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افزارهای سازمانی ی ایجاد نرمفرض کنید شما به عنوان مهندس متدولوژی به یک شرکت فعال در حوزه

این شرکت  هایپروژهی بین شما و مدیر یکی از ها و مشکالتی که در جلسهاید. دغدغهدعوت شده

مطرح شده، در ادامه شرح داده شده است. از شما درخواست می شود تا یک متدولوژی را متناسب با 

 های الزم در فایل پیوست ارائه شده است.موقعیت توصیف شده برای این تیم مهندسی کنید. راهنمایی
 

مشتری  ۸های دولتی هستند. در حال حاضر سازمانکند. مشتریان ما افزار سازمانی بزرگ کار میتیم ما بر روی یک نرم .1

 افزار در حال گسترش است.رغم گذشت چندین سال از عمر سیستم همچنان نرمفعال داریم. علی

کنند. پارامترهای ثبت می iiی مدیریت کارهای شرکتیا رفع باگ را در سامانه iهای افزودن قابلیتمشتریان درخواست .2

رها تاثیرگذار است. هر مشتری در هر لحظه از زمان اولویتی را برای برخی از کارهای خود در بندی کامتعددی بر اولویت

ی شرکت، مدیران و نمایندگان سازمان( اعالم های مشتری از طریق گروه واتساپی )متشکل از مدیر پروژهذهن دارد. اولویت

مه نشدن با قرارداد مشتری دیگر متفاوت است )بین شود. مهلت تعیین شده در قرارداد هر مشتری برای رفع باگ و جریمی

ایم و تا زمان تمدید قرارداد روز متغیر است(. گاهی به سقف نفرساعت افزودن قابلیت برای یک مشتری رسیده ۳تا  1

ن رضایت بندی، میزاتوانیم جز رفع باگ کار دیگری برای وی انجام دهیم. یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار بر اولویتنمی

دهیم درخواست یک قابلیت مشتری است: مثال به دلیل مهم بودن یک مشتری مهم و اثرگذار، گاهی اوقات ترجیح می

 جدید وی را بر رفع باگ مشتری دیگر اولویت دهیم.

افزار نرمکنند. بری کار میهای قابل بازبهرهعالوه بر تیم مورد بحث، شرکت یک تیم دیگر نیز دارد که بر روی کتابخانه .۳

 ها وابسته است.سازمانی مورد بحث به شدت به این کتابخانه

 باگیافزار سازمانی( آن است که در بسیاری از موارد درخواست افزودن قابلیت یا رفع یکی از مشکالت تیم ما )تیم ایجاد نرم .4

های ری است. پاسخ مدیر تیم کتابخانهبهای قابل بازبهرهآید که مستلزم اعمال تغییراتی در کتابخانهاز سمت مشتریان می

بری آن است که االن وسط اسپرینت هستیم و بایستی صبر کنید که اسپرینت تمام شود تا مورد شما را در قابل بازبهره

 2روز است و طول هر اسپرینت ایشان  ۳اسپرینت بعد قرار دهیم! این در حالی است که مهلت ما برای رفع باگ حداکثر 

بنابراین  اند.های دیگر شرکت نیز مورد استفاده قرار گرفتههای مورد بحث توسط پروژهم به ذکر است که کتابخانههفته!! الز

 آید.افزار ما پدید می، تغییرات ناخواسته و باگی در نرمهی جدید کتابخانآید که پس از مهاجرت به نسخهگاهی پیش می

دهی امور استفاده ای برای سازمانهای یک هفتهتخاب کرده و از اسپرینتتیم ما اسکرام را به عنوان متدولوژی خود ان .5

نویس تیم تخصیص ها، تعدادی درخواست به هر عضو برنامهکند. در ابتدای هر اسپرینت با توجه به اولویت درخواستمی

به عنوان مثال، ما معموال برای کنیم. شود تا در طول اسپرینت انجام دهد. البته ما دقیقا مطابق اسکرام عمل نمیداده می

کنیم. دلیل آن این است که اعضای تیم حداکثر یک سال است که پروژه را کارهای اسپرینت تخمین زمانی مشخص نمی

هایی که در سازی هر درخواست ندارند. متاسفانه به دلیل باگاند و اشراف کاملی بر روی کد و زحمت پیادهدست گرفته

کنیم که هر کاری را انجام شود، معموال در انتهای اسپرینت مشاهده میسط مشتریان گزارش میی اسپرینت تومیانه

 ریزی کرده بودیم!ایم به جز کارهایی را که برای اسپرینت برنامهداده



ایم دهنویس بودیم. با توجه به فشار کاری روی تیم، اخیرا یک کارآموز جذب کربرنامه 4تا چند ماه پیش یک تیم متشکل از  .6

خواهیم تری را استخدام کنیم(. مساله آن است که از طرفی میتوانستیم نیروی باتجربه)به دلیل بار مالی برای شرکت نمی

تر یک بخشی از کار را دست بگیرد و از طرف دیگر، فرصت کافی برای آموزش به وی را نداریم! عضو کارآموز هرچه سریع

زنید که به کند. حتما حدس میه ناقص و مبهم است و چندان کمکی به ما نمیمستندات ویکی شرکت هم حجیم و البت

ها را نداریم! البته مستندات نقش نخود سیاه را هنگام نگاه داشتن آندهی به مستندات و بهدلیل بار کاری، فرصت سامان

دهد که کاری برای انجام ه و اطالع میکند: هر وقت کارآموز کار کوچکی که به وی محول شده است را انجام دادنیز ایفا می

 گوییم که مشکلی نیست، فعال برو مطالعه کن!ندارم، به وی می

شد، های مکرر مشتریان با اعضای تیم که منجر به عدم امکان تمرکز بر روی کارهای فنی میبا توجه به فشار ناشی از تماس .7

ایم. اکنون ربه در تعامل با مشتریان )= پارسا( را استخدام کردهی مدیریت نسبتا باتجالتحصیالن رشتهاخیرا یکی از فارغ

چیز از درگاه پارسا از یک طرف به طرف دیگر منتقل کند و همهپارسا نقش واسط بین تیم ایجاد و مشتریان را ایفا می

دانیم دیگر ر آن نمیشود. مساله آنجاست که االن خود پارسا تبدیل به عامل برهم زدن تمرکز تیم شده است! عالوه بمی

افزارها ای است و درک باالیی از نرمتوان به پارسا سپرد تا سبب بهبود اوضاع باشد )پارسا یک کاربر حرفهچه کارهایی را می

 نویسی ندارد(.ها دارد، اما بدیهی است که سواد فنی برنامههای آنو قابلیت

شود که پس از صرف زمان چشمگیر ز سمت مشتریان گزارش مییکی از مشکالت ما آن است که در موارد متعدد باگی ا .۸

 شویم که باگ نبوده و به دلیل پیکربندی اشتباه سامانه توسط راهبر )خود مشتری( رخ داده است.متوجه می

ی اصلی سیستم کنترل نسخ، فقط مدیر به جهت جلوگیری از اشتباه اعضا و نشستن کد دارای باگ )یا کثیف( در شاخه .9

شود تا پس ی کدها برای مدیر پروژه ارسال میی اصلی را دارد. بنابراین همهها با شاخهدسترسی ادغام سایر شاخهپروژه 

ای که در اینجا با آن روبرو هستیم آن است که خود مدیر پروژه نیز ی اصلی ادغام گردد. مسالهاز مرور و تایید وی، با شاخه

ی فرصت مرور سریع کدها را ندارد. این گاهی منجر به تاخیر در تحویل و جریمهدهد و نویسی را انجام میامور برنامه

شود با توکل بر خدا و شود. گاهی نیز به دلیل فشار زیاد از سمت مشتری، مدیر پروژه مجبور میشرکت توسط مشتری می

 !!ی اصلی ادغام کندبدون بررسی کد، آن را با شاخه

نویس قراردادها توسط مدیر عامل شرکت برای مدیر پروژه شود. تمامی پیشجا ختم نمیهای مدیر پروژه به همین دغدغه  .10

های افزودن قابلیت ای از درخواستای دارد اعالم کند. همچنین در پیوست هر قرارداد مجموعهشود تا اگر نکتهارسال می

 ها تخمین زمانی بدهد.آن یک سال آتی به شکل کلی و سطح باال نوشته شده است که مدیر پروژه باید روی

پرسد افزار هستند و این خود مشکالتی را به وجود آورده است. گاهی اوقات پارسا میمشتریان بر روی نسخ مختلفی از نرم  .11

گویم که در پس از بررسی به وی می«. خواهد فالن قابلیت را فعال کند، چه کاری باید انجام دهد؟فالن مشتری می»که 

شوم خود به سراغ شود. مجبور میگوید نمیگردد و میرود و برمیتی چه تغییری را در تنظیمات بدهد. میکدام بخش بایس

، گذرواژه انپیویهای دولتی، بعضا چند سطح امنیتی شامل تونل، سامانه مشتری بروم )بنابر مالحظات امنیتی در سازمان

شویم و این یک فرایند زمانبر است(. تازه  وصل سازمان داخلی هشبک به بتوانیم تا کنیممی فعال خود سیستم در را …و 

 سازی شده است.ای است که قابلیت مد نظر پیادهتر از نسخهی مشتری عقبشوم که نسخهمتوجه می



رفع بری از هرگونه تغییر و بهبود در فرایند استقبال و به ما در های قابل بازبهرهمدیران شرکت و تیم مربوط به کتابخانه .12

 دانیم چه تغییری مطلوب است.کنند. مساله آن است که نمیمشکالت کمک می

 

ها ارائه شده است یا عملی هایی که توسط آنحلایم. راهبرای حل این مشکالت از مشاوران مختلفی کمک خواسته مدیر پروژه:

تک مواردی که تجویز حل پیشنهادی خودتان را به ما ارائه کنید و برای تکنبودند و یا کافی نبودند. از شما درخواست داریم که راه

توان اطمینان حاصل اید. چگونه میمشخص کنید که برای رفع کدام مشکل آن را تجویز کردهکنید، دلیل آن را توضیح داده و می

 ؟حل شما کافی و صحیح استکرد که راه
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