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ٍاشُّبی کلیذیٔ :ذیشیت تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاسٔ ،تذِٛٚطی تٛػؼٝی ٘شْافضاس


چکیذُ
خبیٍضیٙی یه ٔتذِٛٚطی خذیذ ثب سٚیىشدٞبی لذیٕی دس ٔحیظ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ٕٞیـ ٝثب چبِؾٞبی فشاٚا٘ی ٕٞشا ٜثٛد ٜاػت .یىی اص ٔ-ٟٓ
تشیٗ ػئٛاَٞبیی و ٝلجُ اص ؿشٚع ایٗ فشایٙذ پشػیذٔ ٜیؿٛد ایٗ اػت و ٝآیب ایٗ ٔتذِٛٚطی ٔٙبػت ثب تیٓ تٛػؼ٘ ٝرشْافرضاس اػرتد دس ایرٗ
تدشثٔ ٝذیشیتی تٕبٔی فشایٙذٞبی تلٕیٌٓیشی ،چٍٍ٘ٛی ا٘تخبة سا ٜحُٔ ،شاحُ اخشا ثٕٞ ٝشا ٜتٛاِی  ٚتشتیت ٞش ٔشحّ ٝثیبٖ ٌشدیذ ٜاػت.
ؿٛاٞذ ٘ ٚتبیح ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝساٜحُ ا٘تخبثی ثٕٞ ٝشأ ٜشاحُ اخشا دس خٟت تمّیُ ٔـىالت تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس اثشثخؾ ثٛدٜا٘ذ.
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 -1هقذهِ
ظٟٛس ٔتذِٛٚطیٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدس ػشك ٝتِٛیذ ٘شْافضاس اص ایٗ خٟت ثٛد ٜاػت و٘ ٝیبص تیٓٞبی تٛػؼ ٝثٕٞ ٝشا ٜػغح تٛلغ ٔتمبضیبٖ دسٌرزس
صٔبٖ دس حبَ تغییش ثٛد ٜاػتِ .زا یه ٔتذِٛٚطی خبی خٛد سا ثٔ ٝتذِٛٚطی دیٍشی ٔیداد ٜاػت .خبیٍضیٙی یره ٔترذِٛٚطی ثرب ٔترذِٛٚطی
دیٍش پبیبٖ ٔدبدِٞٝب ٘یؼت ثّى ٝؿشٚع چبِؾٞب اػت.
ٞش ٔتذِٛٚطی ػال ٜٚثش ایٗ ؤ ٝدٕٛػٝای اص تٛكیٞٝب ثشای تغییش سٚیىشدٞب ثٕٞ ٝشا ٜداسد ،ػؼی ٔیوٙذ فش ًٙٞحبوٓ ثش تیٓ سا ٘یض تحرت-
اِـؼبع لشاس دٞذ .ػُٕ ث ٝتٛكیٞٝب ٔؼتّضْ حبوٓ ؿذٖ فشٔ ًٙٞتذِٛٚطی خذیذ اػت٘ .ىتٕٟٔ ٝی و ٝدس حربوٓ ؿرذٖ فشٙٞرً ٔترذِٛٚطی
ٚخٛد داسد ایٗ اػت و ٝایٗ فش ًٙٞثبیذ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿشایظ ٔٛخٛد دس تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس خبیٍضیٗ فش ًٙٞلجّی ؿٛد .ثٙبثشایٗ تٕربٔی
ٔٛاسد ٔغشح ؿذ ٜدس تٛكیٞٝبی یه ٔتذِٛٚطی ِضٔٚبً لبثُ اخشا ٘خٛاٙٞذ ثٛد.
آ٘چ ٝدس ایٗ تدشثٔ ٝذیشیتی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت ،سیـٝیبثی ٔـىالت ٔٛخٛد دس تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ٔیثبؿذ وٙٔ ٝدرش ثر ٝا٘تخربة
یه ٔتذِٛٚطی خذیذ ث ٝػٛٙاٖ ساٜوبس ٔشتفغ ٕ٘ٛدٖ ٔـىالت ٌشدیذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس و ٝثیبٖ ؿذ خبیٍضیٙی ایٗ ٔتذِٛٚطی خذیذ ثرب ؿرٙبخت
ٔحیظ تیٓ تٛػؼ ٚ ٝآؿٙبیی ثب سیؼهٞب  ٚتٟذیذٞب ٔیتٛا٘ؼت وبسػبص ثبؿذِ .زا آ٘چ ٝدس ایٗ ٔمبِ ٝثیبٖ ٔیؿٛد ٘حٜٛی تلٕیٌٓیشی دس ایرٗ
صٔی ٝٙاػت.
دس ایٗ ٔمبِ ٝپغ اص ثیبٖ پیـیٝٙای اص ػبصٔبٖ ٔٛسد ثحث  ٚػبختبس ػبصٔب٘ی آٖ ثر ٝثیربٖ ٔؼر ِ ٚ ٝضرشٚست خرٛاٞیٓ پشداخرت .پرغ اص آٖ
تلٕیٌٓیشی  ٚچٍٍ٘ٛی ا٘تخبة ساٜحُ ثیبٖ خٛاٞذ ؿذٔ .شاحُ اخشا ثٕٞ ٝشا ٜتٛاِی  ٚتشتیت ٞش ٔشحّٛٔ ٝسد اؿربس ٜلرشاس خٛاٞرذ ٌشفرت .دس
ٟ٘بیت ثب اسائ ٝؿٛاٞذ ٘ـبٖ خٛاٞیٓ داد و ٝتلٕیٕبت اتخبر ؿذ ٜاثشثخؾ ثٛدٜا٘ذ.

 -2زهیٌِ ٍ هَقعیت تجربِ
پظٞٚـٍب ٜكٙؼت ٘فتی یه اص ثضسيتشیٗ ٔشاوض تحمیمبتی دس ٔٙغم ٝخبٚسٔیب٘ٔ ٝیثبؿذ و ٝفؼبِیتٞبی ایٗ ٔشوض ثب تٛخ ٝث ٝإٞیرت ٘فرت ٚ
ا٘شطیٞبی ٘ٛیٗ دس التلبد ایشاٖ ،اص حؼبػیت ثبالیی ثشخٛسداس اػت .ثٙبثشایٗ فشا ٓٞآٚسدٖ اثضاسٞبیی دس خٟت تؼٟیُ وؼت  ٚوبس ایٗ ٔشوض
تحمیمبتی دس اِٛٚیت ثبالیی لشاس داسد .یىی اص اثضاسٞبیی و ٝدس ایٗ صٔیٔ ٝٙیتٛا٘ذ ٘مؾ ثؼریبس ٕٟٔری ایفرب وٙرذ ،ػیؼرتٓٞربی ٘رشْافرضاسی
ٔ Enterpriseیثبؿٙذ ؤ ٝدٕٛػ ٝؿجىٞٝبی سایب٘ٝای  ٚخذٔبت ٔىب٘یض ٜدس پظٞٚـٍب ٜكٙؼت ٘فت ٔتِٛی ایٗ أش ٔیثبؿذ.
اص آ٘دبییى ٝؿشٚع تٛػؼٝی یه ثخؾ ٘شْافضاسی ثب اػالْ ٘یبص اص ػٛی ٔدٕٛػٞٝبی ٔختّف پظٞٚـٍب ٜكرٛست ٔریپرزیشد  ٚدس ثربصٜٞربی
صٔب٘ی ٔختّف تؼذاد تمبضبٞب ٔختّف اػتِ ،زا ٔدٕٛػ ٝتٛػؼ ٝدٙٞذ٘ ٜشْافضاس داسای ػبختبس ٔتفبٚت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔؼتمش دس ثبصٜٞبی صٔرب٘ی
ٔختّف اػت .ایٗ تفبٚت ػبختبس دس ثبصٜٞبی صٔب٘ی ٔختّف  ٓٞاص ٘ظش تؼذاد افشاد  ٓٞ ٚاص ٘ظش ٘مؾ آٟ٘ب اتفبق ٔیافتذ٘ .یبص ث ٝداؿتٗ ٚحرذت
سٚی ٝدس پیـجشد اٞذاف ػبصٔبٖ دِیّی اػت وٙٔ ٝدش ث ٝاػتمشاس ٔؼئ َٛثبثت دس ایٗ ٔدٕٛػ ٝتٛػؼ ٝدٙٞذ٘ ٜشْافضاس ٌشدیذ ٜاػت.
ؿشٚع تٛػؼ ٝیه ثخؾ ٘شْافضاسی خذیذ ،پغ اص آ٘بِیض  ٚثشسػی تٛخی ٝتِٛیذ آٖ تٛػظ تیٓ تٛػؼ ٝدٙٞذٜی داخّی پظٞٚـٍب ٜكرٙؼت ٘فرت،
ٔؼتّضْ ٚخٛد ٔٙبثغ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی وبفی ثشای آٖ ٔیثبؿذِ .زا دس ؿشایغی و ٝؿشٚع تٛػؼ ٝیه ثخؾ ٘شْافضاسی خذیرذ دس اِٛٚیرت اػرت ٚ
ٔٙبثغ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی وبفی ٕ٘یثبؿٙذ ،ایٗ ٔدٕٛػ ٝثب اػتخذاْ افشاد ث ٝكٛست لشاسدادی الذاْ ث ٝپیـجشد اٞذاف خٛد ٔیٕ٘بیذ.
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عجك ا٘تظبس ؿشٚع تٛػؼ ٝیه ثخؾ ٘شْافضاسی خذیذ ثب اسائ ٝصٔبٖثٙذی ثشاػبع ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٔٛخٛد ٕٞشا ٜثٛد ٜاػرتٔ .ؼٕرٛالً ٞرش ٘یرشٚی
ا٘ؼب٘ی دس صیشػیؼتٕی اص ٘شْافضاس ٕٞىبسی ٔیوشد٘ذِ .زا دس كٛستیى ٝتٛػؼ ٝیه صیشػیؼتٓ ثذِیُ پیچیذٌی  ٚحدٓ وبس ٘یبص ث ٝثیؾ اص یه
٘یشٚی ا٘ؼب٘ی داؿت ،ؿخلی و ٝثیـتشیٗ تدشث ٝسا داؿت ث ٝػٛٙاٖ ػشپشػت وبس ا٘تخبة ٔیؿذ .وٙتشَ صٔبٖثٙذیٞب ٔؼٕٛالً ثشػٟرذ ٜایرٗ
ؿخق ثٛد .خذا اص ایٙى ٝثذِیُ ؿفبف ٘جٛدٖ ٚضؼیت ٔٙبثغ دس اختیبس ،صٔبٖثٙذیٞب غیشٚالغثیٙب٘ ٝثٛد ،تدشث٘ ٝـبٖ داد ٜثٛد و ٝثغٛس ٔتٛػرظ
صٔبٖثٙذی ٚظبیف ثیؾ اص  55دسكذ صٔبٖ تخٕیٗ اِٚی ٝتٕذیذ ٔیؿذ .ثٙبثشایٗ ٘بسضبیتی ٔتمبضیبٖ ثرذِیُ تر خیش دس ا٘دربْ ٚظربیف ٔحِٛرٝ
اِٚیٗ ٔـىّی ثٛد و ٝثش ػش سا ٜتیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ٚخٛد داؿت.
اص عشف دیٍش ٕٞب٘غٛس و ٝروش ؿذ ثذِیُ ایٙىٞ ٝش تٛػؼ ٝدٙٞذ ٜدس تٛػؼ ٝصیشػیؼتٓٞبی خبكی ٘مؾ ایفب ٔریورشد ٕٞ ٚچٙریٗ اػرتب٘ذاسد
ٔـخلی ثشای ٔؼتٙذػبصی فؼبِیتٞب تؼشیف ٘ـذ ٜثٛد ،احتٕبَ ایٙى٘ ٝبٕٞبٍٙٞی دس عشاحی  ٚپیبدٜػبصی ثٛخٛد آیذ ثؼیبس فشاٚاٖ ثرٛد .ایرٗ
ػذْ ٕٞبٍٙٞی ثؼتشی ثشای تِٛیذ خغبٞبی ٘بخٛاػت ٝدس یه ػیؼتٓ  Enterpriseثٛد .ػال ٜٚثش ایٗ ،ایٗ سٚیىشد صٔیٝٙػبص یىری اص ثرضسي-
تشیٗ سیؼهٞبیی ثٛد و ٝػبصٔبٖ ثب آٖ ٔٛاخ ٝثٛد .اص آ٘دبییى ٝتشویت اكّی تیٓ تٛػؼ ٝؿربُٔ افرشاد لرشاسدادی ثرٛدِ ،رزا ا٘حلربسی ؿرذٖ
صیشػیؼتٓٞب ثشای تٛػؼ ٝدٙٞذٌبٖ ٔٙدش ث ٝوبٞؾ ا٘ؼغبفپزیشی ػبصٔبٖ دس ؿشایظ خبف ٔیٌشدیذ.
ٔـىالت تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ٚلتی آؿىبستش ٔیؿذ و ٝتغییشی دس ػبختبس تیٓ اص ٘ظش ٘یشٞٚب ثٛخٛد ٔیآٔذ٘ .جٛد دا٘ؾ ٔىتٛة ثشاػربع یره
اػتب٘ذاسد ثبػث دٚثبسٜوبسی دس ا٘دبْ ٚظبیف ٔیٌشدیذٌ .بٞی اص اٚلبت ٘ذاؿتٗ ؿٙبخت دسػت ٘ؼجت ث ٝیه ثخؾ اص عشاحی یرب تىِٛٙرٛطی
اسائ ٝؿذٙٔ ٜدش ث ٝتلٕیٕبت اؿتجب ٜیب خغبٞبی ٘بخٛاػت ٝدس پیبدٜػبصی ٘شْافضاسٞبی خذیذ ٔیؿذ.
ٕٞب٘غٛس و ٝلجالً ٘یض اؿبس ٜؿذ یىی اص دالیُ ٘بسضبیتی ٔتمبضی تبخیش دس تحٛیُ ٔحلٛالت ٘شْافضاسی ثٔ ٝتمبضی ثٛد .ثشسػی ثبصخٛسدٞربی
ٔتمبضی دس وٙبس ػّٕىشد تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس حبوی اص ایٗ ٔؼ ِ ٝثٛد و ٝحتی دس ٔٛالؼی و ٝت خیش دس تحٛیُ ٔحلرٛالت ٚخرٛد ٘ذاؿرت یرب
لبثُ چـٓپٛؿی ثٛد ،ثبص  ٓٞػذْ سضبیت ٔتمبضی اص ػّٕىشد تیٓ تٛػؼ ٝلبثُ ٔـبٞذ ٜثٛد٘ .تبیح ثشسػیٞبی كٛست ٌشفت ٝحبوی اص آٖ ثرٛد
ؤ ٝحل َٛتِٛیذ ؿذ ٜثب ٘یبص اِٚی ٝاػالْ ؿذ ٜاص ػٛی ٔتمبضی ٓٞخٛا٘ی ٘ذاسد .ث ٝػجبست دیٍش دس سٚیىشد تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس پذیرذ ٜتغییرش
ٔذا٘ ْٚیبص ٔتمبضی دس ایٗ حٛصٛٔ ٜسد تٛخ ٝلشاس ٍ٘شفت ٝثٛد.
ػذْ ؿفبف ثٛدٖ فشایٙذٞبی وبسی اثش تٕبٔی ٔـىالت ٔغشح ؿذ ٜسا چٙذیٗ ثشاثش ٔیوشد .صیشا دس ؿشایظ ثحشا٘ی تیٓ ساٜوربس خبكری ثرشای
ٔمبثّ ٝثب ثحشاٖ سا پیؾثیٙی ٘ىشد ٜثٛد .اص عشف دیٍش ٔتمبضی ٕ٘یدا٘ؼت چ٘ ٝمـی دس فشایٙذ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس داسد .ایٗ ٔؼ ِ ٝثبػث ٔیؿرذ
و٘ ٝمؾ حیبتی ٔتمبضی دس فشایٙذ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس وٙٔ ٝدش ث ٝویفیت ثبالی ٘شْافضاس ٔیؿذ ٘بدیذٌ ٜشفت ٝؿٛد.
تٕبٔی ٔـىالتی و ٝتبؤ ٖٛٙغشح ؿذ٘ذ ث ٝكٛست ٔؼتمیٓ ثش سٚی ویفیت ٔحل َٛخشٚخی تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ت ثیشٌزاس ثٛد٘ذ .أب یىری اص
ٔـىالتی و ٝتیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ثب آٖ ٔٛاخ ٝثٛد  ٚثلٛست غیشٔؼتمیٓ ثشسٚی ویفیت ٔحلٛالت ت ثیشٌزاس ثٛد ،ػذْ أىبٖ اسصیبثی ػّٕىشد
اػضبی تیٓ ثٛد.
تٕبٔی ایٗ ٔـىالت دس عی چٙذ ػبَ اخیش ث ٝلذسی ثش ػّٕىشد تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ت ثیش ٔٙفی ٌزاؿت ٝثٛد و ٝسیـٝیبثی ٔـىالت  ٚا٘تخبة
ساٜوبسی ٔٙبػت ثشای آٖٞب الصْ ث٘ ٝظش ٔیسػیذ.
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وبسثشاٖ ػیؼتٓٞبی تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ث ٝد ٚدػت ٝاكّی تمؼیٓ ٔریؿر٘ٛذ .دػرت ٝا َٚخرٛد وربسثشاٖ ٔتمبضری ػیؼرتٓ
ٔیثبؿٙذ .دس حبِیى ٝدػت ٝد ْٚوبسثشا٘ی سا ؿبُٔ ٔیؿٛد و ٝالصْ اػت ث ٝكٛست ٔؼتمیٓ اص ػیؼتٓٞبی تِٛیذ ؿذ ٜاػتفبد ٜوٙٙذ .تیٓ تٛػؼٝ
٘شْافضاس دس ثبصٜٞبی صٔب٘ی ٔختّف  ٚیب ثٙٔ ٝبػجتٞبی ٔختّف اص وبسثشاٖ خٛد ثبصخٛسدٞبیی سا دسیبفت ٔیوشد .خٕرغثٙرذی ایرٗ ثبصخٛسدٞرب
ٚخٛد ٔـىالتی اص خّٕ ٝت خیشات غیشلبثُ تٛخی ٝدس تحٛیُ ٔحلٛالت ،ػذْ تٛخ ٝث ٝپذیذ ٜتغییش ٔذا٘ ْٚیبص ٔتمبضی دس حٛص٘ ٜشْافضاس ،ػرذْ
ؿفبف ثٛدٖ خبیٍبٔ ٜتمبضی دس فشایٙذ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس سا تبییذ ٔیوشد.
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یىی دیٍش اص اثضاسٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜخٟت ؿٙبخت ٔـىالت ،اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ ٚلبیغٍ٘بسی ثٛد ٜاػت .ایٗ ػیؼتٓ داسای لبثّیت ٍٟ٘ذاؿرت
خغبٞبیی اػت و ٝدس صٔبٖ اخشا سخ ٔیدٞذ .تحّیّی و ٝثشسٚی ایٗ اعالػبت ا٘دبْ ؿذ ،ثؼیبسی اص ٔـىالت اص خّٕ ٝػرذْ ٚخرٛد اػرتب٘ذاسد
تذٚیٗ ؿذ ٜخٟت عشاحی ،پیبدٜػبصی ٔ ٚؼتٙذػبصی ثخؾٞبی ٔختّف ٘شْافضاس سا ٔـخق ٔیٕ٘ٛد.
دس ٟ٘بیت ثبصخٛسدٞبی دسیبفتی اص ػٛی اػضبی تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ٔجٙی ثش ٘بدیذٌ ٜشفت ٝؿذٖ فؼبِیتٞبی ٔرٛثش آٟ٘ربٙٔ ،درش ثر ٝضرشٚستی
ٔجٙی ثش ٚخٛد أىبٖ اسصیبثی ػّٕىشد اػضبی تیٓ ٌشدیذ .تدشث ٝدس صٔیٔ ٝٙتذِٛٚطیٞبی تِٛیرذ ٘رشْافرضاس ٘ ]1ـربٖ ٔریداد ور ٝثؼریبسی اص
ٔـىالت دس تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ثب ا٘تخبة یه ٔتذِٛٚطی ٔٙبػت لبثُ سفغ خٛاٙٞذ ثٛد .ایٙى ٝچٔ ٝتذِٛٚطی ٔٙبػت ثب ػیؼرتٓ تٛػرؼ ٝثرٛد
ٔؼتّضْ ٔغبِؼ ٝساٜوبسٞبی خذیذ ثٛد .ثٙبثشایٗ ٔغبِؼ ٚ ٝاػتفبد ٜاص ٘ظشات ٔتخللبٖ كبحت٘ظش سا ٜسػیذٖ ث ٝوّیذ ٔـىالت تیٓ ثٛد.

 -5هراحل اجرا
ثشسػی ٔـىالت ٔ ٚغبِؼٔ ٝتذِٛٚطیٞبی سٚص د٘یب دس صٔی ٝٙتِٛیذ ٘شْافضاس ث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘ؼت سٚؿٍٙش سا ٜثبؿرذٟٔ .رٓترش اص ٕٞرٝی ایرٗ
ٔؼبئُ ا٘غجبق سٚیىشدٞبی یه ٔتذِٛٚطی ثب ؿشایظ ٔحیغی تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس اػت .ثٙبثشایٗ دس اِٚیٗ ٌبْ ؿٙبخت لبثّیتٞبی ٔحریظ تریٓ
تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ثٕٞ ٝشا ٜاػتخشاج فبصٞب  ٚسیؼهٞبی ٔٛخٛد دس ٞش فبص كٛست پزیشفت .خغٛط لشٔض دس اخشای ٞش فبص اٞرذاف تؼشیرف ؿرذٜ
ثشای آٖ فبص ثٛد .ثذیٗ ٔؼٙی وٞ ٝیچ ثبصخٛسدی اص تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس ٕ٘یتٛا٘ؼت ٔٙدش ث ٝتغییش ٞذف فبص ؿٛد .ایرٗ دس حربِی اػرت ورٝ
تىٙیهٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس ٞش فبص ثب تٛخ ٝث ٝثبصخٛسدٞبیی و ٝاص تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس دس صٔبٖٞبی ٔختّف دسیبفت ٔیؿرذٔ ،ریتٛا٘ؼرت
اكالح یب ثب تىٙیه دیٍشی خبیٍضیٗ ؿٛد.
ا٘تخبة تىٙیهٞبی ٞش فبص  ٚتشتیت اخشای فبصٞب ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ث ٝػ ٝػبُٔ صیش تؼشیف ؿذ٘ذ:
اِٛٚیت سفغ ٔـىالت :دس ثؼضی اص ٔٛاسد تشتیت اخشای فبصٞب ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝآٖ فبص چٔ ٝـرىّی اص ٔـرىالت ٔغرشح ؿرذ ٜدس ثخرؾ  3سا
ٔشتفغ خٛاٞذ ٕ٘ٛد  ٚدس ٘ظش ٌشفتٗ اِٛٚیت سفغ ٔـىُ ٔٛسد ٘ظشٔ ،ـخق ؿذ٘ذ.
سیؼهٞب :ؿٙبخت ؿشایظ  ٚتیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس ٔٙدش ث ٝؿٙبخت سیؼهٞبیی ؿذ ٜثٛد ؤ ٝیتٛا٘ؼت ٔب٘ؼی ثشای دػتیبثی ث ٝاٞرذاف ٞرش
فبص ٌشددِ .زا ثبیذ تىٙیهٞبیی ا٘تخبة ٔیؿذ و ٝاثشات ایٗ سیؼهٞب سا تمّیُ دٞذ .اص عشف دیٍش تؼشیف تشتیجی كحیح اص اخرشای ٞرش فربص
ٔیتٛا٘ؼت دس ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ اثشات سیؼهٞب دس فبصٞبی ثؼذی وٕه ٕ٘بیذ.
پزیشؽ تیٓ تٛػؼ ٝثشای اخشای فبص :ثشخی اص تىٙیهٞبی ٔٛسد اػرتفبد ٜثرذِیُ ٘بآؿرٙبیی تریٓ تٛػرؼٝی ٘رشْافرضاس ثرب آٖٞرب اص ٔدٕٛػرٝی
تىٙیهٞبی لبثُ اػتفبد ٜث ٝكٛست ٔٛلت حزف ؿذ٘ذ .ثشای ایٗ ٔٙظٛس تٕبْ تالؽ ثش ایٗ ثٛد ٜاػت و ٝتىٙیه خربیٍضیٙی ثرشای تىٙیره
حزف ؿذ ٜاسائ ٝؿٛد.
دس ٔشحّٝی ثؼذ پغ اص تؼشیف فبصٞب  ٚتىٙیهٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس ٞش فبص ثبیذ صٔبٖ اخشای ٞش فبص ٔـخق ٔیؿذ٘ .ىتٝی لبثُ تر ّٔی ورٝ
دس ایٗ صٔیٚ ٝٙخٛد داسد ایٗ اػت و ٝایٗ صٔبٖ تمشیجی خٛاٞذ ثٛد .ث ٝػجبست دیٍش خبتٕٝی اخشای ٞش فبص ٚلتری ٔـرخق ٔریؿرٛد ور ٝاص
دػتیبثی ث ٝاٞذاف آٖ فبص اعٕیٙبٖ حبكُ ؿٛد .ثٙبثشایٗ ایٗ صٔب٘جٙذی وبٔالً ٚاثؼت ٝثٔ ٝحیغی اػت و ٝثؼتش اخشای ایٗ تدشث ٝاػت .آ٘چرٝ
دس ایٗ تدشث ٝث ٝػٛٙاٖ صٔبٖ اخشا ثجت ٌشدیذ ٔحذٚدٜی صٔب٘ی ٔ 9ب ٜاػت.
دس ادأٞ ٝش فبص ثٕٞ ٝشا ٜتىٙیهٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس وٙبس سیؼهٞبی ؿٙبػبیی ؿذ ٜثیبٖ خٛاٞذ ؿذ.
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 -1-5فبز اٍل :آضٌبیی بب تکٌیکّبی زهبىبٌذی
ٕٞب٘غٛس و ٝدس ثخؾ ٘ 3یض اؿبس ٜؿذ ،یىی اص ثضسٌتشیٗ ٔـىالت ٔٛخٛد دس تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس صٔبٖثٙذیٞبی غیشٚالغثیٙب٘ٝای ثرٛد ورٝ
دس ٟ٘بیت ٔٙدش ث ٝت خیش دس تحٛیُ ٔحلٛالت ثٔ ٝتمبضی ٔیؿذ .اص آ٘دب و ٝسفغ ایٗ ٔؼضُ دس اِٛٚیرت ثربالیی لرشاس داؿرت فربص ٘خؼرت
تلٕیٓ ٔذیشیتی ث ٝایٗ ٔ ٟٓاختلبف داد ٜؿذ .ثب تٛخ ٝث ٝؿٙبختی و ٝاص اػضبی تیٓ ٔٛخٛد ثٛد ،سیؼه ػذْ آؿرٙبیی ثرب ٘حرٜٛی تخٕریٗ
صٔبٖ ثشای فؼبِیتٞب آؿىبس ثٛدِ .زا تىٙیهٞبیی ثبیذ اػتفبدٔ ٜیؿذ و ٝایٗ سیؼه تمّیُ پیذا ٔیوشد.
ثذیٗ ٔٙظٛس تىٙیه «ٔـبسوت تٕبٔی اػضبی تیٓ دس صٔبٖثٙذی» خٟت آؿٙبیی ثب ٘حٜٛی تخٕیٗ صٔربٖ پیـرٟٙبد ٌشدیرذ .دس ایرٗ تىٙیره
تٕبٔی اػضبی تیٓ دس خّؼٝای ٔـتشن دس ٔٛسد صٔب٘جٙذی ا٘دبْ یه فؼبِیت ٔـبسوت ٔیوشد٘ذ .دس ایٗ ٘ـؼت ٔـرتشن ور ٝثؼریبس صٔرب٘جش
٘جٛد ،ػؼی ٔیؿذ ثب ثیبٖ خٛا٘ت ٔختّف دسخٛاػت اثؼبد آٖ ؿفبف ؿذ ٜتب ثتٛاٖ صٔبٖثٙذی دلیكتشی اسائٕٛ٘ ٝد .پغ اص آٖ ٞش ؿخق یره
صٔبٖ سا اسائٔ ٝیداد  ٚدس ٟ٘بیت ٔیبٍ٘یٗ صٔبٖثٙذیٞبی اسائ ٝؿذ ٜصٔبٖثٙذی ٟ٘بیی خٛاٞرذ ثرٛد .دس ثؼضری اص ؿرشایظ ثر ٝخربی اػرتفبد ٜاص
ٔیبٍ٘یٗ ،فؼبِیت ث ٝؿخلی ٔٙتلت ٔیؿذ و ٝوٕتشیٗ صٔبٖ سا پیـٟٙبد داد ٜثٛد.
یىی اص ٔٛاسدی و ٝث ٝػٛٙاٖ پیؾ٘یبص ثشای صٔبٖثٙذی دلیك دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜثٛد ٚخٛد اعالػبتی ؿفبف دس ٔٛسد ٚضؼیت ٔٙربثغ دس اختیربس
اػت .ثجت اعالػبت فؼبِیتٞبی دس حبَ اخشا ثٕٞ ٝشا ٜصٔبٖثٙذی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذٙٔ ٚ ٜبثغ تخلیق داد ٜؿذ ٜث ٝآٖٞب تىٙیىری ثرٛد ورٝ
ثشای ؿفبف ٕ٘ٛدٖ ایٗ اعالػبت ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت٘ .ىتٝای و ٝدس ایٗ صٔیٛٔ ٝٙسد تٛخر ٝثرٛد اػرتفبد ٜاص اثرضاس ٔٙبػرت  ٚثرب لبثّیرت
اػتفبدٜی آػبٖ ثٛد ثغٛسیى ٝثتٛاٖ دس وٕتشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ اعالػبت تٛػظ تٕبٔی اػضبی تیٓ تٛػؼ ٝلبثُ ثشٚصسػب٘ی ثبؿٙذ.

 -2-5فبز دٍم :آضٌبیی بب تَلیذ داًص هکتَة
یىی اص ٔؼضالتی و ٝدس تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس ث ٝچـٓ ٔیخٛسد دٚثبس ٜوبسی ثرذِیُ ٘جرٛد دا٘رؾ ٔىترٛة ثخلرٛف دس ٔرٛسد ثخرؾٞربی
چبسچٛثٝی ٘شْافضاس ثٛد .ایٗ ٔؼ ِ ٝ٘ ٝتٟٙب ٔٙدش ث ٝكشف ٔٙبثغ تیٓ دس خٟت ا٘دبْ فؼبِیتٞبی تىشاسی ٔیٌشدیذ ثّى ٝدس ثؼیبسی اص ؿرشایظ
ٔٙدش ث ٝتِٛیذ ٔفبٞیٓ یىؼبٖ ِٚی ثب سٚیىشدٞبی ٔختّف دس ػیؼتٓ ٔیؿذ .ایٗ ٔؼ ِ ٝخغبٞبی ٔٙغمی ثؼیبسی سا سلٓ ٔیصد.
اص عشف دیٍش اص آ٘دبییىٔ ٝحلٛالت تِٛیذ ؿذ ٜداسای ٔؼتٙذات ٔىتٛة ٘جٛد٘ذ اػتفبد ٜاص آٖٞب تٛػظ ؿرخق تٛػرؼٝدٙٞرذٔ ٜریتٛا٘ؼرت
ٔٙدش ث ٝتِٛیذ خغبٞبی ٘بخٛاػت ٝؿٛد .صیشا تٛػؼٝدٙٞذ ٜثب ػبختبس ٔ ٚفبٞیٕی وٙٔ ٝدش ث ٝتِٛیذ ٔحل َٛؿرذ ٜاػرت ،آؿرٙبیی ٘ذاؿرت  ٚدس
ٟ٘بیت ثذِیُ اػتفبدٜی ٘بدسػت اص آٖٞب خغبٞبیی سا ایدبد ٔیٕ٘ٛد .تِٛیذ ایٗ ٘ٛع خغبٞب خذا اص غیش لبثُ اػتٙبد خّ ٜٛدادٖ ٘شْافضاس دس چـٓ
ٔـتشی ،ؿشایظ تـخیق  ٚسفغ ٔٙـ خغب سا ٘یض ثؼیبس ػختتش ٔیٕ٘ٛد.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔؼبئُ ثبیذ ؿشایغی فشآٔ ٓٞیٌشدیذ و ٝثتٛاٖ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ د ٚسیؼه ػٕذ ٜدس ایٗ فبص ث٘ ٝتیدٝی ٔغّرٛة دػرت پیرذا
وٙیٓ .اِٚیٗ سیؼه ٔٛخٛد ػذْ آؿٙبیی تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس ثب اثضاسٞبی ثجت دا٘ؾ دس یه ٔحیظ وبس تیٕی ثٛد .اص عشف دیٍش ثجت دا٘رؾ
ٔیتٛا٘ؼت فشآیٙذی صٔبٖثش ثبؿذ .ایٗ ٔؼ ِ ٝث ٝتٟٙبیی ٔیتٛا٘ؼت ثش سٚی صٔبٖثٙذیٞبی ا٘دبْ یه فؼبِیت ت ثیشٌزاس ثبؿذ.
ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔـىُ  ٚسیؼهٞبی ٔٛخٛد د ٚساٞىبس ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت .دس اثتذا ثب ٔؼشفی یه ِیؼت كحٌٝزاسی ا٘دبْ وبس دس تیٓ
تٛػؼٝی ٘شْافضاس  ٚدس ایٗ ِیؼت لشاسدادٖ ٔٛاسدی اص خّٕٔ ٝؼتٙذػبصی فؼبِیتی و ٝا٘دبْ ؿذ ،ٜاػضبی تیٓ ٔدجٛس ثٛد٘ذ ثرشای ٞرش فؼربِیتی
و ٝادػبی ا٘دبْ آٖ سا داؿتٙذ تٕبٔی ثٙذٞب اص خّٕ ٝثٙذ «ٔؼتٙذػبصی» سا تىٕیُ ٕ٘بیٙذ.
اص ػٛی دیٍش ثشای ٟ٘بدیٕٛ٘ ٝٙدٖ ایٗ فش ًٙٞتٕبٔی اػضبی تیٓ ثبیذ ؿشح ٘حٜٛی ا٘دبْ ٚظبیف خٛد سا ٞش ػر ٝػربػت دس ػیؼرتٓ ثجرت
ٔیٕ٘ٛد٘ذ .اثضاسی و ٝثذیٗ ٔٙظٛس اػتفبد ٜؿذ ،اثضاس ؿشوت ٔبیىشٚػبفت ثر٘ ٝربْ  Team Foundation Serverثرٛد .ایرٗ اثرضاس ثٍ٘ٛرٝای
ثٔٛیػبصی ؿذ و ٝاػضبی تیٓ ث ٝساحتی ٔیتٛا٘ؼتٙذ ؿشح ٘حٜٛی ا٘دبْ وبس خٛد سا دس آٖ ٚاسد ٕ٘بیٙذٕٞ .چٙیٗ وبس ثب ایٗ اثضاس ثؼیبس ساحرت
ثٛد  ٚصٔبٖ صیبدی ثشای ٚاسد ٕ٘ٛدٖ اعالػبت كشف ٕ٘یؿذ.

5

 -3-5فبز سَم :ایجبد ضفبفیت در فرآیٌذّبی کبری
ٔـىُ ػذْ ؿفبف ثٛدٖ فشآیٙذٞبی وبسی ٔ ٓٞیتٛا٘ؼت اص داخُ تیٓ ٔـىُػبص ؿٛد  ٓٞ ٚاص خبسج آٖ .اػضربی تریٓ تٛػرؼٝی ٘رشْافرضاس
ثذِیُ ؿفبف ٘جٛدٖ فشآیٙذٞب دس تؼبٔالت ثیٗ تیٕی ٕٞ ٚچٙیٗ تؼبٔالت ثب ٔتمبضی دچبس ٔـىُ ٔیؿذ٘ذ .اص عشف دیٍش ٔتمبضی ٘یض ث ٝدِیُ
ؿفبف ٘جٛدٖ ا٘تظبسات تیٓ تٛػؼ ٝدس ا٘دبْ تؼٟذات ٘ؼجت ثٔ ٝحل َٛتِٛیذ ؿذٕ٘ ٜیتٛا٘ؼتٙذ ٔٛفك ٌشد٘ذ.
ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ایٗ ٔؼ ِ ٝفشآیٙذٞبی «ا٘دبْ فؼبِیت» « ٚپـتیجب٘ی» ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٘مؾ تٕبٔی اػضبی تیٓ تٛػؼٝدٙٞذٔ ٚ ٜتمبضری ثرب
خضئیبت عشاحی  ٚاخشا ؿذ .اخشای ایٗ فشآیٙذٞب ٘ ٝتٟٙب ٔؼتّضْ آٌبٞی دلیك اػضبی تیٓ تٛػؼ ٝاص ٔشاحُ ٞش فشآیٙذ ثٛد ،ثّىرٔ ٝتمبضری ٘یرض
ثبیذ اص ٘مؾ خٛد دس فشآیٙذ ٔغّغ ٔیٌشدیذ .ثذیٗ ٔٙظٛس لجُ اص ػپشدٖ ٞشٌ ٝ٘ٛتؼٟذی ثٔ ٝتمبضی اص آٌبٞی وبُٔ ٔتمبضری ثرب فشآیٙرذٞبی
تیٓ تٛػؼ ٝاعٕیٙبٖ حبكُ ٔیؿذ.

 -4-5فبز چْبرم :ایجبد عبهل اًگیسش
تٕبٔی تغییشات دس تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس ٘یبصٔٙذ یه ضٕب٘ت اخشایی لٛی ثٛد٘ .تبیح ٔثجت حبكُ اص فبصٞبی ثؼذی ث ٝدِیرُ ایٙىر ٝدس وٛتربٜ
ٔذت لبثُ ٔـبٞذ٘ ٜجٛد٘ذ ،ث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘ؼت ضٕب٘ت اخشایی ثشای پبیجٙذی ث ٝلٛا٘یٗ خذیذ حبوٓ ثش تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس ثبؿذِ .زا ثبیذ
ساٞىبسی ا٘تخبة ٔیؿذ تب ثتٛا٘ذ دس وٛتبٔ ٜذت ػبُٔ اٍ٘یضؽ سا ثشای ػُٕ ث ٝسٕٛٙٞدٞبی خذیذ حبوٓ ؿذ ٜثش تیٓ ،فشآ ٓٞآٚسد.
ثذیٗ ٔٙظٛس پبسأتشٞبیی خٟت اسصیبثی ػّٕىشد اػضبی تیٓ تٛػؼ ٝدٙٞذ ٜثٍٝ٘ٛای تؼشیف ؿذ٘ذ و ٝثتٛاٖ ػّٕىشد آٖٞب سا ثرشای سػریذٖ ثرٝ
اٞذاف ٔغشح ؿذ ٜثشای ٞش فبص ثشسػی ٕ٘ٛد .اص آ٘دبییى ٝیىی اص ثضسٌتشیٗ سیؼهٞبی ٔٛخٛد ثش ػش سا ٜایٗ فربص ػرذْ تٕبیرُ اػضربی تریٓ
٘ؼجت ث ٝاسصیبثی ثٛدٔ ،بٞب٘ ٝپغ اص اسصیبثی ػّٕىشد اػضبی تیٓٔ ،جّغی ث ٝػٛٙاٖ پبداؽ ث ٝؿخق ثشتش اسصیبثی اختلبف دادٔ ٜیؿذ.
یىی اص ٘ىبت لبثُ اؿبس ٜدس ایٗ فبص ٘حٜٛی تؼشیف ٚ ٚصٖدٞی پبسأتشٞبی اسصیبثی ػّٕىشد اػضربی تریٓ اػرت .تىٙیره ٔرٛسد اػرتفبد]2 ٜ
پیـٟٙبد ٔیٕ٘بیذ و ٝتٕبٔی اػضبی تیٓ دس فشآیٙذ ا٘تخبة ٚ ٚصٖدٞی پبسأتشٞبی اسصیبثی دخیُ ثبؿٙذ.

 -5-5فبز پٌجن :تطببق حذاکثری بب ًیبزهٌذیّب
پیـٟٙبدات ٔتذِٛٚطیٞبی ػٙتی دس ٟٔٙذػی ٘شْافضاس ٔجٙی داؿتٗ تحّیُ خبٔغ اص وُ ػیؼتٓ لجُ اص ؿشٚع فؼبِیت پیبدٜػبصی اص ایٗ خٟرت
ثٛد ٜاػت و ٝثذِیُ ثذػت آٚسدٖ ٔؼٕبسی وُ ػیؼتٓ تغییشات دس آیٙذ ٜث ٝحذالُ وبٞؾ خٛاٞذ یبفت .ایٗ دیذٌب ٜدس صٔب٘ی كحیح ث٘ ٝظرش
ٔیسػذ و٘ ٝیبص ٔتمبضی ٔحل٘ َٛشْافضاسی دس صٔبٖ تٛػؼ ،ٝتغییش چـٍٕیشی ٘ذاؿت ٝثبؿذ .ثر ٝػجربست دیٍرش ٔتمبضری لجرُ اص ؿرشٚع فربص
عشاحی  ٚپیبدٜػبصی دلیمبً اص ٘یبص خٛد ٔغّغ ثبؿذ .أب تدشث٘ ٝـبٖ داد ٜاػت و ٝدس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ٔتمبضی یه دیذ وّی ٘ؼجت ث٘ ٝیبص خٛد
داسد  ٚدس ٔٛسد خضییبت ٘ظشی ٘ذاسد .ث ٝثیبٖ دیٍش دلیمبً اص ٘حٜٛی حُ ٔـىُ تٛػظ ٔحل٘ َٛشْافضاسی ٔغّغ ٘یؼت .دس ایٗ حبِت اػت وٝ
ثش اثش ٌزؿت صٔبٖ  ٚلشاس ٌشفتٗ دس خ ٛتٛػؼٝی ٘شْافضاس اص خضییبت ٔغّغ ؿذ٘ ٚ ٜظشات خٛد سا اػالْ ٔیداسد.
ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ دالیُ اؿبس ٜؿذ ،ٜػُٕ ث ٝسٚیىشدٞبی ػٙتی دس تٛػؼٝی ٘شْافضاس ث ٝدِیُ صیبد ؿذٖ فبكّٝی صٔب٘ی ثیٗ تحّیُ  ٚتحٛیرُ
ٔحل٘ َٛشْافضاسیٙٔ ،دش ث ٝوبٞؾ تغبثك ٔحل َٛتِٛیذی ثب ٘یبص ٔـتشی ٔیٌشدیذِ .زا دس ایٗ فبص تلٕیٓ ٌشفت ٝؿذ ثب ا٘تـبس ٘ؼخٞٝربی
ػّٕیبتی دس فٛاكُ صٔب٘ی وٛتب ٚ ٜدسیبفت ثبصخٛسد اص وبسثشاٖ ؿىبف ثیٗ ٘یبصٔٙذیٞب ٔ ٚحل َٛخشٚخی سا ث ٝحذالُ وبٞؾ داد ٜؿٛد.
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سیؼه ٔ ٚ ٟٓلبثُ تٛخ ٝدس ایٗ فبص ٘ذاؿتٗ دیذ خبٔغ ٘ؼجت ث ٝوُ ٘شْافضاس دس صٔبٖ تٛػؼٝی ٘شْافرضاس ثرٛدٕٞ .رب٘غٛس ور ٝاؿربس ٜؿرذ ،دس
سٚیىشد خذیذ ،فبص اثتذایی تحّیُ ٘شْافضاس ٔٙدش ثٍ٘ ٝب ٜخبٔغ دس ٔٛسد وُ ػیؼتٓ ٔٛسد تمبضب ٕ٘یؿذ .ثّى ٝثخـی اص ػیؼتٓ ٔٛسد ٞذف لشاس
ٔیٌشفت .دس ایٗ حبِت ؿٙبخت ٘یبصٞبی خذیذ ٔیتٛا٘ؼت ٔٙدش ث ٝتغییش صیشػبختٞبی تِٛیذ ؿذ ،ٜادغبْ چٙذ صیشػبخت ثرب ٞرٓ  ٚحتری دس
ؿشایغی ثبػث حزف یه صیش ػبخت ٌشدد .ایٗ تغییشات دس ثؼضی اص ؿشایظ ٔیتٛا٘ؼت ٞضیٝٙی ػٍٙیٙی سا ثر ٝتریٓ تٛػرؼٝدٙٞرذ ٜتحٕیرُ
ٕ٘بیذ .تٟٙب ساٞی ؤ ٝیتٛا٘ؼت ٔٙدش ث ٝوبٞؾ ایٗ ٞضیٞٝٙب ؿٛد ،اػتفبد ٜاص افشاد ثب تدشث ٝدس ثخؾ عشاحی ٔحلٛٔ َٛسد تمبضب ثٛد .یره
عشاح ثب تدشث ٝثذِیُ داؿتٗ آیٙذٍٜ٘شی ٔیتٛا٘ؼت صیشػبختٞب سا ثٍٝ٘ٛای عشاحی ٕ٘بیذ و ٝدس آیٙرذ ٜوٕترشیٗ تغییرش دس ػیؼرتٓ تحٕیرُ
ٌشدد.

 -6-5فبز ضطن :رفع اًحصبر تَسعِ
دس تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس ٔؼٕٛالً افشاد ثشاػبع ٘مؾٞبیی ٔب٘ٙذ تحّیٌُش ،عشاح ،ثش٘بٔ٘ٝرٛیغ  ... ٚدس وبسٞربی ٔختّرف لرشاس ٕ٘ریٌشفتٙرذ.
ا٘تلبة افشاد ٔؼٕٛالً ثشاػبع پشٚطٜٞب ا٘دبْ ٔیٌشفت .ث ٝثیبٖ دیٍش یه ؿخق ٔیتٛا٘ذ دس یه پشٚطٜی ٘شْافرضاسی ثرب تٛخر ٝثر ٝؿرشایظ
صٔب٘ی ،داسای ٘مؾ تحّیٌُش ،عشاح  ٚثش٘بٔٛ٘ٝیغ ثبؿذ .ثٙبثشایٗ یه ػیؼتٓ ثؼذ اص ٌزؿت صٔبٖ ث ٝیه یب چٙذ ٘فرش اص ٘ظرش تٛػرؼ ٚ ٝاستمرب
ٚاثؼتٔ ٝیؿذ .ایٗ أش ٘ ٝتٟٙب لبثّیت تلٕیٌٓیشی سا دس صٔبٖ تخلیق ٔٙبثغ اص ٔذیشیت تیٓ تٛػؼٝی ٘شْافضاس ػّت ٔیٕ٘ٛد ثّى ٝسورٛد دس
ثیٗ افشاد تیٓ سا ٘تیدٔ ٝیداد .صٔب٘یى ٝاػضبی تیٓ ثذِیُ ا٘حلبسی ؿذٖ ػیؼتٓٞب دس ثیٗ ثؼضی اص افشاد تیٓ لبثّیت ٕ٘بیؾ تٛإ٘ٙرذیٞربی
خٛیؾ سا ٕ٘ییبفتٙذ ،خ ٛسوٛد دس تیٓ حبوٓ ٔیٌـت.
آ٘چ ٝث ٝػٛٙاٖ سا ٜحُ پیـٟٙبد ٌشدیذ ،ؿٙبٚسػبصی اػضبی تیٓ دس پشٚطٜٞبی ٔختّف ثٛد .د ٚسیؼه ػٕذ ٜدس ساػتبی دػتیبثی ث ٝایٗ ٞرذف
ٚخٛد داؿت .اِٚیٗ سیؼه ػجبست ثٛد اص ػذْ آؿٙبیی اػضبی تیٓ ثب ثخـی اص ػیؼتٓٞبی تِٛیذ ؿذ .ٜثٙبثشایٗ ایٗ افشاد ٕ٘یتٛا٘ؼتٙذ ادأرٝی
فؼبِیتٞبی آٖ ػیؼتٓ سا ثش ػٟذ ٜثٍیش٘ذ .ثذیٗ ٔٙظٛس تلٕیٓ ٌشفت ٝؿذ اص تىٙیه ثش٘بٔٛ٘ٝیؼی د٘ ٚفش ٜاػتفبد ٜؿٛد .دس ایرٗ تىٙیره دٚ
٘فش ث ٝیه فؼبِیت تخلیق دادٔ ٜیؿذ٘ذ .یىی اص ایٗ افشاد ؿخلی اػت و ٝدس ػیؼتٓ ٔشثٛع ٝخجش ٜاػت  ٚدیٍشی ؿخلی اػت و ٝثرب
ػیؼتٓ آؿٙبیی ٘ذاسد .دس ایٗ حبِت یه ٘فش دس ٔحیظ ثش٘بٔٛ٘ٝیؼی وذ سا تِٛیذ  ٚدیٍشی دس وٙبس ا ٚوذ تِٛیذ ؿذ ٜسا وٙتشَ ٔیٕ٘بیذ .تىٙیه
دیٍشی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙاػتفبد ٜؿذ ،ثشٌضاسی خّؼبت عشاحی ث ٝكٛست ٌشٞٚی ثٛد .دس ایٗ خّؼبت ثشای عشاحی یه ػیؼتٓ یب ثخـری اص
آٖ تٕبٔی افشادی و ٝثبیذ دس آٖ ػیؼتٓ دخیُ ثبؿٙذ ،حضٛس داؿتٙذ .ایٗ أش ثبػث ٔیؿذ و ٝدیذٌب ٜوّی ٘ؼجت ث ٝػیؼرتٓ دس رٞرٗ افرشاد
ایدبد ؿٛد.
دٔٚیٗ سیؼه ٔشثٛط ثٞ ٝضیٝٙی ػشثبس خبثدبیی یه ؿخق ثیٗ پشٚطٜٞبی ٔختّف ثٛد .تغییش فضبی فىشی اص یه پشٚط ٜث ٝپشٚطٜی دیٍرش
ٔیتٛا٘ؼت صٔبٖثش ثبؿذ .سا ٜحّی و ٝثشای ایٗ سیؼه دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ،وبٞؾ ٘ؼجت صٔبٖ تغییش فضبی فىشی ٘ؼجت ث ٝوُ صٔربٖ ا٘دربْ
وبس خذیذ ثٛد .ث ٝػجبست دیٍش دس ؿشایغی خبثدبیی ثیٗ د ٚوبس كٛست ٔیپزیشفت و ٝصٔبٖ ا٘دبْ وبس خذیذ ثیؾ اص یه ٞفت ٝثبؿذ .دس غیرش
ایٙلٛست وبس خذیذ تٛػظ ؿخلی ا٘دبْ ٔیؿذ و ٝدس ٕٞبٖ فضبی فىشی دس حبَ ا٘دبْ فؼبِیت اػت.
دس خذ 1 َٚخالكٝای اص ٞش فبص ثٕٞ ٝشا ٜسیؼهٞبی ٔشثٛع ٝاسائ ٝؿذ ٜاػت.

Pair Programming
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1

فبصٞبی اخشای تلٕیٓ
خذ -1 َٚ
فبص

ٞذف
 وبٞؾ ت خیش دس ا٘دربْ ٚظربیفٔحِٝٛ
 سفغ ٔـرىُ صٔربٖثٙرذیٞربیغیشٚالغثیٙب٘ٝ

2

ٔؼتٙذػبصی  ٚتِٛیذ دا٘ؾ ٔىتٛة
خٟت خٌّٛیشی اص دٚثبس ٜوربسی ٚ
خغبٞبی ٘بؿی اص آٖ
ایدبد ؿفبفیت دس وبسٞب

سیؼه
تىٙیه
 ٔـبسوت تٕبْ اػضبی تیٓ دس صٔبٖثٙرذی ثرشای آؿرٙبیی ثرب ٘حر - ٜٛػذْ آؿٙبیی ثب ٘ح ٜٛتخٕیٗصٔبٖ
تخٕیٗ صٔبٖ
 ثجت فؼبِیتٞب ثٕٞ ٝشا ٜتخٕیٗ صٔبٖ ثشای ؿرفبفػربصی ٚضرؼیتٔٙبثغ دس اختیبس
 ؿٙبٚسػبصی اػضبی تیٓ دس وُ پرشٚطٜٞرب ثر ٝعٛسیىر ٝثترٛاٖ ٞرشفؼبِیت سا ث ٝفشدی ا٘تلبة داد و ٝوٕتشیٗ صٔبٖ سا تخٕیٗ صد ٜاػت.
 ػذْ آؿٙبیی ثب اثضاسٞبی ثجت ثجت ٘تبیح ٚظبیف ٔح ِٝٛدس ٞش ٘یٕشٚص (ٞش  3ػبػت یىجبس)دا٘ؾ
 تؼشیف چه ِیؼت ا٘دبْ وبس صٔبٖثش ثٛدٖ ثجت دا٘ؾ -تؼشیف  ٚپیبدٜػبصی فشایٙذٞبی ا٘دبْ وبس  ٚپـتیجب٘ی

4

ایدبد ػبُٔ اٍ٘یضؽ دس تیٓ تٛػؼٝ
٘شْافضاس

5

تغربثك حرذاوثشی ٔحلرٛالت ثرب
٘یبصٔٙذیٞبی وبسثشاٖ

6

سفغ ا٘حلبسی ؿرذٖ ثخرؾٞربی
ٔختّف ٘رشْافرضاس ثرشای ثشخری اص
اػضبی تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس

 تؼشیف پبسأتشٞبی اسصیبثی ػّٕىشد اػضبی تیٓ تٛػؼ٘ ٝرشْافرضاس ثرب  -ػررذْ سغجررت اػضرربی ترریٓ٘ؼجت ث ٝاسصیبثی
اػتفبد ٜاص تىٙیه اسائ ٝؿذ ٜدس ٔٙجغ ]2
 پشداخت پبداؽ ٔبٞب٘ ٝث ٝؿخق ثشتش ا٘تـربس ٘ؼرخٞٝربی ػّٕیرربتی دس فٛاكرُ صٔرب٘ی وٛترب ٚ ٜدسیبفررت ٞ -ضی ٝٙتغییشاتی و٘ ٝبؿری اصػذْ ؿٙبخت وُ ػیؼتٓ اػت
ثبصخٛسدٞبی وبسثشاٖ
 اػتفبد ٜاص افشاد ثب تدشث ٝدس ثخؾ عشاحی ؿٙبٚسػبصی اػضبی تیٓ دس پشٚطٜٞبی ٔختّف ثرب تىٙیره ثش٘بٔرٞ - -ٝضی ٝٙػشثبس خبثدربیی ثریٗپشٚطٜٞب
٘ٛیؼی د٘ ٚفشٜ
 ػذْ آؿٙبیی اػضبی تیٓ ثرب ثشٌضاسی خّؼبت عشاحی ٌشٞٚی وبٞؾ ٘ؼجت صٔبٖ تغییش فضبی فىشی ٘ؼجت ث ٝوُ صٔربٖ ا٘دربْ ثخـی اص ػیؼرتٓٞربی تِٛیرذؿذٜ
وبس خذیذ

1

3

ً -6تبیج
دس عٔ َٛذت اخشای فبصٞبی اؿبس ٜؿذ ٜدس ثخؾ پیـیٗ ،پبسأتشٞبیی و ٝثشای ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ اثشثخؾ ثٛدٖ ساٜوبس ا٘تخبثی تؼشیف ؿرذٜ
ثٛد٘ذٛٔ ،سد ا٘ذاصٌٜیشی لشاس ٔیٌشفتٙذ .تٙظیٓ وشدٖ ساٜوبس ا٘تخبثی ثب ؿشایظ حبوٓ ثش تیٓ یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٘ىبت دس ٔٛفمیتآٔیض ثٛدٖ ورُ
ساٜحُ اػت .ث ٝػجبست دیٍش ؿشایظ حبوٓ ثش تیٓ دس صٔبٖٞبیی ثبػث ٔیؿذ و ٝیه فبص ثب ت خیش اخشا ؿٛد یب ثرذِیُ ؿٙبػربیی سیؼرهٞربی
خذیذ ثب سٚیىشدٞبی خذیذی پیٍیشی ٌشدد.
پبسأتشٞبیی و ٝثشای ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ اثشثخـی ساٜوبس ا٘تخبثی ،تؼشیف ؿذ ٜثٛد٘ذ ػجبستٙذ اص:
ؿبخقٞبی اسصیبثی ػّٕىشد اػضبی تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس
ٔیضاٖ ت خیش دس ا٘دبْ تؼٟذات
ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی ٔتمبضیبٖ
ثشای ا٘ذاصٌٜیشی اِٚیٗ پبسأتش 12 ،فبوتٛس ٔختّف و ٝلبثُ ا٘ذاصٌٜیشی ثٛد٘ذ تؼشیف ؿذ ٚ ٜثب ٘ظش وُ اػضبی تیٓ اص ٘ظش إٞیرت ٚصٖدٞری
ٌشدیذ٘ذ .ػپغ ثشاػبع ایٗ فبوتٛسٞبٞ ،ش ٔب ٜوُ اػضبی تیٓ اسصیبثی ؿذ ٚ ٜسدٜثٙذی ٔیٌـتٙذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس ؿىُ ٔ 1ـبٞذٔ ٜریؿرٛد
ٔیبٍ٘یٗ أتیبص تیٓ تٛػؼ ٝسؿذ لبثُ لجِٛی داؿت ٝاػت.
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ثشسػیٞبی كٛست ٌشفت ٝثش سٚی ٔیضاٖ تبخیش دس ا٘دبْ تؼٟذات ٘ؼجت ث ٝآ٘چ ٝلجُ اص پیبدٜػبصی ساٜوبس ٚخٛد داؿت٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜلبثُ لجَٛ
ثٛدٖ تىٙیهٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜاػت .ث ٝكٛست ٔیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ ت خیش دس ا٘دبْ تؼٟذات ث ٝوٕتش اص  35دسكذ وبٞؾ یبفت ٝاػت .اِجت ٝا٘تظربس
ٔیسٚد ایٗ ٔمذاس ثب ٟ٘بدی ٝٙؿذٖ ساٜوبسٞبی پیـٟٙبدی وٕتش ٘یض ؿٛد.
دس ٟ٘بیت ٔیضاٖ سضبیتٔٙذی ٔتمبضیبٖ ثشاػبع ٘ظشػٙدیٞبیی ؤ ٝبٞب٘ ٝث ٝكٛست تلربدفی اص تؼرذادی اص وربسثشاٖ ػیؼرتٓٞرب كرٛست
ٔیپزیشفتٔ ،ٝغبثك ثب ؿىُ  2أیذٚاس وٙٙذ ٜاػت .ؿیت وٓ دس ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی ٔتمبضیبٖ ٔیتٛا٘ذ حبكُ اص ػبثمٝای ثبؿذ و٘ ٝؼرجت ثرٝ
ػیؼتٓ دس خبعش داس٘ذ .ا٘تظبس ٔیسٚسد چٙب٘چ ٝثب ٕٞیٗ سٚیىشد ،فشایٙذٞبی تیٓ تٛػؼ٘ ٝشْافضاس ادأ ٝیبثذٔ ،یرضاٖ سضربیتٕٙذی ٔتمبضریبٖ ثرب
ؿیت ثیـتشی افضایؾ پیذا وٙذ.
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آ٘چ ٝث ٝػٛٙاٖ خٕغثٙذی ٟ٘بیی دس ایٗ تدشثٔ ٝذیشیتی ٔی تٛاٖ ث ٝآٖ تٛخ ٝورشد ایرٗ اػرت ور ٝؿرٙبخت دلیرك اص ٔحیغری ور ٝثر ٝفىرش
ثٟیٝٙػبصی آٖ ٞؼتیٓ ثٕٞ ٝشا ٜؿٙبػبیی سیؼهٞب ٔ ٚخبعشات ٔٛخٛد ثش ػش سا ٜایٗ ثٟیٝٙػبصی ٔیتٛا٘ذ وٕه فشاٚا٘ی دس وبٔیبثی سٚیىرشد
پیـٟٙبدی داؿت ٝثبؿذِ .زا پبیؾ ِحظ ٝثِ ٝحظٔ ٝحیظ ٌ ٚشفتٗ ثبصخٛسد اص آٖ ٔیتٛا٘ذ ٔؼیش سٚیىشد سا اكالح ٕ٘بیذ.

 -7هٌببع ٍ هراجع
سبختیبفتگی یب ضیئگرایی ،کٌِْپرستی یب ترقیخَاّی ،اِٚیٗ وٙفشا٘غ ّٔی سٚیىشدٞبی
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