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 مقدمه

پذیر نیست و فناوری اطالعات نقش این صنعت امکانهای زیرساختتوسعه رشد گردشگری بدون توجه به 

 مرتبط با گردشگری دارد. نحوه انجام سفر، مقصد گردشگری، محل اقامتمهمی در تسهیل لوازم و فرایندهای 

ریزی برای مسافرت است. در میان این عوامل، انتخاب محل های سفر فاکتورهای کلیدی یک برنامهو هزینه

ند توانگردشگران میکند. ، ایفا میانگیزخاطرهاز یک سفر  مندیبهرهها و اسکان نقش اساسی در مدیریت هزینه

های موجود در شهر مورد نظر و کیفیت و هزینه ها و اقامتگابا بررسی مقاصد مختلف گردشگری، انواع هتل

 ریزی آگاهانه اقدام کنند.تمام شده اقامت، نسبت به انتخاب و برنامه

 هدف

مام این تافزاری با استفاده از متدولوژی اسکرام است. بنابرهدف این پروژه، توسعه و اجرای یک بستری نرم

سازی، تست و استقرار یک پروژه واقعی ، بر اساس اصول و فرایندهای ریزی، تحلیل، طراحی، پیادهلوازم برنامه

در این پروژه به دنبال آن هستیم تا اصول چابک را در قالب یک پروژه واقعی تجربه  رود.اسکرام باید به پیش

ی مداوم و سازها، مدیریت کیفیت، یکپارچهندسی نیازمندیریزی، مه. بنابراین فرایندهایی نظیر برنامهدکنی

 کرد. دخواهی اجراها و راهبردهای پیشنهادی اسکرام در عمل افزار را بر اساس رویهتحویل زود به زود نرم

 شرح اولیه مسئله

لف ختافزاری هستیم که کاربران از طریق آن بتوانند، مقاصد مدر این پروژه به دنبال توسعه سیستم نرم

موجود در این مقاصد را مورد بررسی و جستجو قرار دهند.  یهاگردشگری در شهرهای مختلف ایران و اقامتگاه

شده،  های ارائهبر اساس نوع و کیفیت اقامتگاه، هزینه تمام شده، سرویس در این راستا کاربران باید بتوانند

موجود  هایههای دیدنی، نسبت به انتخاب و رزو هتل یا اقامتگاه اقدام نمایند. اقامتگامیزان دسترسی به مکان

ها که در انهها و مسافرخنظیر هتلو رسمی های دائمی شوند. اقامتگاهدر این سامانه به دودسته تقسیم می

 هایگاهدیگر، اقامت و جا برای آنها وجود دارد. دستهتمام طول سال ، در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان رزر

 آمادگی و آنها شودمیست که توسط مردم عادی در این سامانه ثبت ا های مسکونی استگردی و یا خانهبوم

 دارند. بر اساس شرایط مد نظر اعالم میو خود را برای پذیریش مهمان در یک بازه زمانی مشخص 
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و جا اقدام نمایند. رتوانند با انتخاب محل و زمان اقامت و پرداخت هزینه اسکان نسبت به رزگردشگران می

های دریافتی را مورد ارزیابی قرار دهند. این توانند با ارائه نظر و دادن امتیاز، کیفیت سرویسهمچنین آنها می

  ند به سایر گردشگران برای انتخاب بهتر کمک کند.توااطالعات می

را  هزنیه اسکاناز مبلغ  کارمزد درصد 5نماید، ها ارائه میبه ازای خدماتی که به صاحبان اقامتگاه ،سایتاین 

ان . امکشوداقامتگاه واریز میصاحب به حساب  ،شروع اقامت در تاریخ ،گیرد و بقیه پولبرای خود در نظر می

. شودروز قبل از تاریخ شروع اقامت، وجود دارد و پول به حساب مشتری برگشت داده می 01از رزرو ، تا انصراف 

پس از کسر درصدی به ازای هر روز خواهد شد و بقیه پول  01اما انصراف بعد از آن تاریخ، مشمول جریمه 

 خواهد شد. شود. جرایم به حساب صاحب اقامتگاه واریزبه مشتری برگشت داده میجریمه، 

ت. هاسهای مورد نیاز، طراحی داشبورد مدیریتی برای مدیرسایت و همچنین صاحبان اقامتگاهیکی از ویژگی

ر برخی از اطالعاتی که د وضعیت بیزنس خود داشته باشد.مدیر سایت باید بتواند یک گزارش جامع در مورد 

 این داشبورد مدیریتی باید ارائه شود عبارتند از: 

 های ثبت شدهقامتگاهتعداد ا 

 ای غیر فعالهتعداد اقامتگاه  

 های خالی به تفکیک شهر و اقامتگاه در این لحظهتعداد اتاق 

  رزروهای انجام شده کل تعداد 

  رزروهای لغو شدهکل تعداد 

 میزان درآمد کسب شده تا این لحظه 

رزرو  هایخود داشته باشد اعم از اتاقهای همچنین مدیر اقامتگاه نیز باید بتواند گزارش کلی از وضعیت اتاق

هایی که خارج از سرویس هستند )مثال به دلیل تعمیرات(. همچنین باید بتواند در اتاق و های خالیشده، اتاق

 های زمانی مختلف داشته باشد. مورد هر اتاق گزارشی در بازه

دمات خسرویس و توانند نسبت به می های جستجو و رزرو جا و پرداخت هزینه،گردشگران نیز عالوه بر سرویس

ر هر گردشگمورد ارزیابی قرار دهند. را های ارائه شده ریافتی در یک اقامتگاه نظر بدهند و کیفیت سرویسد

تواند مشاهده کند. همچنین گردشگران ای از رزروهای قبلی خود را میدارای یک پروفایل است که تاریخچه
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های دیدنی را در اختیار دیگران قرار دهند ، تجربه سفر خود و بازدید از مکانتوانند با ارسال عکس و ویدئومی

 و این اطالعات در دسترس همگان خواهد بود.

 فازهای تحویلی پروژه

 هر فاز مطابق جدول زیر است.در محصوالت تحویل دادنی 

Phase Deliverable 
Phase 1 : Product Planning Product Vision 

High-level Product Backlog 
Product Roadmap 
Scrum team roles 
Tools (CI, CD, Automated testing), 
Framework 

Phase 2: Release Planning Product Backlog 
Release Plan 
MRF 
Sprint Map 

Phase 3,4,5,6: Sprints Sprint Goal 
Sprint Backlog 
Burndown chart 
Daily standup meeting log 
Sprint review report 
Sprint Retrospective report 
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 زمانبندی اجرای فازهای مختلف پروژه بر اساس جدول زیر خواهد بود.برنامه

 تاریخ پایان تاریخ شروع فاز

Product Planning 9 اردیبهشت 01 اردیبهشت 

Release Planning 01 اردیبهشت 08 اردیبهشت 

Sprint 1 10 خرداد 0 اردیبهشت 

Sprint 2 1 خرداد 05 خرداد 

Sprint 3 1 تیر 05 تیر 

Sprint 4 01 تیر 19 تیر 

 

 نکات

طول پروژه ممکن است تغییر کند. بنابراین آمادگی الزم برای مدیریت این مسئله را ها در نیازمندی .0

 .داشته باشید

 را جدی بگیرید. Refactoringکیفیت کد شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین  .1

 .دستیاران آموزشی در این پروژه در حکم ذینفعان پروژه هستند .3

دهی می شود. بنابراین اگر یک اسپرینت را تحویل ندهید و هر فاز جداگانه تحویل داده شده و نمره .1

 .در اسپرینت بعدی جبران کنید، نمره اسپرینت قبلی به شما تعلق نخواهد گرفت

 شدنفره باید با 1ها گروه .5

و اجرای  CI/CDاندازی بستر الزم برای  افزار باید کار کند و از طریق وب در دسترس باشد. راهنرم .1

 دهی است.آن در طول پروژه یکی از معیارهای اصلی نمره

زی انداو راهدرفاز اول، ابزارها و پلتفرمی را که برای توسعه مورد استفاده قرار می دهید را باید معرفی  .9

 .بدون ابزار امکان پذیر نیست Automated testing, CI/CD کنید.

دستیار مربوطه به را  Sprint Planningو خروجی  Sprint Goalدر ابتدای هر اسپرینت باید  .9

 تحویل دهید.
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دنبال شود و محصوالت تولیدی  Target Processهای موجود در اسکرام، باید از طریق ابزار فرایند .8

 ها ملزم به ایجادهای کاری در اسکرام، در این ابزار باید تولید شود. بنابراین تیمدر خالل اجرای رویه

 هستند. Target Processیک حساب کاربری و تشکیل تیم در 

 انتخاب تیم و مشخص کردن نقش اعضا یکی از محصوالت تحویل دادنی در فاز اول است. .01

 

 

 ا آرزوی موفقیتب


