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

ها و . دغدغهاست که مشغول این کار است به مدت دو سال که ایدوب دعوت شده تحتاختصاصی 

این شرکت مطرح شده، در ادامه شرح داده شده ی پروژه تنها مدیر ی بین شما ومشکالتی که در جلسه

کمک به شده برای شود تا یک متدولوژی را متناسب با موقعیت توصیفاست. از شما درخواست می

های الزم در فایل پیوست ارائه شده مهندسی کنید. راهنماییاین شرکت های انجام و نگهداری پروژه

 است.
 

شده مشخص مهلتتحویل داده نشده است و هر یک طبق هنوز در حال حاضر در شرکت سه پروژه فعال وجود دارد که  .1

 همچنان ادامه دارد. هاباید تحویل داده شوند. دو پروژه هم قبال تحویل داده شده است ولی نگهداری و پشتیبانی از آن

شود، یک در شرکت اجرا می های پروژهبرای همه ای کهمتدولوژی ی فعال دارد.پروژه 5در زمان حاضر بنابراین شرکت 

و  های شرکت و نیاز آن تغییراتی در آن داده شده استاست که متناسب با ظرفیت Scrumاز شده سازیبومیی نسخه

نفر  5تا  ۳شوند بسته به پروژه بین های شرکت در نظر گرفته میهایی که برای انجام پروژهتیم اختصاصی شده است.

توجه داشته باشید که  نیز هست. Scrum Masterاست که همزمان  مدیر پروژهد که یکی از این نفرات نجمعیت دار

احتماال هر نفر بنابراین و  نفر است ۷اش، پروژهبه همراه تنها مدیر ها مشارکت دارند که در پروژهشرکت  تعداد کل نیروهای

های فروش و مالی مدیران هستند که بیشتر در بخشهم سایر اعضای شرکت  .داردهای مختلفی حضور در هر لحظه در تیم

 فعالیت دارند.

 )!(، و بند کنند ها زدخواهد مراقب نیروهایش باشد که مبادا با مشتریبا توجه به اینکه شرکت میطبق قوانین شرکت و  .2

اعضای تیم به غیر از مدیر پروژه امکان پذیر نیست. بنابراین زمانی از ی برقراری ارتباط مستقیم بین مشتری و هر یک اجازه

با  باید هماو و  دنگیرتماس می مدیر پروژه ا، مستقیما بهای خود داشته باشندسیستمنیاز به ایجاد تغییر در که مشتریان 

  کند. رسانیروزبهرا مربوط به پروژه  Backlogشده، توجه به اولویت نیاز مطرح

ها اغلب به شکلی که تیم ،در جلسات روزانه است هاتیماعضای ی که با آن روبرو هستیم، عدم حضور فعال یکی از مشکالت .۳

، یابی شده استعلت این موضوع ریشهزمانی که  !بار برگزار کنندگیرند این جلسات را به صورت چند روز یکتصمیم می

شود این موضوع سبب می که انجامندساعت به طول می 2تا بعضا  های تیمروزانه Stand-upکه جلسات پی برده شد 

 خسته شود و جلسات برایش فرسایشی شود.تیم 

، شناخت کافی استجدید  هابرای آن رسد عمدتامیها هایی که به دست تیممشکل دیگر این است که به دلیل اینکه پروژه .4

ها هر شود، همواره در تیمسازی دامنه نیز به خوبی انجام نمید و با توجه به اینکه مدلری پروژه وجود ندابر روی دامنه

ناخت درست شوند که آن فهم اشتباه بوده است. همچنین، عدم شی راه متوجه میکس فهم خود را از پروژه دارد و در میانه

تازه اعضا متوجه  Sprintشود که تخمین وظایف با مشکل روبرو شود؛ چراکه در وسط ی آن سبب میپروژه و دامنه

با توجه به اینکه غالب همچنین،  زدند.شوند که کاری که باید انجام دهند خیلی بیشتر از آن چیزی است که تخمین میمی

دارند؛  و تحقیق نیاز به مطالعه وظایفشان، معموال برای انجام مشغول شده اند کار طراحی وبتازگی به نیروهای شرکت به



بینی کنند که به چه میزان زمان برای آموزش نیاز توانند پیششود و اعضا نمیها این موضوع مشخص نمیولی در تخمین

 دارند.

های بعدی شود، در پروژهداده میکه در هر پروژه توسعه ( Modules)یی هاپیمانهبه تازگی یکی از مدیران شرکت از اینکه  .5

ها زیاد نیست، مشغول هایی که بار کاری آنها در زمانمند شده است. به اصرار او تیمگیرند گلهمورد استفاده قرار نمی

Packaging  ها استفاده کنندهای دیگر با اندکی تغییر از آنشوند تا در صورت نیاز بتوانند در پروژهمی هاپیمانهبرخی از .

 ها استخراج کرد.توان کد با کیفیت از آنسختی میکیفیت است و بهاما کدهایی که در هر پروژه زده شده است بسیار کم

این موضوع سبب  است. Productionو  Localها، نداشتن امکان تست کد در یک محیط بین یکی از معضالت دیگر تیم .6

ابدا به چشم  Local، ناگهان خطاهایی حاصل شوند که در Productionی جدید برنامه در شود که با استقرار نسخهمی

 آمدند.نمی

است؛ چراکه  Productionمحیط بر روی ی برنامه شدهاصالحی ی نسخههای دیگر، امکان استقرار در لحظهیکی از چالش .۷

از طرفی چون اغلب  بسیار شلوغ است.سر او ها است و مسئول انجام کار استقرار تمام پروژه )یعنی آرمان( فقط یک نفر

Test Suite شوند که برای حل های جدیدی کشف میباگ ،ها تعریف نشده است، بعد از هر استقرارخوبی برای پروژه

 مندند.، همه از آرمان گلهاوقاتدر بسیاری از  بدین ترتیب است که ی جدیدی است.ها مجددا نیاز به استقرار نسخهآن

قراردادها است. با  بندیزمان عدم توانایی در رسیدن بهکند، چالش مهم دیگری که شرکت با آن دست و پنجه نرم می .8

قراردادهای  بستنهای قدیمی هستند، تاکید زیادی بر روی ها افرادی با ایدهتوجه به اینکه مدیران شرکت و مشتریان آن

د و نکنگیری میچشم اتها بعضا تغییرهای آنین درحالی است که در اواسط پروژه نیازمندیمحکم در اول پروژه دارند. ا

این موضوع باعث شده  نیست. جایی زمان تحویلامکان جابهولی  ؛شودیک ریسک بزرگ توسط تیم شناسایی میناگهان یا 

دست شرکت برسد؛ چراکه تا پروژه به ها بعد به است که پولی که باید در زمان مشخصی به شرکت تزریق شود، بعضا ماه

 پول توسط مشتری نیست!پرداخت شکل تمام و کمال تحویل داده نشود، خبری از 

شرکت است، به تازگی از این موضوع که همواره باید یک کار مشخص انجام  Frontendنویسان پوریا که یکی از برنامه .9

دارد، ولی با توجه به اینکه حجم کارهایی  DevOpsو  Backendی زیادی به یادگیری ناراضی شده است. او عالقه ،دهد

این موضوع درمورد سایر اعضای فعال در  را در شرکت ندارد. Backendکه باید انجام دهد زیاد است، امکان یادگیری 

سائل با توجه به اینکه شرکت نیز به علت م های خود را گسترش دهند.ها نیز صادق است و همگی عالقه دارند مهارتپروژه

برای شرکت داد،  ارتقاهای اعضا را بدون هزینه در صورتی که بتوان مهارتامکان جذب نیرو ندارد، تا مدت زیادی مالی 

 .مطلوب استبسیار 

سال  2 حداکثرهستند ها پروژه Frontendانجام بخش مشغول  ، افرادی که در شرکت)محمدحسن( به استثنای یک نفر .10

. این موضوع باعث در بسیاری از موارد نیاز به کمک یک فرد باتجربه دارند ی کاری مرتبط دارند و به همین دلیلسابقه

که محمدحسن وقت سر خاراندن هم نداشته باشد؛ چراکه در هر لحظه مشغول توضیح یک موضوع و یا حل یک  شده است

 چالش برای دیگری است.

ی شده اند و اکنون در مرحله ایجادهایی که قبال سایتت درخواستی از سمت مشتریان برای وبدر جریان انجام تغییرا .11

کار را به کسی واگذار کند که تا کنون با این پروژه درگیر نبوده است؛ شود مدیر پروژه مجبور  ممکن استنگهداری هستند، 



لزوما کسی نیست که قبال  فردشود که بار کاری او کم باشد و آن معموال تنها یک نفر پیدا می در هر مقطع زمانی چراکه

دیگری ایجاد شده است را  شخصممکن است بخشی از پروژه که توسط اینکه یا  ؛در ایجاد پروژه دخالت داشته است

د که فرد بتواند بدون خواندن کد بخواهد تغییر دهد. در این موارد، هیچ گونه مستندات تشریحی و یا طراحی وجود ندار

 مربوطه، ساختار پروژه و تصمیمات گرفته شده در طراحی آن را دریابد.

 هایمهلتی آن در ادامهو  کنندخود دست پیدا نمی Sprintها معموال به اهداف هر شده، تیمبا توجه به مشکالت گفته .12

ی از تجربهکند به شکل مجزا مشکل خود را حل کند و . اما هر تیم سعی میدهندزیادی را از دست می یشدهتعیین

به  توجهیکند و گیرد که هر تیم فقط به وضعیت خود نگاه میگیرد. این موضوع از آنجا نشات میهای دیگر درس نمیتیم

 وضعیت سازمان ندارد.

ها ارائه شده است یا عملی هایی که توسط آنحلراه ، اماایمبرای 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 میردهکنید، دلیل آن را توضیح داده و مشخص کنید که برای رفع کدام مشکل آن را تجویز کمی

 حل شما کافی و صحیح است.کرد که راه


