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سی کامپیوتر دعوت  شرکت فعال در حوزه مهند شما به عنوان مهندس متدولوژی در یک  فرض کنید 

اند در ادامه شرح داده شده است. در این جلسه مطرح شده ها و مشکالتی کهاید. دغدغهبه کار شده

ست می شما درخوا شرکت، از  شده برای این  صیف  سب با موقعیت تو شود تا یک متدولوژی را متنا

 های الزم در فایل ضمیمه ارائه شده است.مهندسی کنید. راهنمایی

شرکت: شرکت مدیر  سی کامپیوشرکت ما یکی از  ست که پروژه 5تر با های فعال در حوزه مهند سابقه ا های متعددی در سال 

ست های مختلفزمینه سامانهاجرا کرده ا های دو بعدی قابل اجرا بر روی موبایل های موبایلی و بازیهای تحت وب، تا اپلیکیشن. از 

شی از حوزه ست که ما در آن به اجرا پروژه پرداختهبخ شکیل هایی بوده ا سه واحد ت شرکت ما از  شتیبانی، ایم.  ست. واحد پ شده ا

شتیبانی از پروژه افزارایجاد نرمواحد  شتیبانی وظیفه نگهداری و پ شرکت را برعهده و واحد مالی و امور قراردادها. واحد پ های قبلی 

ص بودجه را های کلی پروژه و تخصوویهای وظیفه انعقاد قرارداد و تعریف صووورق قرارداد و نیازمندیدارد. واحد مالی و امور قرارداده

سئولیت اجرا و تحویل پروژه افزارایجاد نرمبرعهده دارد. واحد  شرکت ما، ها را برعهده دارد. نیز م شکل در  به طور معمول دو تیم به 

های مختلف یک پروژه و یا بر روی دو پروژه متفاوق در حال ها یا بر روی بخشها مشغول کار هستند. این تیمهمروند بر روی پروژه

باشد. گر ارشد یا مدیر تیم است که پل ارتباطی اعضای تیم با مشتری و یا مدیران شرکت میهر تیم دارای یک تحلیل هستند. کار

تاخیر در اجرای پروژه و کمبود منابع مالی و نیروی انسانی بخشی در طی این مدق مشکالق مختلفی گریبانگیر شرکت شده است. 

ست. گ شرکت ا شکالق ما در این  شدهاز م  ایم برخیاهی اوقاق به دلیل نزدیک بودن ددالین یک پروژه و عقب بودن از کار، مجبور 

های دیگر را به طور موقت، متوقف کنیم و نیروهای کاری آنرا به آن پروژه اضافه کنیم. از هسته اولیه نیروهای شرکت، تعداد از پروژه

وقت یا دانشجو استفاده کنیم و پروژه را به اتمام برسانیم وریم از نیروهای پارههای مالی گاهی مجباند. به دلیل چالشماندهکمی باقی

شکلی که معموال پیش می سر در نمیآاما م سی غیر از خود این افراد، از کد آنها  ست که ک شتیبانی ید این ا آورد. در نتیجه واحد پ

شکل مواجه می سهبراشود. برای نگهداری و رفع خطا و نواقص پروژه با م ای با حضور افراد ی بررسی مشکالق و دالیل بروز آن، جل

 های مختلف تشکیل دادیم. مشکالق زیر در این جلسه مطرح شد.بخش

ست اما تقریبا همه نوع پروژهتنوع پروژه .1 شرکت باال ا شیوه و فرایند جلو میها در   بریم. البته اگر بتوان به آنای را با یک 

 گیرند.کم یاد مینانوشته است که به مرور به آن رسیدیم و افراد تازه وارد هم کمفرایند گفت. یک سری قواعد 

ضای تیمهایی که گرفته میپروژه .2 ستیم برای انجام شود بدون در نظر گرفتن مهارق فعلی اع ست. گاهی وقتها مجبور ه ها

 پروژه، زمانی را برای یادگیری یک تکنولوژی و مهارق خاص صرف کنیم. 

کاری و تغییر در پروژه زیاد هست. تحلیلگر ارشد بعد از صحبت با مشتری، یک مجموعه نیازمندیها را به ما تحویل دوباره  .3

ست. ها چیز دیشویم که نیازمندیر، متوجه میکااما بعد از تحویل آن بخش از ددهمی تنها منبع اطالعاتی ما، گری بوده ا

 ها به ما ارائه کرده است. یازمندیشفاهی است که تحلیلگر ارشد در مورد ن توضیحاق

شود که عمال  هیچ ارزش هایی میخواهند. بخشی از زمان ما صرف تولید گزارشمدیران شرکت از ما گزارش پیشرفت می .4

سعی مینفنی ندار ستنداق پروژه و مدلد. در ابتدای پروژه  شار کنیم، م شت زمان و ف های مورد نیاز را تولید کنیم اما گذ

  این کار را متوقف کنیم.که  ودشا باعث میهددالین

سازی که قبال در یک پروژه دیگر آنرا پیاده هایی وجود دارددر هر پروژه قسمت بینیم کهکنیم میوقتی به گذشته نگاه می .5

 است. Copy/Paste انجام پروژه، راهکار ما برای افزایش سرعت تنها در این شرایط ایم. کرده



شوند. بعضی از آنها دانشجو هستند و بعضی وقتها به شکل ناگهانی غیبت شکل موقت به تیم اضافه میبرخی از نیروها به  .6

اعضووای موقت، زمان الزم دارند تا جا بیفتند. اما همینکه با روال کار آشوونا  افتد.دارند. در نتیجه بخشووی از کار عقب می

کنند. انگار شرکت یک محل گذر و کسب تجربه را قطع می توانی به آنها تکیه کنی، همکاری خود با شرکتشوند و میمی

 .برای حفظ نیروهای موقت وجود نداردای است. هیچ برنامه

برنامه تمیز نیست. زمان زیادی الزم داریم تا  . کدودشمشکل ما در واحد پشتیبانی، بعد از اتمام و تحویل پروژه شروع می .7

های مختلف های بخشکردن کد برنامه و سردرآوردن از وابستگی traceغیر از حلی . هیچ راهشویمبا ساختار برنامه آشنا 

شکل را که رفع میدبرنامه وجود ندار  سازیپیاده افزار،ایجاد نرم. کد را تیم ودشکنیم، یک مشکل جدید ایجاد می. یک م

 با ما هست.و کیفیت آن اما پاسخگویی در مورد خروجی  کندمی

های وب روی این زبان بلد هسووتند، تمرکز همه پروژه PHP. چون همه دکنای ایجاد نمییزهمحیط شوورکت، شوووا و انگ .8

به  دچار چالش هسووتیم. IOSپشووتیبانی از های موبایلی هم تمرکزش روی اندروید هسووت. در نتیجه برای اسووت. پروژه

 کنیم.صورق پیشفرض، هر پروژه را با همان تکنولوژی و زبانی که بلد هستیم اجرا می

، سوووئیچ کنیم و زمانی را برای آموزش و یادگیری Cross-Platformهای به شوورکت پیشوونهاد کردیم روی تکنولوژی .9

ست.  ،های زمانیصرف کنیم. اما به دلیل محدودیت ها دهم. برنامهت به آنها حق میالبته از یک جهشرکت با آن مخالف ا

سایر و زمان ست و هرگونه تغییر در یکی از آنها باعث تغییر زمانی  شده ا شخص  سال مالی م بندی اجرای آن در ابتدای 

 شود.ها میبرنامه

 درح و پیگیری این مسووئله وجوهای شوورکت داریم اما مکانیسوومی برای طروندفرایندها و های مختلفی برای بهبود ایده .10

 .ندارد

ر . اما اگر دسایر اعضای تیم است در پروژه باعث قوق قلب آنها بعضی نیروها در شرکت، ستون اصلی کار هستند. حضور .11

 داره کنیم.را چگونه ااست نیم که کارهایی که تا االن برعهده آنها بوده ادآینده شرکت را ترک کنند، نمی

های سفت و سخت و غیر قابل انعطاف در پروژه باعث ه است. زمانبندیهای پروژبرای مدیران آنچه که مهم هست، ددالین .12

 .را تحویل بدهیم که  فقط اجرا شودکدی  و شده که مجبور بشیم بعضی جاها از سر کیفیت کار بزنیم

ضی وقتها، به دلیل نزدیکی ددالین یک پروژه، ما پروژه خودمون را متوقف می .13 کنیم و به آن پروژه می پیوندیم. با اینکه بع

شده اما چالش شتر میتعداد نفراق پروژه زیادتر  ضعیت آن های تا نیازمندی  احتیاج داریمزمان به شه. ها هم بی پروژه، و

، گردیم سر پروژه قبلی خودست. پس از اتمام پروژه، وقتی برمیای دو تا تیم سخت را بفهمیم. هماهنگآنفعلی و مشکالق 

 گیرد.ها امکان تمرکز را از ما میحداقل یک روز زمان نیازداریم تا برگردیم به فضای پروژه خودمان. این تغییر زمینه

شود. واحد قراردادها نمی افزارایجاد نرمگونه صحبتی با تیم های مختلف آن، هیچبرای تخمین زمان تحویل پروژه و نسخه .14

سخه، بندی پروژه را انجام میو مدیران ارشد، زمان دهند بدون اینکه بررسی کنند آیا تحویل این حجم از ویژگی در یک ن

 گنجد یا نه. در ظرف زمانی پیشنهاد شده می

دمان بیشتری در این نهست و را Backendکند. مهارق من بیشتر سمت کارها توسط مدیر تیم به ما تخصیص پیدا می .15

سمت دارم. اما گاهی وقت ست که را Frontendشود که مربوط به ها وظایفی به من محول میق دمان کمتری دارم و نا

 زمان زیادتری برای انجام یک کار باید صرف کنم. 



ست. بعضی وقت 3های زمانی شود معموال  در بازههایی که به ما در مورد پروژه داده میفیدبک .16 شویم ها مجبور میماهه ا

سازی کنیم. چون یا خواسته مشتری را ایم را حذف کنیم و مجدد پیادهبخشی از کدی که زحمت زیادی روی آن کشیده

 درست متوجه نشدیم و یا اینکه نظر او بعد از دیدن دمو، تغییر کرده است.

این  در. ندهای چابک کمک بگیرها از متدولوژیردند که تیمها پیشووونهاد کمدیران شووورکت با توجه به تاخیر در پروژه .17

ضعیت نمی شکالق را حادتر میو سمت این متدولوژی ها برای ما مفید خواهد بود یا م ضای دانیم که آیا رفتن به  کند. اع

 . اندها آشنا هستند اما در عمل آنرا تجربه نکردهتیم، به طور کلی و تئوریک با برخی از این متدولوژی

ست و آزمون .18 سنجش کیفیت برای ما در پروژه، ت ست اما فعال تنها ابزار  ست که کیفیت برای همه مهم ا  تیم ایجادهایی ا

 دهد.انجام می افزارنرم

 

شرکت: سته مدیر  شاوران مختلفی کمک خوا شکالق از م ست یا عملی حلایم. راهبرای حل این م شده ا سط آنها ارائه  هایی که تو

ست داریم که راه نبودند و یا ز تک مواردی که تجویحل پیشنهادی خودتان را به ما ارائه کنید و برای تککافی نبودند. از شما درخوا

 ردتوان اطمینان حاصل کچگونه می اید.کنید، دلیل آنرا توضیح داده و مشخص کنید که برای رفع کدام مشکل آنرا تجویز کردهمی

 حل شما کافی و صحیح است.راه که

 

 


