقبال تغییر از متدولوژي این پروژهمیدر براي بنابراین کههاشود یی

نیازمندي تغییر است.هااحتمال مناسب است زیاد پروژه انجام میانه در
عدم پروژهسازيمدلبدلیل براي چهره به چهره ارتباط به اتکا باهاو یی

نیست.تعداد مناسب زیاد افراد
حوزه سایر وهادر استفاده قابل آن براي متعدد منابع وجود و سادگی بدلیل

است. محبوب بسیار

هامتدولوژيمقایسه-1-11-2

تفاوتهاشباهت هاو

محصوالت�- کاملDمجموعه نتیجهازتربسیار در بهDاست. وسیعنسبت طیف تريدر
است.پروژهاز استفاده قابل ها

پروژه�- مناسب فرمالیسم پوشش عدم علت به متدولوژي دو این از کدام بحرانیتهاهیچ سطح با یی
نیستند.

پروژه�- مناسب متدولوژي دو بحرانیتهاهر سطوح با هستند.و،یی
دغدغههانقشDدر�- به رسیدگی براي شدهایی تعریف سازمانی نشاني این است. متدولوژيمیه این که دهد

خالف دارد.بر کاربرد نیز سازمانی سطح در

گستردهD:گیرينتیجه کاربرد بهترحوزه نسبت دارد.ي
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و-2 متدولوژيبررسی فرایند متدولوژيمقایسه فرایند با

دقیق-1-2 منطقی، شفاف، متدولوژيجامع، تعریف بودن سازگار �و

هاتدولوژيمبررسی-1-1-2

واحد و حیات کاريهاچرخه واحدي و حیات شدههاچرخه بیان خوبی به و شفاف جامع، کاري دراندي .
برداخت. خواهیم آن جزئیات بررسی به نیاز برحسب ادامه

نقشهاتولیدکننده متدولوژي این تقسیمهادر دسته دو شدهدر :اندبندي
اصلی:هانقش�-1 ،،ي

.و،
ثانویه:هانقش�-2 ،،ي

.و،
نقش این از یک هر از کاملی و جامع دارد.هاتعریف وجود

زبانغالباًسازيمدلزبان شود.میاستفادهhDاز
شدهمحصوالت تعریف جزئیات با و خوبی به متدولوژي این در .اندمحصوالت
قواعدهاتکنیک تکنیکو است چهارچوب یک بیشتر متدولوژي این صورتهاچون به قواعد و

شده تعریف باال شدهاندسطح بیان ضرورت حد در جزئیات .اندو
چتريهافعالیت نامهافعالیتي با متدولوژي این در چتري شدهي کهاندبیان

هستند: زیر موارد شامل
پروژه�- ماموریت �انجام
تیم�- اعضاي مهارت �افزایش
زیرساخت�- موجودهابهبود �ي
پروژه)�- مدیریت (کارهاي تیم محیط و فرایند �بهبود
زیرساخت�- موجودهابکارگیري �ي
�ریسکمدیریت�-

این بر بههاعالوه و است فراتر کیفیت تضمین از هدف متدولوژي این در
مشاهده هستیم. نیز مشتري خوشحالی فعالیتمیدنبال که چتريهاشود ي

گرفته قرار توجه مورد خوبی به متدولوژي این .انددر
واحد و حیات کاريهاچرخه واحدي و حیات کاريهاچرخه شدهي تعریف ابهام بدون و شفاف دراندجامع، .

جزئیهابخش بررسی به بعدي پردازیم.میهاآنتري
تهاتولیدکننده هر در که داریم اصلی نقش چند متدولوژي این داشتهمییدر حضور باید

ازو،باشند.
نقش این هستند.هاجمله

شده تعریف نیز دیگر نقش بهاندچند تیم، دید صالح با و نیاز صورت در که
اضافه نقشمیتیم این ،ازاندعبارتهاشوند.

و،،،
.

نقش این از یک هر از کاملی و جامع دارد.هاتعریف وجود
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�

�هامتدولوژيمقایسه-1-2-2

تفاوتهاشباهت هاو

شده�- تعریف فرایند محوریت با متدولوژي دو .اندهر
نقش�- متدولوژي دو هر خوبیهادر شدهتربه .اندیف
شده�- تعریف ابهام بدون و جزئیات با محصوالت متدولوژي دو هر .انددر
از�- غالبا متدولوژي دو هر شود.میاستفادهسازيمدلبرايhDدر
واحد�- متدولوژي دو هر شدههادر بیان کامل و شفاف کاري .اندي

دارند.:گیرينتیجه قرار سطح یک در متدولوژي دو معیار این با

زبانسازيمدلزبان یک از است.سازيمدلاستفاده نکرده اجبار را ازخاص غالبا hDولی
شود.میاستفاده

شدهمحصوالت مشخص شفاف و دقیق صورت به .اندمحصوالت
قواعدهاتکنیک شدههاتکنیکو تعریف متدولوژي این در خوبی به قواعد .اندو
چتريهافعالیت چتريهافعالیتي کیفیتي تضمین و پروژه مدیریت ریسک، مدیریت قبیل از

شده گرفته نظر در متدولوژي این شدهانددر بیان مطلوبی شکل به دراندو .
فعالیتهابخش به بیشتر بعدي انجامهاي متدولوژي این در که چتري ي
پرداخت.می خواهیم شوند
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چرخه-2-2 عمرپوشش افزارنرمایجادمیعموي

هامتدولوژيبررسی-2-2-1

تعریف
و مسئلهسازيمدلاکتشاف فازقلمرو ودر اکتشاف مسئلهسازيمدلبه ازمیقلمرو پردازیم.

انجام فاز این در که کارهایی استخراجمیشوندمیجمله تیم، تشکیل توان
اولیه،هانیازمندي معماري تهیه اولیه، باسنجیامکاني همسویی اولیه،

چشم به یابی دست سازمان، ذيانداستراتژي با مشترك راهاز و ازياندنفعان
برد.مح نام را انجامسازيمدلیط نیاز احساس صورت در نیز مسئله قلمرو
شود.می

نیازمندي فازهااستخراج در که کارهایی از مرحلهیکی در انجامو
نیازمنديمی استخراج نیازمنديهاشود سایر است. اولیه فازهاي در

مرحله در میو آناستخراج به و هاشوند
افزوده بنديشودمیجزئیات اولویت نیازمنديشوندمیو فازها. این در

شوند. تغییر دستخوش است ممکن
فازسنجیامکان مرحلهدر انجامسنجیامکاندر اولیه

شود.می
ایجاد

معماري فازطراحی مرحلهدر در مطرحو اولیه معماري یک
فازمی در بررسیشود. اولیه معماري روي بیشتريهابر ي

معماريشودمیانجام تغییر. نیاز صورت کهکندمیدر صورتی در یا و
تثبیت باشد شود.میمناسب

تفصیلی فازطراحی مرحلهدر انجامدر البتهمیطراحی شود.
شدت به طراحی که داشت توجه انجامهامتدولوژيباید وزن سنگین ي

شود.نمی حفظ متدولوژي چابکی تا شود
فازنویسیبرنامه صورتدر نویسیبرنامهبه

شود.میانجام
فازآزمون فازدر در هم میهاتستو انجام شوند.یی

فعالیت جمله فازهااز در که توانمیشوندمیانجامیی
برد: نام را زیر موارد

-�
-�d
-�
-�
فاز شود.میانجامنیزدر

فازاستقرار دردر محصول محصول، بودن آماده از اطمینان از پس
مستقر کاربر شود.میمحیط

کار انجامهاسایر فاز این در که عبارتمییی از:اندشوند
انتقالریزيبرنامه�-
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تست�- نهاییهاانجام ي
اطالعات�- انتقال
کردن�- مستنداتنهایی
ذي�- نفعانآموزش
پشتیبانی�- محیط سازي آماده

نگهداري
استنگهداري نشده تعریف جداگانه فاز یک صورت به نگهداري متدولوژي این در

تکرار در رلیز اولین انجام از پس است شده گفته بههابلکه فرایند بعدي ي
رلیز ساخت رلیزهاموازات از نگهداري کار باید بعدي انجاميهاي نیز قبلی

شود.
تعریف

و مسئلهسازيمدلاکتشاف فازقلمرو کاوشدر انجام با360با و باال سطح جامع، دید درجه
بدست سیستم کل از کم کاوشمیعمق در که کارهایی از یکی 360آید.

انجام نمودارمیدرجه ایجاد است.هاشود مسئله قلمرو کالس ي
نیازمندي فازهانیازمنديهااستخراج در باال سطح انجامي زمان در 360کاوشو

استخراج نمودارشوندمیدرجه قالب در معموال شوند.میثبتو
فازسنجیامکان انجامدر که کارهایی از اولیهسنجیامکانشودمییکی

است.
ایجاد

معماري فازطراحی کاوشدر مرحله تکنولوژي360در بررسی با وهادرجه
انتخابهامعماري پروژه مناسب معماري مختلف شود.میي

تفصیلی فازطراحی متدولوژي این چنددر شدهاز تشکیل
هر چنداست. هراز است. شده درتشکیل

چند روز هر در و روز هرمیانجامچند شود.
چند از هرنیز در است. شده طراحی،تشکیل

انجامنویسیبرنامه واحد آزمون شود.میو
هرنویسیبرنامه در شد گفته که طور شود.میانجامنویسیبرنامههمان
هرآزمون در شد گفته که طور انجامهمن واحد شود.میآزمون

هر انتهاي در انجامهمچنین سازي یکپارچه شود.میآزمون
فاز شود.میانجامنیزدر

فازاستقرار یعنی انتهایی فاز ازدر پس نهایی محصول
مستقردر کاربر شود.میمحیط

نگهداري
است.نگهداري نگهداري مرحله فاقد

هامتدولوژيمقایسه-2-2-2

تفاوتهاشباهت هاو
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متدولوژي�- دو هر است.فرایند
فازدر�- انجامهافعالیتدر پسامرگی درمیي که حالی در ازشود خبري

نیست.هافعالیت پسامرگی ي
دردر�- که حالی در نیست نگهداري فاز از است.خبري شده توجه آن به
خالف�- حیاتبر پوششافزارنرمایجادمیعموچرخه کامل طور به دهد.میرا
بهدر�- استقنسبت و آزمون به بیشتري است.توجه شده رار
نیازمنديازدر�- استخراج درمیاستفادههابراي که حالی در ازشود هم

از هم نیازمنديمیو استخراج براي کرد.هاتوان استفاده

شد:گیرينتیجه بیان که نکاتی به توجه معیارمیبا این با گفت است.ازتوان بهتر
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فعالیت-2-3 چتريهاپوشش ي

�هامتدولوژيبررسی-1-3-2

ریسک متدولوژيمدیریت ایناین العاده فوق توجه دهنده نشان که است
ریسک مدیریت به است.هامتدولوژي

داشتنکندمیتوصیه نگه نزدیک و تیم داشتن نگه کوچک با که
یابد. کاهش پروژه انجام ریسک یکدیگر به مکانی نظر از تیم اعضاي

فاز ودر ریسک انجامسنجیامکانشناسایی شود.میاولیه
کمک متدولوژي این در ریسک مدیریت به نیز زیر :کندمیموارد

فرایند�-
-�
کاربر�- فعاالنه مشارکت
اولیه�- رلیززودهنگامرلیز سایر انجام بازههاو کوتاههادر زمانی ي
مداومسنجیصحتواعتبارسنجی�-
دوره�- بازبینی و درايمرور هاپروژه
مداوم�- سازي یکپارچه

پروژه متدولوژيمدیریت این بنديریزيبرنامهدر زمان است.و توجه مورد شدت به
،،،

مختلفو سطوح جمله از
متدولوژيریزيبرنامه این در که برمیانجامهستند اصراري همچنین شوند.

برنامه بودن برنامههاثابت و ومرتباًهانیست شده .شوندمیروزبهبازنگري
جلسات تیمبرگزاري اعضاي بودن نزدیک لزوم بر تاکید و

تیم اعضاي بهتر چه هر ارتباط باعث مکانی نظر سیاستشود.میاز
پروژه مدیریت به نیز است گرفته پیش متدولوژي این که

.کندمیکمک

کیفیت درتضمین زیر موارد کمکوجود کیفیت تضمین :کندمیبه
مداومسنجیصحتواعتبارسنجی�-
صورت�- به مشتري از بازخورد گرفتن و کاربر فعاالنه مشارکت

مداوم
جلسات�- وبرگزاري

اي دوره صورت به
تست�- بر مبتنی توسعه
افزایشانجام�- کدبراي کیفیت
تیم�- اعضاي مهارت افزایش به توجه
مشتري�- تایید درکنار مشتري خوشحالی به توجه
نیازمندي�- تا پیگیري قابلیت
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ریسک کمکمدیریت متدولوژي این در ریسک مدیریت به زیر :کندمیموارد
فرایند�-
کاربر�- فعاالنه مشارکت
اولیهسنجیامکان�-
-�
اولیه�- رلیزانجاموزودهنگامرلیز بازههاسایر کوتاههادر زمانی ي
مداومسنجیصحتواعتبارسنجی�-
مداوم�- سازي یکپارچه
دوره�- قالبايبازبینی هابرگزاريدر

پروژه انجاممدیریت متدولوژي این در پروژه مدیریت جهت زیر شود:میموارد
بنديزيریبرنامه�- زمان فازو در قالباولیه در

و،
هر�- ابتداي وروزبه،در رسانی

شود.میاصالح
هر�- انتهاي شود.میبررسیمجدداًبرنامهدر
هرریزدانهریزيبرنامه�- ابتداي تسکدر درهاکه که یی

مشخصآن را شوند انجام است .کندمیقرار
جلسات�- نزدیکیروزانهبرگزاري در تیم اعضاي حضور لزوم و

تیمیکدیگر اعضاي بین بهتر چه هر ارتباط و همکاري باعث
شود.می

کیفیت درتضمین زیر موارد کمکوجود کیفیت تضمین :کندمیبه
مداومسنجیصحتواعتبارسنجی�-
اي�- دوره صورت به بازبینی و مرور جلسات
کاربر�- فعاالنه صورتمشارکت به مشتري از بازخورد گرفتن و

مداوم
هر�- انتهاي تیمدردر

ارزیابی را شده داده تحویل محصول .کندمیکیفیت
تست�- بر مبتنی توسعه

مسئله این ندارد. را کامل طور به نیازمندي تا رهگیري قابلیت متدولوژي این
می وارد ضربه کیفیت تضمین کند.به

�هامتدولوژيمقایسه-2-3-2

تفاوتهاشباهت هاو

در�- هم که این دربا هم ولیو است مهم کیفیت ازتضمین فراتر قدم یک
هست. نیز مشتري خوشحالی دنبال به مشتري تایید بر عالوه و رفته

متدولوژي�- ازیک باالتر سطح یک ریسک مدیریت نظر از یعنی دارد.است قرار
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متدولوژي�- دو هر شود.میبرگزاردر
متدول�- دو هر انجامدر تست بر مبتنی توسعه شود.میوژي
در�- درهم هم ریزریزيبرنامهو صورت به هم و دانه درشت صورت به میهم انجام شود.دانه
تیم�- بین دردرهاارتباط که صورتی در است شده گرفته نظر نیست.در گونه این
فعالیت:گیرينتیجه�- به را الزم توجه متدولوژي دو داشتههاهر چتري دراندي توجه این ازولی بیشتر

است. بوده
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انتقالدرزيبی-2-4 همواري و

هامتدولوژيبررسی-2-4-1

نیازمنديدرزيبی استخراج براي متدولوژي این ازمیهادر یاتوان و
مواردمیاستفاده این دو هر اگرگراشئشود. و نیستند

سراغ به مواجهسازيپیادهبالفاصله درز با روشمیبرویم البته ییهاشویم.
از اگر دارد. وجود درز این کردن کم شودمیاستفادهبراي

آنمی کردن ریزدانه با ازهاتوان اگر میمیادهاستفو باشود توان
داد. کاهش را درز این توالی نمودار ایجاد

انتقال مرحلههمواري از و دیگر فاز به فازي از متدولوژي این در مرحلهايانتقال دیگرايبه
متدولوژي این فرایند زیرا است. است.هموار

متدولوژيدرزيبی نموداردرزبیاین از زیرا غیرنیست. استگراشئکه
تسک تسکهابه شدن مشخص از پس سراغهاو رویم.میسازيپیادهبه

انتقال سایرهمواري مانند متدولوژي این خاطرهامتدولوژيدر به چابک ي
چرخه و فرایند صهابودن به انتقال ایجاد، کوتاه میي اتفاق هموار افتد.ورت

�

هامتدولوژيمقایسه-2-4-2

تفاوتهاشباهت هاو

دیده�- درز متدولوژي دو هر شود.میدر
علت�- به متدولوژي دو بهرههر هموار انتقال از فرایندشان برند.میبودن

قرار:گیرينتیجه سطح یک در متدولوژي دو هر معیار این دارند.با
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نیازمندي-2-5 بر وظیفهمبتنی غیروظیفههاي و بودناي اي

هامتدولوژيبررسی-2-5-1

وظیفههانیازمندي فازايي استخراجاهنیازمنديدر اولیه آنمیي برمبناي و درشوند ها
هرمیایجادهاازايمجموعهفاز در شوند.

وها، شده انتخاب اولویت بیشترین با یی
تشکیل سپسمیرا مجموعهدهند. ازايبه

آنهاتسک در و شده تسکشکسته شوند.میانجامهااین
متدولوژي این گفت میتوان است.بنابراین

غیروظیفههانیازمندي متدولوژيايي نیازمندياین اگر غیروظیفههااست بهايي را
بگیریم نظر در پروژه اهداف برمیعنوان مبتنی متدولوژي این بگوییم توانیم

غیروظیفههانیازمندي است.ايي
وظیفههانیازمندي فازايي کاوشدر انجام زمان نیازمندي360در سطحهادرجه ي

استخراج نمودارمیباال قالب در و ادامهمیثبتشوند در شوند.
شکستههااین تسک تعدادي شوند.میبه

زیرا نیست نیازمندي بر مبتنی متدولوژي فعالیتریزيبرنامهاین آنهاو در
نیا برمبناي مثالهازمنديلزوما عنوان به برنیستند.

تسک شود.میانجامهامبناي
غیروظیفههانیازمندي نیازمنديدرايي معماري وجود دلیل غیروظیفههابه موردي اي

است. گرفته قرار توجه

�هامتدولوژيمقایسه-2-5-2

تفاوتهاشباهت هاو

که�- حالی در است نیازمندي بر مواقعمبتنی بقیه در و نیازمندي بر مبتنی مواقع از بعضی در
است. تسک بر مبتنی

معیاربا:گیرينتیجه ازاین است.برتر
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نیازمنديپذیرآزمون-2-6 تا پیگیري قابلیت و بودن ملموس ي،

هامتدولوژيبررسی-2-6-1

�را�يپذیرآزمون�که�است�زیاد�نسبتا�متدولوژي�این�در�مصنوعات�تعداديپذیرآزمون
دیگرکندمی�دار�خدشه سوي از �و�هستند�فهم�قابل�و�ساده�محصوالت�اما.
وکنندنمی�اضافه�زائد�جزئیات�یکدیگر�به�و�کنندمی�کاملرا�یکدیگر
دارندکمیوابستگی یکدیگر �شودمی�يپذیرآزمونافزایش�باعث�که�به

بودن دركملموس قابل و ملموس ایجادکنندگان براي هم و کاربران براي هم محصوالت
است.

نیازمندي تا پیگیري متدولوژيقابلیت نیازمندياین تا پیگیري قابلیت و است
دارد. وجود آن در

دريپذیرآزمون که تولیدمحصوالتی متدولوژي اینمیاین از یک هر هستند. کم شوند
تکمیل را یکدیگر و هستند فهم قابل و ساده خود کنند.میمحصوالت

مشاهده محصوالت این در نیز زائد شود.نمیجزئیات
بار فرایند طی در محصوالت این بر قرارهاعالوه تست و بررسی مورد

دهندهمی نشان خود این که اینپذیرآزمونگیرند محصوالت باالي ي
است. متدولوژي

بودن دركملموس قابل و ملموس ایجادکنندگان براي هم و کاربران براي هم محصوالت
ایجادهااست. که هستند.مییی ملموس بسیار کاربر براي شوند

نیازمندي تا پیگیري خاطرقابلیت انجاماعتبارسنجیبه مداوم صورت به که کیفیت بازبینی تامیو شود
چون دیگر سوي از ولی دارد. وجود نیازمندي تا پیگیري قابلیت حدودي

فعالیتریزيبرنامه انجامهاو که نیازمنديمییی بر مبتنی لزوما شوند
(مثال تانیستند پیگیري است.) تسک بر نیازمنديمبتنی

مواجه مشکل شود.میبا

هامتدولوژيمقایسه-2-6-2

تفاوتهاشباهت هاو

متدولوژي�- دو هر در هستند.پذیرآزمونمحصوالت
در�- هم درمحصوالت هم هستند.و ملموس ایجاد تیم براي هم و کاربر براي هم
وج�- نیازمندي تا پیگیري قابلیت متدولوژي دو هر دارد.در ود

نظر:گیرينتیجه محصوالتپذیرآزموناز ازي دواستبهتر هر محصوالت بودن ملموس نظر از
در نیازمندي تا پیگیري قابلیت دارند. قرار سطح یک در تقریبا ازمتدولوژي است.بیشتر
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کاربر-2-7 فعاالنه مشارکت به تشویق

هامتدولوژيبررسی-2-7-1

کاربر فعاالنه تیممشارکت متدولوژي این در است. مشهود بسیار کاربر مشارکت متدولوژي این در
نیازمندي تا باشد ارتباط در نزدیک از و مداوم صورت به مشتري با راهاباید

و دهد تشخیص خوبی ارتقامرتباًبه را کیفیت او از بازخورد گرفتن ءبا
نقش برايببخشد. اصلی تیم در مشتري نماینده براي

است. شده گرفته نظر در منظور همین
کاربر فعاالنه نقشمشارکت قالب در مشتري تیمنماینده کنار در همواره

کمک تیم به سیستم از استفاده در متخصص عنوان به و دارد حضور ایجاد
.کندمی

دارد. حضور تیم در مشتري طرف از نیز اجرایی کننده تامین
هر جریان بهسیستمیدر است شده سازي یکپارچه که

دادهمیکتعداد تحویل کاربران کاربرانمیاز که بازخوردي از . شود
برنامهمی بازبینی و سیستم کردن بهتر براي نیازمنديهادهند دهاستفاهاو
شود.می

باالست.میمشاهده بسیار متدولوژي این در مشتري مشارکت سطح که شود

هامتدولوژيمقایسه-2-7-2

تفاوتهاشباهت هاو

متدولوژي�- دو هر ایجاددر تیم کنار در نقش یک قالب در داردمشتري .حضور
گرفته�- بازخورد مشتري از پیوسته متدولوژي دو هر شود.میدر

سایر:گیرينتیجه مانند متدولوژي دو این داردهامتدولوژيدر قرار باالیی سطح در کاربر مشارکت چابک یکینمیوي توان
دانست برتر دیگري بر .را
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کارایی-2-8 و اجرا قابلیت

هامتدولوژيبررسی-2-8-1

اجرا اجرايقابلیت قابلیت از و نیست پیچیده متدولوژي این برخوردارفرایند باالیی
است.

کمککارایی متدولوژي این کارایی به که مواردي زیرمیکنندمیاز موارد به توان
کرد: اشاره

خاص� ابزار به نبودن �وابسته
آن� که جزئیاتی به ایجادکنندگان توجه فعالیتهاعدم از يهارا

دور �.کندمیاصلی
قوي� پروژه �مدیریت
زودهنگام� معماري �طراحی
تکنیکعدم� به خطاخیزهاوابستگی ي

اجرا خانوادههامتدولوژيرنگقابلیت نسبیي پیچیدگی میزان دهنده نشان
کمتریناست.هاآن است مشخص آن نام از که طور همان

افزایش باعث مسئله همین دارد. خانواده این اعضاي بین در را پیچیدگی
آن اجراي شود.میقابلیت

کمککارایی متدولوژي این کارایی به که مواردي زیرمیکنندمیاز موارد به توان
کرد: اشاره

واحد� کم فرایندهاپیچیدگی �ي
نبودن� خاصوابسته ابزار �به
آن� که جزئیاتی به ایجادکنندگان توجه فعالیتهاعدم از يهارا

دور �.کندمیاصلی
مناسب� پروژه �مدیریت

متدولوژي کارایی به زده آسیب باعث که شوند:میمواردي
از� بیش انسانیاندتکیه بین ارتباطات به �ازه
تیم� از پشتیبانی شدههاعدم توزیع ي

�

هامتدولوژيمقایسه-2-8-2

تفاوتهاشباهت هاو

نیستند.هاواحد�- پیچیده متدولوژي دو هر در فرایندي ي
از�- کدام نیستند.هامتدولوژيهیچ وابسته خاصی ابزار به
مکانیزم�- از متدولوژي دو استفادههاهر پروژه مدیریت براي کنند.مییی
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برخور:گیرينتیجه مناسبی اجراي قابلیت از متدولوژي دو نیزهر کارایی نظر از بهدارند. نسبت محسوسی برتري
دارد.
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فرایند-2-9 پیچیدگی مدیریت

هامتدولوژيبررسی-2-9-1

پیچیدگی است:هافازمدیریت زیر صورت به متدولوژي ي
1-��
2-��
3-�d�

فاز از یک است:خودهاهر زیر مرحله سه شامل
1-��
2-��
3-�

چندین به فاز هر شکستن و فاز چندین به فرایند شکستن مرحلهبا
است. شده مدیریت پیچیدگی

پیچیدگی فازمدیریت سه از متدولوژي این و،فرایند
فاز است. شده چندتشکیل شدهاز تشکیل

هر چنداست. هراز است. شده درتشکیل
چند روز هر در و روز هرمیانجامچند شود.

چند از هرنیز در است. شده طراحی،تشکیل
انجنویسیبرنامه واحد آزمون مشاهدهمیامو اینمیشود. که شود

با کردهومتدولوژي مدیریت را فرایند پیچیدگی
است.

�

هامتدولوژيمقایسه-2-9-2

تفاوتهاشباهت هاو

بخش�- به فرایند شکستن با متدولوژي دو کوچکهاهر کردهتري واحداندسعی کاهشهاپیچیدگی را فرایندي ي
دهند.

چند�- به فرایند مشاهدهتقسیم متدولوژي دو هر در پیچیدگی مدیریت جهت شود.میدر

است.:گیرينتیجه شده مدیریت حدي تا پیچیدگی متدولوژي دو هر در
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وقابلیتي،پذیرمقیاسي،پذیرتوسعه-2-10 پذیريانعطافپیکربندي

هالوژيمتدوبررسی-2-10-1

نتیجهيپذیرتوسعه در است نشده توسعه نقاط و توسعه قابل هسته از صحبتی هیچ
گفتمی نیست.پذیرتوسعهتوان

منظرپذیرمقیاسيپذیرمقیاس دو از را کرد:میي بررسی توان
بحرانیت:�-1 پروژهسطح مناسب فرمالیسم پوشش عدم يهابدلیل

سطوح سایر در استفاده براي مشکلی ولی نیست
ندارد. �بحرانیت

پروژه:�-2 تیمدرهاتیماندازه هستند. متوسط یا ییهاکوچک
از کمتر از شده15که تشکیل تیماندنفر و کوچک کههاتیم یی

گرفته40تا10بین نظر در متوسط تیم دارند شوند.میعضو
ساخ زمان در چون این بر نگرانیعالوه متدولوژي این يهات

است شده گرفته نظر در نیز متدولوژيمیسازمانی این گفت توان
سازمان سطح است.پذیرمقیاسیتا

پروژهپیکربنديقابلیت به توجه با آن جزئیات که باالست سطح چهارچوب یک متدولوژي این
مشاهدهمیمشخص که طور همان نهمیشوند. متدولوژي این تنهاشود

است. ضروري آن پیکربندي بلکه است پیکربندي قابل
فازپذیريانعطاف انتهاي مرحلهدر در جلساتو برگزاري با

می قرار بازبینی و مرور مورد نیازفرایند صورت در و گیرد
می اعمال آن در صتغییراتی به متدولوژي این فرایند چون ورتشود.

است چرخهمیچرخشی در که تجربیاتی از یادگرفتههاتوانیم گذشته ایمي
چرخه در فرایند اصالح کنیم.هابراي استفاده آینده ي

متدولوژييپذیرتوسعه باین باال سطح فرایندي چهارچوب ایجادیک اجبارافزارنرمراي را
عناصرکندمی از تعدادي از استفاده عمو. و باال سطح آنمیفرایندي در نیز

ساخته آن در باید نیز خاص محصوالت از بعضی چنین هم است. ضروري
با تا است شده سپرده ایجاد تیم به جزئیات از بسیاري حال این با شوند.

آن مورد در پروژه به اینهاتوجه حتی ایجادکنندگان به شود. گرفته تصمیم
داده تمیاجازه از که سایرهاکنیکشود در موجود نیزهامتدولوژيي

کنند. استفاده
خانواده اعضاي سایر چنین پروژهيهامتدولوژيهم ییهابراي

سطحاندبا و شدههاازه تعریف نیز دیگر حساسیت آنمیکهاندي از هاتوان
کرد. استفاده نیز

متدولوژي این است.پذیرتوسعهبنابراین
منظرپذیرمقیاسيپذیرمقیاس دو از را کرد:میي بررسی توان

سطوح�-1 مناسب تنها که است شده ذکر صراحت به بحرانیت: سطح
استفادهوبحرانیت قابل بحرانیت سطوح سایر براي و است

بحرانیت سطح در سیستمنیست. در خطا بروز صورت در
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مواجه مشکل با کاربر بحرانیتمیراحتی سطح در درشود.
مواجه خطر با سازمان اختیار در پول سیستم در خطا بروز صورت

�شود.می
پروژه:�-2 دراندازه همزمان صورت به که است افرادي تعداد حداکثر

متدولوژي این در هستند کار به مشغول در6پروژه است. نفر
پروژه مناسب نیست.هانتیجه بزرگ ي

پیکر خانوادههبنديقابلیت اعضاي از کدام براير باال سطح فرایندي چهارچوب یک
باالمیاجبارافزارنرمایجاد سطح فرایندي عناصر از تعدادي از استفاده کنند.
عمو آنمیو در نیزهانیز خاص محصوالت از بعضی چنین هم است. ضروري

آن در جزئیهاباید از بسیاري حال این با شوند. ایجادساخته تیم به ات
آن مورد در تا است شده ایجادکنندگانهاسپرده به شود. گرفته تصمیم

داده اجازه این تکنیکمیحتی از که سایرهاشود در موجود هامتدولوژيي
کنند. استفاده نیز

فاز انجامدر که کارهایی از دقیقمییکی و دهی شکل شود
است. متدلوژي سازي

توجه شدبا بیان که نکاتی متدولوژيمیبه این پیکربندي قابلیت گفت توان
باالست. بسیار

خانوادهپذیريانعطاف بازنگرييهامتدولوژيدر و مرور خاطر به کلی طور به
کارگاه قالب در مداوم صورت به ایجاد تفکرهافرایند ي

از باالیی دارد.پذیريانعطافسطح وجود
کمینه مجموعه شکل به پایه متدولوژي یک ایجاد قراردادايتیم يهااز

انتخاب پروژه شروع در را تجربیاتیکندمیکاري به توجه با پروژه طول در و
طول در آوردههاکه هراندبدست انتهاي رادر فرایند

قرار بازنگري و مرور مرورمیمورد به را کاري قراردادهاي مجموعه و دهند
کنند.میکامل

در خاص طور فازبه هردر انتهاي در
تحویل موردمیبرگزارچرخه متدولوژي و شود

قرار بازنگري و چنینمیمرور هم چندگیرد. یا یک از تحویل چرخه هر
هر انتهاي در که است شده یکساخته نیز

اینمیبرگزار فرایند بودن چرخشی شود.
به شایانیپذیريانعطافمتدولوژي کمک درکلکندمیآن گفتمی. توان

باالست.پذیريانعطاف بسیار متدولوژي این

هامتدولوژيمقایسه-2-10-2

تفاوتهاشباهت هاو

متدولوژي�- دو پروژههر در استفاده بحرانیتهاقابل سطح با هستند.ویی
پروژهمیبرخالفاز�- در بحرانیتهاتوان سطح با کرد.یی استفاده
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پروژه�- مناسب متدولوژي دو نیستند.يهاهر
تیماندسقف�- دردرهاازه و است.شش چهل
محسوب�- باال سطح چهارچوب یک متدولوژي دو شوند.میهر پیکربندي پروژه با متناسب باید و شوند
است.�- شده گرفته نظر در متدولوژي فرایند بازبینی براي تیم اعضاي بین جلساتی متدولوژي دو هر در
در�- که تجربیاتی از متدولوژي دو هر استفادههاچرخهدر فرایند بهبود براي است آمده بدست قبلی شود.میي

ازيپذیرتوسعه:گیرينتیجه ولیبیشتر وپذیرمقیاساست پیکربندي قابلیت دارد. بیشتري ي
دارند.پذیريانعطاف قرار خوبی سطح در متدولوژي دو هر در
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کاربردحوزه-2-11

هامتدولوژيبررسی-2-11-1

کاربرد وحوزه فرمالیسم فاقد پروژهسازيمدلچون مناسب يهااست
است. مناسب حساسیت سطوح سایر براي ولی نیست.

نیازمنديچون تغییر راهاامکان فرایند میانه پروژهدر براي باهادارد یی
است.هانیازمندي مناسب متغیر ي

گسترده کاربرد حوزه است سازي سفارشی قابل متدولوژي این دارد.ايچون
متدولوژي دغدغهاین به یعنی سازمانیهااست ي

می نیز سازمانی سطح در و دارد کرد.توجه استفاده آن از توان
کاربرد شدهويهاپروژهدرحوزه داده قرار نشانو.اندهدف

بحرانیت سطح در هستند. بحرانیت سطوح دردهنده خطا بروز صورت در
مواجه مشکل با کاربر راحتی بحرانیتمیسیستم سطح در درشود.

مواجه خطر با سازمان اختیار در پول سیستم در خطا بروز 6شود.میصورت
افر تعداد حداکثر دهنده نشان پروژهنیز در همزمان صورت به که است ادي

هستند کار به پروژهمشغول مناسب نتیجه در بحرانیتها. سطوح سایر در یی
پروژه از گونه این براي نیست. بیشتر نفرات تعداد با سایرمیهاو از توان

خانواده کرد.اعضاي استفاده
پروژ مناسب است نگهداري مکانیزم فاقد که این نگهداريهاهبدلیل که یی

آن مکانیزمهادر از که این مگر نیست. است کنارهامهم در نگهداري رایج ي
شود. استفاده آن

نیازمندي تغییر امکان راهاچون فرایند اجراي میانه برايمیدر دهد
نیازمنديهاپروژه با است.هایی مناسب متغیر ي

هامتدولوژيمقایسه-2-11-2

هاتفاوتوهاشباهت

متدولوژي�- دو پشتیبانیهر فرمالیسم سایرنمیاز مانند و پروژههامتدولوژيکنند مناسب چابک يهاي
نیستند.

پروژه�- بحرانیتهادر سطح با آنیی در بینهاکه از شرکت سرمایه پروژه شکست صورت شرکتمیدر و رود
شد خواهد ازمیورشکسته ازتوان ولی کرد کرد.نمیاستفاده استفاده توان

متدولوژي�- دو هر پروژهمیاز در بحرانیتهاتوان سطح با کرد.ویی استفاده
پروژه�- مناسب متدولوژي دو نیازمنديهاهر با هستند.هایی متغیر ي
توجه�- خاطر دغدغهايبه به پروژههاکه مناسب دارد سازمانی ولیییهاي است سازمان سطح در

پروژه نیست.هامناسب سازمانی ي
پروژه�- در استفاده کههاقابل درحالی است زیاد افراد تعداد با پروژهیی تعدادهامناسب با یی

است. کم افراد
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پروژه�- استهادر بیشتر نگهداري دغدغه که است.ازترمناسبیی

گسترده:گیرينتیجه بسیار کاربرد ازترحوزه دارد.ي


