بسمه تعالی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه درس متدولوژیهای ایجاد نرمافزار

نیمسال اول 98-99

مهندسی متدولوژی برای شرکت "پارسین"

فرض کنید شما به عنوان مهندس متدولوژی در یک شرکت فعال در حوزه مهند سی کامپیوتر دعوت
به کار شدهاید .دغدغهها و مشکالتی که در این جلسه مطرح شدهاند در ادامه شرح داده شده است.
از شما درخوا ست می شود تا یک متدولوژی را متنا سب با موقعیت تو صیف شده برای این شرکت،
مهندسی کنید .راهنماییهای الزم در فایل ضمیمه ارائه شده است.
مدیر شرکت :شرکت ما یکی از شرکتهای فعال در حوزه مهند سی کامپیوتر با  5سال سابقه ا ست که پروژههای متعددی در
زمینههای مختلف اجرا کرده ا ست .از سامانههای تحت وب ،تا اپلیکی شنهای موبایلی و بازیهای دو بعدی قابل اجرا بر روی موبایل
بخ شی از حوزههایی بوده ا ست که ما در آن به اجرا پروژه پرداختهایم .شرکت ما از سه واحد ت شکیل شده ا ست .واحد پ شتیبانی،
واحد ایجاد نرمافزار و واحد مالی و امور قراردادها .واحد پ شتیبانی وظیفه نگهداری و پ شتیبانی از پروژههای قبلی شرکت را برعهده
دارد .واحد مالی و امور قراردادههای وظیفه انعقاد قرارداد و تعریف صووورق قرارداد و نیازمندیهای کلی پروژه و تخصوویص بودجه را
برعهده دارد .واحد ایجاد نرمافزار نیز م سئولیت اجرا و تحویل پروژهها را برعهده دارد .در شرکت ما ،به طور معمول دو تیم به شکل
همروند بر روی پروژهها مشغول کار هستند .این تیمها یا بر روی بخشهای مختلف یک پروژه و یا بر روی دو پروژه متفاوق در حال
کار هستند .هر تیم دارای یک تحلیلگر ارشد یا مدیر تیم است که پل ارتباطی اعضای تیم با مشتری و یا مدیران شرکت میباشد.
در طی این مدق مشکالق مختلفی گریبانگیر شرکت شده است .تاخیر در اجرای پروژه و کمبود منابع مالی و نیروی انسانی بخشی
از م شکالق ما در این شرکت ا ست .گاهی اوقاق به دلیل نزدیک بودن ددالین یک پروژه و عقب بودن از کار ،مجبور شدهایم برخی
از پروژه های دیگر را به طور موقت ،متوقف کنیم و نیروهای کاری آنرا به آن پروژه اضافه کنیم .از هسته اولیه نیروهای شرکت ،تعداد
کمی باقیماندهاند .به دلیل چالشهای مالی گاهی مجبوریم از نیروهای پارهوقت یا دانشجو استفاده کنیم و پروژه را به اتمام برسانیم
اما م شکلی که معموال پیش میآید این ا ست که ک سی غیر از خود این افراد ،از کد آنها سر در نمیآورد .در نتیجه واحد پ شتیبانی
برای نگهداری و رفع خطا و نواقص پروژه با م شکل مواجه می شود .برای برر سی م شکالق و دالیل بروز آن ،جل سهای با ح ضور افراد
بخشهای مختلف تشکیل دادیم .مشکالق زیر در این جلسه مطرح شد.
 .1تنوع پروژهها در شرکت باال ا ست اما تقریبا همه نوع پروژهای را با یک شیوه و فرایند جلو میبریم .البته اگر بتوان به آن
فرایند گفت .یک سری قواعد نانوشته است که به مرور به آن رسیدیم و افراد تازه وارد هم کمکم یاد میگیرند.
 .2پروژههایی که گرفته می شود بدون در نظر گرفتن مهارق فعلی اع ضای تیمها ست .گاهی وقتها مجبور ه ستیم برای انجام
پروژه ،زمانی را برای یادگیری یک تکنولوژی و مهارق خاص صرف کنیم.
 .3دوباره کاری و تغییر در پروژه زیاد هست .تحلیلگر ارشد بعد از صحبت با مشتری ،یک مجموعه نیازمندیها را به ما تحویل
میدهد اما بعد از تحویل آن بخش ازکار ،متوجه می شویم که نیازمندیها چیز دیگری بوده ا ست .تنها منبع اطالعاتی ما،
توضیحاق شفاهی است که تحلیلگر ارشد در مورد نیازمندیها به ما ارائه کرده است.
 .4مدیران شرکت از ما گزارش پیشرفت میخواهند .بخشی از زمان ما صرف تولید گزارشهایی میشود که عمال هیچ ارزش
فنی ندارند .در ابتدای پروژه سعی میکنیم ،م ستنداق پروژه و مدلهای مورد نیاز را تولید کنیم اما گذ شت زمان و ف شار
ددالینها باعث میشود که این کار را متوقف کنیم.
 .5وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که در هر پروژه قسمتهایی وجود دارد که قبال در یک پروژه دیگر آنرا پیادهسازی
کردهایم .در این شرایط تنها راهکار ما برای افزایش سرعت انجام پروژه Copy/Paste ،است.

 .6برخی از نیروها به شکل موقت به تیم اضافه می شوند .بعضی از آنها دانشجو هستند و بعضی وقتها به شکل ناگهانی غیبت
دارند .در نتیجه بخشووی از کار عقب میافتد .اعضووای موقت ،زمان الزم دارند تا جا بیفتند .اما همینکه با روال کار آشوونا
میشوند و میتوانی به آنها تکیه کنی ،همکاری خود با شرکت را قطع میکنند .انگار شرکت یک محل گذر و کسب تجربه
است .هیچ برنامهای برای حفظ نیروهای موقت وجود ندارد.
 .7مشکل ما در واحد پشتیبانی ،بعد از اتمام و تحویل پروژه شروع می شود .کد برنامه تمیز نیست .زمان زیادی الزم داریم تا
با ساختار برنامه آشنا شویم .هیچ راهحلی غیر از  traceکردن کد برنامه و سردرآوردن از وابستگیهای بخشهای مختلف
برنامه وجود ندارد .یک م شکل را که رفع میکنیم ،یک م شکل جدید ایجاد می شود .کد را تیم ایجاد نرمافزار ،پیاده سازی
میکند اما پاسخگویی در مورد خروجی و کیفیت آن با ما هست.
 .8محیط شوورکت ،شوووا و انگیزهای ایجاد نمیکند .چون همه  PHPبلد هسووتند ،تمرکز همه پروژههای وب روی این زبان
اسووت .پروژههای موبایلی هم تمرکزش روی اندروید هسووت .در نتیجه برای پشووتیبانی از  IOSدچار چالش هسووتیم .به
صورق پیشفرض ،هر پروژه را با همان تکنولوژی و زبانی که بلد هستیم اجرا میکنیم.
 .9به شوورکت پیشوونهاد کردیم روی تکنولوژیهای  ،Cross-Platformسوووئیچ کنیم و زمانی را برای آموزش و یادگیری
صرف کنیم .اما به دلیل محدودیتهای زمانی ،شرکت با آن مخالف است .البته از یک جهت به آنها حق میدهم .برنامهها
و زمان بندی اجرای آن در ابتدای سال مالی م شخص شده ا ست و هرگونه تغییر در یکی از آنها باعث تغییر زمانی سایر
برنامهها میشود.
 .10ایدههای مختلفی برای بهبود فرایندها و روندهای شوورکت داریم اما مکانیسوومی برای طرح و پیگیری این مسووئله وجود
ندارد.
 .11بعضی نیروها در شرکت ،ستون اصلی کار هستند .حضور آنها در پروژه باعث قوق قلب سایر اعضای تیم است .اما اگر در
آینده شرکت را ترک کنند ،نمیدانیم که کارهایی که تا االن برعهده آنها بوده است را چگونه اداره کنیم.
 .12برای مدیران آنچه که مهم هست ،ددالینهای پروژه است .زمانبندیهای سفت و سخت و غیر قابل انعطاف در پروژه باعث
شده که مجبور بشیم بعضی جاها از سر کیفیت کار بزنیم و کدی را تحویل بدهیم که فقط اجرا شود.
 .13بع ضی وقتها ،به دلیل نزدیکی ددالین یک پروژه ،ما پروژه خودمون را متوقف میکنیم و به آن پروژه می پیوندیم .با اینکه
تعداد نفراق پروژه زیادتر شده اما چالشها هم بی شتر می شه .به زمان احتیاج داریم تا نیازمندیهای آن پروژه ،و ضعیت
فعلی و مشکالق آنرا بفهمیم .هماهنگی دو تا تیم سخت ا ست .پس از اتمام پروژه ،وقتی برمیگردیم سر پروژه قبلی خود،
حداقل یک روز زمان نیازداریم تا برگردیم به فضای پروژه خودمان .این تغییر زمینهها امکان تمرکز را از ما میگیرد.
 .14برای تخمین زمان تحویل پروژه و نسخههای مختلف آن ،هیچگونه صحبتی با تیم ایجاد نرمافزار نمی شود .واحد قراردادها
و مدیران ار شد ،زمانبندی پروژه را انجام میدهند بدون اینکه برر سی کنند آیا تحویل این حجم از ویژگی در یک ن سخه،
در ظرف زمانی پیشنهاد شده میگنجد یا نه.
 .15کارها توسط مدیر تیم به ما تخصیص پیدا میکند .مهارق من بیشتر سمت  Backendهست و راندمان بیشتری در این
ق سمت دارم .اما گاهی وقتها وظایفی به من محول می شود که مربوط به  Frontendا ست که راندمان کمتری دارم و
زمان زیادتری برای انجام یک کار باید صرف کنم.

 .16فیدبکهایی که به ما در مورد پروژه داده می شود معموال در بازههای زمانی  3ماهه ا ست .بع ضی وقتها مجبور می شویم
بخشی از کدی که زحمت زیادی روی آن کشیدهایم را حذف کنیم و مجدد پیاده سازی کنیم .چون یا خواسته مشتری را
درست متوجه نشدیم و یا اینکه نظر او بعد از دیدن دمو ،تغییر کرده است.
 .17مدیران شووورکت با توجه به تاخیر در پروژهها پیشووونهاد کردند که تیم ها از متدولوژی های چابک کمک بگیرند .در این
و ضعیت نمی دانیم که آیا رفتن به سمت این متدولوژی ها برای ما مفید خواهد بود یا م شکالق را حادتر میکند .اع ضای
تیم ،به طور کلی و تئوریک با برخی از این متدولوژیها آشنا هستند اما در عمل آنرا تجربه نکردهاند.
 .18کیفیت برای همه مهم ا ست اما فعال تنها ابزار سنجش کیفیت برای ما در پروژه ،ت ست و آزمونهایی ا ست که تیم ایجاد
نرمافزار انجام میدهد.

مدیر شرکت :برای حل این م شکالق از م شاوران مختلفی کمک خوا ستهایم .راهحلهایی که تو سط آنها ارائه شده ا ست یا عملی
نبودند و یا کافی نبودند .از شما درخوا ست داریم که راهحل پی شنهادی خودتان را به ما ارائه کنید و برای تکتک مواردی که تجویز
میکنید ،دلیل آنرا توضیح داده و مشخص کنید که برای رفع کدام مشکل آنرا تجویز کردهاید .چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد
که راهحل شما کافی و صحیح است.

