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 یؾگفتاسپ
 

آهْفىی هتؼّلْژی امکـام ثب ؿّیکـػی کبؿثـػی هی ثبىؼ. هتؼّلْژی امکـام یکی اف کتبة صبّـ ؿاٌُوبی 

هؼؿتوٌؼتـیي ؿاُجـػُبی تْمؼَ ًـم اكقاؿ ثب ثیيتـیي اًؼطبف هوکي هی ثبىؼ. ایي ىیٍْ هؼیـیتی ػؿ صبل صبّـ 

صْْؿ عْػ ػؿ ثنیبؿی اف مبفهبى ُبی ػًیب ىیٍْ ای هـمْم ّ آفهبیو ىؼٍ ای هی ثبىؼ. امکـام اف فهبى 

تْاًنت اًوالثی ثقؿگ ػؿ ٌٍؼت ًـم اكقاؿ ثنیبؿی اف کيْؿ ُب ایزبػ کٌؼ. هتبملبًَ ثب ایي کَ ثیو اف یک ػَُ اف 

ػوـ ایي هتؼّلْژی پـ هؼؿت هی گؾؿػ، ٌُْف ػؿ کيْؿ هب ثنیبؿ ًبىٌبعتَ ّ هزِْؿ هبًؼٍ امت. ًگبؿًؼٍ ّظیلَ 

 ثَ ٌٍؼت ًـم اكقاؿ ایـاى پیيکو کٌؼ.عْػ ػاًنتَ کَ ایي ػاًو ًْیي ؿا ػؿ هبلت ًْىتبؿ 

ُؼف اف ایي ػول پـ کـػى ثقؿگتـیي عالً پـّژٍ ُبی ًـم اكقاؿی ػؿ ایـاى یؼٌی هؼیـیت کبؿ گـُّی هی ثبىؼ. اف 

آًزبیی کَ ػؿ صبل صبّـ اف ىیٍْ ُبی ثنیبؿ ًبکبؿآهؼی ثـای ایي هِن امتلبػٍ هی ىْػ ّ ثب تْرَ ثَ هیل 

 ایي هتؼّلْژی ًْیي هْؿػ اهجبل ػوْهی هـاؿ گیـػ. امت کَس ایي ىـایٔ، اهیؼ مـکو تْمؼَ ػٌُؼگبى ثَ اٍال

کتبة صبّـ احـی تؤلیلی کَ ثؼّى امتلبػٍ هنتوین اف هٌجؼی ثـ امبك ػاًو ّ تزـثَ ًگبؿًؼٍ ًْىتَ ىؼٍ 

اًکبؿ  امت. الجتَ امتلبػٍ اف کتبة ُب ّ هٌبثؼی ؿا کَ ًگبؿًؼٍ ثـای آهْفه ٓی مبل ُب اعیـ امتلبػٍ کـػٍ

ًبىؼًی امت. ایي کتبة ػاؿای ػّ ثغو اٍلی امت. ثغو اّل آهْفه امکـام ّ تيـیش ثیبًیَ آریل ثَ ٍْؿت 

هضِ ّ تئْؿیک هی ثبىؼ. ایي ثغو ثب امتلبػٍ اف اىکبل ّ چبؿت ُبیی کَ ثـ امبك ایؼٍ ُبی ًگبؿًؼٍ هی 

ّاهؼی امکـام ؿا ػؿ صبلتی ػولی ثب  ثبىؼ تـؼیَ ىؼٍ امت. ثغو ػّم ؿّیکـػی کبهالً کبؿثـػی ػاؿػ ّ ارـای

)ثـای امکـام( ػؿ ثـ ػاؿػ. ایي کتبة  Team Foundation Serverپْىو کبهل ًـم اكقاؿ هؼیـیت پـّژٍ هؼؿتوٌؼ 

ثب ؿػبیت اٍل اعتَبؿ ػؿ ، یـیت پـّژٍ ُبی ًـم اكقاؿی ثؼاًؼیک تْمؼَ ػٌُؼٍ ای ؿارغ ثَ هؼ کَ آًچَ ًیبف امت

کَ ثَ  ت ایي کتبة ُوَ تْمؼَ ػٌُؼگبى ّ هؼیـاى پـّژٍ ُبی ًـم اكقاؿی هی ثبىٌؼعْػ ربی ػاػٍ امت. هغبٓ

. آگبُی ثـعی اف اػْبی یک تین اف ایي هتؼّلْژی چٌؼاى ًضْی ػؿ پی اكقایو کیلیت عـّری کبؿ عْػ ُنتٌؼ

 چبؿٍ مبف ًغْاُؼ ثْػ ّ ارـای ثی ًوٌ آى هنتلقم تنلٔ ُوَ اػْب ثـ هتؼّلْژی امکـام هی ثبىؼ.

فم ثَ ؽکـ امت ایي احـ ثَ ؿایگبى تْفیغ ىؼٍ امت ّ کپی ثـػاؿی اف هتي ّ ًوْػاؿُبی هْرْػ ػؿ کتبة، هيـّٓ ال

اًتوبػ اف کبًبل اؿتجبٓی  یب پیيٌِبػ ّ مْال، ، اؿائَهيبّؿٍ ُـگًَْاعؾ  ثـای لطلبً  ثَ ؽکـ هٌجغ ثال هبًغ امت.

adeli@outlook.comahmad .امتلبػٍ ًوبییؼ 
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 : هشّسی تش فشآیٌذٍ ُای تْعؼَ ًشم افضاسفصل اّل
ػؿ  ػٍ ای ًیق ػاىتٌؼ. ثـًبهَ ًْینبىهیالػی کبهپیْتـ ُب ثنیبؿ مبػٍ ثْػًؼ ّ ثَ ٓجغ ًـم اكقاؿُبی مب 60ػؿ ػَُ 

آى فهبى اف كـآیٌؼٍ ُبی عبٍی رِت تْمؼَ ًـم اكقاؿ امتلبػٍ ًوی کـػًؼ. یک پـّژٍ پل اف ىـّع آًوؼؿ اػاهَ 

ُـ ثبؿ هنوتی ؿا ثـػِؼٍ هی گـكت. ػؿ ٍْؿت هْارَِ ثب  -هی یبكت تب کبهل ىْػ. ػؿ کبؿُبی گـُّی ُـ كـػ

 مت کَ ایي ىیٍْ تْلیؼ ًـم اكقاؿيکل هتْهق هی ىؼ. ًب گلتَ پیؼاؿًّؼ تْمؼَ ثـای صل آى ه ،هيکل

کبؿثـػ پؾیـی پبییٌی ػاىت)تب ًـم اكقاؿی ثْػ کَ  ، هؼوْالً هيکالت فیبػی ؿا ایزبػ هی کـػ. عـّری ایي كـآیٌؼ

ًبپبیؼاؿ ّ پـ ُقیٌَ ثْػ ّ ثَ هؼٌبی  –ثؼیِی امت کَ ًـم اكقاؿ تِیَ ىؼٍ ًبکبؿآهؼ  .صؼّػ کوی کبؿ هی کـػ(

)ثَ ػلیل  ػؿ آى فهبىثی کیلیت ثْػى ایي كـآیٌؼُبی ًـم اكقاؿی  ثب ّرْػ ایي ایي گًَْ .ّاهؼی کلوَ ثی کیلیت ثْػ

 ،ثنیبؿ پـ کبؿثـػ ثْػًؼ. ایي ػؿ صبلی امت کَ ثوبی ایي ًـم اكقاؿُب ػؿ ٌٍؼت کًٌْی ًـم اكقاؿ ػؼم تٌْع كـآیٌؼُب(

 اهـی هضبل امت.

ػؿ ْٓل تبؿیظ تـییـ کـػٍ امت؟ ثَ ْٓؿ کلی ( ػبم)ثَ ٍْؿت  امتلبػٍ ّاژٍ اهب مْال ایٌزبمت کَ آیب هلِْم

کبهپیْتـ ثـای  مْهیالػی هلِ 60ّ  50ت. ػؿ ػَُ امتوجبل اف یک هضَْل هٌْٓ ثَ اؿّبی اًتظبؿات هيتـی ام

هپیْتـ اؿلت اكـاػی هتغٌَ ثْػًؼ ّ ًیبفُبیی چْى کبؿثـی ّ کبؿثـاى کب ػوْم ٌُْف ثَ ْٓؿ کبهل رب ًیبكتبػٍ ثْػ

چٌؼاى هْؿػ ًظـ ًجْػ. اف ٓـكی اكـاػ هتغٌَ ثَ ؿاصتی هی تْاًنتٌؼ هيکالت ًـم اكقاؿُبی  آمبى ّ هتٌْع

ًبگلتَ ًوبًؼ ػؿ آى فهبى کبؿثـاى ثَ ٓـف ػزیجی ثب ثبگ ُبی ًـم اكقاؿی کٌبؿ هی آهؼًؼ  .تْلیؼ ىؼٍ ؿا هـتلغ مبفًؼ

 ّ ایي گًَْ ًـم اكقاؿُب ُـچٌؼ ثی کیلیت هْؿػ اهجبل هـاؿ هی گـكتٌؼ.

بکتْؿُبی فیبػی ػؿ مبعت یک هضَْل ًـم اكقاؿی ثب کیلیت ػعیل ُنتٌؼ. كبکتْؿُبیی چْى تٌبمت ًیبف ك

پیبػٍ مبفی ٍضیش ّ ... هی تْاًٌؼ  ،ٓـاصی هٌبمت هضَْل ًـم اكقاؿی ،تضلیل ػهین ًیبفُب ،هيتـی ّ هضَْل

ًوًَْ اف اف ایي كبکتْؿُبی هْحـ ثبىٌؼ. ُـ یک اف ایي كبکتْؿُب ثَ ًضْی مِن عْػ ؿا ػؿ تْویي کیلیت یک ًـم 

هی  كـآیٌؼ تْمؼَ ًـم اكقاؿضَْل هْحـ امت هاهب آًچَ ثیيتـ اف ُوَ ؿّی کیلیت یک اكقاؿ ایلب هی کٌٌؼ. 

 .(1-1 ىکل)ثبىؼ

 

 :فشآیٌذ تْعؼَ ًشم افضاس 1-1ؽکل 

ؼ تْلیؼ ػؿ كـآیٌ ّاثنتَ امت. كـآیٌؼ تْلیؼ ْؿ هنتوین ثَٓـ ٌٍبیغ ثَ گکیلیت هضَْالت ًـم اكقاؿی هبًٌؼ ػی

 .کَ هٌزـ ثَ تْلیؼ هضَْل ّ یب اؿئَ عؼهتی هی گـػػآالم هی ىْػ  ییكؼبلیت ُب اٍالس ثَ هزوْػَ ای



امتلبػٍ کـػى اف اٍطالس كـآیٌؼ تْلیؼ ثـای هضَْالت ًـم اكقاؿی اىتجبٍ امت! چـا کَ ًـم اكقاؿ ُبی تْلیؼ ًوی 

تْلیؼی اثتؼا ٓـاصبى ىـّع ىًْؼ؛ ثلکَ تْمؼَ هی یبثٌؼ. تْلیؼ ثب تْمؼَ هتلبّت امت. ثـای ػـَّ هضَْالت 

مبعتَ هی ىْػ. ػؿ ٍْؿت هْكویت آهیق ثْػى ًوًَْ اف آى  ،ثَ ٓـاصی كٌی آى هضَْل هی کٌٌؼ. پل اف ٓـاصی

ًوًَْ اّلیَ ٓـس ؿا تضت تنت ُبی فیبػی هـاؿ هی ػٌُؼ. پل اف آى ٓـاصی اف ًظـ ُقیٌَ ثِیٌَ هی ىْػ. 

اػوبل هی ىْػ تب ٓـاس کبهل ىْػ. كـُ ىْػ کَ ٓـاصی کبهلی ػؿ مپل امتبًؼاؿػ ُبی کیلیتی ؿّی آى 

هضَْل رؼیؼ آهبػٍ هی ىْػ. ػمتگبٍ ُبی تْلیؼ تٌظین ّ پیکـثٌؼی  اف ایي ؿّ عٔ تْلیؼی ثـای ػمتـك امت.

 ؛ؼ هضَْالت ثـ امبك آى ٓـاصی امتآًچَ ؿّی کیلیت هضَْل ًِبیی احـ گؾاؿ امت چگًْگی تْلی هی ىًْؼ.

كـآیٌؼی کَ ػؿ ثیيتـ ٌٍبیغ ثَ رق ٌٍؼت ًـم اكقاؿ اف آى)ّ یب هيبثَ آى( امتلبػٍ  .امتیٌؼ تْلیؼ ایي ُوبى كـآ کَ

هی ىْػ. ثؼیِی امت اگـ اف كـآیٌؼ تْلیؼ ًبکآؿاهؼ ّ ؿیـ امتبًؼاؿػی امتلبػٍ ىْػ تْویي چٌؼاًی ثـای کیلیت 

  هضَْل ًِبیی ّرْػ ًغْاُؼ ػاىت.

مینتن ُبی تْلیؼی ثـ امبك امتبًؼاؿػُبی کبكی امت کَ  .ٌؼ تْلیؼی هيغٌ ّ تؼـیق ىؼٍ امتكـآی

تؼییي ىؼٍ ػول کٌٌؼ ّ هيغَبت هضَْل ؿا ثَ عْثی پیبػٍ مبفی کٌٌؼ. ػؿ ایي ٍْؿت ثَ مطش ثبالیی اف 

 (.2-1کَ ًتیزَ آى هضَْلی ثب کیلیت امت)ىکل کیلیت كـآیٌؼ تْلیؼ عْاُین ؿمیؼ 

 

 : فشآیٌذ تْلیذ1-2ؽکل 

 

تْمؼَ هـاؿ ػاؿػ. تْمؼَ ثب علن یک ایؼٍ ىـّع هی ىْػ.آى ایؼٍ ثنٔ پیؼا هی کٌؼ تب ػؿ ًِبیت  ،ػؿ ٓـف ػیگـ

یک  علنهبمت. تْمؼَ یک هضَْل ػولی امت اًتقاػی هخل  هضَْلثَ ٓـصی تجؼیل ىْػ. آى ٓـس ُوبى 

تْمؼَ پؾیـ  یكـآیٌؼ ْلیؼ امت. كـآیٌؼ تِیَ ًـم اكقاؿ،هْمیوی. كـآیٌؼ تْمؼَ ثَ هـاتت پیچیؼٍ تـ اف كـآیٌؼ ت

ؼ. مپل هيغَبت آى ثب امتلبػٍ اف تضلیل ػهین امتغـاد هی ًامت. اثتؼا ًیبفُبیی تيغیٌ ػاػٍ هی ىْ

ثؼؼ اف  ىْػ. پل اف آى ارقا ٓـاصی هی ىًْؼ ّ ثَ کوک تکٌْلْی ُب ّ تکٌیک ُبیی پیبػٍ مبفی هی ىًْؼ.

ى اًزبم هی ىْػ ّ ػؿ ًِبیت هضَْل هْؿػ امتلبػٍ پیکـثٌؼی ُبیی ػؿ مینتن هیقثب ،ػؿ ٍْؿت ًیبف هـاصل ثبال

 هـاؿ هی گیـػ. ثـای ًنغَ ُبی رؼیؼتـ كـآیٌؼ كْم الؾکـ ثبؿُب ّ ثبؿُب ثَ کبؿ گـكتَ هی ىْػ.

كـآیٌؼ تْمؼَ ًـم اكقاؿ یک كـآیٌؼ عالم ّ اًتقاػی امت ّ ًَ یک كـآیٌؼ عْػکبؿ ّ هکبًیکی. تْمؼَ ًـم اكقاؿ 

ثَ ػْاهل فیبػی اف رولَ: ػْاهل اًنبًی، هضیطی ّ تکٌْلْژیکی ثنتگی ػاؿػ. ایي  كـآیٌؼی امت کَ کیلیت آى

تبحیـ میبمت ُبی صبکن ثـ یک كـآیٌؼ ثـای تین ُبی تْمؼَ هغتلق هی تْاًؼ هتلبّت ارـا ىْػ. گبُی ًیق 

 کٌؼ. تـییـمبفهبى ّ یب یک هٌطوَ هی تْاًؼ ارـای یک كـآیٌؼ ؿا ػمت عْه 

ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ُوَ ؿّفٍ تْمؼَ ػٌُؼگبى ثب هؼوبُبی  هبًٌؼ صل ُقاؿاى هؼوب امت. ثَ تْمؼَ ًـم اكقاؿ

تْمؼَ  کؼام اف ایي هنبئل ًیبفهٌؼ عالهیت امت. فیبػی ؿّثـّ هی ىًْؼ کَ ثبیؼ آًِب ؿا صل ًوبیٌؼ. صل ُـ

ایي امت  بیلٌؼ ثؼاًٌؼیت عْػ ثـ چگًْگی صل ایي هنبئل آکبٍ اًؼ. آًچَ آًبى ههػٌُؼگبى ثـ امبك هِبؿت ّ عال

کَ ُـ ثبؿ کؼام هنئلَ ؿا ثبیؼ ثـگقیٌٌؼ. آى ُب ًوی عْاٌُؼ کَ اًتغبة هنبئل ؿا ًیق عالهبًَ اًزبم ػٌُؼ)کوب ایي 



آًچَ تْمؼَ ػٌُؼگبى تـریش هی ػٌُؼ ارـای کَ ایي ؿّه ثَ ػلت تؼؼػ اكـاػ تین ؿیـ هوکي ثَ ًظـ هی ؿمؼ(. 

هنئلَ امت. تکـاؿ هٌظن ّ ثب ثـًبهَ ایي كؼبلیت ؿّتیي ّ الجتَ ًظبؿت ثـ كـآیٌؼی ؿّتیي ػؿ ؿامتبی صل عالم 

 .(3-1)ىکل ارـای هی تْاًؼ هب ؿا ثَ مْی یک هضَْل ثب کیلیت مْم ػُؼ
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 فشآیٌذ ُای تْعؼَ ًشم افضاس

ىؼًؼ. ایي تـیـات ؿا هی تْاى ػؿ  تبکٌْى كـآیٌؼ ُبی تْمؼَ ًـم اكقاؿ ػمت عْه تـیـات ثنیبؿی 1970اف مبل 

 مَ ػّؿٍ ثَ ٍّق کيیؼ:

 فشآیٌذ تشتیثی یا آتؾاسی

ّ مبعت یک ًـم اكقاؿ ارـا هی ىْػ کَ چِبؿ كبف اٍلی ؿا ىبهل هی ایي كـآیٌؼ ػهیوبً ثـ امبك كبفُبی ٓـاصی 

ّ روغ آّؿی  بل(!)ثب كـُ هضثبیؼ تيغیٌ ػاػٍ ىؼٍ یبفُبی یک ًـم اكقاؿ ثَ ْٓؿ کبهلىًْؼ. ػؿ كبف اّل ً

گـػػ.مپل ایي ًیبفُبی تضلیل هی ىًْؼ ّ ایي تضلیل ثَ ٓـاصی ارقای ًـم اكقاؿ هٌتذ هی ىْػ. پل اف ػّ كبف 

هجلی ثـًبهَ ًْینی ّ پیبػٍ مبفی كٌی ًـم اكقاؿ ّرْػ ػاؿػ. ػؿ اًتِب ًیق ًـم اكقاؿ تنت ّ پیکـثٌؼی هی 

 .(4-1)ىکل ىْػ
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كبف ُبیی ىـس ػاػٍ ىؼًؼ ثَ ٍْؿت کلی ّ كبهؼ رقئیبت ثْػًؼ. ایي كبفُب ُـ کؼام ثَ ًضْی ػؿ كـآیٌؼُبی هغتلق 

صْْؿ ػاؿًؼ ّ تـتیت ّ تکـاؿ آًِبمت کَ تلبّت كـآیٌؼُبی هغتلق ؿا ؿهن هی فًؼ. ػؿ كـآیٌؼ آثيبؿی ایي كبفُب ثَ 

ػؿ تلکـ مٌتی تْمؼَ ػٌُؼگبى ؿارغ ثَ تْمؼَ ًـم ایي كـآیٌؼ ؿیيَ مبػٍ تـیي ىکل هوکي ّرْػ عْػ ُنتٌؼ. 

 اكقاؿ ػاؿػ. 

كـآیٌؼ ًیبفُبی ًـم اكقاؿ امت. ثـ امبك تلکـ ایي كـآیٌؼ کل ًیبفُب ثَ یکجبؿٍ ثبیؼ ػؿ کلیؼی تـیي هيکل ایي 

 اثتؼای تْمؼَ تيغیٌ ػاػٍ ىًْؼ. ثَ تزـثَ هی تْاى گلت کَ ایي ػول ؿیـ هوکي امت. ًیبفُبی یک ًـم اكقاؿ

تْمؼَ  ،ػؿ اؿلت ًـم اكقاؿُبثَ هـّؿ ػؿ ْٓل تْمؼَ ّ ثـ امبك تزـثَ کبؿثـ ػؿ کبؿ ثب ًـم اكقاؿ ثؼمت عْاُؼ آهؼ.

ثَ  ،ًـم اكقاؿ پبیبى ًبپؾیـ امت ثَ ایي هؼٌی کَ ُـ ّهت ًیبف رؼیؼی کيق ىْػ تْمؼَ رؼیؼی ثـ امبك آى

 ملنلَ تْمؼَ ُبی ًـم اكقاؿ اّبكَ عْاُؼ ىؼ.

)تـتیجی( ػؿ فهبى عْػ كـآیٌؼ پـ امتلبػٍ ای ثْػ. ًـم اكقاؿ ُبی فیبػی ثـ امبك ایي كـآیٌؼ تْمؼَ كـآیٌؼ آثيبؿی

گلتَ ىؼ ایي كـآیٌؼ ػاؿای هيکالتی امبمی ػؿ ىٌبمبیی ًیبفهٌؼی ُبی  ًیقثَ ثبفاؿ ػـَّ ىؼًؼ. اف ٓـكی 

پبمظ ایي  !كقاؿی ؿا تْمؼَ ػاػ؟اهب چگًَْ هوکي امت ثَ ّمیلَ كـآیٌؼی ایي چٌیٌی ًـم ا یک ًـم اكقاؿ امت.

تٌبهِ اف ػّ صبلت عبؿد ًینت: صبلت اّل ایي امت کَ هيغَبت ًـم اكقاؿ ثـای تْمؼَ ثَ ػلیل ّؼق ػؿ 

امتغـاد ًیبفهٌؼی ُب ًب کبهل ّ یب صتی اىتجبٍ تِیَ هی ىؼ. ایي هّْْع ثبػج هی ىؼ کَ ًـم اكقاؿ ُبیی کَ 

. یبكتثبىٌؼ. اف ایي ؿّ کبؿثـپؾیـی یک ًـم اكقاؿ ثَ ىؼت تٌقل هی  تضْیل ػاػٍ هی ىؼًؼ ًب کبؿآهؼ ػؿ ًِبیت

كبف ُبی ثؼؼی عْػ ًيبى هی ػاػًؼ کَ ثبػج تکـاؿ صبلت ػیگـ ایي امت کَ هيکالت هْرْػ ػؿ كبفُبی اّلیَ ػؿ 

بی صل هيکالت ثَ ّرْػ آهؼٍ هی ىؼ. ًبگلتَ پیؼامت کَ ایي ػول تین تْمؼَ ػؿ ؿامت ػؿكبفُبی اثتؼایی 

 ثغو هِوی اف فهبى تْمؼَ ؿا ُؼؿ هی ػُؼ ثَ عًَْ کَ اگـ ثـای آى ًیق ثـًبهَ ؿیقی ای ٍْؿت ًگـكتَ ثبىؼ.

ایي صبلت هوکي ثْػ ثب تيغیٌ هزؼػ اىکبالتی تبفٍ تـ ػؿ كبفُبی رلْتـ ثَ کبثْك ثؼتـی ثـای تْمؼَ ػٌُؼگبى 

 ثؼل ىْػ.

هؼوْالً ػؿ ایي ًْع تْمؼَ تغٌَ ُب كبف هضْؿ  ی کـػ.اؿتجبٓ گـُّی ًیق ایي كـآیٌؼ چٌؼاى عْة ػول ًو صیج اف

ثیو اف یک كبف صْْؿ  ؿثٌبثـایي یب ُـ كـػی چٌؼ ًوو ؿا ثـ ػِؼٍ ػاىت)تضلیل گـ، ثـًبهَ ًْیل ّ ...( ّ ػ ثْػًؼ.

چٌیي صبلتی اؿتجبٓبت ّؼیلی ؿا ػؿ ثیي  ػاىت ّ یب تک ًوو ثْػ ّ ػؿ ثـَُ اف فهبى تْمؼَ ایلبی ًوو هی کـػ.

ػؿ هضؼّػٍ كبف عْػ ػؿ تْمؼَ صبّـ ثْػًؼ، ػؿک ّؼیلی اف  اف ٓـكی ثَ ایي ػلیل کَ اكـاػ ٍـكبً  گـٍّ ؿهن هی فػ.

ُوچٌیي کَ عْػ ثبػج ّؼیق ثْػى كؼل ّ اًلؼبالت كٌی ػؿ ثیي كبفُب هی ىؼ ّ  پـّژٍ ثَ ػٌْاى یک کل ػاىتٌؼ.

 یزبػ هی کـػ.اػؿ پـّمَ تْمؼَ  ؿا ًبُوبٌُگی ُبیی هوؼهبت ایزبػ ثؼْبً 



ُوَ هيکالت هؾکْؿ  ثبػج ُؼؿ ؿكتي فهبى هی ىًْؼ. فهبى ػؿ گؾؿ امت ّ تیوی کَ ًتْاًؼ فهبى تْمؼَ ؿا ثب 

ثـای ثـعی پـّژٍ ُب فهبى ػبهلی امت صیبتی. اگـ ایي گًَْ پـّژٍ  فهبى ُوگبم مبفػ هضکْم ثَ ىکنت امت.

وت پـّژٍ ُب اؿتجبٓ هنتویوی ثب هیفهبى ُوْاؿٍ ػؿ  ػاػٍ ًيْػ ػیگـ هبثل امتلبػٍ ًینتٌؼ.ُب ثَ هْهغ تضْیل 

ُـ کؼام اف اػْبی تین ثَ افای فهبًی کَ ثـای تین تغَیٌ هی ػٌُؼ ػؿآهؼ ػؿیبكت هی  توبم ىؼٍ هضَْل ػاؿػ.

مبل ثَ ْٓل ثیبًزبهؼ.  یک یک مبل ثْػٍ اهب ػؿ ًِبیتًْػی کٌٌؼ. تَْؿ کٌیؼ کَ فهبى پیو ثیٌی ىؼٍ یک پـّژٍ 

 ایي ثؼیي هؼٌی امت کَ اػْبی تین ػّ ثـاثـ ُقیٌَ پیو ثیٌی ىؼٍ صوْم ػؿیبكت ًوْػٍ اًؼ.

ت پـػاعت ؿـاهت هْهغ ًـم اكقاؿ ُقیٌَ ای ؿا ثبث ثـعی هـاؿػاػ ُب ثَ گًَْ ای تٌظین هی ىًْؼ کَ ػؼم تضْیل ثَ

ٍ ثبػج ىکنت کل پـّژٍ ّ پـّژٍ اف فهبى تؼییي ىؼ ػؿ ثـعی اّهبت ًیق عبؿد ىؼى ثَ تین تضویل هی کٌؼ.

ػؿ كـآیٌؼ آثيبؿی ثَ ػلت ػؼم ؽعیـٍ مبفی هٌبمت فهبى هیوت توبم ثَ هـاتت ثیيتـی عْاُؼ ىؼ. تضویل ّـؿ

ىؼٍ ًـم اكقاؿُب ثنیبؿ ثبال ثْػ. ایي ػؿ صبلی امت کَ کیلیت ًـم اكقاؿ توبم ىؼٍ ًنجت ثَ هیوت ثبالی آى ثَ 

 پؾیـ ًجْػ.ُیچ ّرَ تْریَ 

هتبملبًَ ُوچٌبى ًیق تین ُبیی ّرْػ ػاؿًؼ کَ اف كـآیٌؼ آثيبؿی كـآیٌؼی امت هؼیوی ّ توـیجب هٌنْط ىؼٍ. 

ػلیل آى مبػگی ارـا ّ آهْفه ایي كـآیٌؼ ثبىؼ. اؿلت ایي تین ُب ؿا تین ُبی تبفٍ  ىبیؼ ایي كـآیٌؼ امتلبػٍ کٌٌؼ.

 کبؿ تيکیل هی ػٌُؼ کَ اف تزـثَ کبكی ػؿ تْمؼَ ثی ثِـٍ ُنتٌؼ.

ایي كـآیٌؼ ثیيتـ ثـای تین ُب ّ  كـآیٌؼ آثيبؿی ػالؿؿن هيکالتی کَ ػاؿػ گبُی هلیؼ ّ هٌبمت ّاهغ هی ىْػ.

اؿ امت اهب تبؿیظ احجبت کـػٍ کَ پـّژٍ ُبی ثقؿگی تْمٔ تین ُبی ثقؿگی ثَ کوک ایي پـّژٍ ُبی کْچک احـ گؾ

ثَ ػٌْاى یک هبًْى کلی هی تْاى گلت: اگـ ػاهٌَ کبؿثـػ ىٌبعتَ ىؼٍ ثبىؼ،  كـآیٌؼ ثَ ٍْؿت هْكن ارـا ىؼًؼ.

ػمت یبكت ثب ثْػرَ ًیبفهٌؼی ُبی حبثتی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ّ ثتْاى اف آًِب ثَ هيغَبت ؿموی ًنجتبً ربهؼی 

ـّژٍ پهی تْاى  ـآّؿػ هی ىْػ ػؿ ًظـ گـكتَ هی ىْػ(هؼوْال فهبى ّ ثْػرَ ّاهؼی ثیو آى چَ ث) ّ فهبى هٌبمت

 .(5-1)ىکل كن ؿا ثب ایي كـآیٌؼ)آثيبؿی( تزـثَ ًوْػْای ه

 

 ؽشّط اعتفادٍ اص فشآیٌذ آتؾاسی: 1-4ؽکل 
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تْمؼَ ًـم اكقاؿ ثَ  ّ پـ اثِبم امت ّ ثـای آى ؿًّؼ هيغٌ ّ ٍـیضی ّرْػ ًؼاؿػ. تْمؼَ ًـم اكقاؿ پیچیؼٍ

ثَ ایي هؼٌی کَ اثتؼا ًنغَ کْچکی اف ثـًبهَ مبعتَ هی ىْػ ّ ثَ  هی ثبىؼ. تْمؼَهؼٌبی ّاهؼی کلوَ، 

گبى ًـم مبل ُبمت کَ ػّ کلوَ تکـاؿ ّ اكقایو ػؿ كـٌُگ تْمؼَ ػٌُؼ هـّؿ ثنٔ پیؼا هی کٌؼ تب کبهل ىْػ.

ثلکَ ُـ كبف ػاؿای تکـاؿی  یک ثبؿ ٍْؿت ًوی پؾیـػ. ،اكقاؿ ًِبػیٌَ ىؼٍ امت. یک كبف ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ٍـكبً 

ثبیؼ  کَ هی تْاًؼ ػؼم ىٌبعت کبكی ثَ آى چَ ،یکی اف ػلل ایي ارـای تکـاؿی تْمؼَ ـیْػیک ّ هٌظوی امت.پ

اف ًـم  ،تْمؼَ ػٌُؼٍ آالػبت رقئی ّ کبهلی ػؿ لضظَهيتـی ّ ًَ  ًَمبعتَ ىْػ ثبىؼ. ثَ ثیبى مبػٍ تـ 

ایي ػؼم آالػبت ًبىی اف ػّ ػلیل امت: ًـم اكقاؿ هضَْلی امت اًتقاػی  اكقاؿی کَ ثبیؼ مبعتَ ىْػ ًؼاؿًؼ.

یَ مغتی ػؿک هی ىْػ)گـچَ ثـعی هْاهغ ثـای عْػ تْمؼَ ػٌُؼگبى ًیق  ّ امت ّ ثـای ػوْم اكـاػ ًبهلوْك

ایي چٌیي امت(. ػلیل ػّم هی تْاًؼ رؼیؼ ّ ًبىٌبعتَ ثْػ یک ًـم اكقاؿ ًْػی ثبىؼ. ُـچَ ایي ىٌبعت ثیيتـ 

 ثبىؼ ّ پیچیؼگی تْمؼَ ثیيتـ هی ىْػ.

کَ ىـّع هی ىًْؼ پـّژٍ ُبی رؼیؼ هی ػؿ اؿلت هْاهغ ثَ ػلت ٓجیؼت تکخیـ پؾیـ ًـم اكقاؿ، پـّژٍ ُبیی 

زبیی کَ آالػبت کبكی ػؿ ؿاثطَ ثب ًـم اكقاؿ هؾکْؿ اف اثتؼا ّرْػ ثبىٌؼ. مْالی ػؿ ایٌزب هطـس هی ىْػ: اف آً

ًؼاؿػ)یبصؼاهل ثَ ٍْؿت کبهلی ّرْػ ًؼاؿػ(، ىٌبعت ؿّی ًـم اكقاؿ چگًَْ ثبیؼ ٍْؿت گیـػ؟ پبمظ آى ػؿ یک کلوَ 



اگـ ثَ پـّمَ  کيلیبت ػلوی ًگبُی ثیبًؼافین ػؿ عْاُین یبكت کَ کيلیبت یکجبؿٍ ّ  .اؿتکـعالٍَ هی ىْػ، 

ّ ػؿ ُـ ثـَُ اف فهبى  هجلی ثَ ػمت آهؼٍ اًؼّ ثـ پبیَ کيلیبت ثَ هـّؿ  ثَ ٍْؿت یکزب ٍْؿت ًگـكتَ اًؼ ثلکَ

ػلوی امت ّ ثب تکـاؿ ثَ  ىٌبعت ػؿ تْمؼَ یک ًـم اكقاؿ ًیق ثَ هبًٌؼ یک تضوینهنوتی اف آى پیو ؿكتَ امت. 

ىٌبعتی ًؼاىتَ  آى ُنتیناهب ایي هّْْع ثَ ایي هؼٌی ًینت کَ اف آًچَ ػؿ ىـف مبعت  ػمت هی آیؼ.

 ػاؿین. ی ثب رقئیبت ثیيتـثبىین؛ آالػبت اثتؼای پـّژٍ اؿلت کلی امت ّ ثـای اػاهَ تْمؼَ ًیبف ثَ آالػبت

هی پـػٍ ثـ هی ػاؿػ کَ ثَ آى ْایي ًتیزَ اف هلِ مبعتي ثغيی رؼیؼی اف ًـم اكقاؿ امت. ،تکـاؿًتیزَ ُـ ثبؿ 

، ػؿ ؿامتبی ؿمیؼى ثَ تْمؼَ اكقایو ثَ ایي هؼٌی امت کَ ثـ امبك تکـاؿُب ثب ُـ گبم هی گْیین. اكقایو

هبثلیت رؼیؼی ثَ ًـم کوبل هطلْة ًـم اكقاؿ ) آًچَ کَ ػؿ ًِبیت ًـم اكقاؿ ػؿ صبل تْمؼَ ثبیؼ ثَ آى تجؼیل ىْػ( 

 .(6-1ىکل )هی ىْػ اكقاؿ اّبكَ

 

 افضایؾی –: پشّعَ تکشاسی 6-1ؽکل 
 

-هیالػی پل اف احجبت ًبکبؿآهؼ ثْػى كـآیٌؼ تـتیجی)آثيبؿی( هیل ثیيتـی ثَ هؼل تْمؼَ تکـاؿی 80ػؿ ػَُ 

هؼؿت  اكقایيی ظِْؿ کـػًؼ.-ػؿ فهبى هؾکْؿ هؼل ُبی كـآیٌؼ فیبػی ثـ امبك هؼل تکـاؿی .ٍْؿت گـكتاكقایيی 

َ هضلی تجؼیل هی کٌؼ. تْمؼَ هضلی ّ هضجْثیت ایي هؼل اف آى ربیی امت کَ تْمؼَ کالى ؿا ثَ ٍْؿت تْمؼ

ایي تکـاؿُب آًوؼؿ اػاهَ هی یبثؼ تب ًـم  ثَ ایي هؼٌی امت ُـ تکـاؿ هبًٌؼ تْمؼَ یک ًـم اكقاؿ کْچک هی ىْػ.

تؼؼاػ تکـاؿُب ثَ  اكقاؿ ثَ تْمؼَ هٌبمجی ؿمؼ. تؼؼاػ ػهین تکـاؿُب ثـای ُـ پـّژٍ چٌؼاى هيغٌ ًینت.

بؿت اػْبی تین ثنتگی ػاؿػ. ػؼم تْاًبیی ػؿ تؼییي ػهین تؼؼاػ تکـاؿُب ػال ثـ ػْاهلی چْى ػاهٌَ کبؿثـػ ّ هِ

-1)ىکل تغویي تؼؼاػ تکـاؿُب ثَ ػیؼگبُی تغویي کل فهبى پـّژٍ هی ثبىؼػؼم تْاًبیی ػؿ تغویي آًِب ًینت. 

7). 



 افضایؾی –: فشآیٌذ تْعؼَ تکشاسی 6-1ؽکل  

 

 ثـای اًزبم ُـ تکـاؿ آالم هی ىْػ. فتکـاؿُب، کَ ثَ فهبى هْؿػ ًیبثَ ًبم فهبى ػؿ ایي ثیي هلِْم ػیگـی ّرْػ 

 ثؼیِی امت ػؿ چٌیي صبلتیػؿ ثـعی اف گـٍّ ُب اػتوبػ ثـ ایي امت کَ ثبیؼ تؼؼاػ تکـاؿُب حبثت ًگَ ػاىتَ ىْػ.

اهب  یبثؼ. فهبى پـّژٍ ثیيتـ ىْػ، ایي فهبى تکـاؿ امت کَ ثبیؼ اكقایواگـ ثَ ػلت ّهبیغ ؿیـ هبثل پیو ثیٌی 

 .(8-1)ىکل ثـعی ػیگـ اف گـٍّ ُب فهبى تکـاؿُب حبثت ًگَ هی ػاؿًؼ ّ اف آى ٓـف تؼؼاػ تکـاؿ ُب ؿا هتـیـ هی کٌٌؼ



 

 الف: تکشاس ُای هتغییش 8-1ؽکل 

 

 

 ب: تکشاس ُای ثاتت 8-1ؽکل 

 

 ىؼًؼایي كبفُب ػؿّى تکـاؿ ُب ّاهغ  ب تؼؼاػی كبف حبثت هـاؿ ّرْػ ػاؿػ.ػؿ ُـ هؼل ُبی كـآیٌؼ ٍـف ًظـ اف ًْع آًِ

كـکبًل كبفُب یؼٌی ُـ  اهب ًَ ػؿ ُوَ آًِب. ػؿ هطبلؼَ هؼل ُبی كـآیٌؼ هلِْهی ّرْػ ػاؿػ ثَ ًبم كـکبًل كبفُب.

ًبگلتَ ّاّش امت کَ ػؿ ُـ تکـاؿ  (.تْمؼَ ًـم اكقاؿكبف ػؿ چٌؼ تکـاؿ ّرْػ عْاُؼ ػاىت)تؼؼاػ تکـاؿ كبفُب ػؿ 

بف ّرْػ ًؼاؿػ. ثَ ػٌْاى هخبل تضلیل هيغَبت ػؿ اثتؼای پـّژٍ ثغو ّمیؼی اف یک تکـاؿ ؿا ثَ تؼؼاػ یکنبًی ك

عْػ اعتَبً هی ػُؼ ّ ایي ػؿ صبلی امت کَ ػؿ ایي هـصلَ كبفی چْى تنت ّ اػتجبؿ مٌزی اٍال ّرْػ 

ت ّ اػتجبؿ مٌزی اف آى مْ ػؿ اًتِبی پـّژٍ تضلیل هيغَبت ثَ کوتـیي هیقاى عْػ هی ؿمؼ ّلی كبف تنًؼاؿػ.

 .(9-1)ىکلیکی پـ کبؿتـیي كبفُب ثؼل هی ىْػ



 

 : فشکاًظ ًْػی فاصُا دس تْعؼَ تش اعاط تکشاس9-1ؽکل 
 
 

ُقیٌَ ّ فهبى تؼییي ىْػ کَ چَ كبفی  ػثنیبؿ هِن امت کَ ػؿ ثـًبهَ ؿیقی پـّژٍ ثـای ثـآّؿثٌبثـآًچَ گلتَ ىؼ 

ػؿ كبکتْؿ كـکبًل كبفُب ًیق هی تْاًؼ هلیؼ ّاهغ ىْػ. ثَ ػٌْام هخبل اگـ  ایي هِن ؿ چَ هـصلَ هـاؿ ػاؿػ.ػ

تيغیٌ ػاػٍ ىْػ کَ یک كبف ػاؿی كـکبًل حبثتی امت، ُقیٌَ ّ ًیـّی اًنبًی حبثتی ًیق ثَ آى تغَیٌ ػاػٍ 

اف هی ىْػ. ّ یب اگـ تيغیٌ ػاػٍ ىْػ کَ كـکبًل یک كبف ػؿ اًتِبی پـّژٍ ثب اكقایو ُوـاٍ امت، پیو 

 ًیـّی اًنبًی الفم امتغؼام هی ىْػ. آى ثـای ؿمیؼى ثَ اًتِبی پـّژٍ

ػؿ ثـعی پـّژٍ ُب ػؿ هیبًَ پـّژٍ ىٌبعت تین اف ًـم اكقاؿ ػؿ صبل تْمؼَ ثَ کوبل هی ؿمؼ ّ ُوَ هيغَبت 

اؿ ثـ هوکي امت ػؿ اػْبی تین ثَ ّرْػ آیؼ کَ كـاتـ اف صؼ یک كبف ػؿ یک تکـ ایي ّمْمَ پـّژٍ کيق هی ىْػ.

ُیچ گبٍ ثَ  ؿّی آى کبؿ ىْػ. ایي هنئلَ هی تْاًؼ ثنیبؿ ثــًذ ىْػ ّ تین ؿا ّاؿػ ؿینکی ثقؿگی ًوبیؼ.

ػؿمتی ًوی تْاى كِویؼ ػؿکی کَ تبکٌْى اف ًـم اكقاؿ ثَ ػمت آهؼٍ ػؿک ػؿمتی امت یب عیـ! گبُی تَْؿ هی 

ك ُوبى آالػبت ثَ ظبُـ ػؿمت، ًـم ىْػ کَ هيغَبت امتغـاد ىؼٍ ثـای ًـم اكقاؿ ػؿمت ُنتٌؼ. ثـ امب

عْاُؼ عْػ  اكقاؿ مبعتَ هی ىْػ. ػؿ ًِبیت ػؿ پبیبى یب ثب کوی عْه ىبًنی ػؿ هیبًَ پـّژٍ تین هتْرَ اىتجبٍ

ػیگـ گبُی ثـ امبك ُویي  ثَ ثیبًی ثـای اًتغبة ّرْػ ػاؿػ: ىکنت یب ػّثبؿٍ کبؿی.ىؼ. ػؿ ایي ٍْؿت ػّ ؿاٍ 

کبهل ىؼٍ ّ ّمْمَ هتؼبهت آى، یک تکـاؿ ثنیبؿ ثَ ْٓل هی اًزبهؼ ّ ػوالً تجؼیل ثَ یک هؼل آثيبؿی  ىٌبعت  

 اكقایيی هی ىْػ.-ػؿ ػل یک هؼل تکـاؿی

هی ثبىؼ ثَ ًضْی کَ ُوَ كبفُب ػؿ یک تکـاؿ ػعبلت  کلیؼ تْمؼَ تکـاؿی اًزبم کبؿُب ػؿ اًؼافٍ کن ّ هٌبمت

َ ػؿ یک كبف ًیبفی تيغیٌ ػاػٍ ىؼ ثبیؼ ػؿ ُوبى تکـاؿ ػؿ ٍْؿت تْاى تضلیل ّ ثَ ػٌْاى هخبل اگـ ک ػاػٍ ىًْؼ.

 ثبىؼ ّ هی تْاى هخالگـچَ ایي صْْؿ ُوَ كبفُب ثـای یک آیتن ػؿ یک تکـاؿ ّـّؿی ًوی  هؼل مبفی ىْػ.

پل ًیبفی ثَ پیبػٍ مبفی ُوَ ًیبفُبی تيغیٌ ػاػٍ  ػؿ تکـاؿ ػیگـی ثَ اًزبم ؿمبًیؼ. ت ّاػتجبؿ مٌزیتن

ىؼٍ ػؿ یک تکـاؿ ًینت ّ کبكی ػؿ ُـ ثبؿ تکـاؿ ٍـكبً ثغيی اف ًـم اكقاؿ ؿا کبهل کـػ. اهب ػلت چٌیي ػولی 

تْرَ ىْػ کَ ثغو ثٌؼی کـػى تْمؼَ ثَ چینت ّ چـا ثبیؼ ایي گًَْ ػول کـػ؟ پبمظ تزـثَ کبثـ امت. 

آّؿػ هِوی اف ایي ت. تزـثَ کبؿثـ ػمًینتّ کيق هيغَبت تْمٔ تین تْمؼَ بعت تکـاؿُب ٍـكبً ثـای ىٌ

ُـ ثبؿ کَ هنوتی اف ًـم اكقاؿ تکویل هی ىْػ مؼی ثـ آى امت کَ کبؿثـ ثب آى کبؿ کـػٍ  ثغو ثٌؼی هی ثبىؼ.

ػوْهبً هتغٌَ کبهپیْتـ ًینتٌؼ ّ ًوی تْاًؼ ثَ تین ثگْیٌؼ کَ ػهیوبً چَ هی  اىکبؿثـ ّ کنت تزـثَ ًوبیؼ.



آًچَ ػؿ ؽُي  ثـ ُویي امبك امت کَ ُویيَ اف ّاژٍ کيق هيغَبت ّ ًیبفُب امتلبػٍ هی ىْػ. عْاٌُؼ.

ثـای تین تْمؼَ یک هؼوبمت کَ  بؿثـ ػؿ ایي رب ُوبى هيتـی ملبؿه ػٌُؼٍ ًـم اكقاؿ امت()کامت  کبؿثـ

کَ ایي بیؼ کيق ىْػ. تین ثبیؼ ػؿک کٌؼ کَ کبؿثـ ػهیوبً چَ هی عْاُؼ ّ چَ اًتظبؿاتی اف ًـم اكقاؿ ًِبیی ػاؿػث

ُـ ثبؿ کَ کبؿثـاى ثب ًـم اكقاؿ ػؿ صبل  ثب ًـم اكقاؿ ػؿصبل مبعت هینـ هی ىْػ.كِن كؤ اف تزـثَ کبؿثـ 

ؼ ػؿک تبفٍ اف آًچَ هی عْاٌُؼ پیؼا هی مبعت)ػؿ ّاهغ ثغو ُبیی اف آى کَ مبعت ىؼٍ امت( کبؿ هی کٌٌ

کٌٌؼ. تین ثـ امبك ایي ػؿک کبؿثـ اف ًیبفُبیو ًیبفهٌؼی ُبیی اٍالس ّ ًیبفهٌؼی رؼیؼی ثَ ًـم اكقاؿ اّبكَ هی 

ًیبفُب ػؿ ُـ ثبؿ تکـاؿ پبالیو هی ىًْؼ تب ػؿ ًِبیت ثَ هٌبمت تـیي  ایي ػول پبالیو ًیبفُب ًبم ػاؿػ. کٌؼ.

ثَ ػجبؿتی ثِتـ ىٌبعت تین تْمؼَ اف ًـم اكقاؿی کَ ثبیؼ مبعتَ ىْػ ّ تزـثَ کبؿثـی ػّ  ىًْؼ.هيغَبت ثؼل 

 .(10-1)ىکل کلَ تـافّ ُنتٌؼ کَ ثبیؼ تْافًی ثیي آًِب ایزبػ کـػ

 

 : فشآیٌذ پاالیؼ ًیاصُا10-1ؽکل 
 

اهب هتبملبًَ ثب ّرْػ صنبمیت ثبالیی کَ  .ُنتٌؼگبُی ًیبفُبیی ّرْػ ػاؿػ کَ ثـای کبؿثـ ػاؿای ّـة الؼزل 

ثب تزـثَ کـػى  هی ثبىؼ. ُبػاؿًؼ ثَ ٍْؿت ّوٌی ثیبى هی ىًْؼ کَ ًتیزَ آى اًتغبة اّلْیت پبییي ثـای آى ًیبف

ثَ هْهغ هی تْاى ایي گًَْ ًب ُوبٌُگی ُب ؿا)کَ ثَ  ،پل اف ُـ تکـاؿ تْمٔ کبؿثـ ،ًـم اكقاؿ ػؿ ػمت مبعت

 كقاؿ ثبف هی گـػػ( تيغیٌ ػاػ.ٓجیؼت تْمؼَ ًـم ا

ىٌبعت ًیبفُب امتلبػٍ ًوی ىًْؼ اف ایي ؿّ پل اف کنت ایي ىٌبعت  تٌِب ثـایٌُوبًطْؿ کَ گلتَ ىؼ تکـاؿُب 

گبُی كيبؿُبیی اف مْی ثبفاؿ، تزبؿت ّ کبؿكـهب تین تْمؼَ ؿا هزجْؿ ثَ تضْیل ًنغَ  هتْهق ًغْاٌُؼ ىؼ.

هی تْاًؼ تضْیل ػُؼ اعؾ کـػٍ ّ تین ثغيی اف ًیبفهٌؼی ُبیی کَ  ُبی کْچک اهب ثَ ؿّفی اف ًـم اكقاؿ هی کٌؼ.

 ؿا تضْیل هی ػُؼ. )ًـم اكقاؿ ثَ ػالٍّ هبثلیت ُبی رؼیؼ(ًـم اكقاؿ ثَ ؿّف ىؼٍ ای

اكـاػی کَ ػؿ کْتبٍ هؼت ًتیزَ  ثؼیِی امت .ؽاتبً اهـی امت ٓبهت كـمبکبؿ ثـ ؿّی پـّژٍ ُبی ثلٌؼ هؼت 

کبؿىبى ؿا ػؿیبكت هی کٌٌؼ ًنجت ثَ اكـاػی کَ ایي ًتیزَ ؿا ػؿ هؼت فهبى ثیيتـی ػؿیبكت هی کٌٌؼ ػاؿای 

ؿّصیَ ثبالی اكـاػ یک تین ثب کیلیت کبؿ آى ُب ؿاثطَ ای هنتوین ػاؿػ. ایي هّْْع ؿا  ؿّصیَ هْبػق تـی ُنتٌؼ.

 ًیق هی تْاى یکی اف هقایبی تْمؼَ ثـ امبك تکـاؿ ثـىوـػ.

تلکیک ّظبیق تلبّت چٌؼاًی ثب هؼل آثيبؿی اكقایيی( اف ًظـ -هؼیـیت ًیـّی اًنبًی ػؿ ایي هؼل كـآیٌؼ)تکـاؿی

ثَ  اؿلت تْمؼَ ػٌُؼگبى ثغ اًنبًی ػؿ گـٍّ ُب ّ مبفهبى ُبی هتلبّت، هغتلق امت(.ًؼاؿػ)الجتَ هؼیـیت هٌب

ٍْؿت تک ّظیلَ ای کبؿ هی کٌٌؼ. اهب هقیت ایي ؿّه ػؿ ایٌزبمت کَ ثَ ػلت هـاؿ ػاىتي كبفُبی هغتلق ػؿ 

ّ توـکق ثیيتـ ُـ تکـاؿ، اؿلت تْمؼَ ػٌُؼگبى ُوـاٍ ػؿ ْٓل تْمؼَ صْْؿ ػاؿًؼ کَ ایي عْػ ثَ اًنزبم گـٍّ 

 اػْب ثـ تْمؼَ کوک ىبیبًی هی کٌؼ.

اؿلت ػؿ ُـ تکـاؿ ؿّی چٌؼ ًیبفهٌؼی کبؿ هی ىْػ کَ ُـ کؼام اف آًِب هوکي امت كبفُبی تْمؼَ هزقایی ؿا 

ثَ ٍْؿت پبیپ الیي ٓلت کٌٌؼ. ثـای امتلبػٍ ثِیٌَ تـ اف هٌبثغ اًنبًی ثِتـ امت ػؿ آى ّاصؼ چٌؼ كبف ُوقهبى 

تنتـ)آفهْى گـ(  ثَ ػٌْاى هخبل صبلتی كـُ ىْػ کَ ىًْؼ ثَ ىکلی کَ ُـ كبف ؿّی یک ًیبف هٌؼی کبؿ کٌؼ. ارـا

ثـًبهَ ًْینی هوکي . ثبىؼ Aؿّی تنت کـػى یک هنوت اف ًـم اكقاؿ ّهت ٍـف کٌؼ کَ هـثْٓ ثَ ًیبفهٌؼی 



بؿ ًـم اكقاؿ ػؿ صبل ثنٔ هؼوبؿی ثـ ّ ُوچٌیي ػؿ ایي ثیي هؼو ًـم اكقاؿ ثبىؼ. Bامت ػؿ صبل پیبػٍ مبفی ثغو 

)تْرَ ىْػ کَ ُـ ثغو یب ّظیلَ هؼبػل یک كبف امت(. ػؿ هـصلَ ثؼؼ ُـ کؼام اف ثبىؼ. Cامبك ًیبفهٌؼی 

ّ ثـًبهَ ًْیل ؿّی ثغو  B)هخالً ؿّی ثغو هتوبثالً ؿّی ًیبفهٌؼی ُبی یکؼیگـ کبؿ عْاٌُؼ کـػ.اػْب)ًوو ُب( 

C .)ثؼیي تـتیت ُیچ گبٍ ُیچ کؼام اف اػْب ثیکبؿ ًغْاٌُؼ هبًؼ) ّ یب هْهتبً اف گـٍّ عبؿد ًغْاٌُؼ ىؼ( کَ  کبؿ کٌؼ

 .(11-1)ىکل ثَ عْػی عْػ ثبػج ثِیٌَ مبفی ُقیٌَ ُب هی ىْػ

 

 : اجشای پایپ الیي تْعؼ11َ-1ؽکل 
 

 MSFاكقایيی هتؼُبی فیبػی ػؿ رِبى هؼـكی ىؼًؼ کَ اف رولَ آًِب هی تْاى ثَ هتؼ هبؿپیچی، -ػؿ هؼل تکـاؿی

 ّRUP .ثـعی ثـای پـّژٍ ُبی کْچک  ُـ کؼام اف ایي هتؼُب هؼبیت ّ هقایبی عبً عْػ ؿا ػاؿًؼ. اىبؿٍ کـػ

بی عبٍی ُنتٌؼ هبًٌؼ هتؼ تْمؼَ هٌبمجٌؼ ّ ثـعی ثـای پـّژٍ ُبی مبفهبًی. ثـعی ًیق هغتٌ پلت كـم ُ

MSF َّایي هتؼ تْمٔ ىـکت هبیکـّمبكت ّ ثـای تْمؼَ مینتن ُبی هجتٌی ثـ هضَْالت ایي ىـکت ػـ(

مبل امت کَ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ ّ ُن اکٌْى ًیق  30هؼل كـآیٌؼ تکـاؿی اكقایيی ثیو اف  ىؼٍ امت(.

 امي كـآیٌؼ مبعتَ هی ىًْؼ.ثنیبؿی اف مینتن ُب ّ ًـم اكقاؿُب ثـ امبك 

 هذل فشآیٌذ آجیل

ػؿ ایي ػَُ اف هؼل كـآیٌؼ  هیالػی ثَ ثؼؼ تْمؼَ ػٌُؼگبى هزؼػاً ثَ كکـ ثِجْػ تْمؼَ ًـم اكقاؿ اكتبػًؼ. 90اف ػَُ 

اف هضجْثیت ثنیبؿی اكقایيی ثَ کـات امتلبػٍ هی ىؼ ّ هتؼ ُبیی کَ ثـ امبك ایي هؼل كـآیٌؼ ثْػًؼ -تکـاؿی

 ثْػًؼ)کوب ایٌکَ ػؿ صبل صبّـ ًیق ُوچٌبى هضجْة ثبهی هبًؼًؼ(.ثـعْػاؿ 

ػؿ آى ػَُ  مبعت ًـم اكقاؿُبیی ثب کیلیت ثیيتـ ثْػٍ امت. ،ُوْاؿٍ ػؿؼؿَ اٍلی تْمؼَ ػٌُؼگبى ًـم اكقاؿ

تْمؼَ ًـم اكقاؿی ثب کیلیت ثَ  ثَ ٍْؿت پـاکٌؼٍ هتؼُبیی هؼـكی ىؼًؼ کَ ؿیيَ ػؿ تلکـی ّاصؼ ػاىتٌؼ.

ایي هتؼُب اؿلت تلکـُبی ارتٌبة اف پیچیؼگی ُب ّ تيکیل اؿتجبٓبتی هْی ُؼف ّاصؼ ایي هتؼُب ثْػ.  ی ػالٍّ

 ٓجیؼت تْمؼَ هیگـچَ کَ ثـعی اف آًِب کَ هـثْٓ ثَ  ،مٌتی ؿارغ ثَ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ؿا ػؿ ُن ىکنتٌؼ

اكقایيی کَ ػؿ ثیيتـ ایي هتؼ ُب)ّ ىبیؼ ُوَ آًِب( ثَ -ثبىٌؼ ؿا تـییـ ًوی ػٌُؼ ثَ ػٌْاى هخبل تلکـ تکـاؿی

 چين هی عْؿػ.

ثیبًیَ ای هٌتيـ ىؼ  2001ثـای یک ػَُ هتؼُبی هؾکْؿ ثَ ػٌْاى ؿهیت یکؼیگـ هضنْة هی ىؼًؼ اهب ػؿ مبل 

ایي ثیبًیَ تْمٔ تؼؼاػی اف مبفًؼگبى هتؼُب  بی هتيبثَ ثْػ.کَ ُؼف آى اتضبػ ایي هتؼ ُ آریلثیبًیَ  ثب ػٌْاى



 90، کـینتبل ّ ... ًْىتَ ىؼ. ثیبًیَ آریل هتؼُبی ُن عبًْاػٍ ای ؿا کَ ػؿ ػَُ XP ،Kanbanچْى امکـام، 

 ظِـ کـػًؼ ؿا هتضؼ کـػٍ ّ ػؿ هبلت چِبؿ اؿفه عالٍَ هی کٌؼ:

 اكـاػ ّ تؼبهالت ثـتـ اف كـآیٌؼُب ّ اثقاؿُب 

 اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ثـتـ اف هنتٌؼ مبفی ربهغ ًـم 

 َُوکبؿی هيتـی ثـتـ اف هـاؿػاػ هؼبهل 

 پبمظ ثَ تـییـات ثـتـ اف پیـّی اف ٓـس 

اؿفه ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ػّ ػمتَ تونین ىؼٍ امت. ػؿ آریل اؿفه ُبی موت ؿامت ثَ  8ًکتَ: ػؿ صویوت 

ینت کَ اؿفه ُبی موت چپ ًبػیؼٍ گـكتَ اؿفه ُبی موت چپ تـریش ػاػٍ هی ىًْؼ اهب ثَ ایي هؼٌی ً

 عْاٌُؼ ىؼ.

اكقایيی -ػؿ ثغو ُبی هجلی ؿارغ ثَ ػّ هؼل كـآیٌؼ آثيبؿی ّ تکـاؿی امبك آریل چِبؿ اؿفه كْم امت.

 اكقایيی ًنجت ثَ هؼل آثيبؿی ثِجْػ ثنیبؿی یبكتَ ّ کبؿاتـ امت.-تکـاؿیگلتَ ىؼ کَ هؼل  تّْیش ػاػٍ ىؼ.

ػؿ اٍل ُویي هيکالت ثْػ کَ تْمؼَ ػٌُؼگبى ؿا ثَ كکـ کبؿ ثـ ؿّی  يکالت فیبػی ػاؿػ.اهب عْػ ایي هؼل ًیق ه

اف ایي ؿّ ثَ ػًجبل مؼُب  آًِب ثَ ػًجبل کبؿایی ثِتـ ّ کیلیت ثبالتـ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ثْػًؼ. كـآیٌؼُبی ثِتـ اًؼاعت.

 .ّ هْاًؼی گيتٌؼ کَ ػؿ هؼل ُبی هجلی ثب آًِب ؿّثـّ ىؼٍ ثْػًؼ

ثقؿگتـیي هيکالتی کَ ػؿ هؼل ُبی هجلی هْرْػ ثْػ ػؼم تطجین پؾیـی كـآیٌؼ ثب گـٍّ، ىـایٔ ّ هضیٔ یکی اف 

ّ ثـای ُوَ  ثْػ عيک ّ ًبهٌؼطق ،تْمؼَ ثْػ. هْاًیي ایي كـآیٌؼُب اؿلت تـییـ ًبپؾیـ ثْػًؼ. كـآیٌؼ ػاؿای ارـایی

هؼل ُبی كـآیٌؼ ػؿ ػول  نیبؿ پبییي ثْػ.ُوچٌیي هؼؿت هبًْؿ اػْبی تین ًیق ث اػْبی تْمؼَ هٌبمت ًجْػًؼ.

ؿاٌُوبُبیی ُنتٌؼ ثـای تْمؼَ ثِتـ. اگـ یک هؼل ًتْاًؼ ثب تین تْمؼَ هطبثوت ػاػٍ ىْػ ایي تین تْمؼَ امت 

هؼل هطبثوت ػُؼ کَ ُویي هّْْع هی تْاًؼ ؿیيَ ثنیبؿی اف هيکالت هؼیـیت هٌبثغ اًنبًی کَ ثبیؼ عْػ ؿا ثب 

اػْبی تین ثَ فثبى كـآیٌؼ ثب یکؼیگـ  ي تؼبهالت اػْب ثَ ىکل ّؼیلی ٍْؿت هی گـكت.ػؿ هؼل ُبی پیيی ثبىؼ.

ػمت هبىیي عْػکبؿی ثَ ًبم اؿتجبٓ ثـ هـاؿ هی کـػًؼ. ثَ ػجبؿتی ثِتـ تْمؼَ ػٌُؼگبى، كـآیٌؼ تْمؼَ ؿا ثَ 

ػٌُگبى هبیل ُنتٌؼ کَ هؼل كـآیٌؼ هی مپبؿًؼ تب تْمؼَ ًـم اكقاؿ ؿا کٌتـل کٌؼ. گـچَ گلتَ ىؼ کَ تْمؼَ 

كـآیٌؼ تْمؼَ ؿا ثَ ٍْؿت ؿّتیي اًزبم ػٌُؼ اهب ثب تْرَ ثَ ایي کَ تْمؼَ ًـم اكقاؿ اهـی امت ؽاتبً عالم اكـآ ػؿ 

تْافى ثیي تْمؼَ عالهبًَ ّ كـآیٌؼ ؿّتیي كؤ  ایي اهـ ًیق هی تْاًؼ هيالت ثیيتـی ؿا ثَ تین تْمؼَ تضویل کٌؼ.

ثَ ػویؼٍ  پؾیـ ثـ عْاُؼ آهؼ، تْافًی کَ چٌؼاى ػؿ هؼل ُبی كـآیٌؼ هجلی ؿّیت ًيؼ. اف یک هؼل كـآیٌؼ اًؼطبف

  ثنیبؿی ایي تْافى ُوبى آریل هی ثبىؼ.

هؼل كـآیٌؼ آریل هبثلیت تطجین ثبالیی ػاؿػ. هبثلیت تطجین ػؿ ثنیبؿی اف هتؼُبی پیبػٍ مبفی ایي هؼل ّرْػ 

ی هبثل امتلبػٍ امت چـا کَ ػؿ ىـایٔ هٌبمت هی تْاى آى ؿا ای ثب ُـ مطض اف ایي ؿّ ثـای ُـ پـّژٍ ػاؿػ.

 ملبؿىی ًوْػ.

CASE دس آجیل 

)هٌِؼمی ًـم اكقاؿ ثَ کوک کبهپیْتـ( ثـای تنِیل تْمؼَ کوک هی CASEمبل ُبمت کَ تْمؼَ ػٌُؼگبى اف 

کٌٌؼ، هؼیـیت ؿا اؿتوبع گیـًؼ. اثقاؿُب ثَ تْمؼَ ػٌُؼگبى اربفٍ هبًْؿ ثیيتـ ؿا هی ػٌُؼ، کبؿُب ؿا مبػٍ تـ هی 

ْػ کَ هيبُؼٍ هی ىاگـ هزؼػاً ثَ اٍل اّل آریل ػهت ىْػ  هی ػٌُؼ ّ ثَ تْمؼَ مـػت هی ثغيٌؼ.

ػلت هزؼػاً  (.ٍ امتػؿ موت چپ هـاؿ گـكتٌؼ)اكـاػ ّ تؼبهالت ثَ آًِب تـریش ػاػٍ ىؼاثقاؿُب ثب ّرْػ هلیؼ ثْػى 

 ثـ امبك كـآیٌؼُب ٓـاصی ىؼٍ اًؼ ّ هْاًیي آى ُب ؿا ثَ اؿث هی ثـًؼ. اثقاؿُب ؽاتبً . ثَ كـآیٌؼُب ثبف هی گـػػ

کَ اثقاؿ اف تـییـ كـآیٌؼی کَ تین تْمؼَ ثـای تطجین پؾیـی ثب ىـایٔ هی ػُؼ  ثیبیؼهوکي امت صبلتی پیو 

ػؿ ایي  نت(.صوبیت ًکٌؼ) ػؿ ایٌزب كـُ هی ىْػ کَ اثقاؿ ربیگقیٌی ّرْػ ًؼاؿػ ّ یب امتلبػٍ اف آى اهکبى پؾیـ ًی

ٍْؿت ایي تین تْمؼَ امت کَ هزجْؿ ثب اًطجبم پؾیـی ثب اثقاؿ هْرْػ هی ىْػ. اؿفه اّل ٍـاصتبً ایي صبلت ؿا 

ًوِ هی کٌؼ. چـا کَ ًَ تٌِب ػمت تین ؿا ثـای یک تْمؼَ ایؼٍ آل هی ثٌؼػ ثلکَ اصتوبالً هْرت عبؿد ىؼى 

تین تْمؼَ ػؿ صَبؿ كـآیٌؼُب ّ صتی اثقاؿُبیی عبً ّ ؿیـ  هـاؿ گـهتي كـآیٌؼ اف لینت کبًؼیؼای تین عْاُؼ ىؼ.

هبثل اًؼطبف کیلیت كـآیٌؼ ؿا ثَ ىؼت تٌقل عْاُؼ ػاػ. ایي ًکتَ هزؼػاً یبػآّؿی هی ىْػ کَ اكقایو کیلیت 

 كـآیٌؼ ثـاثـ امت ثب اكقایو کیلیت هضَْل امت.

تٌتبری ؿا ثـؿمی هی کٌؼ ّ ُؼف، ًکتَ: صبالت ثضج ىؼٍ ػؿ ایي ثغو كؤ یک صبلت اف صبالت هغتلق ام

 ىلبكیت ثِتـ هطبلت امت.



 هغتٌذ عاصی دس آجیل

ُـ چَ کَ ػؿ تْمؼَ اتلبم هی اكتؼ  ُـ پـّژٍ هی ثبىؼ. هِن هٌَْػبتهنتٌؼ مبفی ػؿ ُـ كـآیٌؼی یکی اف 

آًچَ ثَ ػٌْاى هنتٌؼ مبفی حجت هی ىْػ آیتن ُبی مبعتَ ىؼٍ، چـایی مبعت ّ  ثبیؼ ثَ ًضْی حجت ىْػ.

صتی ػؿ ثـعی هْاؿػ ًبم تْمؼَ ػٌُؼٍ ای کَ آیتن ؿا هی مبفػ ًیق ػؿ هنتٌؼ  چگًْگی مبعت آى ُب امت.

ثَ ْٓؿ عالٍَ  ُوچٌیي هيغَبت كٌی) ؿموی ( ؿا ًیق ثبیؼ ثَ هْاؿػ ثبال اّبكَ کـػ. مبفی ؽکـ هی ىْػ.

مبعتَ  نتٌؼ مبفی ثب ایي تلکـ ًْىتَ هی ىْػ اگـ تْمؼَ ػٌُؼٍ ای هبیل ثْػ هزؼػاً آیتوی ؿا ثنبفػ کَ هجالً ه

ىؼٍ یب ثغْاُؼ آیتن مبعتَ ىؼٍ ؿا تـییـ ػُؼ ثتْاًؼ ثب ؿرْع ثَ هنتٌؼ مبفی ثَ ؿاصتی ثَ رقئیبت آیتن هؾکْؿ 

آیتوی صیبتی امت ّ فهبى فیبػی ثَ آى اعتَبً ػاػٍ هی  ُبكـآیٌؼ هنتٌؼ مبفی ثـای ثـعی اىـاف پیؼا کٌؼ.

اهب ٍـف ایي ُوَ ّهت ّ اًـژی ثَ هنتٌؼ مبفی ثـای چٌیي کبؿی چٌؼاى تْریَِ پؾیـ ًینت. ػالیل فیبػ  ىْػ.

ؿػگیـی امت! ثَ رـأت هی تْاى گلت  ػیگـی ثـای اًزبم هنتٌؼ مبفی ّرْػ ػاؿػ. هِوتـیي ػلیل آى هبثلیت

فهٌؼی ُب ثَ یک ًـم اكقاؿ هيکل تـیي کبؿی امت کَ هی تْاى ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ٍْؿت ػاػ. تجؼیل کـػى ًیب

ٌُؼگبى ؿا ثَ عْػ هيـْل کـػٍ امت ایي امت کَ چگًَْ هی تْاى تْویي مْالی کَ ُویيَ ؽُي تْمؼَ ػ

 .هی ثبىؼ( Trackingظ ایي مْال ؿػگیـی )مکـػ کَ یک ًیبف ثَ ْٓؿ ّاهؼی پیبػٍ مبفی امت یب عیـ؟ پب

ؿػگیـی ثَ ایي هؼٌبمت کَ ثتْاى یک ًیبفهٌؼی ؿا ثَ ٍْؿت ملنلَ ّهبیغ اف اثتؼا)ٌُگبهی کَ ّاؿػ تْمؼَ هی 

آهبػٍ مبفی یک ًیبفهٌؼی  ثَ ػجبؿتی ػیگـ ىْػ( تب اًتِب)ٌُگبهی هْؿػ امتلبػٍ کبؿثـ هـاؿ هی گیـػ(ػًجبل ًوْػ.

 امت:ثَ ایي مْاالت ـی پبمظ یؿػگ ثـای

  ؟هطـس ىؼٍ چینتًیبفهٌؼی 

 چگًَْ کيق ىؼٍ امت؟ 

 چگًَْ تْمٔ کبؿثـ ًِبیی تبییؼ هی ىْػ؟ 

 ؟چگًَْ ػؿ هؼوبؿی کلی ًـم اكقاؿ ربی هی گیـیؼ 

 چَ مبعتوبى ػاػٍ ُبیی ػؿ اؿتجبٓ ثب آى ّرْػ ػاؿػ؟ 

 ی پیبػٍ مبفی آى امتلبػٍ ىؼٍ امت؟اف چَ الگْؿیتوی ثـا 

 پیبػٍ مبفی آى چگًَْ امت؟ 

 تغویي ػولکـػ آى ّرْػ ػاؿػ؟ چَ تنت ُبیی ثـای 

 ثب چَ ؿاثٔ کبؿثـی ُبیی ػؿ ًـم اكقاؿ ػؿ اؿتجبٓ امت؟ 

 یک هنتٌؼ مبفی ربهغ )پبمظ هٌبمت ثَ مْاالت هطـس ىؼٍ( هی تْاًؼ هبثلیت ػؿگیـی ؿا تْویي ًوبیؼ.

ثؼّى ثنیبؿ پـ اُویت امت. اهٌیتی -ایوٌی ّ صیبتی-هبثلیت ؿػگیـی ثَ عًَْ ثـای مینتن ُبی صیبتی

ی کٌؼ تب ثؼاًٌؼ هایي هبثلیت ثَ تْمؼَ ػٌُؼگبى کوک  هبثلیت ؿػگیـی ػوالً ؿیـ هوکي امت. ،هنتٌؼاتی ربهغ

ٍضیش ًجْػ امت ّ ًیبفُبیی کَ ثبیؼ پیبػٍ مبفی پیبػٍ مبفی کؼام ًیبفُب  ،کَ چَ ًیبف ُبیی پیبػٍ مبفی ىؼًؼ

اگـ هنتٌؼ ثَ اًؼافٍ کبكی کبهل ثبىٌؼ تین تْمؼَ هی تْاًؼ ُـ هيکلی ؿا ثب ؿػگیـی ػّ مْیَ  ىًْؼ کؼاهٌؼ.

یبف ثَ یک ثغو پیبػٍ مبفی ىؼٍ ًؿػگیـی ػّ مْیَ ثَ ایي هؼٌی امت کَ هی تْاى ُن اف یک  ؿیيَ یبثی کٌؼ.

ثـای هْاهؼی  بلؼکلصـکت ث ؿمیؼ. ب ثَ ًیبفتؿمیؼ ّ ُن ثبلؼکل اف یک ثغو پیبػٍ مبفی ىؼٍ ىـّع کـػ 

هٌبمت امت کَ ثَ ػٌْاى هخبل کبؿكـهب هی عْاُؼ ثؼاًؼ ػلیل مبعت ثغيی اف ًـم اكقاؿ چینت)هوکي امت 

ػؿ چٌیي صبلتی هی تْاى ثب امتلبػٍ اف هبثلیت ؿػگیـی ثـای ُـ  ثَ ػویؼٍ اّ تْریَِ هبلی ًؼاىتَ ثبىؼ(؟

 هنوت اف ًـم اكقاؿ ًیبف هؼبػلو ؿا امتغـاد کـػ.

پل اف هؼت ُب  کٌیؼ تْمؼَ یک ًـم اكقاؿ ًْػی ثَ اتوبم ؿمیؼٍ ّ پـّژٍ ّاؿػ كبف ًگِؼاؿی ىؼٍ امت.كـُ 

ػؿ چٌیي صبلتی امت کَ ّرْػ یک هنتٌؼ مبفی هْی  امتلبػٍ ًیبف امت کَ ثغو ُبیی اف ًـم اكقاؿ تـییـ کٌؼ.

آى هؼؿ پیچیؼٍ عٔ کؼ ػاؿػ  10000ًـم اكقاؿ ُبی تزبؿی ای کَ ثیو اف مْؿك آى ُب  ثَ ىؼت ًیبف هی ىْػ.

اف ٓـكی ػؿ پـّژٍ ُبی ثقؿگ  ُنتٌؼ کَ گبُی هی تْاًٌؼ عْػ تْمؼَ ػٌُؼگبى ىبى ؿا ًیق ثَ هغبٓـٍ ثیبًؼافًؼ.

تْمؼَ ػٌُؼگبًی اف عبؿد اف گـٍّ ربیگقیٌی اػْبی ػؿّى گـٍّ ىًْؼ. کلیؼ ُوگبم  ّ ػؿاف هؼت هوکي امت

 ثبىؼ. آى مینتن كؤ هی تْاًؼ هنتٌؼ مبفی مبفی ایي تْمؼَ ػٌُؼگبى رؼیؼ ثب گـٍّ،

ثـعی اف تین ُبی تْمؼَ اف مٌؼ هيغَبت ؿموی )ثغيی اف هنتٌؼ مبفی( ثَ ػٌْاى هـاؿػاػ ثب کبؿكـهب 

اگـ  الجتَ ایي پـّژٍ، پـّژٍ ُبیی ُنتٌؼ کَ ػاؿای هيغَبت ىٌبعتَ ىؼٍ ای هی ثبىٌؼ. امتلبػٍ هی کٌٌؼ.

 هـاؿػاػی ثَ ایي ىکل تٌظین ىْػ ثبیؼ ثغو اػظن هيغَبت ؿموی هجل اف تْمؼَ هِیب ىْػ.

ثَ ػجبؿت ػیگـ  ثؼْی اف ًـم اكقاؿ ُب ىکل هنتولی ًؼاؿًؼ ّ ثـای تؼجیَ ػؿ ػیگـ مینتن ُب ًْىتَ هی ىًْؼ.

یـ مینتن، فیـ مینتن ثَ ایي ف ایي گًَْ ًـم اكقاؿ ُب فیـ مینتن ُبیی ثـای مینتن ُبی ثقؿگتـ ُنتٌؼ.



ًوًَْ اف ایي فیـ مینتن ُب هی تْاًؼ مغت اكقاؿی ثبىؼ کَ  ُبی ػیگـی ًیق ػؿ  مینتن اٍلی ّرْػ ػاؿًؼ.

ؿا کَ تْمؼَ هی ػُین ارـا هی کٌؼ ّ یب فیـ مینتن هغبثـاتی کَ ثَ ًـم اكقاؿ تْمؼَ یبكتَ هؼؿت ًـم اكقاؿی 

ٓجن تؼـیق مینتن، فیـ مینتن ُب ثب یکؼیگـ ُوکبؿی هی کٌٌؼ تب هتضؼاً ُؼف  ثـهـاؿی اؿتجبٓ ؿا هی ثغيؼ.

ثٌبثـایي ًـم اكقاؿ تْمؼَ یبكتَ ىؼٍ ًیق ثـ امبك ایي ُوکبؿی ّ ثَ  اٍلی مینتن ثقؿگ تـ ؿا ثـآّؿػٍ مبفًؼ.

بیی تؼـیق ىؼٍ ػٌْاى یک فیـ مینتن ثبیؼ ثب ػیگـ فیـ مینتن ُب اؿتجبٓ ثـهـاؿ کٌؼ. ایي اؿتجبٓ تْمٔ ؿاثٔ ُ

اثٔ آى فیـ مینتن ُـ فیـ مینتوی کَ ثغْاُؼ ثب ػیگـی اؿتجبٓ ثـهـاؿ کٌؼ هزجْؿ امت اف ؿ ثـهـاؿ هی ىْػ.

ّ  ایي آالػبت ؿاثٔ ُب صبٍل کٌؼ ّ گبُی صتی ثبیؼ ثؼاًؼ کَ یک فیـ مینتن چگًَْ مبعتَ هی ىْػ. ىٌبعت

ثَ  پبؿچَ ػؿ هنتٌؼ مبفی مینتن ػؿد هی ىْػ.ثَْؿت یک ُـ ًْع آالػبت ػیگـی ؿارغ ثَ فیـ مینتن ُب

ػٌْاى هخبل فیـ مینتن مغت اكقاؿی هی تْاًؼ اف ٓـین هنتٌؼات آالع ؿمبًی الفم ؿا ثـای هطبثوت ثب 

غَبت كٌی ًـم اكقاؿاُب اًزبم ػُؼ)هخالً ثب تْرَ ثَ پیچیؼگی فهبًی الگْؿیتن ُب پـػافًؼٍ ای هٌبمت پیيٌِبػ هي

هبثل ثبؿگؾاؿی ػؿ ًـم اكقاؿُب هیقاى صبكظَ هٌبمت ؿا ثـآّؿػ کٌؼ( ّ ُوچٌیي هتغََیي  ػُؼ یب ثـ امبك هطؼبت

-1)ىکل فیـ مینتن هغبثـاتی هی تْاًٌؼ تکٌْلْژی اؿتجبٓی ُوغْاى ثب ًـم اكقاؿ ؿا ثَ ػٌْاى ؿاثٔ تؼییي کٌٌؼ

12). 
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ػؿ اثتؼای پـّژٍ ثـًبهَ یکی ػیگـ اف هْاؿػ امتلبػٍ هنتٌؼ مبفی ُب، ثـًبهَ ؿیقی ّ تضلیل رـیبى کبؿ هی ثبىؼ. 

. اهب ثب پیيـكت تْمؼَ ثَ چیقی اؿفًؼٍ تـ اف تغویي ػمت ٍْؿت هی گیـػؿیقی ّ فهبى ثٌؼی ثـ امبك تغویي 

اهب ثَ ػلیل ثَ آى ًیبف ػاؿػ  کَ ثـًبهَ ؿیقیُوَ چیقی امت عْاُین یبكت ثَ ًبم مبثوَ تْمؼَ. مبثوَ تْمؼَ 

ایٌکَ ػؿ اثتؼای تْمؼَ اف ّرْػ آى ثی ثِـٍ این ثَ ًبچبؿ ثَ تغویي ؿّی هی آّؿین. اهب ػؿ هیبًَ ؿاٍ ثب امتلبػٍ اف 

 مبثوَ تْمؼَ هی تْاًین ثـآّؿػُبی ًنجتبً ػهین تـی ػؿ ثـًبهَ ؿیقی ّ ثَ عًَْ فهبى ثٌؼی اًزبم ػُین.

ثب امتلبػٍ اف تضلیل رـیبى کبؿ هی تْاى  تٌؼ مبفی هی تْاى تضلیل رـیبى کبؿ ؿا ًیق ٍْؿت ػاػ.اف ٓـین هن

ربؿی ؿا ثب امتبًؼاؿػُبی کیلیتی هوبینَ کـػ ّ ػؿ ٍْؿت لقّم اهؼام ثَ ثِجْػُبیی ثـای اؿتوبع کیلیت تْمؼَ 

ـآیٌؼ ّ امتبًؼاؿػ کیلیت هضَْل آى ًوْػ.)افرولَ ایي امتبًؼاؿػُبی کیلیتی هی تْاى ثَ امتبًؼاؿػ کیلیت ك

 اىبؿٍ کـػ(.

ثب ایي ّرْػ هنتٌؼ  آًچَ تبکٌْى گلتَ ىؼٍ تٌِب هنوتی اف هقایبی ّرْػ هنتٌؼ مبفی ػؿ كـآیٌؼ تْمؼَ امت.

مبفی ًیق یکی اف آیتن ُبی تْمؼَ ثَ ىوبؿ هی ؿّػ. ایي آیتن هبًٌؼ ػیگـ آیتن ُبی تْمؼَ اف فهبى تْمؼَ تـؾیَ 

ػؿ ًتیزَ هی تْاى ثَ ایي ًکتَ اىبؿٍ کـػ کَ هنتٌؼ مبفی  امت. مـهبیَن ُبی تْمؼَ فهبى ثـای تی هی کٌؼ.

تزـثَ ًيبى ػاػٍ ػالؿؿن كْایؼ ثنیبؿی کَ هنتٌؼ مبفی هی تْاًؼ ایزبػ کٌؼ ثـای ّـؿ هبلی  ُقیٌَ ثـ امت.

هّْْع عْامتَ یب ًب عْامتَ اًزبم آى ثَ تین تْمؼَ تضویل کٌؼ کَ ایي فیبػی ؿا ًیق هی تْاًؼ ػؿ احـ اكـآ ػؿ 

کَ هنتٌؼ مبفی رقّ  َ یبػآّؿی ىْػتالجتَ ثبیؼ ایي ًک وت هضَْل ًِبیی عْاُؼ ىؼ.یثبػج تبحیـ ػؿ اكقایو ه



اهب اف ٓـكی ایي  پـّژٍ هی ثبىؼ ّ ػؿ ػؿاف هؼت مـهبیَ تغَیٌ ػاػٍ ىؼٍ ثَ آى ثبف هی گـػػ. هٌَْػبت

 وی ثب اّ ثـهـاؿ ًوی کٌؼ.یهضنْك ًینت ّ اؿتجبٓ هنتو هَـف کٌٌؼٍثبفگيت مـهبیَ ثـای 

هنتٌؼ مبفی ثبػج کٌؼ ىؼى مـػت تْمؼَ هی ىْػ. ایي هّْْع ثـای تین ُبی تْمؼَ ای کَ اف مْی 

 میبمت مبفهبى ُب ثـعی کبؿكـهب ّ یب کبؿثـاى ثب ّـة الؼزل هْارَِ ُنتٌؼ هوکي امت ایزبػ هغبٓـٍ کٌؼ.

کَ ایي عْػ ثبػج تبحیـ هٌلی ػؿ فهبى تْمؼَ عْاُؼ ىؼ.  ػاؿًؼ هنتٌؼ مبفیب ػؿ ؿاثطَ ث یعبٍ تؼـیق ىؼٍ

ػالٍّ ثـایي ُب ثب تـییـات ًـم اكقاؿ هنتٌؼات ًیق هتؼبكبً ثبیؼ تـییـ کٌؼ ػؿ ٍْؿت ًیق پبمظ مـیغ ثَ تـییـات تین ؿا 

 ثب چبلو ُبیی ثؼتـی ؿّثـّ هی کٌؼ.

امت کَ پل اف ُلتَ ُب تْمؼَ عـّری پـّژٍ اًجُْی  ُب آى ثْػى اٍلی تـیي هيکل هنتٌؼات مٌگیي

ثِبًَ ىـّع  ایي ػؿ صبلی امت کَ هنتٌؼ ثَ ػالٍّ ًـم اكقاؿی ًبهٌ امت کَ هبػؿ ثَ مـّیل ػُی ًینت.

ػلیل ایي هيکل ایي امت کَ تین ّهت ّ  یک پـّژٍ مبعت ًـم اكقاؿی امت کَ مـّیل ُبیی ؿا اؿائَ کٌؼ.

 ّی ًـم اكقاؿ، ٍـف هنتٌؼ مبفی ًـم اكقاؿی هی کٌؼ کَ ثَ ػؿمتی کبؿ ًوی کٌؼ.اًـژی عْػ ؿا ثَ ربی کبؿ ؿ

الجتَ ایي گًَْ ًینت کَ ًـم اكقاؿ ػوالً کبؿ ًکٌؼ، تٌِب کبؿًکـػى یک مـّؿیل ًیق هی تْاًؼ کبؿثـػ پؾیـی ًـم اكقاؿ 

 ؿا هغبٓـٍ ثیبًؼافػ.

هنتٌؼ مبفی ثَ ػّؿ اف تلـیٔ ّ اكـآ ثبیؼ ثَ ٍْؿت هتْافًی اًزبم ىْػ. اهب ثَ  کلیؼ صل ایي هيکل امت. تْفاى

ًظـ تْمؼَ ػٌُؼگبى هتؼُبی عبًْاػٍ آریل کوی کلَ تـافّ ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ًنجت ثَ هنتٌؼ مبفی ربهغ 

 ثیيتـ مٌگیٌی هی کٌؼ.

امتلبػٍ ىؼٍ  کبؿاهؼبػل  Workingي هتبملبًَ ػؿ ثـعی تـروَ ُبی كبؿمی ثیبًَ آریل ثـای ّاژٍ التیًکتَ: 

ػل کلوبتی چْى ب)تْرَ ىْػ کَ کبؿا هؼ هی ثبىؼ کبؿکٌٌؼٍامت ػؿ صبلی کَ هؼبػل كبؿمی ایي کلوَ ػجبؿت 

Efficiency  یب ّProficiency  .)اؿربع ثَ  رِتػؿ  کَػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ  امت کبؿکٌٌؼٍ اٍطالصیهی ثبىؼ

ثَ هؼٌبی ّاهؼی ػؿ  ىْػ.)ًـم اكقاؿی ٍلت کبؿثـػ پؾیـی یؼک هی کيؼ کَلت کبؿثـػ پؾیـی امتلبػٍ هی ٍ

ایي ٍلت اٍلی تـیي ٍلت اًؼافٍ گیـی  ػول کبؿ کٌؼ ّ مـّیل ُبیی ؿا کَ ثـای آى ٓـاصی ىؼٍ اؿائَ ػُؼ.

 یک ًـم اكقاؿ تْمؼَ یبكتَ اف ًظـ ػؿرَ کیلیت هی ثبىؼ(.

 ًیاصهٌذی ُا دس آجیل

کبؿكـهبیی ثغْاُؼ پـّژٍ ای ؿا اًزبم ػُؼ ثب ىـکت یب گـُّی هـاؿػاػ هی ثٌؼػ. اثتؼا ٌُگبهی کَ ػؿ اکخـ ٌٍبیغ 

ٍْؿت پؾیـػ. پل اف آى هـاؿػاػی اهْبء  الفم ت ُبیی اًزبم هی ىْػ تب پـّژٍ اهکبى مٌزی ىْػ ّ تْاكوبتنًي

َ تین کبؿ ؿا ىـّع هؼوْال پل اف ایي هـصل هی ىْػ کَ ػؿ آى هيغٌ ىؼٍ کبؿكـهب چَ عـّری ای اًتظبؿ ػاؿػ.

هتبملبًَ مبل ُبمت کَ ىـکت  هی کٌؼ ّ پـّژٍ ثب چٌؼ ًينت ػیگـ ّ ىبیؼ ًظبؿت کبؿكـهب اػاهَ هی یبثؼ.

ُبی ثنیبؿی ػؿ ٌٍؼت ًـم اكقاؿ اف كـآیٌؼ یبػ ىؼٍ پیـّی کـػٍ ّ تْمؼَ ًـم اكقاؿ هی پـػافًؼ. ًـم اكقاؿ یک 

ایي هّْْع ثَ ّیژٍ ثـای ًـم  مبعتَ ىْػ. پیوبىمبك یک مبعتوبى یب یک هطؼَ ٌٍؼتی ًینت کَ ٍـكبً ثـ ا

 اكقاؿُبی رؼیؼی ٍضت ػاؿػ کَ ًَ کبؿكـهب ّ ًَ تین تْمؼَ ُیچ ایؼٍ ػهیوی ثـای چگًْگی مبعت آى ُب ًؼاؿًؼ.

ثـای مبعت ثَ چیقی كـاتـ اف یک هـاؿػاػ ٍـف ًیبف امت ّ چیقی رقء ُوکبؿی هنتوین هيتـی)یب  اف ایي ؿّ

بئبتی ًیق ػؿ ایي ثیي ّرْػ ػؿاػ. ثَ ػٌْاى هخبل اگـ ًـم اكقاؿ ػؿ ػمت تْمؼَ، ٌالجتَ امتخًغْاُؼ ثْػ. )کبؿكـهب( 

 تْمؼَ ثـ امبك هـاؿػاػ هی تْاًؼ هٌبمت ثبىؼ.هؼیوی ثبىؼ ًنغَ هتلبّتی اف یک ًـم اكقاؿ 

بؿی هيتـی امت. اؿلت ػالیلی کَ مجت ّؼق ػؿ ػؿک ًیبفهٌؼی ُبی ًـم اكقاؿ هی ىْػ ًبىی اف ػؼم ُوک

ػؿ اٍل مْم اف ثیبًیَ آریل هـاؿػاػ هؼبهلَ ػؿ موت چپ هـاؿ ػاػٍ ىؼٍ امت. ایي اؿفه ثَ ایي ًکتَ اىبؿٍ هی 

ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ثِتـ امت کَ هيتـی اؿتجبٓ  ػاػ هؼبهلَ اؿرضیت ػاؿػ.ؿکَ ُوکبؿی هيتـی ثَ هـا کٌؼ

 ـكبً هجتٌی ثـ ًظبؿت ًینت ّ اؿلت ثـ امبك ُوکبؿی امت.ایي اؿتجبٓ ٍهنتویوی ثب تین تْمؼَ ثـ هـاؿ کٌؼ. 

ؿلت هتؼُبی عبًْاػٍ آریل ثـ ایي امبك اچٌیي اؿتجبٓی ؿا هی تْاى ثَ ػّ ثغو تونین کـػ: ػؿ ْٓل یک تکـاؿ)

ؿ هی کٌٌؼ( ّ ػؿ پبیبى یک تکـاؿ. صْْؿ هيتـی ػؿ پبیبى یک تکـاؿ اف ٓـین رلنَ ای ثب اؿائَ ثغو ُبی اّبكَ کب

ٍْؿت هی گیـػ اف ثبفعْؿػُبی تزـثَ کبؿی هيتـی ثب ًـم اكقاؿ )ثَ عًَْ هنوت ُبی رؼیؼ( امتلبػٍ ىؼٍ 

ىْػ. اهب اگـ اؿتجبٓ هيتـی ػؿ ْٓل تْمؼَ اًزبم ىْػ ثبیؼ صْْؿ پیْمتَ ّ كؼبل هيتـی ثَ ًضْی تْویي 

ؼَ ثَ صؼاهل . هقیت ایي ؿّه آى امت کَ ثَ ػلیل صْْؿ ُویيگی هيتـی اصتوبل کذ ؿّی ػؿ تْمػىْ

 آیٌؼٍ هلَالً تّْیش ػاػٍ عْاُؼ ىؼ(.ثبؿٍ ایي ؿّه ّ چگًْگی اًزبم آى ػؿ كَْل )ػؿعْاُؼ ؿمیؼ

ػؿ اؿلت ٌٍبیغ )ّ ًَ ػؿ ُوَ آًِب( ثـًبهَ ؿیقی صبلتی  ثـای ُـ پـّژٍ ای ػؿ ُـ ٌٍؼتی ثـًبهَ ؿیقی الفم امت.

ػؿ  مبك ثـًبهَ اف پیو تؼییي ىؼٍ ػول ىْػ.ػؿ ایي ًْع ثـًبهَ ؿیقی اؿلت مؼی هی ىْػ ثـ ا اینتب ػاؿػ.



ثب ػیگـ ٌٍبیغ  یهوبم هوبینَ ٌٍؼت ًـم اكقاؿ ثب ٌٍبیغ ػیکـ ثبف ُن تبکیؼ هی ىْػ کَ ایي ٌٍؼت ىجبُت چٌؼاً

ًؼاىتَ ّ ػؿ صبالتی ػهیوبً ًوطَ هوبثل آى ُب امت. تْمؼَ ًـم اكقاؿ ػکل صبلت پیو ثـًبهَ ؿیقی ای پْیب ػاؿػ. 

ػؿ هتؼ ُبی مٌتی تْمؼَ ًـم اكقاؿ )کَ اؿلت چٌؼاى هْكن ًجْػٍ( ثب کپی ثـػاؿی اف ىیٍْ ثـًبهَ ؿیقی ٌٍبیغ 

ؿیـ ًـم اكقاؿی اف یک ٓـس کلی پیـّی هی ًوْػًؼ. ایي ىیْػٍ ثـًبهَ ؿیقی ػؿ آى ػّؿٍ ثَ ػّ ػلیل هی تْاًنت 

ػؿ ْٓل تْمؼَ ًـم  یب ثَ تـییـات اػتٌبیی ًوی ىؼ. عجـ اف ُیچ تـییـی ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ًجْػ! یبٍْؿت پؾیـػ: 

تْمؼَ ًـم اكقاؿ ُنتٌؼ. اگـ ٍـكبً تب اًتِبی اكقاؿ ًیبفُب ػائوبً تـییـ هی کٌٌؼ ّ ثَ ػجبؿتی تـییـات ػْْ الیٌلک 

تْمؼَ ثـ امبك ٓـس اّلیَ ػول ىْػ ثؼیِی امت ًتیزَ ؿیـ هبثل امتلبػٍ عْاُؼ ىؼ. تـییـی کَ ثبیؼ اػوبل 

تـییـ ؿا کيق ّ اػوبل کٌؼ. ثـای ثِتـ ىؼى كـآیٌؼ گبُی ًِبى امت ّ ایي ّظیلَ تین تْمؼَ امت کَ ىْػ 

تْمؼَ ثبیؼ تـریضبتی ػؿ آى اػوبل ىْػ. ػؿ ایي هْؿػ تـریضی امت کَ ػؿ اؿفه چِبؿم اف ثیبًیَ آریل ایي گًَْ 

 ثیبى ىؼٍ امت: "پبمظ ثَ تـییـات ثـتـ اف پیـّی اف ٓـس".

ریل ُیچ گبٍ ثغو موت چپ اؿفه ُب ًوِ ًوی ىًْؼ. ایي اؿفه ُب ثَ ًْػی توبثل اؿفه ُبی ػؿ ثیبًیَ آ

کَ اگـ امت . تزـثَ حبثت کـػٍ ُنتٌؼهتؼُبی ًبکآؿهؼ مٌتی ػؿ ثـاثـ اؿفه تـریش ػاػٍ ىؼٍ ػؿ هتؼُبی ًْیي 

 اؿتوبء عْاُؼ یبكت.ثَ ىیٍْ هٌبمجی اػوبل ىًْؼ کیلیت كـآیٌؼ تْمؼَ ثَ ٓـف ىگلت آّؿی  ایي تـریضبت

ثقؿگ تـیي هيکلی کَ  امت. ثْػٍػْْ الیٌلک اؿلت ٌٍبیغ) ّ ىبیؼ ثتْاى گلت ُوَ ٌٍبیغ(  ُوْاؿٍ ًـم اكقاؿ

آى ُب  ٍ ثب آى ؿّثـّ ثْػًؼ ػؼم ػؿک ػؿمت ٍبصجبى ٌٍبیغ اف ٌٍؼت ًـم اكقاؿ امت.ؿاْتْمؼَ ػٌُؼگبى ُو

ّ كـآیٌؼ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ؿا هيبثَ ػیگـ كـآیٌؼُب تَْؿ هی  هضَْالت ًـم اكقاؿی ؿا هبًٌؼ هضَْالت ػیگـ ٌٍبیغ

 ًنجت ثَاف ایي ؿّ ثِتـ امت ثـای کبُو هيکالت اؿتجبٓی ًبىی اف ایي ػؿک ّؼیق، پیو اف تْمؼَ  کٌٌؼ.

اًتقاػی آویٌبى صبٍل کـػ ّ ػؿ ٍْؿت تْاى ىٌبعت هٌبمجی ىٌبعت هيتـیبى اف ًـم اكقاؿ ثَ ػٌْاى هضَْلی 

 ًوْػ. ُب الوبؿا ثَ آى 

 اصْل دّاصدٍ گاًَ آجیل

ػالٍّ ثـ چِبؿ اؿفه ؽکـ ىؼٍ، ػؿ ثیبًیَ آریل اف ػّافػٍ اٍل ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ًیق پـػٍ ثـػاىتَ ىؼٍ امت. 

 ػؿ اػاهَ ایي ػّافػٍ ثـؿمی عْاُؼ ىؼ.ایي ػّافػٍ اٍل ػؿ ّاهغ ؿاٌُوبُبیی ثـای هضون مبفی اؿفه ُب امت. 

 ضایت هؾتشی اص طشیق تحْیل صّدٌُگام ّ پیْعتَ ًشم افضاس تا اسصػ اعت.تاالتشیي اّلْیت ها س .1

تْمؼَ ًـم  ثبىؼ کَ چِبؿ هلِْم کلیؼی ًینت ثلکَ هی تْاًؼ کتبة ؿاٌُوب رولَ كْم ٍـكبً یک ؿاٌُوبیی مبػٍ

اكقاؿ ؿا ىـس هی ػُؼ: ؿّبیت هيتـی، ًـم اكقاؿ ثب اؿفه، تضْیل ؿّػٌُگبم ّ تضْیل پیْمتَ. پل اف ًبکبهی 

هتؼُبی عبًْاػٍ تـتیجی هخل آثيبؿی )اف ًنل ُبی اّلیَ هتؼ ُبی تْمؼَ ًـم اكقاؿ( یک هلِْم ػؿ هلت ُوَ 

)ایي ي تْمؼَ ًیق ثـ ُویي امبك ثٌب ىؼًؼْیبی ًًِبػیٌَ ىؼ؛ تْمؼَ ثـ امبك تکـاؿ. هتؼُ كـآیٌؼُبی ثؼؼی

هلِْم ػؿ كَل ُبی آتی ثَ ْٓؿ هلَل تّْیش ػاػٍ ىؼٍ امت ػؿ ًتیزَ اف ؽکـ هکـؿات ػؿ ایي ثغو عْػ ػاؿی 

تضْیل فّػ ٌُگبم  ػٌْاى ىؼ تضْیل فّػٌُگبم ًـم اكقاؿ امت.اف هلبُیوی کَ ػؿ اٍل اّل  ػیگـ . یکیهی ىْػ( 

 "فّػ ٌُگبم" ػؿ کَ ػؿ یک تکـاؿ کبهل ىْػ ثبیؼ آهبػٍ امتلبػٍ ثبىؼ. اف  ًـم اكقاؿ ثغيی ثَ ایي هؼٌی امت کَ

هلِْم هِوی ػیگـی کَ ىـایٔ هغتلق تلنیـ هتلبّتی ػاؿػ ّ هوکي امت ثَ هؼٌی ُـ ُلتَ ّ ُـ هبٍ ثبىؼ. 

اگـ تکـاؿُب پـیْػیک ّ هٌظن ثبىؼ تضْیل ًیق پیْمتَ ّ  ُوـاٍ فّػ ٌُگبم هؼـكی ىؼٍ هلِْم پیْمتَ امت.

 هٌظن ٍْؿت هی گیـػ.

گلتَ ىؼ کَ پل اف ُـ تکـاؿ ثبیؼ هنوتی اف ًـم اكقاؿ تضْیل ػاػٍ ىْػ. هنوت ُبی هبثل تضْیل هنوت ُبیی 

ثب اؿفه، ثَ هنوت ُبی  هی ثبىؼ(. Valuedُنتٌؼ کَ اٍطالصبً "ثب اؿفه" ًبم ػاؿًؼ)ثب اؿفه هؼبػل ّاژٍ التیي 

بیق هضْلَ ظًـم اكقاؿ ثب اؿفه ًـم اكقاؿی امت کَ اف پل ّ ًـم اكقاؿ ثب اؿفه ؿا عْاٌُؼ مبعت. ،ٍْؿت یک کل

ثَ ػیگـ مغي ثَ عْثی ثـآیؼ، ًیبفُبی کبؿثـ ؿا ثـ ٓـف مبفػ ّ ُوچٌیي مـّیل ُبی مْػهٌؼی ؿا اؿائَ کٌؼ. 

ثب اؿفه ًبهیؼ ثلکَ ًـم اكقاؿی ثب اؿفه امت کَ مـّیل ُبی ًـم اكقاؿ ٍـكبً کبهل ىؼٍ ؿا ًوی تْاى ًـم اكقاؿ 

ُیچ  اؿائَ ىؼٍ تْمٔ آى ٍضت ػولکـػ ػاىتَ ثبىؼ صتی اگـ ایي ًـم اكقاؿ ًبهٌ ّ ػؿ ػمت تْمؼَ ثبىؼ.

ًیبف کبؿثـاى ؿا ثـ ٓـف هی تْویٌی ّرْػ ًؼاؿػ کَ هيغَبت تکویل ىؼٍ یک ًـم اكقاؿ ُوبى ُبیی ُنتٌؼ 

اكقاؿ ثبیؼ اؿفه ایزبػ کٌؼ. ػؿ ایٌزب تؼـیق ثَ هؼٌبی ثـٓـف کـػى ًیبف ّاهؼی کبؿثـاًی امت کَ ًـم کٌٌؼ. یک ًـم 

ثـعی اكـاػ ثب اؿفه ثْػى یک ًـم اكقاؿ ؿا ثَ "ثب ثِب" ثْػى آى تؼجیـ هی کٌٌؼ  اكقاؿ ثـای آى ُب مبعتَ هی ىْػ.

ًـم اكقاؿی مْػهٌؼ ًجبىؼ ّ ًیبفی ؿا ثـ ٓـف هی تْاًؼ ػؿمت ثبىؼ چـا کَ اگـ  اف ػیؼگبُی ًیق ـکَ ایي تؼجی

ًـم اكقاؿی ػاؿای ثِب امت کَ ؿّبیت هيتـی ؿا ُوـاٍ عْػ ثَ یؼک  ًکٌؼ ثِبیی ثـای آى پـػاعت ًغْاُؼ ىؼ.

 ثکيؼ.



اعتقثال اص ًیاصهٌذی ُا، حتی دس اًتِای تْعؼَ. فشآیٌذُای آجیل اص تغییشات تشای هٌفؼت  .2

 سقاتتی هؾتشی حوایت هی کٌٌذ.

ػؿ اًتِبی رولَ كْم اؿ ػجبؿتی ًبهؤًْك امتلبػٍ ىؼٍ امت: هٌلؼت ؿهبثتی هيتـی)الجتَ الفم ثَ ؽکـ امت 

ایي ػجبؿت ػؿ صویوت هلِْهی امت کَ كـٌُگ چٌؼاى ىٌبعتَ ىؼٍ ًینت(.  اػثیبت كٌی هبایي ػجبؿت ػؿ 

  "ُوَ چیق ثَ مْػ هيتـی" ؿا اًتوبل هی ػُؼ.

ػؿ رِت صوبیت اف صوْم هَـف کٌٌؼٍ، تْلیؼ کٌٌؼگبى ػؿ هضیٔ ُبیی کبهالً ػؿ ًظبم ُبی اهتَبػی  پیيـكتَ 

ؿهبثتی ثَ مـ هی ثـًؼ. ؿهبثیت ثیي تْلیؼ کٌٌؼگبى ُوْاؿٍ ثَ مْػ هيتـی ثْػٍ امت. ػؿ ایي ًظبم ُبی 

ؼیگـ اف تکٌْلْژی یکثَ ػٌْاى هخبل اگـ ػّ ىـکت  اهتَبػی هْاًیي ثب اّلْیت هٌبكغ هَـف کٌٌؼگبى ّّغ هی ىْػ.

امتلبػٍ کٌٌؼ ثَ ْٓؿی کَ مطش ؿهبثتی ثیي ایي ػّ ىـکت کبُو یبثؼ؛ هـارغ هبًًْی ثـای رلْگیـی اف فائل 

ىؼى صوْم هَـف کٌٌؼٍ اف ایي ُوکبؿی هوبًؼت ثَ ػول آّؿػٍ ّ صتی هوکي امت ُـ ػّ ىـکت ؿا هزجْؿ ثَ 

ّ تْرَ هَـف کٌٌؼٍ، پیيـكت كٌی عْػ ّ اف ٓـف ػیگـ تْلیؼ کٌٌؼگبى ًیق ثـای رلت ؿّبیت  پـػاعت ؿـاهت کٌؼ.

یکی اف ؿاٍ ُبی  ایي ًْع هيتـی هؼاؿی ؿا ػؿ ػمتْؿ کبؿ عْػ هـاؿ هی ػٌُؼ. ،هتؼبهجبً کنت مْػ ثیيتـ

هٌلؼت ؿهبثتی  هتؼُبی عبًْاػٍ آریل ًیق ػؿ كـآیٌؼُبیيبى ػمتیبثی ثَ ایي هِن پْىو ػاػى كـآیٌؼُبمت.

چگًْگی ایي ػول ػؿ عْػ اٍل ًِلتَ امت: "امتوجبل اف ًیبفهٌؼی ُب، صتی ػؿ  هيتـی ؿا پْىو هی ػٌُؼ.

ی ُبثـعی تـییـات ثـ امبك ًیبف اّمت. ُوـاٍتـییـ هبًٌؼ مبیَ هؼم ثگؾاؿػ  ثَ ُـ کزب تْمؼَ اًتِبی تْمؼَ".

ؿی هـتجٔ ُنتٌؼ ؿا تـییـاتی کَ ثَ ؿهبثت ُبی تزب ؿهبثت تزبؿی اؿتجبٓ ػاؿػ. ثَ اهب ثـعی تـییـات ،کبؿثـاى امت

ارَِ ثب ایي تـییـات هوکي امت ثبػج رب هبًؼى اف ٌْؼ ػؿ هػکل الؼول ک   اٍطالصبً تـییـات مـیغ هی ًبهٌؼ.

 .(13-1ىکل )ؿهبثت ّ صتی ىکنت ىْػ

 

 : چاسچْب سقاتت هٌفؼتی هؾتشی13-1ؽکل 
 

ػوبل تـییـ ػؿ اثتؼای ا   هی ثبىؼ. ثؼتـیي ًْع تـییـ، تـییـات اًتِبی تْمؼَثَ ؿأی ثنیبؿی اف تْمؼَ ػٌُؼگبى 

یکی  .هی ثبىؼ اهـی ثنیبؿ هيکل آىثَ ػلیل مطش ّمیغ  ػؿاًتِبی تْمؼَ ثَ ػکلاهب  تْمؼَ آمبى امت

ثَ ایي هؼٌی کَ اگـ اف كـآیٌؼُبی هٌبمجی ثـای تْمؼَ امتلبػٍ  ؛پیيگیـی امت اف کلیؼُبی صل ایي هيکل



ػوبل تـییـات ثَ صؼاهل تْمؼَ ػؿ ؿامتب اؿّبء ًیبفُب ثب ؿًّؼ ثِتـی ُوـاٍ عْاُؼ ثْػ ّ ػؿ اػاهَ ًیبف ثَ ا   ،ىْػ

تْمؼَ ظبُـ هی ىًْؼ عْه آهؼ هی كـآیٌؼُبی آریل ثَ ُوَ تـییـات ثَ ّیژٍ آى ُبیی کَ ػؿ  هی ؿمؼ.

 ْیٌؼ.گ

تاؽذ، صهاى ُای کْتاٍ تش اسجحیت تحْیل ًشم افضاس کاسکٌٌذٍ غالثاً تیي دّ ُفتَ تا دّ هاٍ هی  .3

 داسًذ.

ّ هؼوْالً ًوی تْاى اف ایي تکـاؿُب ًـم  تزـثَ حبثت کـػٍ تکـاؿُبیی ثب فهبى فیـ ػّ ُلتَ تکـاؿ ُبی ًبهَی ُنتٌؼ

اف ٓـكی ُـ تکـاؿ هنتلقم رلنبتی هجل ّ ثؼؼ اف عْػ هی ثبىؼ کَ ٓجیؼبتبً ثبػج  اكقاؿ ثب اؿفىی امتغـاد کـػ.

تْمؼَ ُبی ثیو اف ػّ هبٍ ًیق چٌؼاى ًوی تْاًٌؼ عْة ػول کٌٌؼ فیـا ُوبى ْٓؿ کَ هجالً  ْاٌُؼ ىؼ.اتالف ّهت ع

ؿا ىجیَ ثَ یک پـّژٍ کْچک ثب هتؼی تـتیجی ثؼل عْاُؼ کـػ کَ هبػؼتبً هيکالت ایي هتؼ ؽکـ ىؼ ُـ تکـاؿ 

کبُو اؿتجبٓ ثب هيتـی هی اف ٓـكی تکـاؿُبی ثلٌؼ هؼت ثبػج  هٌنْط ىؼٍ ؿا ًیق ثَ ُوـاٍ عْاُؼ ػاىت.

ىْػ کَ عْػ ثبػج ًوِ اؿفه اّل اؿ ثیبًیَ آریل هی گـػػ. ُوچٌیي ثب تضْیل ػیـ ٌُگبم ًـم اكقاؿ ّ اػوبل 

 تـییـات کوتـ )ثَ مجت تؤعیـ ػؿ ىٌبمبیی آى ُب( ثَ تـتیت اٍل اّل ّ ػّم ثیبًیَ ًوِ عْاُؼ ىؼ.

هِوتـیي ػلیل آى ىٌبمبیی تـییـات امت. ػؿ ًظبم اهتَبػی ػَـ ثَ چٌؼ ػلیل تکـاُب ثب فهبى کْتبٍ هٌبمت اًؼ: 

اؿتجبٓ تین ثب هيتـی مْػآّؿی ؿا تْویي هی کٌؼ. ثب ْٓالًی ىؼى فهبى تکـاؿُب  صبّـ، پبمظ مـیغ ثَ تـییـات

 ػوبل گـػًؼ.ا   ػیـتـکن ؿًگ عْاُؼ ىؼ کَ عْػ ثبػج هی ىْػ تـییـات الفم ػیـتـ کيق ىًْؼ ّ هتؼبهت آى 

ثؼؼی هی تْاًؼ کْتبٍ ىؼى فهبى مبفهبًؼُی هزؼػ تین ثبىؼ. ُوبًطْؿ کَ هی ػاًیؼ ػؿ تْمؼَ ػْاهل ػلیل 

اًنبًی رقّ ػٌبٍـ هِن تلوی هی ىْػ. عطب ػؿ ػول اًنبًی اهـی امت ارتٌبة ًبپؾیـ ثَ عًَْ اگـ ػول، 

عْػ ؿا ثـؿمی کٌؼ ّ ػؿ پل پل اف ُـ تکـاؿ ایي كـٍت ّرْػ ػاؿػ کَ تین اىکبالت  عالهبًَ ّ ؿیـ ؿّتیي ثبىؼ.

ثـای ثـعی ًـم اكقاؿُب  ؿكغ آى ػؿ تکـاؿُبی ثؼؼی ًوبیؼ)ایي اىکبالت صتی هی تْاًٌؼ هِبؿتی ّ تکٌیکی ثبىٌؼ(.

تضْیل مـیغ ًنغَ ُبی رؼیؼ ًـم اكقاؿ )ًـم اكقاؿ ثَ ػالٍّ ثغو ُبی ایزبػ ىؼٍ ػؿ تکـاؿ ربؿی( صیبتی امت. 

 ثب فهبى کْتبٍ تـ تلوی هی ىْػ. ایي هْؿػ ُن ػلیلی ثـ تکـاؿُبیی

 دس طْل پشّژٍ تا یکذیگش کاس کٌٌذ. سّصاًَافشاد تجاسی)هؾتشی ُا( ّ تْعؼَ دٌُذگاى تایذ  .4

کلوَ اثِبم ثـ مغي گلتَ ىؼ. اهب ثب ًگبُی ػهین تـ ثَ رولَ كْم  هِنمبثن ثـ ایي ػؿ ایي كَل ػؿثبؿٍ ایي 

نتٌؼ ّ ُـ اكـاػ تین تْمؼَ ّ اكـاػ تزبؿی)هيتـیبى( ُوکبؿ ُ ثـ ٓجن ایي اٍل. ؿّفاًَاًگیقی ػیؼٍ عْاُؼ ىؼ: 

 ثـؿمی هلِْم ػجبؿت كْم اىبؿٍ ای ثَ اًْاع هيتـی عْاُؼ ىؼ.  اف هجل ؿّف ثب ُن ػؿ اؿتجبٓ اًؼ.

تْمؼَ ًـم اكقاؿ ُنتٌؼ هيتـی ُب ثَ ػّ ػمتَ تونین هی ىًْؼ: هيتـی ُبی  ػؿ ٍؼػکَ اف هٌظـ تین ُبیی 

هيتـیبى مبفهبًی هيتـی ُبیی ُنتٌؼ کَ ػؿ ًْع عْػ مبفهبى یب ىـکتی مبفهبًی ّ هيتـی ُبی ػبم. 

 ایي مبفهبى ُب اؿلت ًـم اكقاؿُب ؿا ثـای هَبؿف هی ثبىٌؼ کَ ثب اكـاػ ػیگـ)هيتـیبًی ػیگـ( مـّ کبؿ ػاؿًؼ.

ػمتَ ػّم هيتـیبًی ُنتٌؼکَ ثَ  .امتلبػٍ هی کٌٌؼ هخل مینتن اًتغبة ّاصؼ ػؿ یک ػاًيگبٍػاعلی عْػ 

ایي اكـاػ ًـم اكقاؿ ؿا ثـای هَبؿف ىغَی  ّ یب اف آى مـّیل هی گیـًؼ. ؿا هی عـًؼ ًـم اكقاؿ یب وین،ْٓؿ هنت

 .(14-1)ىکل هخل ثبفی ُب کبهپیْتـی عْػ امتلبػٍ هی کٌٌؼ

 

 : اًْع هؾتشی14-1ؽکل 



ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ تـییـات ثَ  ( ثیيتـ ػؿ عًَْ هيتـیبى مبفهبًی ٍؼم هی کٌؼ.4اٍل كْم الؾکـ )اٍل 

ِب ؿا ىٌبعت( ثلکَ تـییـات لضظَ ای ىٌبمبیی هی ی آًٍْؿت ػّؿٍ ای ىٌبعتَ ًوی ىًْؼ)کَ ثتْاى ػؿ تکـاؿُب

مْالی کَ هوکي امت ُن  تـییـات اصتوبلی گْه كـا ػاػ. ثَ ثـای رلْگیـی اف ػّثبؿٍ کبؿی ثبیؼ ُوْاؿٍ ىًْؼ.

ًقػیکی هبثل پیبػٍ مبفی  ػ هيـْل کـػٍ ثبىؼ ایي امت کَ چگًَْ چٌیي ُوکبؿیْاکٌْى ؽُي ىوب ؿا ثَ ع

کبؿ کـػى تین تْمؼَ ػؿ مبفهبى  ، کبكی امت ػؿ عْػ مبفهبى کبؿ ىْػ.امت؟ پبمظ ثَ ایي مْال مبػٍ امت

ایي ػول ثبػج آىٌب ىؼى ثب هيکالت مبفهبى،  آى ُب ؿا ػؿ ًقػیک ثَ هيتـی ىبى)اكـاػ تزبؿی( هـاؿ هی ػُؼ.

هوکي امت ثَ  کيق ثِتـ ًیبفُب، تيغیٌ هٌبمت تـ تـییـات ّ ػؿ ًِبیت اكقایو کیلیت ًـم اكقاؿ عْاُؼ ىؼ.

اگـ ایي مبفهبى ُب ػؿ رــاكیبیی هـاؿ ػاىتَ ثبىٌؼ کَ كـٌُگ  بًَ امت.ًظـ ؿمؼ ایي پبمظ کوی ؿیـ ّاهغ ثیٌ

اهب ثبیؼ تْرَ ػاىت ُیچ كـآیٌؼ یب  ؼق ػاىتَ ثبىؼ هی تْاًؼ کوی ثؼیؼ ثَ ًظـ ثـمؼ.ّکنت ّ کبؿ ػؿ آى 

یـّى ًیق تـییـات ػاعلی ثـ هضیٔ ث هتؼی ًوی تْاًؼ هؼزقٍ کٌؼ. ًوی تْاى ٍـكبً ػاعل یک كـآیٌؼ ؿا ثِجْػ ثغيیؼ.

اؿتجبٓ ًقػیک هيتـی هْرت اؿتوبء کیلیت ًـم اكقاؿ عْاُؼ ىؼ؛ ایي هلِْم ًظـیَ ای حبثت  احـ گؾاؿ عْاُؼ ثْػ.

پل اگـ کیلیت ًـم اكقاؿ اكقایو یبثؼ)تـییـ کٌؼ(، پیـّ آى كبٍلَ اؿتجبٓی هيتـی ّ تین تْمؼَ ًیق  ىؼٍ امت.

مبفهبًی عْاُبى ًـم اكقاؿی ثب کیلیت ثبىؼ، ٓجیؼتبً تـییـاتی ایي چٌیٌی  ـپل اگ تـییـ هی کٌؼ)کن هی ىْػ(.

)الفم ثَ ؽکـ امت ایي پبمظ ٍـكبً یک ؿاٍ عل ثـای مْال كْم هی ثبىؼ. ػؿ كَْل ثؼؼ ؿّه ثبیؼ پجؾیـػ. ًیق ؿا

 ُبی ثیيتـی ىـس ػاػٍ هی ىْػ(.

ی نت کَ اؿتجبٓ ؿّفاًَ ثب هيتـیبى ػبم کبؿىکی ًی اٍل ربؿی ػؿ ؿاثطَ ثب ثـعی هيتـیبى ػبم ًیق ٍبػم امت.

ًالیي ثِـٍ م اكقاؿُبیی تزبؿی ای ّرْػ ػاؿًؼ کَ اف تکٌیک ثبفعْؿػ آاهب ًـ امت ثنی ػىْاؿ)ّ  ىبیؼ ؿیـ هوکي(.

  تب اؿتجبٓ عْػ ؿا ثب هيتـیبى ػائوبً صلع ًوبیٌؼ. هی رْیٌؼ.

ُا تذُیذ ّ اص ًیاصُای آى ُا پؾتیثاًی پشّژٍ سا حْل افشاد تا اًگیضیَ تٌا کٌیذ. هحیظ کاس تَ آى  .5

 ًواییذ. ّ تَ آى ُا اػتواد ًواییذ تا کاسُا سا اًجام دٌُذ.

هی ىًْؼ کَ ػؿ ایي رب ثَ ٍْؿت هغتَـ ًکبتی کَ ػؿ ایي اٍل ًِلتَ امت ػؿ صیطَ ؿّاًيٌبمی کبؿ گٌزبًؼٍ 

کبؿُب ثب ؿاًؼهبى کبؿی آى ُب ؿاثطَ ای ُوبًطْؿ کَ هی ػاًیؼ اًگیقٍ اكـاػ ثـای اًزبم  ثَ آى ُب اىبؿٍ هی ىْػ.

)ؿاًؼهبى هؼیبؿی امت ثـای ثـآّؿػ کیلیت کبؿ کَ اف كـهْل تؼؼاػ کبؿ ٍضیش تونین ثـ تؼؼاػ کل هنتوین ػاؿػ

ٌؼ ػول هی کٌٌؼ. ػؿ ٍْؿت اًزبم اكـاػ ثی اًگیقٍ ػؿ یک پـّژٍ یب ثیکبؿ ُنتٌؼ یب ثنیبؿ ک   .کبؿُب ثؼمت هی آیؼ(

 کبؿی ثی کیلیت)ّ صتی ًبػؿمت( اؿائَ عْاٌُؼ ػاػ. فیبػکبؿی ًیق ثَ اصتوبل ثنیبؿ 

ُوبًطْؿ کَ یک مـهبیَ گؾاؿی  هٌبثغ اًنبًی رقّ هِوتـیي مـهبیَ ُبی یک مبفهبى هضنْة هی ىًْؼ.

َ ُبی اًنبًی ًبػؿمت ًیق هْرت هبلی اىتجبٍ هوکي امت یک مبفهبى ؿا ثَ ّؿَٓ ًبثْػی ثکيبًؼ؛ مـهبی

 .ىکنت یک پـّژٍ عْاٌُؼ ىؼ

آًِبیی ُنتٌؼ ػؿ ؿاثطَ ثب ىـليبى کبهالً اًگیقىی ثَ مَ ًْع تونین هی ىًْؼ: ًْع اّل  ّؼق اكـاػ اف ًظـ

ثی اًگیقٍ ُنتٌؼ)کَ هوکي امت ػلیل آى ثی ػالهگی ّ یب گقیٌو ىـلی ًبػؿمت ثبىؼ(. ثؼیِی امت کَ 

گق ًجبیؼ تْمٔ مبفهبى ّ یب تین تْمؼَ امتغؼام ىًْؼ. ًْع ػّم اكـاػی ُنتٌؼ ثـای پـّژٍ ای اكـاػ ًْع اّل ُـ

هيکل ایٌگًَْ اكـاػ ثب اًتوبليبى ثَ مبیـ پـّژٍ ُب ّ یب اؿائَ آالػبت  کَ ػؿ آى کبؿ هی کٌٌؼ اًگیقٍ ای ًؼاؿًؼ.

ٍ ثـ اكـاػی ُنتٌؼ کَ ًنجت ثَ ّظیلَ کَ ػؿ پـّژًیق ًْع مْم  تْریَ پؾیـ ثَ آى ُب ػؿ ؿاثطَ ثب پـّژٍ صل ًوْػ.

 ػِؼٍ ػاؿًؼ ثی اًگیقٍ ُنتٌؼ کَ هيکل اًگیقىی ایي اكـاػ اؿلت ثب ربثزبیی ثیي ّظبیق ثـ ٓـف عْاُؼ ىؼ.

ایزبػ اًگیقه ػؿ اكـاػ هْرت اؿتوبع مطش کیلی كـآیٌؼ تْمؼَ ّ هتؼبهت آى هْرت ثبال ؿكتي کیلیت یک هضَْل 

ایي  .ػؿ ثـ ػاؿػهلِْهی ػوین ؿا  ،ػ هضیٔ کبؿ ثؼُیؼ؛ ایي رولَ ثَ ظبُـ مبػٍ اف اٍل كْمعْاُؼ ىؼ. ثَ اكـا

هضیطی  اهب ثبیؼ ػاًنت کَهلِْم ػوین ػؿ هلِْم هضیٔ کبؿ ًِلتَ امت. ػاىتي هضیٔ کبؿ اهـی امت ثؼیِی 

هضیٔ کبؿ هضیطی امت کَ ػاؿی رْی  .ًِبػاكـاػ ثَ ارجبؿ ػؿ آى کبؿ هی کٌٌؼ ؿا ًوی تْاى هضیٔ کبؿ ًبم  کَ

ّ ...(ثـ ثـّی تْمؼَ توـکق  ثبىؼ کَ اكـاػ تین ثؼّى ػؿؼؿَ ُبی رٌجی )هخل ىلْؿی، ؿكت ّ آهؼ، اؿثبة ؿرْع

نتول ثْػى ثَ هِیب مبفی چٌیي هضیطی کبؿ آمبًی ًینت؛ هضیٔ کبؿ تین تْمؼَ ثبیؼ هنتول ثبىؼ. ه کٌؼ.

هی تْاًؼ اف ًظـ رــاكیبیی ػؿّى عْػ مبفهبى هـاؿ گیـػ ثب ایي تلبّت کَ ت. هضل کبؿ تین هؼٌبی هزقا ثْػى ًین

ایي ّاصؼ هنتول ثِتـ امت اف لضبظ هؼیـتی تب صؼ فیبػی عْػ هغتبؿ ثْػٍ تب کوتـ ػؿگیـ  ّاصؼی هنتول امت.

ضیٔ تین ُبی هغتلق هملبؿىی مبفی ػاىتَ ثبىؼ.  هضیٔ کبؿ ثبیؼ هبثلیت اهْؿ ػمت ّ پب گیـ مبفهبًی ىْػ.

اكـاػ ػؿّى آى اصنبك ثَ ْٓؿ کلی یک هضیٔ کبؿ عْة هضیطی امت کَ  ُبی کبؿی هغتللی ؿا ٓلت هی کٌٌؼ.

وی ػؿّى یک اف ٓـكی ثِتـ امت اؿتجبٓ ثب ثیـّى ثـای اكـاػ آمبى ثبىؼ ثَ عًَْ اگـ تی ؿاصتی هی کٌٌؼ.

 ىْػ.مبفهبى امکبى ػاػٍ 



اف آى ربیی کَ ػؿ كـآیٌؼ تْمؼَ اكـاػ تین اؿتجبٓ  رؼاگبًَ ثبىٌؼ.کَ ٍبصت ػكبتـ ىغَی ّ  ثـعی اكـاػ هبیلٌؼ

فیبػ ّ الجتَ ثنیبؿ ًقػیکی ثب یکؼیگـ ػاؿًؼ ثِتـ امت کَ اكـاػ چٌؼاى ػّؿ اف ُن کبؿ ًکٌٌؼ ّ ػؿ یک هضل امکبى 

 ػاػٍ ىًْؼ.

ف ثَ ّرْػ آهؼى تب آًزبیی کَ هوکي امت ثبیؼ مؼی ىْػ تب ّاصؼ تْمؼَ اف ّاصؼ ُبی ػیگـ هزقا ىْػ تب ا

ایي ّاصؼ ػیگـ مبفهبى اف ػّ ًظـ هبثل ثـؿمی ُنتٌؼ: ایي ّاصؼُب هی  تؼاعالت اصتوبلی پیيگیـی ثَ ػول آیؼ.

ػؿّى مبفهبى امکبى ػاػٍ ىؼٍ امت ّ یب ثَ  تْاًٌؼ ثَ هؼٌی ّاصؼُبی ػیگـ مبفهبى ثبىٌؼ ثب ایي كـُ کَ تین

ػٌْاى ػیگـ ّاصؼُبی تْمؼَ ػؿ یک هضَْل تزبؿی )کَ اؿلت ثقؿگ هی ثبىؼ ّ ػاؿای ّاصؼُب ّ تین ُبی فیبػی 

 امت( تلوی ىًْؼ.

 کاسآهذتشیي ّ هْثشتشیي سّػ اًتقال اطالػات تَ تین تْعؼَ، هحاّسٍ سّدسّ اعت. .6

تجبػل آالػبت ثیي تین تْمؼَ ّ هيتـی ػّ ٓـكَ امت. هيتـی اًتظبؿاتی ؿا کَ اف ًـم اكقاؿ ػلغْاُو ػاؿػ ػؿ 

آى ٓـف تین تْمؼَ ًیق آالػبتی اف ؿًّؼ ارـایی پـّژٍ ػؿ هبلت گقاؿه  ػؿهبلت آالػبت ثَ تین هٌتول هی کٌؼ ّ 

ّ ؿیـ ٓالػبت ؿبلجبً ثَ ٍْؿت یک ثـّکـامی عيک ػؿ كـآیٌؼُبی مٌتی ایي تجبػل ا ثَ هيتـی اًتوبل هی ػُؼ.

اف آى ربیی کَ ایي  هبثل اًؼطبف ٍْؿت هی پؾیـػ کَ ثبػج هی ىْػ مـػت تجبػل آالػبت ثَ ىؼت تٌقل کٌؼ.

ثبػج کبُو مـػت کل تْمؼَ اًتوبل آالػبت رقّی اف كـآیٌؼ تْمؼَ هی ثبىؼ)روغ آّؿی ًیبفُب(، ٓجیؼتبً 

ایي کبُو مـػت هْرت اكقایو فهبى تْمؼَ ّ هتؼبهت آى اكقایو ُقیٌَ ًـم عْاُؼ ىؼ. ثؼیِی امت کَ 

  اكقاؿ ًِبیی هی گـػػ.

اؿلت آالػبتی کَ مبفهبى ُب ػؿ اعتیبؿ تین ُبی تْمؼَ هـاؿ هی ػُؼ ىبهل: كـم ُب، چبؿت ُب، گقاؿىبت 

ثـعی اف ایي امٌبػ اف ًظـ اهٌیت مبفهبًی صنبك هی ثبىٌؼ کَ ػؿ ایي ٍْؿت ثَ مغتی ػؿ  مبفهبًی امت.

ایي ًوٌ آالػبت ُن هْرت اىتجبٍ تین ػؿ  هـاؿ هی گیـػ ّ ثیيتـ اّهبت ًبهٌ ّ ًبکبكی امت. اعتیبؿ تین

اف هيکالتی کَ  یکی ػیگـ امتغـاد ًیبفهٌؼی ُبی ًـم اكقاؿ هی ىْػ ّ ُن کبؿ تضلیل ؿا هيکل تـ هی مبفػ.

ثَ ػلت ػؼم اؿتجبٓ هنتوین ػؿ ایي اؿتجبٓ  ػؿ ایي ًْع تجبػل آالػبت مٌتی ّرْػ ػاؿػ، آالػبت اىتجبٍ امت.

هوکي امت آالػبتی ثَ تین ػاػٍ ىْػ کَ اىتجبٍ ثبىؼ)هخالً ثَ تین آالػبتی ؿارغ ثَ كـم ُبی هٌنْط ىؼٍ 

ُـ چوؼؿ  ین ؿارغ ثَ تْمؼَ ػؿ اعتیبؿ مبفهبى هـاؿ هی ػُؼ.تضْیل گـػػ(. ٓـف ػیگـ هْیَ آالػبتی امت کَ ت

ُن کَ گقاؿىبت کبهل ثبىٌؼ ثبف ُن ًوی تْاى ػؿک کبهل ّ هٌبمجی ؿا اف ًـم اكقاؿ ػؿ صبل تْمؼَ هٌتول کـػ. ثَ 

 هيکالت كْم، هيکل تلنیـ ًبػؿمت ػؿعْامت ُبی تین اف مبفهبى ؿا ًیق ثبیؼ اّبكَ کـػ.

ف ٓـین ثـگقاؿی رلنبتی ثیي تین ّ ا گلتَ ىؼٍ کَ هکبلوَ ثبیؼ چِـٍ ثَ چِـٍ ٍْؿت ثگیـػ.ػؿ ایي اٍل ٍـاصتبً 

ػؿ ّاهغ هکبلوَ  هيتـی)ًوبیٌؼگبى مبفهبى( هی تْاى ثَ مـػت ُـ ًْع آالػبت ؿا ثَ ٍْؿت ػّ ٓـكَ ػًجبل کـػ.

ت عْػ ؿا اف ًـم اكقاؿ ثیبى ػؿ یک رلنَ هيتـی اًتظبؿا صْْؿی ٓـكیي مـیغ تـیي ؿاٍ اًتوبل آالػبت هی ثبىؼ.

ّ ُوچٌیي آالػبت الفم رِت تْمؼَ ؿا ػؿ اعتیبؿ تین هـاؿ هی ػُؼ. ػؿ آى ٓـف تین ُن ػؿ ٍْؿت  هی کٌؼ

تین ًیق ػؿ رلنَ ثَ ٍْؿت اؿائَ کوجْػ آالػبت ػؿ آى ّاصؼ هی تْاًؼ ػؿعْامت آالػبت ًوبیؼ. گقاؿىبت 

ي امت کَ ػؿ  ٍْؿت ثَ ّرْػ آهؼى ُـ اثِبهی، آى اثِبم ػؿ ىلبُی هٌتول هی ىْػ. هقیت هِن ایي ىیٍْ ای

 لضظَ ثـ ٓـف عْاُؼ ىؼ.

تب ایٌزب ػؿ ؿاثطَ ثب مـػت اًتوبل آالػبت ّ ٍضت آالػبت هٌتول ىؼٍ هطبلجی کلتَ ىؼ. مْالی کَ ایي رب 

ای چبلو  ُـ ىیٍْهطـس امت ایي امت کَ آیب هی تْاى ػؿ رلنبت صْْؿی، آالػبت کبهلی ؿا هٌتول کـػ؟ 

هيکل عبٍی ثـای هغبٓت  ػؿ ؿّه پیيیي ُـ چوؼؿ ُن آالػبت فیبػ ّ ْٓالًی ثبىؼ ُبی عبً عْػ ؿا ػاؿػ.

ّلی ؿّه هضبّؿٍ ای ؿّ ػؿ ؿّ ؿّىی امت فهبى هضْؿ؛ ثَ ایي ػلیل کَ صزن آالػبت فیبػ امت  ایزبػ ًوی کٌؼ

یک  هؼت ثبػج کبُو کبؿایی اػْبی هی ىْػ.ّ رلنبت ؿا ًوی تْاى ثـای هؼت فیبػی اػاهَ ػاػ. رلنبت ثلٌؼ 

. اف ٓـكی افػیبػ رلنبت کْتبٍ هؼت ًیق اف مْی رلنَ ْٓالًی ؿا هی تْاى ثَ چٌؼ رلنَ کْتبٍ تـ تونین کـػ

ثِتـیي ؿاٍ صل ایزبػ تْافًی ثیي ؿّه مٌتی)تجبػل امٌبػ( ّ ؿّه رؼیؼ)هضبّؿٍ ؿّ ػؿ ؿّ(  ٓـكیي پؾیـكتَ ًيْػ.

وتـیي هّْْػبت ػؿ رلنبت هطـس ىًْؼ ّ هّْْػبتی کَ ػهت ّ ثـؿمی ثیيتـی ًیبف ثِتـ امت هِ هی ثبىؼ.

ثبیؼ اف هؼیـیت فهبى عْثی ثـعْؿػاؿ ثَ ْٓؿ کلی رلنبت هضبّؿٍ ای  ػاؿًؼ ؿا ثَ ٍْؿت مٌؼ ّ كـم هٌتول کـػ.

تْاكوبت ّ بىؼ ثـای ّ ثِتـ امت ثـؿمی ُب ّ تلضٌ ُب پیو اف رلنَ ٍْؿت ثپؾیـػ ّ رلنَ هکبًی ث ثبىٌؼ

َ رْیی ػؿ ّهت اف تکٌْلْژی ُبیی چْى ّیؼیْ کٌلـاًل كاؿائَ ًتبیذ.)تین تْمؼَ ّ هيتـی هی تْاًٌؼ ثـای ٍـ

 ًیق ثِـٍ ثجـًؼ(.

 ًشم افضاس کاس کٌٌذٍ اصلی تشیي هؼیاس پیؾشفت اعت. .7



 ثبىؼ. کبؿثـػ پؾیـیل کَ ػؿ عْػ ػاؿای پتبًنی ُوبًطْؿ کَ هجالً اىبؿٍ ىؼ ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ًـم اكقاؿی امت

الجتَ الفم ثَ ؽکـ امت ثـای ثـعی اف  ایي هّْْع ػؿ صویوت ؿّی یکی اف ثؼیِیبت تْمؼَ ًـم اكقاؿ تبکیؼ هی کٌؼ.

 تْمؼَ ػٌُؼگبى ثَ ّیژٍ امتلبػٍ کٌٌؼگبى اف ؿّه ُب مٌتی چٌؼاى ثؼیِی ًوی ثبىؼ.

پـّژٍ ّ صتی هیوت گؾاؿی امتلبػٍ هی ىؼ، یکی اف هؼیبؿُبی ًَ چٌؼاى عْثی کَ ػؿ گؾىتَ ثـای پیيـكت 

عٔ کؼ ثْػ ّ پل اف یک ػّؿٍ تؼؼاػ  10000ثَ ایي ٍْؿت کَ اگـ ثـًبهَ ای ػاؿای  تؼؼاػ عطْٓ کؼ هٌجغ ثْػ.

الجتَ ایي  % پیيـكت کـػٍ امت.Xعٔ کؼ هی ؿمیؼ ایي گًَْ تلنیـ هی ىؼ کَ پـّژٍ  15000عطْٓو ثَ 

لَ ای( هـمْم ثْػ امتلبػٍ هی ىؼ) کَ الجتَ ػؿ ُوبى هْهغ ًیق َ)لْؿّه فهبًی ثـًبهَ ًْینی مبعت یبكت

هيکل ایي ؿّه ایي امت کَ ثـای یک کبؿثـػ ثنتَ ثَ هِبؿت تْمؼَ ػٌُؼگبى پیبػٍ  ؿّه ثنیبؿ ّؼیلی ثْػ(.

ّ اف تیوی  عٔ کؼ اف تیوی یک کبؿثـػ 5000مبفی ُبی هتلبّتی ؿا هی تْاى اؿائَ ػاػ. ثٌبثـایي هوکي امت ثب 

اف ٓـكی ػؿ ػًیبی ّاهؼی ایي کبؿثـ ًِبیی امت کَ اف کبؿثـػ امتلبػٍ هی کٌؼ ّ  کبؿثـػ اؿائَ ىْػ. 5ػیگـ 

کبؿثـ ػؿ کبؿثـػ تـییـی صل ًکٌؼ، ًـم اكقاؿ ػوالً پیيـكتی ًؼاىتَ  پیيـكت آى ؿا تؼییي هی کٌؼ ثٌبثـایي اگـ

 امت.

ػیگـی ًیق پیو اف ایي آفهبیو ىؼٍ امت هبًٌؼ هؼیبؿ  (!)آهیق ػالٍّ ثـ ؿّه ُبی كْم الؾکـ ؿّه ُبی كبرؼَ

هبٍ ثـًبهَ ؿیقی ىؼٍ ثبىؼ ثب هٌطن ؿّه پیيـكت پـّژٍ ثب  10كـُ کٌیؼ پـّژٍ ای ثـای فهبى امتلبػٍ ىؼٍ. 

! کَ ثـآّؿػی کبهالً اىتجبٍ امت. % امت20ػاؿای پیيـكت  امتلبػٍ اف فهبى ثب گؾىت ػّ هبٍ اف ىـّع، پـّژٍ

. كـآیٌؼ تْمؼَ ًـم اكقاؿ یک كـآیٌؼ هطؼی ًینت کَ لبًَ ایي ؿّه اف ٌٍبیغ ػیگـ ثَ ػبؿیَ گـكتَ ىؼٍ امتهتبم

ق ػّثبؿٍ کبؿی ارتٌبة ًبپؾیـ امت. گبُی ػؿ ثِتـیي ىـایٔ تْمؼَ ًیثتْاى ثب هبٓؼیت ػؿثبؿٍ فهبى ّ کبؿثـػُبی آى 

تْمؼَ ػٌُؼگبى ػؿ ؿامتبی صلع فهبى تْمؼَ اف ؿّه ػّثبؿٍ کبؿی ُوْاؿٍ ثب اتالف فهبى ُوـاٍ امت. اهـّفٍ ػؿ 

ثَ ػویؼٍ ثنیبؿی ایي کبؿثـػ ُبی ًـم اكقاؿ  ُبیی چْى "تْمؼَ ًـم اكقاؿ هجتٌی ثـ هطؼَ امتلبػٍ هی ىْػ.

ثَ ػجبؿت ػیگـ ػؿ ٍْؿتی هی تْاى پیيـكت یک ًـم اكقاؿ ؿا ؿّ ثَ  پیيـكت تْمؼَ ؿا تؼییي هی کٌؼ.امت کَ 

 کبؿثـػُبی هلیؼ )هبثل امتلبػٍ( آى ػؿ ُـ تکـاؿ ؿّ ثَ اكقایو ثبىؼ.ؿىؼ تؼجیـ کـػکَ 

فشآیٌذُای آجیل تْعؼَ پایذاس سا تشّیج هی دٌُذ. حاهیاى، تْعؼَ دٌُذگاى ّ کاستشاى تایذ قادس  .8

 تَ حوایت اص عشػت ثاتتی تَ صْست ًاهحذّد تاؽٌذ.

 اؿائَ کٌؼ. ؿاپبیؼاؿی ػؿ یک ًـم اكقاؿ ثَ ایي هؼٌی امت کَ یک ّؿّػی ػؿ ىـایٔ هغتلق عـّری ُبی یکنبًی 

گْیٌؼ ّ ًـم پبمظ یک ًـم اكقاؿ ؿا ػؿ صبالت هغتلق، پبیؼاؿی ًـم اكقاؿ هی  ًؼت ػؿ ثـاثـ تـییـات  بػؿ صویوت هو

ج ػؿ ایي كَل پبیؼاؿی ًـم اكقاؿ ضاهب هّْْع هْؿػ ث بهٌؼ.اكقاؿی کَ ایي ّیژگی ؿا ػاؿا ثبىؼ ًـم اكقاؿ پبیؼاؿ هی ً

تْمؼَ پبیؼاؿ ثَ ایي هّْْع اىبؿٍ ػاؿػ کَ تاله ثـای تْمؼَ ػؿ یک ثبفٍ  ًینت ثلکَ تْمؼَ پبیؼاؿ هی ثبىؼ.

ُلتَ ای ثبىؼ ّ ایي  2ثبفٍ فهبًی تْمؼَ كـُ کٌیؼ  فهبًی ػؿ ىـایٔ هغتلق ًتیزَ یکنبًی ؿا اؿائَ ػُؼ.

اگـ ایي تکـاؿُب اف ًظـ کویت ّ کیلیت ػاؿای ًتبیذ توـیجبً  ػؿ تْمؼَ ای ثب ىـایٔ هغتلق اًزبم ىًْؼ.تکـاؿُب 

اف ُوَ اػْبی ػؿگیـ ػؿ پـّژٍ)صبهیبى، ثغو ػّم اٍل  یکنبًی ثبىٌؼ تْمؼَ هؾکـ تْمؼَ ای پبیؼاؿ امت.

ػت حبثت ًتیزَ یک تْمؼَ پبثؼاؿ ایي مـ مـػتی حبثت ؿا ثـای تْمؼَ ٓلت هی کٌؼ.تْمؼَ ػٌُؼگبى ّ کبؿثـاى( 

اگـ ثَ رولَ  مت کَ ایي مـػت حبثت تب چَ فهبًی ثبیؼ اػاهَ ػاىتَ ثبىؼ.ا صبل مْال ایٌزب هی تْاًؼ ثبىؼ.

ػّم اف اٍل ربؿی تْرَ ىْػ ّاژٍ "ًبهضؼّػ" ثَ چين هی عْؿػ کَ پبمظ مْال كْم الؾکـ امت. ایي کلوَ 

پـّژٍ ُب ػاؿای فهبى ُبی هضؼّػی هی ثبىٌؼ؛ هضؼّػٍ فهبًی فیـ  ت.ثنیبؿ ُْىوٌؼاًَ ػؿ رولَ تؼجیَ ىؼٍ ام

اگـ كـآیٌؼی ثتْاًؼ تْویي کٌؼ کَ تْمؼَ ؿا ثَ ٍْؿت ًبهضؼّػ ثب مـػتی  هزوْػَ ای اف فهبى ًبهضؼّػ امت.

 کبؿ ثـػ.َ حبثت پیو ثجـػ، ایي كـآیٌؼ ؿا هی تْاى ثـای اًْاع پـّژٍ ثب گنتـٍ فهبًی هتلبّت ث

 ٍبصت ًظـاى هقیت هتؼُبی مٌتی ؿا ثـ هتؼُبی كـآیٌؼ هؼؿى پیو ثیٌی پؾیـ ثْػى آى ُب هی ػاًٌؼ.ثـعی اف 

هی ىْػ یک پـّژٍ هؼیـیت پؾیـ پیو ثیٌی پؾیـی، ثبػج  پیو ثیٌی پؾیـی ٍلت هِوی ػؿ یک پـّژٍ امت.

آّؿػ هؼیـیت آى پـّژٍ  ىْػ ثَ ایي هؼٌب کَ اگـ ثتْاى پیو ثیٌی ُبی هٌبمجی اف فهبى ّ ُقیٌَ یک پـّژٍ ثؼمت

اف  مـػت تْمؼَ حبثت ثب هبثلیت پیو ثیٌی پؾیـی یک پـّژٍ ؿاثطَ هنتوین ػاؿػ. ثَ هـاتت آمبى تـ عْاُؼ ىؼ.

 ایي ؿّ هِوتـیي هقیت حبثت ثْػى مـػت تْمؼَ یک پـّژٍ ؿا هی تْاى هؼیـیت پؾیـی ثِتـ ػاًنت.

 چاالکی هی ؽْد.تْجَ هذاّم تَ تشتشی فٌی ّ طشاحی خْب هْجة استقاع  .9

( تنـیغ صـکت الک پيتی تْمؼَ مٌتی ًـم اكقاؿ ّ ایزبػ چبالکی ػؿ آى امت. چبالکُؼف اٍلی ثیبًیَ آریل)

ػؿ ثنیبؿی اف پـّژٍ ُب فهبى  تؼییي کٌٌؼٍ تـیي ػٌَـ ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ امت. ،فهبىثَ رـأت هی تْاى گلت 

صتی اگـ ػؿ احـ اىتجبٍ هزجْؿ ثَ ػّثبؿٍ کبؿی کل  بىؼ.هؼیبؿ هیوت گؾاؿی اؿفه گؾاؿی ّ هْكویت پـّژٍ هی ث



هیالػی 90ػؿ اّایل ػَُ  ثبف ُن ایي فهبى امت کَ تؼییي کٌٌؼٍ هی ثبىؼ. پـّژٍ ىْین )ًـم اكقاؿ ؿا اف ًْ ثنبفین(

ثٌبثـایي  کلیؼ اكقایو کیلیت هضَْالت ًـم اكقاؿی ؿا ػؿ تنـیغ كـآیٌؼ تْمؼَ یبكتٌؼ. ثنیبؿی اف تْمؼَ ػٌُؼگبى

ثَ ثیبى مبػٍ تـ چبالک مبفی كـآیٌؼ  تْمؼَ ًـم اكقاؿ ىؼ. کـػىتـ ک المؼی ػؿ کيق ؿّه ُبیی ثـای چب

فهبى ثیيتـ ػؿ تْمؼَ، هضَْل ثب کیلیت تـی ؿا ًتیزَ  ؽعیـٍتْمَ ثبػج صلع ّ هؼیـیت ثِتـ فهبى هی ىْػ . 

 هی ػُؼ.

ثِتـ  اى ػّ ػبهل اكقایو چبالکی ػؿ تْمؼَ هؼـكی ىؼًؼ.ْثـتـی كٌی ّ ٓـاصی عْة ٍـاصتبً ػؿ ایي اٍل ثَ ػٌ

ثـعی تکٌیک  ػؿ تْمؼَ ُوْاؿٍ ػؿ پی تکٌیک ُبی كٌی ثـتـ ثبىٌؼ.چبالکی امت تْمؼَ ػٌُؼگبى ثـای صلع 

هی ُوَ تکٌیک ُبی هيبثَ ػؿ ًِبیت ثَ یک ًتیزَ عتن َ ػیگـی هقیت ُبی اّبكَ تـی ػاؿًؼ. ُب ًنجت ث

 يتـ ٍْؿت هی پؾیـػ ثَ ای ی ثـتـ ػوْهبً ٓـاصی، پیبػٍ مبفی ّ الجتَ عطب یبثی ثِیٌَاهب ػؿ تکٌیک ُب ىًْؼ.

اكقایو چبالکی ػؿ تْمؼَ هؼٌی کَ کوتـ ػاؿای پیچیؼگی ُنتٌؼ کَ ایي عْػ هْرت ؽعیـٍ فهبى ّ هتؼبهجبً 

ػؿ یک تْمؼَ ًْػی اگـ ٓـاصی اّلیَ ثب ٓـاصی ًِبیی هوبینَ ىْػ هوکي امت تلبّت كبصيی  عْاُؼ ىؼ.

ْمؼَ ًـم اكقاؿ کبهالً ٓجیؼی امت چـا کَ تْمؼَ ػؿ ْٓل ػوـ عْػه ثیي آى ُب هيبُؼٍ ىْػ؛ ایي صبلت ػؿ ت

ـییـ ًیبفُب ًیق یک تى تـییـات ثنیبؿی ؿا هتضول هی ىْػ، ػالٍّ ثـ ایي ًوی تْاى تْویي کـػ کَ یک ٓـاصی ثؼّ

 امت. ٓـاصی عْة

اهب ایي ربیگقیٌی اؿلت یک هيکل ػوؼٍ  ربیگقیٌی یک ٓـس ثب ٓـاصی ثـتـ اهـ ػبػی ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ امت.

ثب ایٌکَ ػّثبؿٍ کبؿی ػؿ تْمؼَ ُبی ًـم اكقاؿی اتلبهی هؼوْل امت  ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ آى ُن ػّثبؿٍ کبؿی امت.

کَ الجتَ  Well Designًبم ٓـاصی عْة ) ثَ اٍطالصی یيَ ػؿ پی کبُو آى ُنتٌؼ.اهب تْمؼَ ػٌُؼگبى ُو

ثیي تْمؼَ ػٌُؼگبى ّرْػ ػاؿػ کَ اىبؿٍ ثَ ٓـاصی  یبػ ىؼٍ امت( Good Designػؿ ثیبًیَ آریل اف آى ثَ ػٌْاى 

ىْػ ّ ثَ هی ثَ ایي هؼٌی کَ ٓـاصی اف ًظـ كٌی ػؿ مطش ثبالیی اًزبم  ثب صؼاهل ػّثبؿٍ کبؿی هوکي ؿا ػاؿػ.

ػ ّ آى ػّثبؿٍ کبؿی ُوْاؿٍ یک پیبهؼ هٌلی ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿ کیلیت ثبال ًیبفی ثَ ػّثبؿٍ کبؿی ًغْاُؼ ثْػ. مجت ایي

ثبیؼ ثب امتلبػٍ اف یک ٓـاصی عْة اف ػّثبؿٍ  ُوْاؿٍثـای ارتٌبة اف اتالف ّهت  اتالف ّهت. چیقی ًینت رق

ثؼیِی امت کَ ایي پیيگیـی ثَ ْٓؿ هنتوین ػؿ ثبال ثـػى چبالکی تْمؼَ ًوو  کبؿی پیيگیـی ثَ ػول آّؿػ.

 الجتَ ًبگلتَ ًوبًؼ یک ٓـاصی عْة ػولی فهبى ثـ امت. ػاؿػ.

ٍ کبؿی ٓـاصی ثَ هـاتت فهبى کوتـی اف ثـعی ثـ ایي ػویؼٍ ُنتٌؼ کَ امتلبػٍ اؿ ىیٍْ آفهْى ّ عطب ّ ػّثبؿ

ػؿمت امت کَ ػّثبؿٍ ػؿ ثـعی  طغ ًوی تْاى ػؿ ایي هْؿػ ًظـ ػاػ.اهب ثَ ْٓؿ ه یک ٓـاصی عْة عْاُؼ ثـػ.

ى اًـژی تْمؼَ اهب پیبهؼُبی هٌلی ػیگـی چْى تلق کـػ اّهبت فهبى کوتـی اف یک ٓـاصی عْة اعؾ هی کٌؼ

اف ٓـكی ٓـاصی  صیَ تین ؿا ثب عْػ ثَ ُوـاٍ ػاؿػ.هِوتـ تبحیـ هٌلی ػؿ ؿّػٌُؼگبى، اكقایو هيوت ّ اف ُوَ 

ٌُگبهی کَ هقایب ّ هؼبیت ػّ چیق ثـاثـ  ًیق ػاؿػ ّ تاله هْبػلی ؿا ٓلت هی کٌؼ. عْة ثَ ػاًو كٌی ثبالیی

ک ٓـاصی هی تْاى یػؿ هّْْع هْؿػ ثضج هب  هی ىْػ ثِتـ امت ًنجت ثَ ىـایٔ، تْافًی ثیي آى ُب ایزبػ کـػ.

( هی Well Designیک ٓـاصی هؼوْلی کَ ایي عْػ فهبى کوتـی ًنجت ثَ یک ٓـاصی عْة)عْة ؿا ربیگقیي 

اف صبلتی کَ  گیـػ ّ اف ٓـكی مبیـ کبمتی ُبی ٓـاصی ًنجتبً عْة ؿا ثب ػّثبؿٍ کبؿی ُبیی ثَ هـاتت کوتـ

 ٓـاصی ػبػی امت رجـاى کـػ.

 ًثایذ اًجام گیشد( ضشّسی هی تاؽذ.عادگی )ٌُش حذاکثش عاصی کاسُایی کَ  .10

مبػگی ثَ ػٌْاى یک ّـّؿت یبػ هی ػٍ مبفی كـآیٌؼ تْمؼَ اىبؿٍ ػاؿػ ّ اف ایي اٍل ثَ ْٓؿ هنتوین ثَ مب

مبػگی ػجبؿت امت اف "ٌُـ صؼاکخـ مبفی کبؿُبیی کَ ًجبیؼ  ػؿ ػل ایي رولَ مبػگی تؼـیق ىؼٍ امت.کٌؼ. 

ٌُـ ثیيتـیي کبؿ اًزبم ًيؼٍ! ایي  مبػگی ثَ ػٌْاى یک ٌُـ یبػ هی ىْػ. ػؿ اثتؼای ایي تؼـیق اف اًزبم ػاػ".

َ کـػى کبؿُبی ٌایزبػ کٌؼ پل ثِتـ امت ثَ ایي ٍْؿت ثیبى ىْػ: ٌُـ کویتؼـیق گٌگ هی تْاًؼ کوی اثِبم 

کَ اگـ ػؿ كـآیٌؼ تْمؼَ کبؿُبی اّبكی ّ ًبالفم ؿا ثَ صؼاهل  ثَ فثبى مبػٍ تـ ایي اٍل ثَ هب هی گْیؼاّبكی. 

چـا ثَ ثیبًی ػیگـ مبػگی پبمظ ایي مْال امت:  ثـمبًین مـػت ّ چبالکی تْمؼَ اكقایو عْاُؼ یبكت.

ایي مْال ؽُي  ُوچٌبى کٌؼ امت؟ RUPتْمؼَ ًـم اكقاؿ ثب امتلبػٍ اف كـآیٌؼُبی هْی ّ پیچیؼٍ ای ُوچْى 

 هیالػی ؿا ثَ عْػ هيـْل کـػٍ ثْػ. 90هیالػی ّ اّایل ػَُ  80ؼَ ػٌُگبى اّاعـ ػَُ ثنیبؿی اف تْم

تْمؼَ  ثنیبؿی اف ایي تْمؼَ ػٌُگبى ثـ ایي ثْػًؼ کَ ؿیيَ ایي هؼْل ػؿ پیچؼگی كـآیٌؼ تْمؼَ ًِلتَ امت.

 امت آى ؿا تؼـیق کٌین؛ثـای ىٌبعت هلِْم پیچیؼگی ثِتـ  امت. ّ پـ ُقیٌَ ًـم اكقاؿ پیزیؼٍ ّ ثنیبؿ فهبى ثـ

پیچیؼگی ػجبؿت امت اف اؿتجبٓ هجِن ػّ یب چٌؼ ػٌَـ ثَ ْٓؿی کَ الگْی ؿكتبؿی آى ُب ثَ ػٌْاى یک کل هبثل 

ػاىتَ ثبىین ؿكتبؿُبی ایي ػٌبٍـ  كـُ کٌیؼ چٌؼ ػٌَـ ثب ّیژگی ُبی کبهالً ىٌبعتَ ىؼٍ پیو ثیٌی ًجبىؼ.

ػّ ػٌَـ اف ایي ػٌبٍـ ؿا ثب یکؼیگـ اؿتجبٓ هی ػُین. اف اؿتجبٓ ایي صبل  هبثل پیو ثیٌی امت.ّاصؼ تب صؼ فیبػی 



ّیژگی ُبی ّ  ُبی ایي ػٌَـ، ارتوبعیک ػٌَـ ثقؿگ تـ صبٍل عْاُؼ ىؼ کَ ّیژگی ُب ّ هضؼّػیت  ،ػّ

توبع ؿكتبؿُبی راهب آیب هی تْاى گلت ؿكتبؿ ػٌَـ رؼیؼ ًیق ات ُبی ػٌبٍـ تيکیل ػٌُؼٍ آى امت. هضؼّػی

ؿكتبؿُبی ػٌبٍـ کْچک هوکي امت ثب ُن ػؿ تْبػ ثبىؼ ّ یب تـکیت ػٌبٍـ تيکیل ػٌُؼٍ آى امت؟ هطلوبً عیـ. 

آى ُب هْرت ؿكتبؿی ًبىٌبعتَ ىْػ کَ ایي عْػ ثبػج ػؼم پیو ثیٌی پؾیـی ؿكتبؿ ػٌَـ ثقؿگ تـ عْاُؼ 

 .(15-1)ىکل ىؼ

ػٌَـ تـکیجی ثَ ػٌَـی ثقؿگ تـ ثب ّیژگی ُبی ثیيتـ ثؼل عْاُؼ ثب اّبكَ کـػى ػٌبٍـی ػیگـ ثَ ایي تـکیت  

ػؿ ًتیزَ ثَ ْٓؿ  ىؼ ّ ؿكتبؿ آى ؿكتبؿی ثَ هـاتت ًبىٌبعتَ تـ، پیو ثیٌی ًبپؾیـتـ ّ الجتَ پیچیؼٍ تـ هی ىْػ.

یت پیو ثیٌی پؾیـی پبییي کلی هی تْاى گلت هّْْػبتی کَ ىٌبعت کوتـی اف آى ُب ػاؿین هّْْػبتی ثب هبثل

" ُـچَ هبثلیت پیو ثیٌی پؾیـی پبییي ثبىؼ، پیچیؼگی  ُنتٌؼ ّ ثَ ػٌْاى یک اٍل ثبیؼ ثَ یبػ ػاىتَ ثبىین

 اكقایو هی یبثؼ".
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تْمؼَ ًـم اكقاؿ اف ارقای فیبػی تيکیل ىؼٍ کَ اؿتجبٓ تٌگبتٌگی ثب یکؼیگـ ػاؿًؼ اهب ٍـكبً ایي هّْْع ثبػج 

؛ ثلکَ هِوتـیي ػلیل ایي پیچیؼگی افػیبػ هْاًیي ّ ٌُزبؿُب ػؿ كـآیٌؼ ی ثی صؼ ّ صَـ آى ًيؼٍ امتپیچیؼگ

ػؿ اّیل ىکل صبل ثبیؼ ثـؿمی ىْػ کَ ایي هْاًیي چگًَْ ّاؿػ كـآیٌؼ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ىؼٍ اًؼ.  تْمؼَ امت.

ٌٍؼت ػیگـی( تْمؼَ ػٌُؼگبى اىتجبُبت فیبػی ؿا ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ هـتکت  ُـ گیـی ٌٍؼت ًـم اكقاؿ )هبًٌؼ

ایي کبُو م اكقاؿ ؿًّؼی تٌقلی ؿا پیو گـكتٌؼ. ایي اىتجبُبت ثَ هـّؿ ثب پیيـكت ٌٍؼت ًـ ی ىؼًؼ.ه

ّ كـآیٌؼ اف ایي ؿ اىتجبُبت ثب اكقایو کيق ؿّه ُب ّ اكقّػى آى ُب ثَ ٍْؿت هْاًیي ػؿ كـآیٌؼ تْمؼَ ُوـاٍ ثْػ.

 تْمؼَ ًـم اكقاؿ اف یک صبلت مبػٍ ثَ یک كـآیٌؼ هْی ّ ؿٌی کَ مـىبؿ اف هْاًی ّ ثبیؼ ّ ًجبیؼ ُب ثْػ تجؼیل ىؼ.

کیلیت كـآیٌؼ تْمؼَ ثبال ؿكت ّ پیـّ آى کیلیت ثب کن ىؼى عطب ّ کيق ؿّه ُبی رؼیؼ ّ ثِجْػ هْاًیي هجلی 

ؿٌی ىؼى كـآیٌؼ قایو کیلیت چٌؼاى ثؼّى هيکل اًزبى ًيؼ. اهب ایي اك ًـم اكقاؿُبی ًِبیی ًیق ثِجْػ یبكت.

کبُو ی ثبػج هْاًیي ّ ٌُزبؿُب ػؿ تْمؼَ اف ٓـكّرْػ  تْمؼَ ثَ هیوت اكقایو پیچیؼگی آى توبم ىؼ.

. ّاّش امت اصتوبل تْمؼَ ًبػؿمت عْاًؼ ىؼ اهب اف آى ٓـف پیچیؼگی كـآیٌؼ تْمؼَ ؿا ثَ ُوـاٍ عْاُؼ ػاىت

 پیچیؼٍ هنتلقم فهبًی ثَ هـاتت ثیيتـ ػاؿػ.کَ اًزبم کبؿ 

َ ؿیقی ػؿ تْمَ ّاؿػ هی کٌؼ؛ چـا کَ ثب ّرْػ ثَ ػویؼٍ ثنیبؿی پیچیؼگی ثقؿگ تـیي ّـثَ عْػ ؿا ثَ ثـًبه

آهْفه كـآیٌؼی پیچیؼٍ کبؿی امت ثل ػىْاؿ  پیچیؼگی، پیو ثیٌی اهْؿ مغت ّ گبُی ؿیـ هوکي هی ىْػ.

افػیبػ هْاًیي ّ ىیٍْ  اهب چیقی کَ آى ؿا پیزیؼٍ تـ هی کٌؼ ٌؼی ؽاتبً پیچیؼٍ امت.كـآیٌؼ تْمؼَ كـآی ّ ّهت گیـ.

 ُب امت.



)اٍل ربؿی( ثبیؼ مؼی 10ٓجن تٍْیَ اٍل  ؿاٍ صل هيکل پیچیؼگی كـآیٌؼ تْمؼَ ػؿ مبػگی ًِلتَ امت.

ثَ ایي هؼٌی کَ کبؿُبی اّبكی ثبیؼ ثَ صؼاهل ؿمؼ ّ  ىْػ كـآیٌؼ تْمؼَ تب صؼ هوکي مبػٍ ًگَ ػاىتَ ىْػ.

ُویيَ ثَ ربی اًزبم ىیٍْ ُبی تزـثَ ىؼٍ اهب پیچیؼٍ ثبیؼ ثَ ػًجبل کيق ىیٍْ ُبی رؼیؼ ثْػ کَ کبؿُب ؿا 

ُـ كـآیٌؼی اف هْاًیي ّ اٍْلی پیـّی هی کٌؼ کَ ثـ امبك آى ٓـاصی ىؼٍ امت. اؿلت كـآیٌؼُب  مبػٍ تـ کٌؼ.

گلتٌی امت کَ اٍْل ّ  اف اٍْلی کَ ثـایيبى تؼـیق ىؼٍ، کیلیت ًـم اكقاؿ ؿا تْویي هی کٌٌؼ. ثَ ىـٓ پیـّی

ثؼیِی امت کَ تْمؼَ ای ؿیـ هبثل  اهب اف ٓـكی عيک ّ ؿیـهبثل اًؼطبف ُنتٌؼ. ،هْاًیي ُـ كـآیٌؼ ّـّؿی

ّ اٍْل ػّؿی رنت . ػؿ ؿامتبی چبالک مبفی تْمَ ثبیؼ اف ثـعی هْاًیي اًؼطبف تْمؼَ ای چبالک ًغْاُؼ ثْػ

ػؿ  چٌؼ اٍل هّْْعاٍْل ػهیوی ثـای مبػٍ مبفی ّرْػ ًؼاؿػ اهب ؿارغ ثَ ایي  ّ تْمؼَ ای ثبف ؿا پیو گـكت.

 ایٌزب اؿائَ هی ىْػ:

 ب ثیٌو الفم ىًْؼ ت ًوی ثبىٌؼ ثبیؼ پـُیق ىْػ. مؼی ىْػ اٍْل اثتؼا ػؿک ؿای تْریِیااف هْایٌی کَ ػ

 کبهل ىْػ مپل ثب ػیؼی ثبف ّ توبیلی کبهل ثَ آى هجبػؿت ّؿفیؼ. ِبًنجت ثَ آً

 .ایي ػبهل ٓجیؼتبً ؿّی هْاًیي ّ اٍْل یک كـآیٌؼ  تْمؼَ ًـم اكقاؿ یک ػبهل هتـیـ ػاؿػ ّ آى ُن فهبى امت

ایي ٌُزبؿ پیو اف ایي ًجبیؼ ایي ػلیل کَ  ،تبحیـ هی گؾاؿػ. هوکي امت یک ٌُزبؿ ثَ گؾىتَ هـتجٔ ثبىؼ

 ارـا ىؼٍ امت ّ ؿّی آى تؤهل ىؼٍ ثَ آى اػتوبػ کـػ.

 هْاهؼی ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ تْمؼَ ؿّی هيکلی کَ ُیچ  ؿّی عْاٌُؼ ػاػ. یت ًبػؿالثـعی هْاًیي كؤ ػؿ صب

فهبى ثٌؼی پـّژٍ هی  کَ ایي عْػ ثبػج ػوت اكتبػى گبٍ پیو ًغْاُؼ آهؼ فهبى ّ اًـژی فیبػی هی گؾاؿین

. ثـای ایي صبالت ًبػؿ ثِتـ امت اربفٍ ػُین تب اتلبم ثیبكتٌؼ)تٌِب ػؿ ٍْؿتی کَ رقّ صبالت صیبتی ّ ىْػ

 اّطـاؿی ًجبىؼ( ّ مپل ثَ ؿكغ ػیت آى ثپـػافین.

ثـای مبػٍ ًگَ ػاىتي كـآیٌؼ  ثیي آى ُب امت. تْافىهزؼػاً ثِتـیي ؿّه ثیي چٌؼ ؿّه، هْاًیي یب صبالت ایزبػ 

تْمؼَ ثِتـ امت اٍْل ّ چبؿچْة عبٍی تؼییي ًيْػ تب تین ُب ثتْاًٌؼ عْػ ثَ ٍْؿت هّْْػی ایي مبػٍ 

مبػگی ًَ تٌِب ػؿ كـآیٌؼ تْمؼَ ثلکَ ػؿ ٓـاصی ًـم اكقاؿ ًیق ثبیؼ اػوبل ىْػ؛ چـا کَ  مبفی ؿا اػوبل کٌٌؼ.

اًتظبؿ ًینت ػؿ آیٌؼٍ ای ًقػیک ثـ امبك صل ػؿًّی ؿاصت  اف ػّؿ رِبى اهـّف مـىبؿ اف پیچیؼگی ُب امت ّ

ؿا پل ثقًؼ. ثَ ثیبًی مبػٍ تـ "ؿاصتی ػؿ  (ًـم اكقاؿی پیچیؼٍ )چْىیيتـی پیچیؼگی ُبی ث ،ٓلجی اًنبى

 مبػگی ًِلتَ امت".

 تِتشیي هؼواسی ُا، ًیاصهٌذی ُا ّ طشاحی ُا اص تین ُای خْد عاصهاًذٍ پذیذ هی آیذ. .11

ُبی عْػمبفهبًؼٍ تین ُبیی ُنتٌؼ کَ ػؿ آى ُـ ػْْ ُن ؿئیل امت ّ ُن هـئْك. ػؿ ایي تین ُب تین 

ػؿ ایي ًْع تین ُب هؼوْالً ًْع هؼیـیتی عبٍی ّرْػ ًؼاؿػ ّ هنبئل ثـ  تَویوبت اؿلت گـُّی اعؾ هی ىًْؼ.

ثَ ُوـاٍ ًظـ عْػ ؿا امبك تْاكن ثیي اػْب صل هی ىْػ. ٌُگبهی کَ هـاؿ امت تَویوی گـكتَ ىْػ ُـ ػْْ 

ػالیل آى ثیبى هی کٌؼ. تَویوبت ثنتَ ثَ گـٍّ ثـ امبك اکخـیت آؿا، ثِتـیي ایؼٍ، کن ُقیٌَ تـیي ؿاٍ صل، مـیغ 

ٌُگبم اعؾ یک تَوین ُوَ اػْبی یک تین هْظق ُنتٌؼ کَ ثَ آى  تـیي پیبػٍ مبفی ّ ... ٍْؿت هی پؾیـػ.

ایي تین ُب ػاؿای هؼیـ ًینتٌؼ ثلکَ عْػ  ین ؿا ثَ احجبت ؿمبًٌؼ.ػول کٌٌؼ هگـ ایي کَ ػلیلی عالف ارـای تَو

اهب ػؿ ثـعی اف تین ُب ىغَی ثَ ًبم ؿُجـ تؼییي هی ىْػ تب تین ؿا  اػْب ُنتٌؼ کَ تین ؿا هؼیـیت هی کٌٌؼ.

ؼ ثَ اتغبؽ هؼیـ ًینت ّ ًوی تْاًیک  یک ؿُجـ  ؿُجـی کٌؼ ّ اف اًضـاف تین اف ُؼف هوبًؼت ثَ ػول آّؿػ.

مؼی هی کٌؼ ػؿ هنیـی ػؿمت هؼم ثـ ػاؿػ ّ تین ؿا ػؿ ثلکَ تَویوبت ىغَی ثپـػافػ یب كـهبًی ٍبػؿ کٌؼ. 

 ُوـاٍ عْػ ػؿ آم هنیـ ُؼایت کٌؼ.

اگـ اكـاػ یک تین ػؿ تَویوی گیـی اػوبلی کَ عْػىبى اًزبم هی ػٌُؼ ىـکت ػاىتَ ثبىٌؼ ػوکـػ ثِتـی 

اف )كـهبى ثـػاؿی ثـای ُیچ کل عْىبیٌؼ ًینت ّ اكـاػ هبیلٌؼ ػؿ ُوَ اهْؿ  ثـای آى ػول عْاُؼ ػاىت.

هيبؿکت ػاىتَ ثبىٌؼ. ٓجیؼتبً کنبًی کَ عْػ ػبهل ُنتٌؼ ثَ ػلیل آىٌبیی ثیيتـ ثب ػول  (تَویوبت تب ارـا

 ثِتـ ػول ثـای آىثَ ًنجت ثَ کنبًی کَ ٍـكبً اف ػّؿ ارـای آى ؿا ًظبؿٍ هی کٌٌؼ،  هـثَْٓ ثِتـ هی تْاًٌؼ

ؼ َویوبت هٌطوی تـ ّ ارـایی تـ عْاُتَوین گیـی ًوبیٌؼ. تزـثَ ایي گًَْ هؼیـیت حبثت کـػٍ ایي ًْع ت

 .(16-1)ىکلثْػ
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ّرْػ تٌبهِ ثـای اكـاػی کَ ثب یکؼیگـ ُوکبؿی ػاؿًؼ اهـی امت ٓجیؼی ّ هؼوْل. ػؿ هؼیـیت مٌتی هؼوْالً ایي 

ثب امتلبػٍ اف  هيکالت اهب ػؿ گـٍّ ُبی عْػ مبفهبًؼٍ ایي گًَْ تٌبهْبت تْمٔ هؼیـ صل ّ كَل هی ىْػ.گًَْ 

 هْاًیي اف پیو تؼییي ىؼٍ ّ ًِبیتبً ثب ػعبلت ؿُجـ گـٍّ صل عْاُؼ ىؼ.

ایي ًْع  آى پیؼا امت ُوبًطْؿ کَ اف ًبم ًوطَ هوبثل تین ُبی عْػ مبفهبًؼٍ، هؼیـیت ثبال ثَ پبییي هی ثبىؼ.

هؼیـیت ثبال ثَ پبییي ؿا هؼیـیت مٌتی ًیق هی  ثَ ٍْؿت ملنَ هـاتجی اػاؿٍ هی ىْػ. )ثبال ثَ پبییي( هؼیـیت

ثـ امبك امي ًْع هؼیـیت  ًبهٌؼ چـا کَ مبل ُبی فیبػی امت کَ ػؿ ٌٍبیغ هغتلق اف آى امتلبػٍ هی ىْػ.

مطش یک هؼیـ تؼییي هی گـػػ تب اهْؿ مطش مبفهبى )یب تین( ثَ مطْس هغتللی تونین هی ىْػ. ثـای ُـ 

مطْس ثبالتـ اعؾ ىؼٍ ّ ػؿ ایي ًْع هؼیـیت تَویوبت اؿلت ػؿ  س پبییي تـ اف عْػ ؿا هؼیـیت ًوبیؼ.عْػ ّ مطْ

 ثـای ارـا ثَ ثغو ُبی هـثَْٓ اثالؽ هی گـػػ. 

ثَ ػاىتي صبلت ؿئیل ّ  پؾیـػ.ثبفعْؿػُبی هؼیـیتی اف ثغو ُبی ارـایی ثب كبٍلَ فهبًی ثنیبؿ فیبػ ٍْؿت هی 

هـئْمی اكـاػ یب كـهبى ػٌُؼٍ ُنتٌؼ یب كـهبى پؾیـ ثَ ػجبؿت ػیگـ اؿلت ىٌبعتی کَ هؼیـاى اف هضیٔ ُبی 

ارـایی ػاؿًؼ ثب ىٌبعت صویوی كبٍلَ فیبػی ػاؿػ. ثَ ػلیل یک ٓـكَ ثْػى هؼیـیت، تَویوبت ثب عطب ُوـاٍ 

َ هی ىْػ ّ اؿلت کبؿایی پبییٌی ػاؿًؼ. ثَ ػلیل كبٍلَ فیبػ هؼیـیت امت ّ اػوبلی کَ ثـ امبك تَویوبت گـكت

ًی، مـػت ارـایی ثنیبؿ پبییي ّ ًبکبؿآهؼ َ هـاتت ْٓاللثب پبییي تـیي مطش ارـایی ّ ػجْؿ تَویوبت اف ملن

چک بی کْاهب ثـای گـٍّ ُ ایي گًَْ هؼیـیت ُب اؿلت ثـای تین ُب ّ مبفهبى ُبی ثقؿگ اًتغبة هی ىًْؼ. امت.

اؿلت گـُّی ُبیی ثب تؼؼاػ اػْبی کن ُنتٌؼ اگـ  ػؿ آى ٓـف، گـٍّ ُبی عْػمبفهبًؼٍ گقیٌَ هٌبمجی ًینتٌؼ.

ػؿ ایي گًَْ تین ُب اف اكـاػ فیبػی امتلبػٍ ىْػ ثَ ػلیل تؼاعالت ثیو اف صؼ، ُـد ّ هـد ثَ ّرْػ هی آیؼ ّ تین 

ؼٌی ًینت کَ ًْع هؼیـیت عْػ مبفهبًؼٍ ثـای اهب ایي هّْْع ثَ ایي ه .(17-1)ىکل اف ُن گننتَ هی ىْػ

 تین ُبی ثقؿگ ؿیـ هبثل ارـا امت.

ُـ تین ثَ  ثـای اػوبل ایي گًَْ هؼیـیت، اكـاػ ثـ صنت كیلؼ کبؿی ىبى ثَ تین ُبی کْچک تونین هی ىًْؼ.

تین ُبی هغتلق ُـ کؼام ػاؿای ًوبیٌؼٍ ای هی ثبىٌؼ ّ اؿتجبٓ  ٍْؿت یک گـٍّ عْػ مبفهبًؼٍ اػاؿٍ هی ىْػ.

ػؿ ایي ٍْؿت عْػ ًوبیٌؼگبى گـٍّ ُب ًیق ػؿ مطضی ثبالتـ  هـاؿ عْاُؼ ىؼ.ي تین ُبی اف ٓـین ایي ًوبیٌؼٍ ثـ ای



َ ثَ ک یک گـٍّ ؿا تيکیل هی ػٌُؼ )چیقی ىجیَ ثَ ُیئت هؼیـٍ ثب اعتیبؿ ّ هؼؿت کوتـ ثـای ُـ کؼام اف اػْب(

ٍْؿت عْػ مبفهبًؼٍ هؼیـیت هی ىْػ. هؼوْالً ػؿ ایي ًْع هؼیـیت هؼیـ پـّژٍ هنئْل ُوبٌُگ مبعتي کل تین 

 .(18-1)ىکل ُب ّ اعؾ تَویوبت کالى ّ امتـاتژیک هی ثبىؼ

 

 : تین خْد عاصهاًذ17ٍ-1ؽکل 
 

 
 : هذیشیت کالى دس تین ُای خْد عاصهاًذ18ٍ-1ؽکل 

 

هؼیـیت ثبال  مبل ُب امت کَ ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ اف هؼیـیت مٌتی)ثبال ثَ پبییي( امتلبػٍ هی ىْػ. هتبملبًَ

ٓجیؼتبً اػوبل  ثَ پبییي ؽاتبً ثـ امبك هؼیـیت امیتب ثٌب ىؼٍ امت اهب تْمؼَ ًـم اكقاؿ ثـعالف آى پْیب امت.



اف ٓـكی مـامـی  كـآیٌؼ عْاُؼ ىؼ.کبُو چبالکی ّ مـػت ػؿ آى  هؼیـیتی اینتب ثَ یک كـآیٌؼ پْیب هْرت

 پـاکٌؼگی ّ ػؼم یکپبؿچگی هٌبمت ػؿ تْمؼَ عْاُؼ ىؼ. ثْػى هّْْػبتی هخل ًیبفهٌؼی ُبی ّ ٓـاصی هْرت

عْػ مبفهبًؼٍ هؼیـیتی پْیب امت ّ ثب كـآیٌؼی چْى تْمؼَ ًـم اكقاؿ ُوغْاًی هٌبمجی ػؿ ٓـف هوبثل هؼیـیت 

ػؿًتیزَ هی تْاى اػْبی تْمؼَ ؿا ثَ تین ُبیی  زوْػَ اف کبهپًٌْت ُب امت.یک ًـم اكقاؿ اف ػیگبٍ كٌی ه ػاؿػ.

ثٌبثـایي ُـ تین ثَ ْٓؿ  عْػمبفهبًؼٍ تونین کـػ ثَ ْٓؿی کَ ُـ تین هنئْل تْمؼَ یک کبهپًٌْت ثبىؼ.

هنتول ػول کـػٍ ّ ًیبفهٌؼی ُب ّ ٓـاصی ُب ثَ عْثی هضلی مبفی هی ىًْؼ تب ًَ تٌِب اف تؼاعل ثب ػیگـ 

کبهپًٌْت ُب هَْى ثوبًؼ ثلکَ ثتْاًؼ اؿتجبٓ عْثی ثب مبیـ کبهپًٌْت ُب )اف ػیؼگبٍ هٌبثغ اًنبًی مبیـتین ُب( ثـ 

ْاى اػػب کـػ "ثِتـیي هؼوبؿی، ًیبفهٌؼی ُب ّ ٓـاصی ػؿ تین ُبی عْػمبفهبًؼٍ اف ایي ؿّ ثَ رـأت هی ت هـاؿ کٌؼ.

 پؼیؼ هی آیؼ".

، تین ساجغ تَ چگًَْ هْثشتش ؽذى تفکش هی کٌذ، عپظ سفتاس خْد سا تش ندس فْاصل صهاًی هٌظ .12

 اعاط آى تطثیق ّ تٌظین هی کٌذ.

 تکـاؿونین هی ىْػ کَ ًبم ُـ کؼام اف آى ُب هٌظوی تُوبًطْؿ کَ هجالً ؽکـ ىؼ فهبى تْمؼَ ثَ كْاٍل فهبًی 

ُـ تکـاؿ اف هزوْػَ ػولکـػُبیی تيکیل هی ىْػ کَ اػْبی تین رِت تکویل پـّژٍ اًزبم هی ػٌُؼ.  امت.

 ایي هزوْػَ ػولکـػُب توـیجبً ػؿ تکـاؿ حبثت ُنتٌؼ اهب ػؿ ثـعی اف تکـاؿُب ثِتـ اف ػیگـ تکـاؿُب اًزبم هی ىًْؼ.

کیلیت ػولکـػُب ثَ ػْاهل فیبػی ّاثنتَ امت کَ ػؿ تین ُبی هغتلق هتلبّت امت. تلبّت ایي ػْاهل ًبىی 

اٍْل ػهیوی ّرْػ ًؼاؿػ کَ تؼییي کٌؼ تین ُب ثبیؼ  اف ىـایٔ هغتلق تْمؼَ، ًْع تین ُب ّ ًْع پـّژٍ هی ثبىؼ.

ا کَ اًؼطبف پؾیـی ّ آفاػی ػول اف تین ػؿ الجتَ ًجبیؼ ُن ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ چـ چگًَْ ػولکـػی ػاىتَ ثبىٌؼ.

ػولکـػ عْػ ثیبثؼ ّ ػؿ پی اٍالس آى اف ایي ؿّ ثِتـ امت ُـتین عْػ ایي ػْاهل کیلی ؿا ػؿ  تْمؼَ عْاُؼ گـكت.

 ثـآیؼ.

اىبؿٍ ىؼ یکی اف هقایبی تْمؼَ ثـ امبك تکـاؿ)چٌؼ تکَ( ًنجت ثَ تْمؼَ یک تکَ ُوبًطْؿ کَ مبثن ثـ ایي 

اػْبی تین ُب ثـ امبك ؿـیقٍ اًنبًی کوبل ٓلجی عْػ  تین هزبلی ثـای ثـؿمی عْػ ػاؿػ.ایي امت کَ 

ثٌبثـایي ػؿ ثـؿمی ُبی عْػ ػؿ اًتِبی ُـ تکـاؿ ثَ ػًجبل  ُوْاؿٍ ػؿ پی ثِجْػ ػوکـػُبی گؾىتَ ىبى ُنتٌؼ.

ػؿ ػًیبی ػولی  فهبى ثـ.. اهب یبكتي ایي ثِجْػُب ػؿ ػول کبؿی امت ثل ػىْاؿ ّ ًوبٓ هْت ّ ّؼق ىبى ُنتٌؼ

اهب ثیيتـ هيکالت ػاؿای ؿاٍ صل هی ثبىٌؼ ّ تین ُبی  یبكتي ؿیيَ هيکالت ػؿ ثـعی هْاهغ ؿیـ هوکي امت.

ثؼیِی امت ایي ثِجْػُب ثَ یکجبؿٍ تب ؿكتبؿ ّ ػولکـػ عْػ ؿا ثب آى ؿاٍ صل ُب تطجین ػٌُؼ.  اؿلت مؼی ػاؿًؼ

ثب اًزبم ایي كـآیٌؼ)ثـؿمی ػولکـػ ّ تٌظین ؿكتبؿ( تین ُبی ىبُؼ ثبال ؼ. ْاُؼ پؾیـكت ّ ثَ فهبى ًیبف ػاؿًٍْؿت ًغ

ُـ تین ثب اًزبم ایي ػولیبت عْػ ًظبؿتی هی تْاًؼ ثَ ْٓؿ  ؿكتي کیلیت ػولکـػ عْػ ػؿ تْمؼَ عْاُؼ ثْػ.

تْمؼَ کَ هی ػاًیؼ اكقایو کیلیت كـآیٌؼ یایو کیلیت كـآیٌؼ تْمؼَ عْػ ثبىؼ ّ ُوبًطْؿهنتوین ىبُؼ اكق

 .(19-1)ىکل ثـاثـ امت ثب اكقایو کیلیت هضَْل ًِبیی

 : ؽٌاعایی ػْاهل تِثْد ػولکشد دس ُش تکشاس19-1ؽکل 
 



ُؼف اف ٓـس ایي هطـس ىؼى ثیبًیَ آریل ایي امت کَ كـآیٌؼ تْمؼَ مـیغ تـ، هوـّى ثَ ٍـكَ تـ ّ الجتَ ثب 

ػؿ اٍل ایي اًتظبؿاتی امت کَ تْمؼَ ػٌُؼگبى ّ هيتـیبى ػؿ ػَـ صبّـ اف یک كـآیٌؼ کیلیت تـ اًزبم گیـػ. 

للبى ثیبًیَ آریل ثـ ْه امت كـآیٌؼ ُبی مٌتی ػیگـ هؼؿت اؿّبی ایي ًیبفُب ؿا ًؼاؿًؼ. هنلنتْمؼَ ػاؿًؼ ّ آًچَ 

ؿفه ُب ُنتٌؼ، كـآیٌؼ تْمؼَ ایي اػػب ُنتٌؼ کَ ثب پیبػٍ مبفی چِبؿ اؿفه ثیبًیَ ّ ػّافػٍ اٍل کَ صبهی ایي ا

 ثَ مطش چبالکی ثبالیی عْاُؼ ؿمیؼ.

ـْی ثَ هؼٌبی ٍضیش ّ مـیغ گبم ثـػاىتي هی ثبىؼ. ٍضیش اًزبم ػاػى کبؿُب ثنیبؿ هطلْة لچبالک اف هٌظـ 

اهب ػؿمت اًزبم ػاػى اهْؿ ػؿ تْمؼَ ىـٓی ٍـكبً  امت ّ ثبػج هی ىْػ کَ ًتیزَ کبؿ ثب کیلیت اف آة ػؿ آیؼ.

الفم امت ّلی کبكی ًینت. ایي هِن امت کَ کبؿ ثب کیلیت ػؿآیؼ اهب ًَ ثَ هیوت اف ػمت ػاػى فهبى! تَْؿ 

مبل ثَ اتوبم ؿمؼ ّ ثب كـُ ایٌکَ پـّژٍ ثنیبؿ ثب کیلیت اًزبم ىؼٍ  10مبل پل اف  3کٌیؼ پـّژٍ ای ثَ ربی 

ؿا ًـم  ـّژٍ ػیگـ هبثل امتلبػٍ ًوی ثبىؼ ّ ْٓل ایي هؼت هوکي امت ربی عْػمبل ایي پ 10امت، اهب پل اف 

 ػؿ ایي ٍْؿت ثب کیلیت ثْػى ًـم اكقاؿ ثَ تٌِبیی ػؿػی ؿا ػّا ًوی کٌؼ. اكقاؿُبی ؿهیت ػاػٍ ثبىؼ.

ُوبًطْؿ کَ هجالً ؽکـ  هٌزـ ثَ هْكویت ًغْاُؼ ىؼ. ًیقتْویي فهبى تْمؼَ اف ٓـف ػیگـ كؼا کـػى کیلیت ثـای 

کٌٌؼٍ ًبهیؼ  ؿا تْویي کٌؼ( ّ ًـم اكقاؿی ؿا هی تْاى کبؿ Workingىؼ ًـم اكقاؿ ثبیؼ ػؿ ُّلَ اّل کبؿ کٌؼ)ّیژگی 

ًنجت ػکل ػاؿػ  ّ ُـچَ مـػت ثبالتـ ؿّػ کیلیت  مـػت ثب ػهت کَ ػاؿای مطش کیلیت هٌبمجی ثبىؼ.

ْافى ثیي مـػت ثب ػهت ثَ هیوت اف ػمت ػاػى کیلیت توبم هوکي امت تٌقل پیؼا کٌؼ پل ػؿ ًتیزَ ػؼم ت

مـػت، چٌؼاى اف آى ربیی کَ ػؿ كـآیٌؼ ُبی پیيیي یب ثـ ؿّی ػهت ّ ػؿمتی تبکیؼ ىؼٍ یب ثـ ؿّی  عْاُؼ ىؼ.

ًتْاًنتٌؼ اػتوبػ تْمؼَ ػٌُؼگبى ؿا رلت کٌؼ. ثـ ایي امبك تْمؼَ ػٌُؼگبى ػؿ ؿامتبی اف ثیي ثـػى عالءُبیی 

كـآیٌؼ تْمؼَ ًـم كقاؿ ّرْػ ػاىت اٍْل ّ اؿفه ُبیی اثؼاع کـػًؼ کَ اىتـاک آًِب ؿا ػؿ ثیبًیَ آریل ًظبؿٍ کَ ػؿ 

اگـ ثب امتلبػٍ اف ؿّىی ُوَ اؿفه ُب ّ اٍْل آریل اؿّب ىْػ تْویي هی ىْػ کَ كـآیٌؼ تْمؼَ ثَ  گـػیؼ.

ؼاى آمبًی ًینت ّ تزـثَ ّ آفهْى ًیبف مطش ثبالیی اف چبالکی عْاُؼ ؿمیؼ. اهب اثؼاع یک ؿّه)هتؼ( کبؿ چٌ

، XPهیالػی ثَ ثؼؼ ؿّه ُبیی رِت پیبػٍ مبفی آریل هؼـكی ىؼًؼ اف رولَ امکـام،  90ػاؿػ. اف ػَُ 

Kanaban، Lean، . ... ّ ُـ کؼام اف ایي ؿّه  ُب هقایب ّ هؼبیت عبً عْػ ػاؿًؼ اهب ػؿ یک چیق اىتـاک  کـینتبل

 ه ُبی آریل ؿا پیبػٍ مبفی هی کٌٌؼ.ػاؿًؼ، آًِب ُوگی اٍْل ّ اؿف

ػؿ ایي ثیي ثـعی هتؼُب ثَ ػلیل ٓـاصی عْة، گنتـه ثِتـ ّ ىِـت فیبػ ثیيتـ هْؿػ تْرَ تْمؼَ ػٌُؼگبى 

ػؿ ثـعی اّهبت ًیق اف تـکیت ایي هتؼُب ثـای تْمؼَ ًـم اكقاؿ ًیق امتلبػٍ هی ىْػ کَ ثَ آى ؿّه  هـاؿ گـكتٌؼ.

هيِْؿتـیي ّ ثَ ػویؼٍ ثنیبؿی کبهل تـیي هتؼی کَ ػؿ عبًْاػٍ آریل هی تْاى  ىْػ.تـکیجی یب ُیجـیؼ گلتَ هی 

هؼـكی ىؼ ّ اف آى ثَ ثؼؼ )ثَ عًَْ پل اف تؼـیق ثیبًیَ آریل ػؿ  1991ایي هتؼ مبل  امت. امکـامیبكت هتؼ 

ًیق ایي هتؼ ثیيتـ ػؿ گـٍّ ُبی کْچک ّ هتْمٔ امتلبػٍ هی ىْػ اهب اعیـاً  ( ثنیبؿ تْمؼَ یبكت.2000مبل 

هتؼ  هْؿػ تْرَ ثنیبؿی اف گـٍّ ُبی ثقؿگ ثَ ػٌْاى هتؼی ػؿعْؿ ّ هٌبمت تْمؼَ ُبی مـیغ هـاؿ گـكتَ امت.

ـیغ ّ ؿاصت امکـام ثب اٍْلی کبهالً هتٌبمت ثب تْمؼَ ًـم اكقاؿ تؼـیق ىؼٍ امت اف ایي ؿّ آهْفه آى ثنیبؿ م

 Lean –ّ امکـام  XP –ٍْؿت هی پؾیـػ. )اف هتؼ ُبیی کَ ثَ ٍْؿت تـکیجی ثَ کبؿ ثـػ هی تْاى ثَ امکـام 

 اىبؿٍ کـػ(

ػؿ ایي  آهْفٍ ُبی ایي کتبة ػؿ ؿامتبی یبػگیـی پـٓـكؼاؿتـیي هتؼ عبًْاػٍ آریل یؼٌی امکـام اؿائَ هی ىْػ.

ػؿ ایي کتبة عْاُیؼ آهْعت کَ امکـام  کتبة مؼی ىؼٍ ُوَ هجبصج هْرْػ ػؿ امکـام پْىو ػاػٍ ىْػ.

  ثـای تْمؼَ عْػتبى تيکیل ػُیؼ.چینت؟ ّ چگًَْ ثبیؼ آى ؿا ثَ کبؿ ثجٌؼیؼ تب ػؿ ًِبیت ثتْاًیؼ گـُّی ػؿعْؿ 



 فصل دّم: اعکشام ّ هفاُین آى
لیي مْالی کَ هوکي امت اف عْػ ثپـمؼ ایي امت کَ امکـام چینت؟ ُـ کنی ثب ىٌیؼى امن امکـام اّ

ػؿ ایي ثبفی اكـاػ تین ثب ُوکبؿی ًقػیک ّ الجتَ  امکـام ػؿ لـت ًبم ًْػی ثبفی ؿاگجی)كْتجبل آهـیکبیی( امت.

هتؼ تْمؼَ ًـم اكقاؿ امکـام ًیق چْى ثَ اٍل ُوکبؿی ثیي اػْب پبیَ ؿیقی  مؼی ػؿ کنت پیـّفی ػاؿًؼ.فیبػ 

 ىؼٍ امت هبثل تيجیَ ثَ ثبفی امکـام امت.

ثـعی ثـ ایي ػویؼٍ اًؼ کَ امکـام یک كـین ّّؿک یب چبؿچْة هی ثبىؼ. ایي چبؿچْة ػؿ ّاهغ هبلجی ثـای تْمؼَ 

ایي ػمتَ اكـاػ ثـ ایي  ـم اكقاؿ تضت آى ُب تْمؼَ هی یبثؼ.ًـم اكقاؿ هی ثبىؼ ّ ػاؿای هْاًیي ّ اٍلی امت کَ ً

ػویؼٍ ُنتٌؼ کَ امکـام چبؿچْة ّ هبلجی ؿا ثـای تْمؼَ ػٌُؼگبى آهبػٍ هی مبفػ تب آى ُب ثتْاًٌؼ ًـم 

ایي چبؿچْة ًوو ُبیی ؿا کَ ػؿ تْمؼَ امتلبػٍ هی ىْػ تؼـیق هی  اكقاؿىبى ؿا ثـ امبك آى تْمؼَ ػٌُؼ.

هی کٌؼ. ُوچٌیي تؼییي هی ىْػ کَ چَ  تؼّیي ؿا ػاؿًؼك آى ؿّاثطی کَ ایي ًوو ُب ثب یکؼیگـ کٌؼ ّ ثـ امب

ثـای تْمؼَ ثبیؼ ٍْؿت گیـػ. اهب یک چبؿچْة ثَ تْمؼَ ػٌُؼگبى ػهیوبً ًوی گْیؼ اف چَ کبؿُبیی ّ چگًَْ 

لی هی تْاًؼٍْؿت ؿّىی ثـای تْمؼَ امتلبػٍ کٌٌؼ چـا کَ تْمؼَ یک ًـم اكقاؿ ًْػی ثَ ؿّه ُبی هغتل

ثٌبثـ آؿا ایي ػمتَ  پؾیـػ. تْمؼَ ًـم اكقاؿ یک ػول اًنبًی امت ّ ًوی تْاى ؿّه ػهیوی ثـای آى تؼـیق ًوْػ.

 اف اف ٍبصت ًظـاى ثبیؼ اٍطالس كـین ّّؿک ّ یب چبؿچْة ؿا ثَ امکـام آالم کـػ.

کَ امکـام  آى ُب ثـ ایي ػویؼٍ ُنتٌؼ ػیؼگبٍ ػیگـی ؿارغ ثَ ایي هّْْع ػاؿًؼ. ،ـاىظاهب ثـعی ػیگـ اف ٍبصت ً

ایي ػمتَ ػویؼٍ ػاؿًؼ کَ امکـام ػؿ صبل صبّـ تٌِب  ثَ تٌِبیی عْػ یک هتؼ)ؿّه( تْمؼَ ًـم اكقاؿ هی ثبىؼ

ی هی یک كـین ّّؿک ًینت ثلکَ ؿّىی امت هؼم ثَ هؼم کَ تْمؼَ ػٌُؼگبى ؿا تب اًتِبی تْمؼَ ُوـاُ

امکـام ؿّىی ثـای تْمؼَ یک ًـم اكقاؿ ؿا تؼـیق هی کٌؼ؛ تؼییي هی کٌؼ کَ چگًَْ کبؿُب ؿا اّلْیت ثٌؼی  کٌٌؼ.

ثٌبثـایي ثَ ػلیل ایي کَ امکـام ؿّه اًزبم ػاػى تْمؼَ  ّ مپل اًتغبة کٌین ّ چگًَْ اؿتجبٓبت ؿا مبهبى ػُین.

 تْمؼَ ًـم اكقاؿ ثبىؼ. ؼتْاًؼ یک هت ؿا اؿائَ هی کٌؼ ثَ ربی یک كـین ّّؿک ثْػى ٍـف هی

اگـ ثَ تؼـیق ُبی كْم ػهت ىْػ هيبُؼٍ عْاُؼ ىؼ کَ ُـ ػّ گـٍّ تلکـ ٍضیضی ؿارغ ثَ امکـام ػاؿًؼ. 

گـٍّ اّل ؿّه پیبػٍ مبفی  ؿّه یب هتؼ امت. ثَ اعتالف ایي ػّ گـٍّ ًبىی اف تؼـیق ُبی هتلبّت ىبى ًنجت

ػؿ ّاهغ  ًـم اكقاؿ ؿا ثَ ػٌْاى هتؼ تَْؿ هی کٌٌؼ اهب گـٍّ ػّم اف ؿّه ثَ ػٌْاى هـاصل كـآیٌؼ تْمؼَ یبػ هی کٌٌؼ.

ثـ امبك تؼبؿیق ُـ ػّ ًظـ ػؿمت ُنتٌؼ ّ ػؿ آى ُب اعتالف چٌؼاًی هيبُؼٍ ًوی ىْػ. تؼبؿیق ػیگـی ًیق اف 

عْػ ٍضیش ُنتٌؼ)هخالً گبُی امکـام ؿا هؼل كـآیٌؼ ًـم اكقاؿ هی ًبهٌؼ کَ ػؿ ًْع  امکـام ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ ًْع

ثِتـ ثَ ػویؼٍ ًگبؿًؼٍ اگـ ثغْاُین تؼـیق کبهل ّ ربهؼی اف امکـام ػاىتَ ثبىین  عْػ هی تْاًؼ ٍضیش ثبىؼ(.

 امت. هتؼّلْژیثگْیین کَ امکـام یک  امت

هتؼّلْژی اف چِبؿ آیتن كـین ّّؿک)چبؿچْة(، هتؼ)ؿّه(، ، ؿّه ىٌبمی امت. هؼٌبی لـْی هتؼّلْژی

ثـ ایي امبك کَ امکـام ًوًَْ ای اف پیبػٍ مبفی آریل هی ثبىؼ هی  .(1-2)ىکل تکٌیک)كي( ّ اثقاؿ  هی ثبىؼ

ُـ چبؿچْة یک مـی اٍْل ّ هْاًیي ؿا تؼـیق هی  تْاى گلت کَ آریل چبؿچْثی ثـای ارـای امکـام هی ثبىؼ.

امکـام ػؿ اٍل پیبػٍ مبفی  ػؿ ایي هبلت ربی هی گیـػ ثبیؼ ثَ ایي هْاًیي ّ اٍْل پبیجٌؼ ثبىؼ.کٌؼ ّ ُـ چَ 

پیبػٍ مبفی اؿفه ُب ّ اٍْل آریل هی ثبىؼ ّ ؿكتبؿی ؿا تؼـیق هی کٌؼ کَ ایي اؿفه ُب ّ اٍْل ؿا اؿّب کٌؼ. 

امکـام یک ؿّه  اؿفه ُب ّ اٍْل آریل ػؿ هبلت ػول ػؿ آیٌؼ. امکـام ػؿ صویوت ؿّىی امت ثـای ایي کَ

كـآیٌؼ تْمؼَ ًـم اكقاؿ  کلی ؿا تؼـیق هی کٌؼ تب ایي اؿفه ُبی ّ اٍْل ثَ ىیٍْ ػؿمتی پیبػٍ مبفی ىًْؼ.

کویل كـآیٌؼ تْمؼَ تُـ كـآیٌؼ ػیگـی ػاؿای هـاصل تـتیجی امت. امکـام ارـای هـصلَ ثَ هـصلَ ؿا تب  هبًٌؼ

امکـام ؿّىی ؿا هؼـكی هی کٌؼ تب ثتْاى تْمؼَ ؿا ثـ امبك اٍْل ّ هْاًیٌی اف ثَ فثبًی ػیگـ  ق هی کٌؼ.تؼـی

ػالٍّ ثـ ایي امکـام ػاؿای تکٌیک ُبی ثی ًظیـی ػؿ ػل عْػ  پیو تؼـیق ىؼٍ ثَ مطضی اف چبالکی ؿمبًیؼ.

ّی اًنبًی، تغویي فهبى ّ ُقیٌَ ّ... هی ثبىؼ کَ اف رولَ آى ُب هی تْاى ثَ تؼییي اّلْیت کبؿُب، تْفیغ ًیـ

 اىبؿٍ کـػ.
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ارـای ایي تکٌیک ُب اف هلقّهبت هؼیـیت پـّژٍ هی ثبىؼ. تکٌیک ُبی كْم الؾکـ ػؿ صویوت ؿّه ُبیی ثـای  

اؿفه فیبػی کَ  ملبًَ ثب ّرْػبهتؼّلْژی کَ هت آیتن آعـ یک اًزبم ػولیبت كـػی ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ هی ثبىٌؼ.

اثقاؿُب ثغو هِوی اف یک هتؼّلْژی هضنْة هی  ثـای تْمؼَ ػاؿػ کوتـیي ثِب ثَ آى ػاػٍ ىؼٍ اثقاؿُب امت.

ؿا اؿلت ثـ امبك ؿّه . اثقاؿُب ثَ تْمؼَ ػٌُؼگبى کوک هی کٌٌؼ تب یک پـّژٍ ؿا ثِتـ اػاؿٍ کٌٌؼ. اثقاؿُب ىًْؼ

اهب ثـعی اثقاؿُب ًیق  ُـ هتؼّلْژی اثقاؿ عبً عْػ ؿا ػاؿا امت.ُب ّ اٍْل یک هتؼّلْژی هی مبفًؼ اف ایي ؿّ 

ثَ ُـ صبل تزـثَ حبثت  ّرْػ ػاؿػ کَ صبلت ػوْهی ػاؿًؼ ّ ثـای ثبفٍ ّمیؼی اف هتْلْژی ُب ثَ کبؿ هی ؿًّؼ.

عْىجغتبًَ امکـام ػاؿای  کـػٍ امت کَ اػوبل ػؿّى یک پـّژٍ تْمٔ اثقاؿُبی هؼیـیتی ثِتـ اػاؿٍ هی ىْػ.

ثقاؿ ُبی ثب کیلیت ّ ربهؼی امت کَ هی تْاًؼ ُـ ًْع ًیبف تْمؼَ ػٌُؼگبى ؿا پبمظ ػُؼ. ثـ امبك آیتن ُبی ا

 ؽکـ ىؼٍ امکـام ؿا هی تْاى یک هتؼّلْژی هؼیـیت پـّژٍ ثب پکیزی کبهل ًبم ًِبػ.

 

ی، ثـًبهَ ُبی کَ ثب ثنیبؿی اف اًْاع پـّژٍ ُبی ًـم اكقاؿی چْى ثـًبهَ ُبی تزبؿ امکـام هتؼّلْژی امت

. ُوچٌیي اف ثبفٍ ّمیؼی اف پـّژٍ ُب اهٌیتی، ثـًبهَ ُبی ػاػٍ هضْؿ ّ ثبفی ُبی ؿایبًَ ای مبفگبؿ امت-صیبتی

ثب هؼت فهبى هغتلق پيتیجبًی هی کٌؼ. ػؿ ػَـ اهـّف تْمؼَ مـیغ ثیو اف پیو اُویت یبكتَ اف ایي ؿّ ثنیبؿی 

یکی اف ثقؿگ تـیي  امبك)مـػت ػؿ تْمؼَ( مبعتَ ىؼٍ اًؼ. اف هتؼّلْژی ُبی ًْیي )هبًٌؼ امکـام( ثـ ایي

کَ اف ُوَ پلت كـم ُبی هْرْػ پيتیجبًی هی کٌؼ ّ هضؼّػ ثَ مینتن ُبی عبٍی  هقایبی امکـام ایي امت

ُـ ىـکتی ًوی ثبىؼ. ثـعی هتؼّلْژی ُبی هؼیـیت پـّژٍ تْمٔ ىـکت ُبی تزبؿی مبعتَ هی ىًْؼ. 

صی کٌؼ. اگـ چَ هوکي امت ایي هتؼُب هؼؿت فیبػی ثـ امبك مینتن ُبی عْػ ٓـا هؼوْالً ایي هتؼّلْژی ُب ؿا

ػاىتَ ثبىٌؼ اهب اف آى ربیی کَ ثـای پلت كـم عبٍی ٓـاصی ىؼًؼ هوکي امت ثـای ػیگـ پلت كـم ُب چٌؼاى 

 هبثل امتلبػٍ ًجبىٌؼ.

تـی ىکنتَ هی ىْػ. ی کْچکامکـام کل تین ثَ گـٍّ ُب ػؿ هؼیـیت هٌبثغ ػؿ امکـام ثنیبؿ هؼؿتوٌؼ امت.

امکـام  ایي گـٍّ ُب ُـ کؼام ثَ ٍْؿت هنتول کبؿ هی کٌٌؼ ّ ثَ ٍْؿت عْػ مبفهبًؼٍ هؼیـیت هی ىًْؼ.

عْػ مبفهبًؼٍ ثْػى  ػؿ ىـکت ُبی کْچک تب مبفهبى ُبی ثقؿگ ارـا کـػ.کَ هی تْاى آى ؿا  هتؼّلْژی امت

. مبفهبى ُب اؿلت اف امت مٌتیفی آى ػؿ مبفهبى ُبی هؼیـیت گـٍّ ػؿ امکـام یکی اف چبلو ُبی پیبػٍ مب

امتلبػٍ هی کٌٌؼ ّ ُویي ثبػج هی ىْػ ثـعی اّهبت اف ایي هتؼّلْژی چٌؼاى امتوجبل پبییي  ثَهؼیـیت ثبال 

اف ایي ؿّ تٍْیَ ىؼٍ کَ ثـای پیبػٍ مبفی امکـام ثِتـ امت کل مبفهبى ثَ صبلت چبثک ػؿآیؼ ثَ  ًيْػ.

ثَ کبؿ ُنتٌؼ؛ ثبیؼ ثَ گًَْ ای ایي تین ُبی ّ ُوچٌیي عًَْ اگـ تین ُبی تْمؼَ ػؿّى مبفهبى هيـْل 

 ؿى تْمؼَ ػؿ یکثؼیِی امت صْْؿ امکـام ثَ ػٌْاى یک هتؼّلْژی هؼ مبفهبى اف ایي ًظـ ُوبٌُگ ثبىؼ.

ثـایي هؼیـیت مبفهبى مٌتی، ًبُوغْاُی ایزبػ کـػٍ ّ هوکي امت هبًٌؼ یک ػْْ پپًْؼی پل فػٍ ىْػ. ثٌب

الفم امت کَ ػؿ مبفهبًی کَ امکـام ػؿ آى ارـا هی ىْػ هجالً آهْفٍ ُبی الفم ثَ عًَْ ثـای اكـاػی کَ ثیو 

ىجغتبًَ امکـام اف هلبُین ٓجیؼی ّ هطبثن ثب ػًیبی ّاهؼی عْ اف ػیگـاى ثب تین تْمؼَ اؿتجبٓ ػاؿًؼ اؿائَ ىْػ.

 ػؿگیـ پـّژٍ ػؿ مبفهبى هی ىْػ. امتلبػٍ هی کٌؼ کَ عْػ ثبػج آهْفه مـیغ تـ ّ مبػٍ تـ اكـاػ

پیو اف ّؿّػ ثَ هجبصج اٍلی امکـام اثتؼا هـّؿی کلی اف چگًْگی اًزبم امکـام اؿائَ هی ىْػ تب یک آىٌبیی 

امکـام ػاؿای هلبُین ّ اٍطالصبت فیبػی امت اهب ػؿ ایي ثغو  ارـای امکـام صبٍل ىْػ.کلی اف چٌؼ ّ چْى 



ایي هلبُین ػؿ صؼ هغتَـی اؿائَ هی ىًْؼ تب ىـس هـّؿ کلی مبػٍ تـ ثبىؼ. هلبُین اؿائَ ىؼٍ ػؿ ایي ثغو 

 ػؿ كَل ُبی آتی ثَ ْٓؿ هلَل تّْیش ػاػٍ عْاٌُؼ ىؼ.

 هشّس کلی اعکشام

ثَ  بؿی اف كـآیٌؼ ُبی ًْیي تْمؼَ ًـم اكقاؿ اف هلِْم تْمؼَ ثـ امبك تکـاؿ امتلبػٍ هی کٌؼ.امکـام هبًٌؼ ثنی

ػجبؿتی کل فهبى تْمؼَ ثَ فهبى ُبی کْچکتـی تونین هی ىْػ. کبؿُبیی کَ ػؿ ایي فهبى ُبی کْچکتـ ٍْؿت 

ػؿ كَل اّل ثـ  ؼیگـ ػاًنت.هی پؾیـػ هبًٌؼ یکؼیگـ ُنتٌؼ ػؿ ًتیزَ هی تْاى ُـ کؼام اف آى ُب ؿا تکـاؿُب یک

گلتَ ىؼٍ کَ ُـ چَ ػؿ ْٓل یک تْمؼَ اًزبم هی ىْػ ػؿ هبلت  ؿّی ایي فهبى ُب کْچکتـ ًبم تکـاؿ ؿا ًِبػین.

ُـ تکـاؿ ًنجت ثَ تکـاؿ هجلی عْػ هنوتی اف پـّژٍ ؿا تکویل هی کٌؼ. عـّری ُوَ آى  تکـاؿ ُب هـاؿ هی گیـػ.

ػؿ امکـام ثَ ُـ یک اف  کَ ًنجت ثَ صبلت هجل عْػ)تکـاؿ هبهجل( کبهل تـ امت.ُب ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ای امت 

تؼؼاػ  تيکیل هی ىْػ.  Releaseُـ پـّژٍ ثَ ًنجت اًؼافٍ آى اف تؼؼاػی  هی گْیین. Releaseایي تکـاؿُب یک 

متـك کبؿثـ هـاؿ ًـم اكقاؿ ػؿ ػ Releaseپل اف اتوبم ُـ  ُب ثَ تْاكن گـٍّ ّ هيتـی ثنتگی ػاؿػ.Releaseایي 

ػاىتَ ثبىؼ تب ثتْاًؼ ػؿ   )پبیؼاؿ(Stableًـم اكقاؿ صبلتی  Releaseثبیؼ پل اف ُـ  هی گیـػ تب اف آى امتلبػٍ کٌؼ.

تب فهبًی اػاهَ عْاٌُؼ ػاىت کَ پـّژٍ ثَ ْٓؿ کبهل  Releaseُبی آیٌؼٍ هبثل امتلبػٍ ثبىؼ. ایي  Releaseْٓل 

 .(2-2)ىکل تکویل گـػػ
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Release ٍمبلَ هوکي امت ُـ  4ُب هؼوْالً ثبفٍ ُبی فهبًی ثقؿگی ُنتٌؼ هخالً ثـای یک پـّژRelease 8  َُهب

فهبى ُيت هبٍ فهبى فیبػی امت ّ هی تْاًؼ کل فهبى یک  ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. Release 6ثبىؼ یؼٌی صؼّػاً 

 ایي فهبى ثـای تکـاؿُبی یک تْمؼَ فهبى هٌبمجی ًغْاُؼ ثْػ. پـّژٍ کْچک ثبىؼ. ثؼیِی امت

ًیق ثَ ًْثَ عْػ ثَ تکـاؿ ُبی کْچکتـی تونین هی  Releaseػؿ امکـم تونین فهبًی ػیگـی ًیق ّرْػ ػاؿػ. ُـ 

هـمْم امت کَ ُـ امپـیٌت فهبًی ثیي ػّ تب ُيت  ثَ ایي تکـاؿُبی کْچک تـ امپـیٌت گلتَ هی ىْػ. ىْػ.

ثؼْی اف تین ُبی تْمَ هبیلٌؼ فهبًی کوتـ  ایي فهبى ثَ اًتغبة تین تْمؼَ ّاثنتَ امت. ا ػاىتَ ثبىؼ.ُلتَ ؿ

ثَ ػلیل اًؼطبف فیبػ امکـام ایي ػول  اف ػّ ُلتَ ّ یب ثیيتـ اف ُيت ُلتَ ؿا ثـای یک امپـیٌت ػاىتَ ثبىٌؼ.

هؼوْل ثـ ایي امت امپـیٌت ؿا ثـای ؿاصتی ػؿ هضبمجبت فهبًی ثـ امبك ُلتَ صنبة هی  ىؼًی امت.

ثَ ْٓؿ کلی  ّاصؼ ؿا ثَ ؿّف ًیق تجؼیل ًوبیؼ.اهب تین تْمؼَ هبػؿ امت ایي کٌٌؼ)هخالً ػّ ُلتَ، مَ ُلتَ ّ ...(. 

یوی هبثل تـییـ ّ ملبؿىی ُیچ کؼام اف هْاًیي امکـام ثَ ٍْؿت هطؼی الفم االرـا ًینتٌؼ ّ ثـ امبك ُـ ت

تکـاؿُبی امپـیٌت ػهیوبً ُوبى فهبًی ُنتٌؼ کَ ػؿ آى تین ثَ اػوبل هـتجٔ ثب تْمؼَ هی  مبفی هی ثبىٌؼ.

-2ی ػؿ ثَ اتوبم ؿمبًی آى کبؿ ػاؿًؼ)ىکل ُـ کؼام اف اػْب ثَ ٍْؿت ؿّفاًَ کبؿُبیی ؿا اعؾ کـػٍ ّ مؼ پـػافػ.

3). 



 

 ّ اعپشیٌت Release: هفِْم 3-2ؽکل 
 

ایي کبؿُب ثَ ٍْؿت  ػؿ آى اًزبم ىْػ هيغٌ ىًْؼ. امت پیو اف ارـای امپـیٌت ثبیؼ کبؿُبیی کَ هـاؿ

کَ ُوَ ًیبفهٌؼی ُبیی کَ ثبیؼ اؿّب لینتی کلی اف ایي ًیبفهٌؼی ُب ّرْػ ػاؿػ  ًیبفهٌؼی ُب تؼییي هی ىًْؼ.

ًیبفهٌؼی ُب ؿا اٍطالصبً ثک الگ هضَْل هی گْیٌؼ. ثک الگ هضَْل  ىًْؼ ؿا ػؿ عْػ ربی هی ػُؼ. ایي لینت  

لینتی اف هيغَبت ّ ًیبفهٌؼی ُبیی امت کَ ثبیؼ پیبػٍ مبفی ىًْؼ. ُـ ًیبؿهٌؼی ای کَ تيغیٌ ػاػٍ ىْػ 

ثَ ایي لینت ثَ ایي ػلیل ثک الگ  ّ ثیي تین ّ هيتـی ؿّی آى تْاكن ىْػ ثَ ایي لینت اكقّػٍ عْاُؼ ىؼ.

 .(2-4)ىکل گلتَ هی ىْػ کَ ًیبفهٌؼی ُبی کلی یک هضَْل ػؿ آى ربی هی گیـػهضَْل 

 

 : تغتي تک الک هحصْل2-4ؽکل 



 

اػْبی تین ثَ ٍْؿت تْاكوی  ای ثب كـُ ػاىتي یک ثک الگ هضَْل کبهل، پیو اف امپـیٌت ٓی رلنَ

. تین هْظق امت ػؿ (2-5)ىکل هنوتی اف ایي ًیبفهٌؼی ُب ؿا اًتغبة ًوْػٍ تب ػؿ ْٓل امپـیٌت تکویل ىًْؼ

تین  پبیبى امپـیٌت ًیبفهٌؼی ُبی اعؾ ىؼٍ ؿا تکویل کٌؼ ّ پل اف ُـ امپـیٌت ًـم اكقاؿی ؿٌی تـ تضْیل ػُؼ.

تین  تضْیل پـثبؿتـی ػاىتَ ثبىٌؼ.ُب اؿلت مؼی هی کٌٌؼ کَ ثیيتـیي کبؿ ؿا گقیٌو کٌٌؼ تب ثتْاًٌؼ ػؿ ًِبیت 

ثبیؼ عْاٍ ثـای امپـیٌت ربؿی ّ عْاٍ ثـای امپـیٌت ُبی آتی ثـًبهَ ؿیقی هٌبمجی ػاىتَ ثبىؼ تب ثتْاًؼ ثَ 

ًیبفهٌؼی ُبیی کَ ػؿ یک امپـیٌت اف ثک الگ هضَْل اًتغبة  هْهغ ّ ػؿ فهبى هؼیي پـّژٍ ؿا ثَ اتوبم ثـمبًؼ.

آیتن ُبی یک ثک  گ امپـیٌت گلتَ هی ىْػ.هی ىًْؼ لینتی ؿا عْاٌُؼ مبعت کَ ػؿ امکـام ثَ آى ثک ال

ثَ ػجبؿت ػیگـ ثک الگ  آیتن ُبی لینت اٍلی یؼٌی ثک الگ هضَْل ُنتٌؼ. اف الگ امپـیٌت فیـ هزوْػَ ای

 .(2-6)ىکل ٍْؿت ربؿی ػؿ صبل پیبػٍ مبفی ُنتٌؼامپـیٌت ًیبفهٌؼی ُبیی امت کَ ثَ 

 

 : تغتي تک الک اعپشیٌت2-5ؽکل 
 

 
 اًتقال آیتن ُای تک الگ هحصْل تَ تک الگ ُش اعپشیٌت: 2-6ؽکل 

 

تین تْمؼَ ػؿ امکـام اكـاػ هضؼّػی ػاؿػ چـا کَ اف آى ربیی ایي تین عْػمبفهبًؼٍ هی ثبىؼ کْچک ثْػى گـٍّ 

هؼوْالً ػؿ تین اف اًْاع تغٌَ ُب چْى ثـًبهَ ًْیل، آفهْى گـ)تنتـ(،  ثَ هؼیـیت پؾیـ ثْػى آى کوک هی کٌؼ.



)ٓـاس ؿاثٔ کبؿثـی( ّ ... کَ ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ هـمْم امت امتلبػٍ هی UIهؼوبؿ ًـم اكقاؿ، تضلیل گـ، ٓـاس 

اهب ایي ًوو ُب ُوَ ًوو ُبی هْرْػ ػؿ امکـام ًینت. تین تْمؼَ ػالٍّ ثـ آى ُب ػاؿای ػّ ًوو  ىْػ.

هتبملبًَ ػؿ ثـعی  .ّ هبلک هضَْل: امکـام هنتـ)ؿُجـ امکـام( ػیگـی ًیق هی ثبىؼ کَ عبً امکـام امت

ایزبػ ىجَِ ثَ ػلیل ّرْػ ّاژٍ هؼیـ، امکـام هؼبػل مبفی ىؼٍ امت کَ ػالٍّ ثـ هٌبثغ امکـام هنتـ ثب هؼیـ 

ُبی امکـام ُبیی عْػمبفهبًؼٍ ُنتٌؼ ّ  ُوبًطْؿ کَ پیو اف ایي ؽکـ ىؼ گـٍّ ّاژٍ ای امت ًبهٌبمت.

 .(2-7)ىکل ًوو امکـام هنتـ ػؿ تین امکـام ؿُجـی امت ىٌؼ.ػاؿای ىغٌ عبٍی ثَ ػٌْاى هؼیـ ًوی ثب

امکـام هنتـ مؼی هی کٌؼ تین ػؿ هنیـ ػؿمتی گبم ثـػاؿػ؛ اّ ػوالً هنئْل ارـای هنتوین امکـام ػؿ تین 

اگـ کل تین ّ صتی اكـاػی کَ اف عبؿد ثب تین ػؿ اؿتجبٓ اًؼ ثَ امکـام اىـاف ػاىتَ ثبىٌؼ ثبف  تْمؼَ هی ثبىؼ.

 ُن ثؼّى ّرْػ یک ؿُجـ ًوی تْاى ارـای امکـام ؿا ػؿ هنیـ ٍضیضی کٌتـل ًوْػ.

 

 : تین تْعؼ2َ-7ؽکل 
 

كـآیٌؼ تْمؼَ یک كـآیٌؼ اًنبًی  امکـام هتؼّلْژی هؼؿتوٌؼی امت اهب ثَ ایي هؼٌی ًینت کَ عْػکبؿ امت.

ػؿ ػیگـ كـآیٌؼ ُب ایي ّظیلَ ؿا  . اف ایي ؿّ ىغَی ثَ ْٓؿ اعٌ ثبیؼ هنئْل ارـای تْمؼَ ًـم اكقاؿ ثبىؼ.امت

هؼیـ پـّژٍ اًزبم هی ػُؼ. هؼیـ پـّژٍ تٌِب هنئْل ارـای تْمؼَ ًینت ثلکَ اّ هنئْلیت ُبیی چْى کٌتـل 

. اهب ػؿ امکـام، امکـام هنتـ عؾ تَویوبت امتـاتژیک ّ ... ؿا  ًیق ثـ ػِؼٍ ػاؿػًیـّی اًنبًی، کٌتـل ثـآّؿػ، ا

هؼوْل ثـ ایي امت  ت ثـ ارـای ٍضیش امکـام هی ثبىؼ.هنئْلیت ُبی هضؼّػی ػاؿػ ّ ثیيتـ هيـْل ًظبؿ

 ىغَی اف تین ثَ ػٌْاى امکـام هنتـ اًتغبة هی ىْػ کَ ثیيتـیي ػاًو ؿا ػؿ ارـای امکـام ػاؿػ.

ثـ عالف ًبهی کَ ثـای آى اًتغبة ىؼٍ  بلک هضَْل ًوو ػیگـی امت ػؿ امکـام کَ ربیگبُی ّیژٍ ػاؿػ.ه

اگـ ثغْاُین ثَ ًضْی ایي ًوو ؿا ثب ًوو ُبی ػیگـ  هبلک هضَْل ثَ ُیذ ّرَ ٍبصت اهتیبف پـّژٍ ًوی ثبىؼ.

اهب هٌِؼك ًیبفُب  هتؼّلْژی ُب هوبینَ کٌین هبلک هضَْل ؿا هی تْاًین ثب کوی تنبُل هٌِؼك ًیبفُب ثٌبهین.

ػؿ  هبلک هضَْل ػؿ صویوت پل اؿتجبٓ تین ّ هيتـی هی ثبىؼ. تٌِب یک ثغو اف ایي ًوو ػؿ تْمؼَ امت.

َ ػاؿػ: عْامتَ ُبی هيتـی ؿا ثَ ًیبفهٌؼی ُبیی ثـای تْمؼَ تجؼیل کٌؼ، ایي ًیبفهٌؼی ُویي ؿامتب ػّ ّظیل

هنئْل اٍلی تکویل پـّژٍ امت ّ مغت هی کْىؼ تب  لهبلک هضَْ ُبی ؿا ثَ تین تْمؼَ اًتوبل ػُؼ.

صتوبلی اّ هنئْل اٍلی کبمتی ُب ّ ًوٌ ُبی ا عْامتَ ُبی هيتـی ؿا ثَ هبثلیت ُبی ًـم اكقاؿ تجؼیل کٌؼ.

پـّژٍ عْاُؼ ثْػ. هبلک هضَْل هبًٌؼ پیوبى کبؿی امت کَ اف هيتـی تْمَ یک ًـم اكقاؿ ؿا تضْیل گـكتَ ّ اف 

اؿائَ ػُؼ. ًکتَ هِن ایٌزبمت کَ ثب توبم هٌبثغ ثِـٍ هی ثـػ تب پـّژٍ ؿا ثَ هْهغ ّ هطبثن عْامتَ ُبی هيتـی 

 ّ صوْهی اّ ػؿ پـّژٍ ُوبًٌؼ ػیگـ اػْب هی ثبىؼ.ّ هبلکیت هؼٌْی  امتایي ُوَ اّ ػْْی اف تین تْمؼَ 

ؿ ْٓل تْمؼَ ثب اكـاػ فیبػی مـ ّ کبؿ ػاؿػ. ثؼیِی کَ کل اػْبی تین ُوگی ًوی تْاًٌؼ ثب اكـاػ عبؿد اف ػتین 

اف ایي ؿّ هبلک هضَْل ّظیلَ ػاؿػ اف اكـاػی چْى هؼیـاى، کبؿثـاى ًِبیی،  پـّژٍ اؿتجبٓ هنتوین ػاىتَ ثبىٌؼ.

ثَ ْٓؿ کلی ُـ کؼام اف ُب ًیبفهٌؼی ُب ؿا امتغـاد کٌؼ ّ ثَ تین تْمؼَ اًتوبل ػُؼ. Stakeholderاپـاتْؿُب ّ 

وی هبلک اكـاػ كْم الؾکـ ػؿ ثغيی ا تْمؼَ صْْؿی کْتبٍ عْاٌُؼ ػاىت اهب آًچَ هنلن امت اؿتجبٓ ػائ

 .(2-8)ىکل هضَْل ثب ُوَ ایي اكـاػ امت



 

 : استثاط اػضای اعکشام2-8ؽکل 
 

ًیق ثـای  عـّری ُوبًطْؿ کَ ثـای ّؿّػ ًیبفهٌؼی ُب ثَ كـآیٌؼ لینتی ّرْػ ػاؿػ)ثک الگ هضَْل(، لینتی

ایي لینت ػیٌبً هبًٌؼ لینت ثک الگ هضَْل  ثَ ػٌْاى لینت پیبػٍ مبفی ُب ّرْػ ػاؿػ.کبؿُبی اًزبم ىؼٍ 

امت ثب ایي تلبّت کَ ػؿ ثک الگ هضَْل هبثلیت ُبی ثبلوٍْ ّرْػ ػاؿػ)آیتن ُبیی کَ هـاؿ امت اًزبم ىًْؼ( 

ّلی لینت پیبػٍ مبفی ُب ػاؿای هبثلیت ُبیی ثبللؼل امت)آیتن ُبیی پیبػٍ مبفی ىؼٍ  اًؼ(. ثَ ثیبًی ػیگـ 

گ هضَْل اًتغبة ىْػ ػؿ ٍْؿت اًزبم کبهل آى ّ تبییؼ تْمٔ اكـاػ ؽی ؿثٔ، آى آیتن اف ُـ گبٍ آیتوی اف ثک ال

هيبثَ ثب لینت پیبػٍ مبفی ُبی یک ثک  لینت ثک الگ هضَْل ثَ لینت پیبػٍ مبفی ُب هٌتول هی ىْػ.

تین ثـای . ـػالگ هضَْل لینتی ثـای ثک الگ امپـیٌت ّرْػ ػاؿػ کَ آیتن ُبی اًزبم ىؼٍ ؿا ػؿ آى هـاؿ هی گی

ُـ امپـیٌت ثغيی اف ثک الگ هضَْل ؿا کَ هـاؿ امت ػؿ ْٓل امپـیٌت ؿّی آى کبؿ ىْػ اًتغبة هی کٌؼ ّ ػؿ 

ثک الگ امپـیٌت هـاؿ هی ػُؼ. پل اف تکویل ُـ کؼام اف آیتن ُبی ثک الگ امپـیٌت اف آى لینت صؾف ىؼٍ  

ک یبػٍ مبفی ُبی اًتظبؿ هی ؿّػ کَ لینت پی ثَ لینت پیبػٍ مبفی ُبی یک امپـیٌت اّبكَ هی ىًْؼ.

هؾکْؿ پیبػٍ  هؼٌی کَ ًیبفهٌؼی ُب ػؿ ْٓل امپـیٌت امپـیٌت ػیٌبً ثب ثک الگ آى امپـیٌت ثـاثـی کٌؼ. ثَ ایي

یؼا امت ثک الگ امپـیٌت ّ لینت پیبػٍ مبفی ُبی امپـیٌت ثَ تـتیت فیـ هزوْػَ ثک مبفی ىًْؼ. ًبگلتَ پ

 ی ُبی هضَْل هی ثبىٌؼ.الگ ّ لینت پیبػٍ مبف

ـام یک هتؼّلْژی رلنَ هضْؿ امت. ثیيتـ اؿتجبٓبت تین اف ٓـین رلنَ ٍْؿت هی پؾیـػ. ایي اؿتجبٓبت یب کام

 فػؿّى تین هی ثبىؼ یب عبؿد اف آى. ثـ امبك اٍْل ثیبًیَ آریل کَ اؿتجبٓ ػائن ؿا هتؾکـ هی ىْػ؛ امکـام ًیق ا

رلنبت امکـام اؿلت کْتبٍ هؼت هی ثبىٌؼ تب ثب تکـاؿ  ول هی پْىبًؼ.ٓـین رلنبت هکـؿ ثَ ایي اٍْل ربهَ ػ

 آى ُب هْرت آفؿػگی عبٓـ اكـاػ صبّـ ػؿ رلنبت ًيْػ ّ ُن ایي کَ اتالف ّهت کوتـی ؿا مجت ىْػ.

ّع ُـ امپـیٌت ـهِوتـیي رلنَ پیو اف ىچِبؿ ًْع رلنَ اٍلی ثـای امکـام ّرْػ ػاؿػ کَ الفم االرـا امت. 

کَ ػؿ ثک الگ تيکیل هی ىْػ کَ ثَ آى رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت گلتَ هی ىْػ. اًتغبة آیتن ُبیی 

ایي رلنَ هِوتـیي رلنَ ُـ امپـیٌت هی ثبىؼ ّ امپـیٌت آهبػٍ هی ىْػ ػؿ ایي رلنَ ٍْؿت هی پؾیـػ. 

 نبت ؿّفاًَ امکـام گلتَ هی ىْػ.رلنبتی ًیق ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ آًِب رل صْْؿ ُوگی اػْب ؿا هی ٓلجؼ.

ْٓل ایي رلنبت  ایي رلنبت ُـ ؿّف ػؿ ْٓل یک امپـیٌت اًزبم هی ىًْؼ. ُوبًطْؿ کَ اف ًبم آى ُب پیؼا امت

وَ ؿّفٍ ثبیؼ یکؼیگـ ثنیبؿ کْتبٍ امت ّ ُؼف اف اًزبم آى ایي امت کَ اكـاػ تین اؿتجبٓی ػائوی ّ ارجبؿی ُ

ایي رلنَ ثب هـّؿی ثـ کبؿُبی ؿّف هجل ُـ ىغٌ ّ کبؿُبی  ّ ثـؿمی ًوبیٌؼ. ػاىتَ ثبىٌؼ تب هنبئل ؿا ػٌْاى

ؿّف ربؿی اّ ػًجبل هی ىْػ. پل اف آًکَ ُوَ تْمؼَ ػٌُؼگبى گقاؿه عْػ ؿا ىلبُبً اؿائَ ًوْػًؼ تین ثَ ٓـس ّ 

 ثبیؼ تکـاؿ ىْػ. ؿكغ اثِبم ُبی اصتوبلی ػؿ تْمؼَ هی پـػافػ. گلتٌی امت ایي رلنَ ثـای ُـ ؿّف تْمؼَ القاهبً 

ػّ رلنَ ػیگـ ًیق ٍْؿت هی پؾیـػ: رلنَ تضْیل هبثلیت ّ رلنَ ثبفثیٌی. رلنَ  پل اف پبیبى ُـ امپـیٌت

تضْیل هبثلیت ثب صْْؿ ُوَ اػْبی تین تْمؼَ، امکـام هنتـ، هبلک هضَْل، هيتـی یب ًوبیٌؼگبى هيتـی 

مپـی ىؼٍ پیبػٍ مبفی ىؼًؼ ثَ ٍْؿت هبثلیت  ػؿ امپـیٌتاًزبم هی ىْػ. ػؿ ایي رلنَ ًیبفهٌؼی ُبیی کَ 



ایي رلنَ ػؿ صویوت تْاكوی امت ثـ مـ آًچَ پیبػٍ مبفی ىؼٍ ثَ ًضْی  ُبی یک ًـم اكقاؿ اؿائَ هی ىًْؼ.

ػؿ ایي رلنَ تین ثَ ػؿ ٍْؿت ػؼم تبییؼ هيتـی تین هزجْؿ امت هزؼػاً ػؿ امپـیٌت ُبی آیٌؼٍ ؿّی آى کبؿ کٌؼ.

 ٍ امت هی پـػافػ ّ هيکالت ّ هنبئل آتی تْمؼَ ؿا ُوـاٍ ثب هيتـی ثـؿمی هی کٌؼ.اؿائَ آًچَ اًزبم ػاػ

هيتـی ًیق هوکي امت ًیبفهٌؼی ُبی رؼیؼی ؿا پیيٌِبػ کٌؼ ّ یب اف ًیبفُبیی کَ هجالً ػؿعْامت ػاػٍ ٍـف 

 .ًظـ ًوبیؼ

ػؿ عْامت اٍالس ّ تزؼیؼ ًظـ ػؿ پیبػٍ  ّبػٍ مبفی یک ًیبف ؿا ثَ ػللی ًپؾیـػ یُوچٌیي هيتـی هوکي امت پ 

ؼ ىؼ. اػْبی رلنَ ُوَ ایي هنبئل ػؿ رلنَ تضْیل هبثلیت هطـس عْاٌُ. مبفی آى ًیبف ؿا ػاىتَ ثبىؼ

 کَ ػؿ یک رلنَ ُوَ هنبئل هطـس ىؼٍ ّ ثتْاًٌؼ ػؿثبؿٍ آى ُب ثَ تَوین گیـی ثپـػافًؼ. ثنیبؿ اهیؼّاؿ ُنتٌؼ

آعـیي ًْع رلنَ ای کَ ػؿ ایي  زبم ایي رلنَ ثنیبؿ هيکل ّ فهبى ثـ امت.اً ،چـا کَ ثـ عالف رلنبت هجلی

ػؿ كَل اّل ایي رلنَ ثَ ْٓؿ ٍـیش ثَ ػٌْاى یکی اف اٍْل  ثغو ثـؿمی عْاُؼ ىؼ رلنَ ثبفثیٌی امت.

چـا کَ هْرت اؿتوبء کیلی تْمؼَ عْاُؼ  ثنیبؿ پـ اُویت امتػؿ امکـام ایي رلنَ  ثیبًیَ آریل اؿائَ ىؼ.

ایي رلنَ کَ هغتٌ اػْبی تْمؼَ تین تْمؼَ امت پل اف رلنَ تضْیل هبثلیت )یب یک ؿّف پل اف آى(  ىؼ.

 ٍْؿت هی پؾیـػ.

 ػؿ ایي رلنَ ػؿ عًَْ پـّژٍ ثضخی هطـس ًوی ىْػ ثلکَ تین ثَ ثـؿمی ّ ثبفثیٌی ػولکـػ عْػ هی پـػافػ.

تین  ًَ ػول هی ىؼ ثَ گلتگْ هی پـػافػ.تین ثـ مـ ایي کَ ػؿ امپـیٌت گؾىتَ چگًَْ ػول ىؼٍ ّ ثبیؼ چگْ

پـیٌت هجلی اف لضبظ ػوکـػ تْمؼَ مؼی ثـ آى ػاؿػ تب ثب امتلبػٍ اف ایي رلنَ ًوبٓ ّؼق عْػ ؿا ػؿ ام

ثيٌبمؼ ّ آى ؿا ػؿ امپـیٌت ُبی ثؼؼی ثـ ٓـف کٌؼ. اػْبی تین ثؼیي ىکل ثـ چگًَْ ثِتـ ىؼى ًظبؿت هی 

ػالٍّ ثـ آى مؼی هی ىْػ تب ثب اٍالس ؿكتبؿ ػؿ  آى ؿاٍ صلی هٌبمت ثیبثٌؼ. کٌٌؼ ّ ػؿ تاله عْاٌُؼ ثْػ تب ثـای

 .(2-9)ىکل كـآیٌؼ تْمؼَ ًوبٓ هْت تین توْیت ىْػ
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ػؿ امکـام ػالٍّ ثـ ًیبفهٌؼی ُب پیبػٍ مبفی ىؼٍ کَ ثَ ٍْؿت هبثلیت اؿائَ هی ىْػ عـّری ُبی ػیگـی ًیق 

 عـّری ُب هنتٌؼاتی ُنتٌؼ کَ ثَ ْٓؿ هنتوین ػؿاؿای اؿفه تزبؿی ًینتٌؼ. ثَ ایي هؼٌی کَّرْػ ػاؿػ. ایي 

کَ ًَ تٌِب هيتـی آى ؿا ٓلت ًکـػٍ ّ ُوچٌیي ػؿک ىبى ًوی کٌؼ ثلکَ اف ًظـ تزبؿی ّ هبلی ایي عـّری ؿا 

ای امکـام امتلبػٍ هی اف ایي هنتٌؼات ٍـكبً ثـای کوک ثَ تْمؼَ ّ ارـ )هنتٌؼات( ؿا ػاؿای اؿفه ًوی ػاًؼ.

هٌَْػبت تبحیـ هنتویوی ػؿ ًـم اكقاؿ کبؿ  ثَ ایي گًَْ هنتٌؼات اٍطالصبً هٌَْػبت پـّژٍ گلتَ هی ىْػ. ىْػ.

ػّ ًْع اف اًْاع هٌَْػبتی  کٌٌؼٍ ًغْاٌُؼ ػاىت ّ كؤ ثـای هؼیـیت ثِتـ امکـام هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـًؼ.

ُوبًطْؿ کَ هيبُؼٍ ىؼ  کَ ػؿ امکـام ّرْػ ػاؿػ پیو اف هؼـكی ىؼًؼ: ثک الگ هضَْل ّ ثک الگ امپـیٌت.

ػؿ صویوت هيتـی آى ُب ػْْی اف ًـم اكقاؿ ًوی ػاًؼ ّ ثـای آًِب ّرِی ًوی پـػافػ ّ امتلبػٍ اف آى ُب هضؼّػ 

اف ایي هٌَْػبت ػؿ اػاهَ هؼـكی هی ىْػ ّ تّْیش ػّ ًْع، ًْع ػیگـی ػالٍّ ثـ ایي  ثَ تین تْمؼَ هی ثبىؼ.

 مبیـ هٌَْػبت ثَ كَل ُبی آتی هْکْل هی ىْػ.



امکـام یک هتؼّلْژی عْػًبظـ امت ػؿ امکـام تکٌیٌک ُبیی ّرْػ ػاؿػ کَ تین هی تْاًؼ ػولکـػ ربؿی عْیو 

ُـ  ػوْهبً اف ٓـین گقاؿىبت ٍْؿت هی گیـػ.ؿا ًظبؿٍ، ثـؿمی ّ ثـ امبك آى تَوین گیـی کٌؼ. ایي ًظبؿت 

گقاؿه ػؿ امکـام ػؿ فهبى عبٍی اًزبم هی ىْػ. هِوتـیي گقاؿه ػولکـػی کَ امکـام اف آى ثـای کٌتـل 

هی ثبىؼ. ایي ًوْػاؿ ؿّفاًَ ثَ ؿّفآّؿی هی ىْػ تب  Sprint Burn Downارـای تْمؼَ امتلبػٍ هی کٌؼ، ًوْػاؿ 

ًنجت کبؿ اًزبم ىؼٍ ثَ فهبى امت ّ تین اف ٓـین آى  Sprint Burn Downًوْػاؿ  آعـیي تـییـات ؿا هٌؼکل کٌؼ.

ُبی کوی اگـ کبؿ ػؿ هی یبثؼ کَ آیب پیبػٍ مبفی ًیبفهٌؼی ُب هطبثن اًتظبؿ پیو ثیٌی ىؼٍ پیو هی ؿّػ یب عیـ.

اف ٓـكی  ّ پیبػٍ مبفی ىًْؼ، ًوْػاؿ ػؿ ْٓل یک امپـیٌت ایي ىـایٔ ؿا ثَ ّّْس ًيبى ػاػٍ عْاُؼ ػاػ.آهبػٍ 

هقیت ایي ًوْػاؿ  ًوْػاؿ ایي صبلت ؿا ًیق گْه فػ عْاُؼ کـػ.اگـ کبؿُب مـیغ تـ اف صؼ اًتظبؿ توبم ىًْؼ ثبف ُن 

هی کٌؼ)لضظَ ثَ لضظَ ثَ ایي هؼٌب ًینت کَ ایي امت کَ گقاؿه لضظَ ثَ لضظَ ّ ثَ ؿّفی ؿا ثـای تین هِیب 

 Sprint Burnًوْػاؿ  ًوْػاؿ ثبیؼ ُـ لضظَ ثَ ؿّف ىْػ، ایي ًوْػاؿ هؼوْالً ثَ ٍْؿت ؿّفاًَ ثَ ؿّف عْاُؼ ىؼ(.

Down  هغتٌ یک امپـیٌت هی ثبىؼ اهب ثـعی تین ُب اف آى ثـای یکRelease .ثَ ایي  ًیق امتلبػٍ هی کٌٌؼ

تب ّاهؼیت ؿا ثب آًچَ هْؿػ اًتظبؿ تین امت تطجین ػُؼ. ثَ  ٍْؿت کَ ًوْػاؿ پل اف ُـ امپـیٌت ثَ ؿّف هی ىْػ.

 اػوبل ًوْػ. Releaseایي تـتیت هی تْاى یک کٌتـل ًظبؿتی ؿّی ُـ 

ـ تزبؿی ػاؿای گـچَ هٌَْػبت پـّژٍ اف ًظ ثَ ْٓؿ کلی ثبیؼ گلت کَ هٌَْػبت رقئی اف یک هتؼّلْژی هی ثبىٌؼ.

 اؿفه ًوی ثبىٌؼ اهب ًوو هِوی ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ایلب هی کٌٌؼ.

 هوکي امت پـمیؼٍ ىْػ کَ چـا ػؿ امکـام اف تکـاؿُبی تْػؿتْ امتلبػٍ ىؼٍ امت؟ ػؿ كَل اّل گلتَ ىؼٍ

گلتَ ىؼ کَ  هب ایي ثبفٍ ُبی فهبًی ؿا تکـاؿ ًبم ًِبػین. اؿائَ ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ػؿ ثبفٍ فهبًی القاهی هی ثبىؼ.

ُـ تکـاؿ ًجبیؼ عیلی ْٓالًی ُوچٌیي گلتَ ىؼ کَ  پل اف ُـ تکـاؿ ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ثبیؼ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ.

ؼٍ اهب ػؿ ایي رب تٌبهْی ّرْػ ػؿاػ. امبمبً یک ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌ ثبىؼ ّ ُـ چَ کْچک تـ ثبىؼ هطلْة تـ امت.

ًـم اكقاؿی امت پبیؼاؿ ثَ ْٓؿی کَ ُـ هبثلیتی کَ ثَ هـّؿ ثَ آى اّبكَ هی ىْػ ًَ تٌِب ثبیؼ عْػ پبیؼاؿ ثبىؼ 

  ثلکَ ثبیؼ پبیؼاؿی کلی ًـم اكقاؿ ؿا ًیق تْویي کٌؼ.

ثؼیِی امت کَ تین تْمؼَ ثَ فهبى اصتیبد ػاؿػ ّ ػؿ هؼت ُبی کْتبُی چْى ثـای مبعت ًـم اكقاؿی پبیب 

ثـای تضَیل ُوَ هقیت ُب ػّ . ػؿ امکـام ب ًوی تْاى کبؿ کٌٌؼگی ّ پبیؼاؿ ثْػى ًـم اكقاؿ ؿا تْویي ًوْػتکـاؿُ

امت. ػؿ پبیبى هؼت فهبى ایي  Releaseتکـاؿ اّل کَ تکـاؿ ثقؿگ تـ هی ثبىؼ ُوبى  ًْع تکـاؿ هؼـكی ىؼٍ امت.

تکـاؿ تین هی تْاًؼ یک ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ّ پبیؼاؿ اؿائَ کٌؼ چـا کَ ثَ اًؼافٍ کبكی ثقؿگ هی ثبىؼ کَ مبعت ّ 

ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ػؿ آى تْویي ىؼٍ ثبىؼ)ثَ ػٌْاى هخبل ُيت هبٍ(. ًبگلتَ پیؼا امت کَ ایي فهبى ثقؿگ اؿائَ 

ثٌبثـایي ػؿ امکـام تکـاؿُبی کْچک تـی ػؿ ػل تکـاؿ  ایبی تْمؼَ ثـ امبك تکـاؿ ثِـٍ ثجـػ.تـ آى امت کَ اف هق

Release .امپـیٌت ُب فهبى ثنیبؿ هٌبمجی ثـای تْمؼَ ثغو  هـاؿ ػاػٍ ىؼٍ کَ ُوبى امپـیٌت هی ثبىؼ

 .ثٌؼی ىؼٍ ػاؿًؼ اهب ًوی تْاًٌؼ ًـم اكقاؿی پبیب ػؿ اًتِبی فهبى کْچک ىبى اؿائَ کٌٌؼ

تْمؼَ  هی ثبىؼ. یتْمؼَ اكقایي ،ثغو هِوی کَ ػؿ كَل یک ػؿ کٌبؿ تْمؼَ ثـ امبك تکـاؿ ىـس ػاػٍ ىؼ

کَ ًـم اكقاؿ ثَ هـّؿ ّ ػؿ ثبفٍ ُبی هٌظن کبهل هی ىْػ ّ ثَ هبثلیت ُبی آى اّبكَ اكقایيی ثَ ایي هؼٌب امت 

ؿّ ّظیلَ یک امپـیٌت ثب تْرَ ثَ فهبى کْتبٍ آى اؿائَ ایي هبثلیت ُبی اكقایيی امت. اف آى  ایي اف هی گـػػ.

ؿا هی مبفًؼ پل هزوْػَ ایي هبثلیت ُبی اكقایيی ػؿ ْٓل یک  Releaseربیی کَ هزوْػَ امپـیٌت ُب یک 

Release  ثَ ًـم اكقاؿ اّبكَ ىؼٍ ّ عـّریRelease بیؼاؿ ثِجْػ یبكتَ تجؼیل هی ؿا ثَ یک ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ، پ

ؿا ایزبػ ًکٌٌؼ ّ ػؿ هبثلیت ُبیی اكقایيی  ،هوکي امت ػؿ هنوت ُبیی اف تْمؼَ ثـعی امپـیٌت ُب کٌؼ.

ػُْ عـّری آى ُب تْمؼَ ًـم اكقاؿی کوکی ّ یب فیـ مبعتی ثـای ًـم اكقاؿ اٍلی ثبىؼ. ایي عـّری ثَ ْٓؿ 

هطغ ثـای اؿائَ چٌؼاى هٌبمت ًینت اهب اف آًزبیی کَ اصتوبل پيت مـ ُن ثْػى امپـیٌت ُبی ایي چٌیٌی 

ثَ ْٓؿ صتن ػاؿای عـّری  Releaseت، تکـاؿُبی ًْع ثنیبؿ پبییي امت پل ثـ عالف تکـاؿ ُبی ًْع امپـیٌ

 .هٌبمت ّ هبثل اؿائَ ای هی ثبىٌؼ

 چگًْگی اجشای اعکشام

صبل عْاُین ػیؼ کَ ایي هتؼّلْژی چگًَْ ارـا  ػؿ ثغو هجل ثَ چینتی ّ هلبُین اّلیَ آى تب صؼّػی اىبؿٍ ىؼ.

 هی ىْػ ّ چگًَْ هی تْاى تْمٔ آى یک پـّژٍ ؿا اػاؿٍ ًوْػ.

ػؿ هـصلَ پیو اف ارـا ثَ مـ  ،ىْػ کَ پـّژٍ ای اعؾ ىؼٍ ّ هوؼهبت آى آهبػٍ ىؼٍ امت تین تْمؼَ آى كـُ

هبلک هضَْل ّظیلَ روغ آّؿی ایي هيغَبت ؿا  ثـای ىـّع کبؿ تین ًیبفهٌؼ هيغَبت ًـم اكقاؿ امت. هی ثـػ.

اّ مؼی هی کٌؼ ٓی رلنبتی کَ ثب هيتـی )اػن اف هؼیـاى، اپـاتْؿُب ّکبؿثـاى( هی گؾاؿػ تب صؼ هوکي  ػاؿػ.



هبلک هضَْل ًیبفُبی هيتـی رنتزْ هی کٌؼ ّ اف ٓـین ایي رلنبت ّ  هيغَبت ًـم اكقاؿ ؿا امتغـاد کٌؼ.

ػٍ ّ ثَ تین تْمؼَ اًتوبل کَ ثبیؼ مبعتَ ىْػ ؿا کيق کـهنتٌؼات هْرْػ ػؿ مبفهبى، هيغَبت ًـم اكقاؿی 

ایي اًتوبل هيغَبت اف ٓـین پل اؿتجبٓی ؿموی هبلک هضَْل ّ تین تْمؼَ یؼٌی ثک الگ هضَْل  هی ػُؼ.

کٌؼ ثَ ْٓؿ هنتوین ّاؿػ پيتیجبًی  ُبیی ؿا کَ ًـم اكقاؿ ثبیؼ اف آى . هبلک هضَْل کبؿُب ّ هبثلیتٍْؿت هی گیـػ

تن ُبیی کَ ثَ ثک الگ هضَْل هی ىًْؼ هجالً تْمٔ هيتـی ثؼیِی امت کَ آی ثک الگ هضَْل هی کٌؼ.

 .(2-10)ىکل ػؿعْامت ّ تبییؼ ىؼٍ اًؼ

 

 : هذل کلی استثاطات دسّى اعکشام2-10ؽکل 
 

هبلک هضَْل ًَ تٌِب ػؿ اثتؼای پـّژٍ ثلکَ ػؿ ْٓل تْمؼَ ًیق ثک الگ هضَْل ؿا تـؾیَ هی کٌؼ. آیتن ُبیی کَ 

ثبیؼ ثبىٌؼ. ىیٍْ پیبػٍ  َچگًْػؿ ثک الگ هضَْل هـاؿ ػاؿًؼ ٍـكبً تؼییي هی کٌٌؼ کَ هبثلیت ُبی ًـم اكقاؿ 

ي آیتن ُب تْمٔ هبلک هضَْل تِیَ هی ىًْؼ ّ مبفی هبثلیت ُب ػؿ آیتن ُب ثک الگ هـاؿ ًوی گیـػ چـا کَ ای

ػؿ امکـام ُوَ ّظبیق ثَ ْٓؿ ػهین ثـای ُـ ًويی تؼـیق ىؼٍ امت تب  ایي هّْْع اف اعتیبؿات اّ عبؿد امت.

 کوتـیي تؼاعل ثیي آى ُب ثَ ّرْػ آیؼ.

ًـم اكقاؿی کبؿ کٌٌؼٍ ؿا اؿائَ هیکٌؼ  Releaseُـ  ؿا تؼییي ًوبیؼ. Releaseثب ىـّع تْمؼَ تین ثبیؼ ْٓل هؼت ُـ  

ثٌبثـایي تین مؼی هی کٌؼ ثب  تجبٓ هنتوین ػاؿػ.ؿثب ثـًبهَ ؿیقی کبؿی هيتـی ا Releaseاف ایي ؿّ هؼت فهبى ُـ 

ی کَ ػؿ آى ًـم اكقاؿ اؿائَ هی یپل اف تؼییي ثبفٍ ُب هيتـی ثـای تؼییي ایي هؼت ثَ تْاكن ثـمؼ.

هؼت امپـیٌت ؿا تین هی تْاًؼ ثؼّى ػعبلت  فهبى ُـ امپـیٌت ؿا ًیق هيغٌ کٌؼ.(، تین ثبیؼ هؼت Releaseىْػ)

تـییـ ػُؼ. هؼوْالً ثٌبثـ تزـثَ عْػ ّ ثـ یک تَوین گـُّی هؼت  هيتـی اًتغبة کـػٍ ّ صتی ػؿ ْٓل تْمؼَ

 فهبى ُـ امپـیٌت ؿا هؼیي هی کٌؼ.

بیی ؿا کَ ثبیؼ اًزبم ىْػ اف ثک الگ هضَْل امتغـاد کـػٍ ّ ػؿ کبؿُ ،تین ثـ امبك آى پل اف تؼییي ایي هؼت

ای ّرْػ ًغْاُؼ ػؿ امپـیٌت ُب اثتؼایی اصتوبالً ًـم اكقاؿ هبثل اؿائَ  ثک الگ اّلیي امپـیٌت هـاؿ هی ػُؼ.

آتی ُؼ کـػ اهب ػؿ امپـیٌت ُبی ّ ٓـاصی فیـ مبعت ًـم اكقاؿ عْاػاىت ّ تین ثیيتـ ّهت عْػ ؿا ٍـف تضلیل 

ثـای اعؾ کبؿُب ػؿ یک امپـیٌت تین اف تغویي مـػت  ـم اكقاؿی ثب هبثلیت ُبی اكقایيی اؿائَ هی ىْػ.ً

امتلبػٍ هی کٌؼ. ثَ ایي هؼٌی کَ تغویي فػٍ هی ىْػ ثب تؼؼاػ اكـاػی کَ ػؿ امپـیٌت صبّـ ُنتٌؼ، تین 

امپـیٌت ٍْؿت هی گیـػ. ایي رلنَ ثب ایي ػول ػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی  تضْیل چَ هوؼاؿ کبؿ ؿا تْویي هی کٌؼ.

ثـای تؼییي کبؿُبیی کَ ثبیؼ ػؿ یک  صْْؿ ُوَ اػْبی تین ّ ثَ عًَْ هبلک هضَْل ٍْؿت هی پؾیـػ.

ثک الگ  ،پل اف اًزبم پؾیـكتي تْاكوبت ـمٌؼ.ثامپـیٌت اًزبم ىْػ هبلک هضَْل ّ تین تْمؼَ ثبیؼ ثَ تْاكن 

امپـیٌت کق عْػ ؿا ػؿ ْٓل امپـیٌت ؿّی آیتن ُبیی کَ ػؿ ثک الگ تین تْمؼَ توـ امپـیٌت ثنتَ عْاُؼ ىؼ.

 ّرْػ ػاؿًؼ هـاؿ هی ػُؼ ّ مؼی هی کٌؼ ٓجن فهبى تؼییي ىؼٍ )ْٓل امپـیٌت( ایي آیتن ُب ؿا ثَ پبیبى ثـمبًؼ.

اف ًوًَْ ُبی ایي ػولیبت هی تْاى ثَ تین ػؿ ْٓل یک امپـیٌت ثَ ػولیبت هؼوْل ػؿ یک تْمؼَ هی پـػافػ. 

، ٓـاصی هطؼبت، ثـًبهَ ًْینی، تنت، یکپبؿچَ مبفی، UIتضلیل، ٓـاصی، هؼوبؿی، ٓـاصی ػاػٍ، ٓـاصی 

Build .ػؿ صویوت تین تْمؼَ ًـم اكقاؿ کْچکی ؿا ػؿ امپـیٌت عْاُؼ ػاىت. ّ ... اىبؿٍ کـػ  



مؼی هی کٌؼ كـآیٌؼ امکـام ؿا ػؿ هنیـی ػؿمت هـاؿ هنتـ کَ اؿلت عْػ ػْْی اف تین تْمؼَ امت امکـام 

تین ػؿ پبیبى ُـ امپـیٌت، رلنَ اؿائَ هبثلیت  ػُؼ ّ اف کذ ؿّی آى ثَ ایزبػ هيکل عتن هی ىْػ رلْگیـی کٌؼ.

ػؿ ایي رلنَ اػْبی تین ثَ اؿائَ کبؿُبی  ؿا ثب صْْؿ ُوَ اػْبی عْػه، هبلک هضَْل ّ هيتـی ثـگقاؿ کٌؼ.

پـػافػ ّ هبثلیت ُبی اّبكَ ىؼٍ ؿا هؼـكی هی کٌؼ. هيتـی ایي هبثلیت ُب ؿا هيبُؼٍ کـػٍ ّ اًزبم ىؼٍ هی 

پل اف ایي رلنَ تین رلنَ ثبفثیٌی ؿا اًزبم هی ػُؼ ّ ػؿ آى ثَ ثـؿمی  ػؿ ٍْؿت هْاكوت تبییؼ هی کٌؼ.

ػ ایي ػولکـػ ػاؿػ. پل اف ػولکـػ عْػ ػؿ ْٓل امپـیٌت هجل هی پـػافػ ّ پل اف آى ثب اؿائَ ؿاٍ صل مؼی ػؿ ثِجْ

رلنَ ثبفثیٌی تین عْػ ؿا ثـای امپـیٌت آیٌؼٍ آهبػٍ هی کٌؼ. هبلک هضَْل ػؿ ْٓل ُـ امپـیٌت ُوچٌبى ثَ 

تین هزؼػاً ػولیبت كْم الؾکـ ؿا ثـای امپـیٌت ُبی  ًیبفُب ّ هيغَبت هضَْل هی پـػافػ.روغ آّؿی ّ اٍالس 

تین یک ًـم اكقاؿ پبیؼاؿ ّ  Releaseپل اف پبیبى  ثَ پبیبى ثـمؼ. Releaseتب فهبًی ٍْؿت هی ػُؼ کَ  ثؼؼی

ثـای ایي تضْیل ًـم اكقاؿ ًیق رلنبتی ثب هيتـی ثـگقاؿ هی ىْػ.  کبؿکٌٌؼٍ ؿا ثَ هيتـی تضْیل هی ػُؼ.

 ثؼؼی عْاُؼ ىؼ. Releaseثؼیِی امت کَ پل اف ایي اؿائَ ػؿ ٍْؿت اػاهَ پـّژٍ تین ّاؿػ 

کـػ ثَ ْٓؿی کَ ایي  ؾکْؿ امکـام ؿا هی تْاى ثَ یک هبىیي عْػکبؿ تْلیؼ ًـم اكقاؿ تيجیَثَ هطبلت ه ثب تْرَ

هبىیي ثب امتلبػٍ اف هٌبثؼی اف رولَ هٌبثغ اًنبًی، هيغَبت یک ًـم اكقاؿ ؿا اف ّؿّػی گـكتَ ّ ثب ٍـف فهبًی 

ایي تيجیَ هلوْك تـیي تيـیضی امت کَ  .(2-11)ىکل هؼیي یک ًـم اكقاؿ کبؿکٌٌؼٍ ؿا ثَ عـّری هی كـمتؼ

كـآیٌؼی کَ گلتَ ىؼ امکـام ؿا ثَ ْٓؿ کلی تٍْیق هی  هی تْاى اف ایي هتؼّلْژی تْمؼَ ًـم اكقاؿ اؿائَ کـػ.

 کٌؼ، كَل ُبی آیٌؼٍ رقئیبت کبهل تـ ّ ربهغ تـی اف امکـام پْىو ػاػٍ عْاُؼ ىؼ.

 

 : هذل هاؽیي خْدکاس اعکشام2-11ؽکل 
 

 ؽشّع یک پشّژٍچگًْگی 

ایي کبؿُبی  پیو اف ىـّع اّلیي امپـیٌت الفم امت تب یک مـی کبؿُبی هوؼهبتی ؿّی پـّژٍ ٍْؿت ثگیـػ.

ثـعی تین ُب هوؼهبت پـّژٍ ؿا ػؿ هبلت امپـیٌت ُب  هوؼهبتی ثبػج آهبػگی تین ػؿ ؿًّؼ تْمؼَ عْاُؼ ىؼ.

عـّری هتلبّت تـی اف ثویَ امپـیٌت ُب ػاىتَ ایي ثبػج هی ىْػ کَ امپـیٌت ُبی اثتؼایی  اًزبم هی ػٌُؼ.

اف ٓـف ػیگـ ایي گًَْ کبؿُبی هوؼهبتی اٍْالً  ثبىٌؼ کَ عْػ مجت اف ثیي ؿكتي یکپبؿچگی ػؿ تْمؼَ عْاُؼ ىؼ.

ثَ ُوَ تْمؼَ هـثْٓ هی ىْػ ّ ػؿ کل امپـیٌت ُبی تبحیـ گؾاؿ امت ّ ثَ ًْػی فیـ مبعت تْمؼَ ؿا تيکیل 

ت ایي گًَْ ػولیبت پیو اف ىـّع امپـیٌت ُب ٍْؿت گیـػ. کبؿُبی هوؼهبتی ُـ پـّژٍ . پل ثِتـ امهی ػٌُؼ

ُـ گـٍّ ّ مبفهبًی هؼوْالً هْاًیي ّ  اٍْل عْػ ؿا ُوچٌیي  یگـ ثـ امبك ًْع آى هتلبّت امت.ثب پـّژٍ ای ػ

ْم امت ىـس ثـای آى ارـا هی کٌؼ. ػؿ ایي ثغو ثـعی کبؿُبی امبمی ّ هؼوْل کغ ػؿ اکخـ پـّژٍ ُب هـم

 ػاػٍ هی ىْػ:

 تؼشیف پشّژٍ

ثـای تؼـیق یک پـّژٍ الفم امت ثتْاًین  پـّژٍ ای ثَ عْثی تْمؼَ هی یبثؼ کَ ثَ عْثی ًیق تؼـیق ىؼٍ ثبىؼ.

 ثَ مْاالت فیـ پبمظ ػُین:

 چَ پـّژٍ ای هـاؿ امت تْمؼَ یبثؼ؟ 

 ثـای چَ کنی)کنبًی( تِیَ عْاُؼ ىؼ؟ 

  ثـعْاُؼ ػاىت؟چَ اؿفه ُب ّ ًتبیزی ؿا ػؿ 



 اًزبم ػاػى آى چگًَْ تْریَ پؾیـ امت؟ 

 هـاؿ امت چَ هيکالتی ثَ ّمیلَ آى صل ىًْؼ ّ ایي هيکالت چگًَْ صل عْاٌُؼ ىؼ؟ 

ایي ػیؼ ثـای رلْگیـی اف  ثِتـی اف کبؿی کَ هـاؿ امت اًزبم ػُین پیؼا کٌین. ػیؼایي مْاالت ثبػج هی ىًْؼ 

 ىجِبت ّ کذ ؿّی ُب ثنیبؿ ّـّؿی امت ّ ثبیؼ ثیي اػْبی تین تْمؼَ ّ ُوچٌیي هيتـی یکنبى ثبىؼ.

ػؿ تؼـیق پـّژٍ پیؼا کـػٍ ػیؼ ثَ تٌِبیی کبكی ًغْاُؼ ثْػ. ثلکَ ثبیؼ اثؼبػ پـّژٍ ًیق هؼـكی ىًْؼ. ػؿ تيـیش اثؼبػ 

َ هضؼّػٍ ؿاٍ صل ُبیی کَ هـاؿ امت پـّژٍ، آى ُب ؿا پیبػٍ مبفی کٌؼ یک پـّژٍ ثَ ایي هّْْع هی پـػافین ک

نتٌؼ؟ هخالً اگـ هـاؿ امت یک مـّیل ػٌُؼٍ ایویل ؿاٍ اًؼافی ىْػ ثبیؼ هؼیي ىْػ کَ چَ تؼؼاػ کبؿثـ ؿا یچ

 پْىو عْاُؼ ػاػ، ٌٍؼّم ایویل ػاؿای چَ كْبیی امت، اؿمبل چَ تؼؼاػ ایویل ػؿ ؿّف هزبف امت ّ... . ثَ

ژٍ رقئیبت ػؿ صْفٍ پـّ صْفٍ یک پـّژٍ تيـیش هضؼّػٍ ػیؼی امت کَ ثـای پـّژٍ تؼـیق هی گـػػ. ػجبؿت ػیگـ

ثیيتـی هؼـكی هی گـػػ کَ ثبػج هی ىْػ ىٌبعت ثِتـ ّ ػهین تـی اف پـّژٍ ػاىتَ ثبىین. ػهین تـ اف ایي 

اف پـّژٍ هی پـػافین. تـکیت رِت کَ ُوبى ْٓؿ کَ ػؿ هخبل هيبُؼٍ ىؼ ػؿ ثضج صْفٍ ثَ تؼـیق ػؼػی 

ػیؼ/صْفٍ تؼـیق هٌبمجی اف پـّژٍ ثَ ػمت هی ػُؼ. اؿلت ثـای آى مٌؼی ؿموی ثب ػٌْاى "مٌؼ ػیؼ/صْفٍ" 

 .(2-12)ىکل تِیَ هی ىْػ



 

 : عٌذ دیذ/حْصٍ تشای پشّژٍ عشّیظ دٌُذٍ ایویل2-12ؽکل 
 

 تشًاهَ سیضی

اكقاؿ ًیق ًیبف ثَ ثـًبهَ ؿیقی ػاؿػ. ػؿ ثـًبهَ ؿیقی تؼییي هی  ُوبًٌؼ پـّژٍ ُبی ػیگـ ٌٍبیغ پـّژٍ ُبی ٌٍؼت ًـم

ثـًبهَ ؿیقی اٍْالً اثتؼای ُـ پـّژٍ  ىْػ چَ چیقی، چگًَْ، ػؿ چَ فهبًی ّ تْمٔ چَ کنی ثبیؼ اًزبم ىْػ.

تزـثَ كـآیٌؼُبی پیيیي حبثت کـػٍ  ٍْؿت هی پؾیـًؼ ثَ ىکلی کَ ثـای کل پـّژٍ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گیـًؼ.

امت کَ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ؿا ًوی تْاى ثَ ٍْؿت ثلٌؼ هؼت ثـًبهَ ؿیقی ًوْػ. تْمؼَ ًـم اكقاؿ كـآیٌؼی هتـیـ ّ 

ػؿ امکـام اؿلت ثـًبهَ ؿیقی  اف ایي ؿّ ثـًبهَ ؿیقی ثلٌؼ هؼت گقیٌَ عْثی ثـای آى ًغْاُؼ ثْػ. ثی حجبت امت.

ایي ثـًبهَ ؿیقی ُب ػؿ اثتؼای ُـ امپـیٌت ّ ػؿ ثـعی هْاهغ اثتؼای  ؼت ٍْؿت هی پؾیـػ.ُبی ثَ ٍْؿت کْتبٍ ه



اًزبم هی ىًْؼ هقیت ثـًبهَ ؿیقی کْتبٍ هؼت ایي امت کَ تـییـات اصتوبلی ثِتـ هبثل هؼیـیت هی  Releaseُـ 

تؼای پـّژٍ )هجل ىـّع ملنلَ اث ثبىٌؼ. اهب ایي ثؼیي هؼٌب ًینت کَ ًجبیؼ اثتؼا پـّژٍ ثـًبهَ ؿیقی اًزبم ػاػ.

توبم  . ثَ ْٓؿی کَ ایي ثـًبهَ ؿیقی ثَامپـیٌت ُب( هؼوْالً ثـًبهَ ؿیقی ُبی امتـاتژیک ّ کلی ٍْؿت هی گیـػ

ػؿ ثـًبهَ ؿیقی اثتؼای پـّژٍ اؿلت آیتن ُبیی چْى فهبى ثٌؼی پـّژٍ، تؼؼاػ  امپـیٌت ُب هبثل اػوبل ثبىؼ.

Release  ُب، ثـآّؿػ ُقیٌَ ُب، ثـآّؿػ هٌبثغ عبؿری، ثـآّؿػ هٌبثغ اًنبًی، ؿینک ُبی اصتوبلی، امتـاتژی ُبی

ؿّیبؿّیی ثب ؿینک ُب ّ ... پـػاعتَ هی ىْػ. ایي ثـًبهَ ؿیقی ثَ ٍْؿت کلی اًزبم هی ىْػ ّ رقئیبت آى ػؿ 

 ثـًبهَ ؿیقی ُبی کْتبٍ هؼت ّ هضلی ٍْؿت هی پؾیـػ.

 صهاى تٌذی

ٌؼی رقئی اف ثـًبهَ ؿیقی امت. اف ؿّ هبًٌؼ ثـًبهَ ؿیقی، ثَ ػّ ًْع تونین هی ىْػ: فهبى ثٌؼی ثلٌؼ هؼت فهبى ث

فهبى ثٌؼی ثلٌؼ هؼت ػؿ اثتؼای پـّژٍ ٍْؿت هی گیـػ. ُؼف ایي ًْع فهبى ثٌؼی تؼییي  ّ فهبى ثٌؼی کْتبٍ هؼت.

گبٍ ثب ػهت عیلی ثبال ٍْؿت ًوی گیـػ ّ تین هضؼّػٍ فهبى کل پـّژٍ هی ثبىؼ. الجتَ فهبى ثٌؼی ثلٌؼ هؼت ُیچ 

ػؿ فهبى ثٌؼی ثلٌؼ هؼت تین فهبى کل پـّژٍ ؿا تغویي  ُبی اؿلت اف ؿّه تغویي ثـای آى امتلبػٍ هی کٌٌؼ.

هیقًؼ. ایي فهبى هوکي امت ػؿ ْٓل پـّژٍ تـییـ کٌؼ ػؿ ًتیزَ تین تْمؼَ ّ پـّژٍ ثبیؼ اًؼطبف الفم ثـای آى ؿا 

ُب پل اف Release فهبًی   هؼت   ُب ًیق ػؿ ایي فهبى ثٌؼی تؼییي هی ىْػ. Release فهبًی   هؼت   ػاىتَ ثبىٌؼ.

ػالٍّ ثـ ایي ُب ػؿ فهبى ثٌؼی ثلٌؼ هؼت هوکي امت فهبى  تؼییي ػؿ اثتؼای پـّژٍ، اؿلت تب اًتِب حبثت عْاٌُؼ هبًؼ.

 آیتن ُبی ػیگـی چْى تـییـات تین، تضویوبت ّ ... ًیق هيغٌ ىًْؼ.

ػؿ امکـام پـّژٍ ػؿ یک فهبى ّاصؼ ّ یکپبؿچَ اًزبم ًوی ىْػ  ػیگـ فهبى ثٌؼی، فهبى ثٌؼی کْتبٍ هؼت امت.ًْع 

ثلکَ فهبى تْمؼَ ثَ ثغو ُبی کْچک تـی تونین هی ىْػ.  ػؿ ًتیزَ ثِتـ امت فهبى ثٌؼی ُـ کؼام اف ایي 

فهبى ثٌؼی  .ىؼعْاُؼ  بى ثٌؼیٍْؿت گیـػ چـا کَ ثبػج صؼاهل مبفی تـییـات ػؿ فههنوت ُب ػؿ ّهت عْػ 

عْاُؼ ثْػ. اهب اف ٓـكی ثـای ُـ کْتبٍ هؼت ػهین تـ، ؿاصت تـ ّ اف ػیؼگبُی کن ُقیٌَ تـ اف فهبى ثٌؼی ثلٌؼ هؼت 

اكقایو  ثبیؼ رلنَ ای تيکیل ىْػ کَ عْػ تب صؼّػی ثبػج ُؼؿ ؿكتي هٌبثغ ّ ػؿ ًتیزَفهبى ثٌؼی کْتبٍ هؼت 

هؼت هؼوْل تـ ّ هبثل ارـا تـ امت اهب ثَ ایي هؼٌی ًینت کَ یک پـّژٍ فهبى ثٌؼی کْتبٍ  ُقیٌَ عْاُؼ ىؼ.

ًیبفی ثَ فهبى ثٌؼی کلی ّ ثلٌؼ هؼت ًؼاؿػ. اف ایي ؿّ ػؿ امکـام اف ُـ ػّ فهبى ثٌؼی ثَ ٍْؿت تـکیجی امتلبػٍ 

ًبهَ ؿیقی امت تـکیجی هی ىْػ. تْرَ ىْػ ُوبى ْٓؿ کَ اثتؼای ایي ثغو ؽکـ ىؼ فهبى ثٌؼی رقئی اف ثـ

 .(2-13)ىکل ثْػى ارـای فهبى ثٌؼی اف تـکیجی ثْػى ثـًبهَ ؿیقی ًبىی هی ىْػ

 

 : سّػ صهاى تٌذی تشکیثی2-13ؽکل 
 

 تْدجَ تٌذی

ثْػرَ ثٌؼی ثَ فثبى مبػٍ ػجبؿت امت تغویي ُقیٌَ پـّژٍ ّ ثـًبهَ ؿیقی ثـای تغَیٌ آى ثَ هنوت ُبی 

ثْػرَ ثٌؼی اف هِن تـیي ثـآّؿػُبی هوؼهبتی پـّژٍ هی ثبىؼ ثؼّى ثْػرَ هٌبمت ُیچ پـّژٍ ای  هغتلق تْمؼَ.

ق اتالف ُقیٌَ ؿا ػؿ ثْػرَ کن ثبػج ىکنت پـّژٍ عْاُؼ ىؼ ّ ثْػرَ فیبػ ًی ثَ ػؿمتی تْمؼَ ًغْاُؼ یبكت.

ػؿ ثْػرَ ثٌؼی پـّژٍ ُبی ًـم اكقاؿی آیتن ُبیی چْى ُقیٌَ ًیـّی اًنبًی، ُقیٌَ تِیَ ّ  ػاىت. ثـ عْاُؼ

هيتـی ػبم تؤهیي هٌبثغ، ُقیٌَ ُبی اصتوبلی تضویوبت رنتزْ، ُقیٌَ ثبفاؿیبثی )ػؿ ٍْؿتی کَ هضَْل ػاؿای 

اكقاؿ ؿا ًنجت ثَ ػیگـ ٌٍبیغ یکی اف هِوتـیي ُقیٌَ ُبیی کَ ؿینک پـّژٍ ػؿ ٌٍؼت ًـم ثبىؼ( ّ ... ّرْػ ػاؿًؼ. 

بیغ ػیگـ ایي ُقیٌَ اٍلی تـیي ثغو ثْػرَ ثٌؼی ؿا ىبهل ٌػؿ ٍ کبُو هی ػُؼ، ُقیٌَ هْاػ اّلیَ هی ثبىؼ.

اهب ػؿ ٌٍؼت ًـم اكقاؿ ُقیٌَ ای ثب ایي ًبم ّرْػ  هی ىْػ ّ اؿلت تؼییي ثْػرَ آى ثب ؿینک ثبالیی ُوـاٍ امت.



ّژٍ ثب ؿینک ُبی کوتـی ارـا ىْػ ثلکَ ُقیٌَ ًِبیی پـّژٍ ًیق ًنجتبً پبییي ًؼاؿػکَ ثبػج هی ىْػ ًَ تٌِب پـ

 .ثْػرَ ثٌؼی ػؿ ُـ پـّژٍ ای ٍـف ًظـ ًْع آى ػولی ػىْاؿ امت ّ ثبیؼ ثنیبؿ ثب ػهت ٍْؿت پؾیـػ عْاُؼ ثْػ.

 تشآّسد هٌاتغ

ایي هٌبثغ ػجبؿت اًؼ اف ًیـّی  پـّژٍ اف آى ثِـٍ هی ثـین. ُـ هضلی کَ ثـای تـؾیَهٌبثغ پـّژٍ ػجبؿت امت اف 

 تؼییيُؼف  هضل کبؿ)مبیت(، هٌبثغ آهْفىی ّ تضویوبتی ّ صتی فهبى تْمؼَ. اًنبًی، مغت اكقاؿ، ًـم اكقاؿ،

ثب تؼییي ػهین هٌبثغ ثِتـ هی تْاًین ػولیبتی چْى ثـًبهَ ؿیقی ّ  ، توْیت تْاًبیی اػاؿٍ آى ُب هی ثبىؼ.هٌبثغ

ًیـّی اًنبًی یب ُوبى تین تْمؼَ  اّلیي هٌجؼی کَ هؼوْالً ػؿ پـّژٍ تؼییي هی ىْػ .ثـآّؿػ ُقیٌَ ؿا اًزبم ػُین

ًیـّی  ثنیبؿ فیبػی گقیٌو ىْػ.ػهت ثب هی ثبىؼ. تین تْمؼَ هِوتـیي هٌجغ ثـای یک پـّژٍ هی ثبىؼ ّ ثبیؼ 

اًنبًی ثـای ثـعی پـّژٍ ُب هوکي امت پـ ُقیٌَ تـیي هٌجغ ثبىؼ ّ ثَ ػلیل پیو ثیٌی پؾیـی ثنیبؿ پبییي آى 

 ثـًبهَ ؿیقی ثـای آى ثنیبؿ ػىْاؿ امت.

اف ایي ؿّ ثبیؼ ثـًبهَ ؿیقی آى تب صؼ  ًیـّی اًنبًی اف هٌبثؼی امت کَ اصتوبل تـییـ آى ػؿ پـّژٍ ثنیبؿ فیبػ امت.

ػیگـ هٌبثغ اؿلت ثـ امبك ًیبف تین تْمؼَ هْؿػ تؼییي هی ىًْؼ چـا کَ تْمٔ تین  بثل اًؼطبف ثبىؼ.هوکي ه

ثنتَ ثَ ًْع پـّژٍ ّ الجتَ تین تْمؼَ اًْاع هغتللی اف هٌبثغ مغت اكقاؿی ّ ًـم  هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ.

هٌبثغ ًـم  ى ُب هوکي امت ُقیٌَ ثـ ثبىؼ.ثـعی اف آى ُب ؿایگبى ُنتٌؼ اهب تِیَ ثـعی اف آ اكقاؿی ّرْػ ػاؿػ.

اكقاؿی اؿلت هزؼػاً هبثل امتلبػٍ ُنتٌؼ. ُوچٌیي ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ کوتـ هٌبثغ ملبؿىی مغت اكقاؿی 

اف ایي ؿّ  هْؿػ ًیبف عْاُؼ ثْػ ػؿ صبلت ایؼٍ آل ُـ ىغٌ تٌِب ًیبف ثَ یک هبىیي)کبهپیْتـ( عْاُؼ ػاىت.

ثَ ػلیل اؿتجبٓ  هؼیـیت هٌبثغ ػؿ پـّژٍ ًـم اكقاؿی ًنجت ثَ مبیـ ٌٍبیغ ثَ هیقاى هبثل تْرِی مبػٍ تـ امت.

تزـثَ ُبی ًيبى ػاػٍ ىیٍْ ُبی  ًقػیک اػْبی تین، ثِتـ امت ُوَ ػؿ یک هضل)مبیت( ػؿ تْمؼَ کبؿ کٌٌؼ.

ثٌبثـایي یکی اف هٌبثؼی اى ّبیت ثغو ًجْػٍ امت. ؿیـ صْْؿی چْى ػّؿکبؿی ثـای پـّژٍ ُبی ًـم اكقاؿی چٌؼ

ًیق اف هٌبثؼی هی ایي هٌجغ  کَ صتوبً ثـای آى ثبیؼ ثْػرَ تغَیٌ ػاػٍ ىْػ مبیت)هضل( تْمؼَ هی ثبىؼ.

 .)ثَ عًَْ ػؿ فهبًی کَ پـّژٍ ثَ ْٓل ثیبًزبهؼ(َ تـییـات ػؿ آى ارتٌبة ًبپؾیـ امتثبىؼ ک

هٌبثغ تضویوبتی ّ آهْفىی ُویيَ ّ ُوَ رب ػؿ ػمتـك ُنتٌؼ اهب یک ثـًبهَ ؿیقی عْة صکن هی کٌؼ کَ ثَ 

آى ُب ثَ ػٌْاى یک هٌجغ هبثل هؼیـیت ًگبٍ ىْػ. ػؿ پـّژٍ ُبیی کَ ثب تکٌْلْژی رؼیؼ مـ ّ کبؿ ػاؿًؼ ّ یب ػاؿای 

ٌَ ًغْاٌُؼ ثْػ ػؿ ًتیزَ ثبیؼ ػؿ ثـًبهَ صنبمت هّْْػی هی ثبىٌؼ هٌبثغ آهْفىی ّ هؼیـیتی چٌؼاى کن ُقی

 ؿیقی ّ ثْػرَ ثٌؼی اّلْیت هٌبمجی ثَ آى ُب ػاػٍ ىْػ.

ایي هٌجغ ثـعالف ثنیبؿی اف هٌبثغ ؿیـ هبثل  ثیيتـیي هٌجؼی کَ تْمٔ پـّژٍ هَـف هی ىْػ فهبى امت.

ٓلت هی کٌؼ. اف ٓـكی ٍـف فهبى ًیق ُقیٌَ  ػؿ رِبى آـاف هب ُوَ چیق ػؿ صَبؿ فهبى امت. ثبفگيت  امت.

فهبى ثب هٌبثغ ػیگـی ُوچْى ًیـّی اًنبًی ّ مبیت تْمؼَ اؿتجبٓ هنتوین ػاؿػ. ثـ امبك ایي آؿا ثبیؼ ثَ فهبى 

تْمؼَ ثَ ػٌْاى یک هٌجغ صنبك ّ هَـف ىؼًی ًگبٍ هی ىْػ ّ ثـًبهَ ؿیقی ثـای آى تضت ػٌْاًی رؼاگبًَ 

ػؿ امکـام تلبّت چٌؼاًی ثب مبیـ هتؼّلْژی ُب ًؼاؿػ ّ هؼوْالً یؼٌی فهبى ثٌؼی ٍْؿت هی گیـػ. هؼیـیت هٌبثغ 

 هٌبثغ ػؿ مٌؼی هبثل تـییـ ًگِؼاؿی هی ىًْؼ.

 تحلیل هحصْل

ثَ ُـ ٍْؿتی کَ ثبىؼ ثـای یک تضْیل عْة ثبیؼ  تزبؿی یب ملبؿىی امت.یب عـّری یک پـّژٍ ًـم اكقاؿی 

امتـاتژی هٌبمجی ؿا پیو گـكت. اگـ ًـم اكقاؿ تزبؿی ثبىؼ ثبیؼ ثـ امبك میبمت رــاكیبیی هضلی کَ ًـم 

. هٌظْؿ اف میبمت ُبی رــاكیبیی هْاًیي صبکن ثـ یک کيْؿ یب ایبلت اكقاؿ ػؿ آى تْفیغ هی ىْػ ػول ىْػ

 هضَْالت ًـم اكقاؿی هبًٌؼ کپی ؿایت ّ هبلکیت هؼٌْی امت. ًنجت ثَ تْفیغ ایي گًَْ

یکی ػیگـ اف چبلو ُبی ًـم اكقاؿُبی تزبؿی امت ػؿ کَ ٌُگبم تضلیل هضَْل ثبیؼ هْؿػ ىیٍْ اؿائَ هضَْل 

ُـ کؼام اف  اؿائَ هضَْل تزبؿی ثَ ػّ ىیٍْ ٍْؿت هی پؾیـػ تْفیغ آًالیي ّ تْفیغ اف ٓـین ثبفاؿ. تْرَ هـاؿ گیـػ.

ایي ػّ هقایب ّ هؼبیجی ػاؿًؼ کَ ثنتَ ثَ ًْع هضَْل، ُـ تین هوکي امت یکی ؿا ثـ ػیگـی تـریش ػُؼ یب صتی 

ُوچٌیي ىیٍْ ُبی ثبفاؿیبثی هضَْل اف ارقای ایي تضلیل امت کَ ثبیؼ ثب ػهت ّ  ایي ػّ امتلبػٍ کٌؼ.اف تـکیت 

تزبؿی ثَ عْثی هی ػاًٌؼ کَ اؿائَ هضَْل كـّىٌؼگبى هضَْالت  یب هيْؿت هتغََبى ثبفاؿیبثی ٍْؿت گیـػ.

ػؿ ًتیزَ عؼهبت كـّه ثَ ُوبى هیقاى اُویت ػاؿػ.  كؤ كـّه هضَْل ًینت ثلکَ پيتیجبًی ّ عؼهبت پل اف

 پيتیجبًی ثبیؼ ثَ عْثی ثـؿمی ّ ػؿ ْٓل تْمؼَ ٓـاصی ىْػ تب ُوقهبى ثب پبیبى پـّژٍ آهبػٍ کبؿ ىْػ.

ًـم اكقاؿُبی ملبؿىی ثـ عالف ًـم اكقاؿُبی  ثَ کلی هتلبّت امت.ملبؿىی ّّؼیت ثـای ًـم اكقاؿُبی 

تزبؿی کَ هيتـیبى فیبػی ػاؿػ، كؤ ػاؿای یک هيتـی امت ّ آى ُن مبفهبًی امت کَ ًـم اكقاؿ ؿا ملبؿه 



ثٌبثـایي اؿائَ ًـم اكقاؿ ثَ هؼٌبی تضْیل پـّژٍ ثَ ملبؿه ػٌُؼٍ هی ثبىؼ. اف ایي ؿّ هنبئلی چْى  ػاػٍ امت.

 بفاؿیبثی ّ ىیٍْ ُبی اؿائَ ػؿ ایي ًْع ًـم اكقاؿ هطـس ًینتٌؼ.ث

ؿّی ایي گًَْ ًـم اكقاؿُب احـ گؾاؿ ًینتٌؼ ّ ثَ ربی آى پـّژٍ ُبی ُوچٌیي میبمت ُبی رــاكیبیی چٌؼاًی 

ـػ. میبمت ُبی مبفهبًی ُوبًطْؿ کَ اف ملبؿىی ثَ ْٓؿ هنتوین اف میبمت مبفهبًی تبحیـ هی پؾی

مت میبمت ُبیی ُنتٌؼ کَ یک مبفهبى)ملبؿه ػٌُؼٍ پـّژٍ( ػؿ عًَْ هضَْل ًـم اكقاؿی ًبهيبى پیؼا ا

 هی کٌٌؼ. ی امتلبػٍ اف پلت كـم ُبی عبً تؼـیقػاؿػ هبًٌؼ میبمت ُبیی  کَ ثـعی مبفهبى ُب ثـاعْػ 

ثَ ػلیل ثْػى ؿاثطَ یک  پيتیجبًی هضَْالت ًـم اكقاؿی ًیق ثنیبؿ مبػٍ تـ اف هضَْالت تزبؿی ٍْؿت هی پؾیـػ.

ػؿ هضَْالت ملبؿىی، تین ُبی تْمؼَ اؿلت ٓـس عبٍی ؿا ثـای پيتیجبًی ثَ یک ثیي هيتـی ّ تِیَ کٌٌؼٍ 

ثـّف هيکل هْکْل هی کٌٌؼ. ثَ ْٓؿ کلی اؿائَ تْمؼَ هضَْالت ػًجبل ًوی کٌٌؼ ّ ثیيتـ ؿاٍ صب ُب ؿا ثَ فهبى 

َ )اگـ چَ ثامت ّ مـهبیَ اّلیَ کوتـی ؿا ًیق ٓلت هی کٌؼ ملبؿىی ثَ هـاتت آمبى تـ اف هضَْالت تزبؿی

 .ًِب ًیق پبییي امت(ُوبى ًنجت مْػ صبٍل اف كـّه آ

امبمبً ػؿ تضلیل ثِتـ امت ثَ ًـم اكقاؿ ثَ ػیؼ یک هضَْل ًگبٍ ىْػ. ثٌبثـایي هی تْاى اف تزبؿة ػیگـ ٌٍبیغ ػؿ 

 ػ.اؿائَ هضَْالت ىبى ثَ ػٌْاى آهْفٍ ُبی تزبؿی ثِـٍ ثـ

 تحلیل هقذهاًی ًشم افضاس

تضلیل ًـم اكقاؿ یکی اف هِوتـیي اػْبی تْمؼَ هی ثبىؼ کَ ثـای ثغو ُبی هغتلق ثَ ٍْؿت رؼاگبًَ اًزبم 

اهب پیو اف ىـّع تْمؼَ ًـم اكقاؿ تضلیلی کلی ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ُوَ ثغو ُب هـثْٓ هی ىْػ ّ  هی ىْػ.

ػؿ ایي تضلیل آیتن ُبیی چْى ًضٍْ پیبػٍ مبفی، چگًْگی اؿتجبٓ  ػوْهبً ػؿ اثتؼای تْمؼَ ٍْؿت هی پؾیـػ.

تکـاؿُبی تْمؼَ پیو اف ىـّع  کبهپًٌْت ُب هضیٔ ُبی تْمؼَ ىٌبعت کبثـاى ّ ّظبیليبى ثـؿمی هی ىْػ.

تین ثبیؼ تَوین ثگیـػ کَ ًـم اكقاؿ ؿا تضت چَ تکٌْلْژی پیبػٍ مبفی کٌؼ. تکٌْلْژی تْمؼَ اًْاع هغتللی ُنتٌؼ 

ًنجت ثَ ُؼف پـّژٍ ّ الجتَ میبمت ُبی مبفهبى اًتغبة هی ىًْؼ. ثـعی تکٌْلْژی ُب تضت ّة ُنتٌؼ ّ ّ 

چٌیي اًتغبثی هی تْاًؼ آمبى ثبىؼ اهب ٌُگبهی کَ ػؿ یک فهیٌَ تکٌْلْژی یکنبًی ّرْػ  ثـعی تضت کالیٌت.

تین اف پیو تؼییي ىؼٍ ثبىٌؼ پیچیؼگی ٌُگبهی کَ اػْبی  ػاؿػ كـآیٌؼ اًتغبة هوکي امت کوی پیچیؼٍ ىًْؼ.

 عْاُؼ ىؼ.ّ ػؿ تکٌْلْژی ُبی هغتللی تنلٔ ػاىتَ ثبىٌؼ، ػّ چٌؼاى 

ایي اىتجبٍ ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ ثـعی تْمؼَ ُب ثَ ػلت اػْبی حبثت تین تْمؼَ تکٌْلْژی ؿا ثـ امبك هِبؿت اكـاػ 

کَ صتی هوکي  ُبی ثـتـ عْاُؼ ىؼاًتغبة هی کٌٌؼ. ػؿ ایي ٍْؿت ثبػج اف ػمت ؿكتي ثـعی هقایبی تکٌْلْژی 

گـچَ ػؿ تْمؼَ ُبی اهـّفی ثضج فثبى پیبػٍ مبفی چٌؼاى  امت تبحیـی هٌلی ػؿ هْكویت پـّژٍ ػاىتَ ثبىؼ.

هطـس ًینت اهب هی تْاى آى ؿا رقئی اف تضلیل پیبػٍ مبفی ػاًنت. ثؼْی اف تکٌْلْژی ُب اف چٌؼ فثبى ثـًبهَ 

ایي عْػ هی تْاًؼ یکی اف اّلْیت ُبی اًتغبة تکٌْلْژی  یک فثبى عبً.ّ ثـعی اف  ًْینی پيتجبًی هی کٌٌؼ

هلوؼاػ ىْػ. اُویت اًتغبة ّ ثـؿمی فثبى ثَ ّیژٍ ثـای ًـم اكقاؿ ُبیی هِن امت کَ ًیبف ثَ ًگِؼاؿی ثلٌؼ هؼت 

عْاٌُؼ ػاىت. چـا کَ هوکي امت میبمت ُبی گقیٌو ًیـّی اًنبًی یک مبفهبى ثـ امبك فثبًی عبً 

 ؼ.ٌؽ ىؼٍ ثبىاتغب

اگـ ػاهٌَ کبؿثـػ ًـم اكقاؿی چٌؼاى ًْ ّ  هجضج ػیگـی کَ ػؿ ایي تضلیل هی گٌزؼ ثضج هؼوبؿی ًـم اكقاؿ امت.

 هجضج هؼوبؿی ًـم اكقاؿ ثَ رؼیؼ ًجبىؼ هی تْاى اف هؼوبؿی ُبی هؼوْل ّ تنت ىؼٍ الگْ ثـػاؿی کـػ.

اؿتجبٓ ثیي کبهپًٌْت ُبی یک ًـم اكقاؿ هـتجٔ هی ىْػ ّ تب پبیبى تْمؼَ ّ ثب اؿائَ کبهپًْت ُبی رؼیؼتـ  چگًْگی

ثب ایي صبل پیو اف ىـّع تْمؼَ ثبیؼ فیـ مبعت ّ پلت كـم هٌبمت آى تؼییي ّ  ػؿمت عْه تـییـات امت.

 فی ًـم اكقاؿ هتؤحـ امت.هؼوبؿی ًـم اكقاؿ ثَ ْٓؿ هنتوین اف تکٌْلْژی ُبی پیبػٍ مب ٓـاصی ىْػ.

هؼوْل امت کَ ُوـاٍ ُـ تکٌْلْژی، صؼاهل یک هؼوبؿی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. اف ایي ؿّ هؼوبؿی ًـم اكقاؿ چبلو 

ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ػـف ثـ ایي امت کَ ػؿ ْٓل پـّژٍ اف یک  چٌؼاًی ؿا ثـای تین تْمؼَ هؼوْالً ایزبػ ًوی کٌؼ.

هوکي  ثٌبثـایي یک ثبؿ آى ُن ػؿ اثتؼای پـّژٍ ایي هضیٔ اًتغبة هی ىْػ. ( امتلبػٍ هی ىْػ.IDEهضیٔ تْمؼَ)

امت ثـای تکٌْلْژی ّ فثبى پیبػٍ مبفی هضیٔ ُبی هغتللی هْرْػ ثبىؼ. عْىجغتبًَ ػؿ اًتغبة هضیٔ تْمؼَ 

 ػؿالجتَ  ػؿمت تین تب صؼّػ فیبػی ثبف امت ّ هؼوْالً ثـ امبك تزـثَ تین یک هضیٔ تْمؼَ گقیٌو هی ىْػ.

كبکتْؿُبی ػیگـی چْى ُقیٌَ ًیق ػعیل ُنتٌؼ کَ اّلْیت ُبی رؼیؼی ؿیـ اف تزـثَ تین ؿا ػٌْاى اًتغبة  ایي

ػؿ ثـعی مبفهبى ُب هضیٔ ُبی تْمؼَ ملبؿىی ىؼٍ عبٍی ّرْػ ػاؿػ کَ اًتغبة تین ؿا هضؼّػتـ  هی کٌؼ.

 هی کٌؼ.



ًجبىٌؼ ّ صتی هوکي امت ػؿ یک ًـم اكقاؿ ثبفٍ هيتـی ُبی یک ًـم اكقاؿ هوکي امت ُویيَ کبثـاى ًِبیی 

ىٌبمبیی ایي کبؿثـاى ّ ّظبیق آى ُب ػؿ اثتؼای پـّژٍ اهـی امت  ّمیؼی اف اًْاع کبؿثـاى تؼـیق ىؼٍ ثبىؼ.

تؤحیـ ػویوی ػؿ ىٌبمبیی، تضلیل ّ ٓـاصی فیـ مینتن ُب ّ کبهپًٌْت ُبی یک ًـم اكقاؿ عْاُؼ  ّـّؿی چـا کَ

لیل، تضلیلی امت هوؼهبتی ّ هؼوْالً ػؿ ْٓل تْمؼَ ّ ثب اىـاف هْبػق تین ثـ ػاهٌَ کبؿثـػ اهب ایي تض گؾاىت.

تؼییي کبؿثـاى ّ اػوبل آى ُب ػؿ مینتن ثَ ًضْی ثبػج ثِجْػ ىٌبمبیی تـییـات فیبػی ػؿ آى صبٍل هی ىْػ. 

عْاُؼ ثـػ کَ ًیبف ثَ مبهبًَ ثَ ػٌْاى هخبل اگـ ػولیبتی هبلی ثـای کبؿثـاى تؼـیق ىْػ تین پی  هٌبثغ هی ىْػ.

 اهؼام ثَ ثـًبهَ ؿیقی ّ ثْػرَ ثٌؼی ثـای آى هی کٌؼ. ثـ ایي امبكارـا تـاکٌو ُبی هبلی ّرْػ ػاؿػ؛  ای رِت

ىٌبمبیی کبؿثـاى هی تْاًؼ هنیـ ىٌبمبیی ًیبفهٌؼی ُبی ًـم اكقاؿ ؿا ُوْاؿتـ مبفػ. چـا کَ ثبػج ىٌبمبیی 

 کَ ًیبفُبی صویوی هـاؿ امت اف آى ُب امتغـاد ىْػ. ثغو ُب ّ اكـاػ ؽی ؿثطی هی ىْػ

ػلیل ایي  تضلیل هوؼهبتی ًـم اكقاؿ اف ػىْاؿ تـیي اػوبلی امت کَ ُـ تین هزجْؿ امت ػؿ اثتؼای اًزبم ػُؼ.

ّ ػؿ اثتؼای پـّژٍ امبمبً ُوبى هضَْل اًتقاػی ، هضَْلی امت اًتقاػی ػىْاؿی ایي امت کَ ًـم اكقاؿ عْػ

اف ایي ؿّ تضلیل ُبی هوؼهبتی ػوْهبً ػؿ ثبالتـیي مطش اًتقاع ػؿ تْمؼَ یک ًـم اكقاؿ ٍْؿت هی  ؿػ.ًیق ّرْػ ًؼا

ثیو ایي هْاؿػی امت کَ ػؿ ایي ثغو ؽکـ  اؿلت ؼآیتن ُبیی کَ ػؿ تضلیل هوؼهبتی ثـؿمی هی ىًْ گیـػ.

 لیکي ىـس ُوَ آى ُب اف صَْلَ ایي کتبة عبؿد امت. ،ىؼ

ایي آهبػگی ثبػج  کَ ِی امتیثؼ ػاؿًؼ پیو اف ىـّع تْمؼَ اف آهبػگی الفم ثـعْػاؿ ىًْؼ.اؿلت تین ُب توبیل 

اهب اكـآ ػؿ ایي اهـ ًیق عْػ هی تْاًؼ ّـثَ ای ىؼیؼ ثَ فهبى  ثِجْػ کیلیت ػوکـػ آًِب ػؿ تْمؼَ عْاُؼ ىؼ.

اًزبم ایي گًَْ ػولیبت هوؼهبتی ًَ  ثٌؼی پـّژٍ ّاؿػ مبفػ. ثٌبثـایي ایي ٌُـ تین تْمؼَ امت کَ ثب ایزبػ تْافى ػؿ

 کبهلی ثـای اػاهَ تْمؼَ کنت ًوبیؼ.تٌِب فهبى تْمؼَ ؿا صلع کٌؼ ثلکَ ثتْاًؼ آهبػگی هٌبمت ّ 

  



 : ًقؼ ُای اعکشام3فصل 
 ُب ّظبیق هتلبّتی ػاىتَ ثبىٌؼ. ّ ُـ کؼام اف آى ػؿ یک تین امکـام هوکي ات اكـاػ هغتللی ثَ کبؿ ثپـػافًؼ

 گلتَ هی ىْػ. ًووثَ ػمتَ ثٌؼی ّظبیق ثـ امبك ًْع کبؿ آى ُب،  ػاؿًؼ. یثـعی اف ایي اكـاػ ّظبیق هيبثِ

ُـ کؼام اف ًوو ُب  مَ ًوو اٍلی ّرْػ ػاؿػ: هبلک هضَْل، امکـام هنتـ ّ تْمؼَ ػٌُؼٍ. ػؿ امکـام

اف یک ًوو ؿا ػِؼٍ ػاؿ ىْػ. ثیو  هوکي امت تْمٔ ثیو اف یک ًلـ ایلب ىًْؼ ّ اف ٓـكی ُـ كـػ هی تْاًؼ

ُـ کؼام اف ایي ًوو ُب ّظبیق ىلبف ّ تؼـیق ىؼٍ ػاؿًؼ کَ ثبػج هی ىْػ اكـاػی کَ ایي ًوو ُب ؿا ثـ ػِؼٍ 

ُـ مَ ًوو اف ػؿرَ اُویت یکنبًی ثـعْؿػاؿًؼ ثَ ْٓؿی کَ كوؼاى  ػاؿًؼ ثب یکؼیگـ ػچبؿ تؼاعل ّظیلَ ًيًْؼ.

و ُبی ثَ هـاتت ُـکؼام ثبػج اف کبؿ اكتبػى ؿًّؼ ربؿی تْمؼَ عْاُؼ ىؼ. ػؿ كـآیٌؼ ُبی تْمؼَ مٌتی ًو

ػؿ هوبم هوبینَ ثب ایي كـآیٌؼُب ثَ ًظـ  ثیيتـی ّرْػ ػاىت کَ ُـ کؼام ثَ هنتی اف تْمؼَ هـثْٓ هی ىؼًؼ.

اهب ثبیؼ تْرَ ػاىت کَ ُـ  مؼ کَ تؼؼاػی اف ًوو هؼوْل ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ػؿ امکـام ّرْػ ًؼاؿًؼ.هی ؿ

کؼام اف ایي ًوو ُب ىبهل ًوو ُبی ػیگـی ًیق هی ثبىٌؼ ثَ ْٓؿی کَ ُـ ّظیلَ ای کَ ػؿ تْمؼَ هؼوْل 

و یبػ ىؼٍ ثب رقئیبت ثیيتـی مَ ًوػؿ اػاهَ ایي كَل  ّرْػ ػاؿػ ػؿ ػل یکی اف ایي ًوو ُب تؼجیَ ىؼٍ امت.

 هْؿػ ثضج هـاؿ عْاُؼ گـكت.

 هالک هحصْل

هبلک هضَْل ثـ عالف ًبم ىجَِ ثـاًگیق آى پیوبى  هبلک هضَْل اؿتجبٓ ػٌُؼٍ تین تْمؼَ ّ هيتـی هی ثبىؼ.

 2-10)ىکل کبؿ یب تِیَ کٌٌؼٍ پـّژٍ ًینت؛ ثلکَ ٍـكبً پلی امت اؿتجبٓی هیبى ُوَ اػْبی ػؿگیـ ػؿ پـّژٍ

امکـام یک هتؼّلْژی هجتٌی ثـ ؿّاثٔ امت ّ ُوغْاى ثب اؿفه اّل اف ثیبًیَ آریل ثَ ؿّاثٔ ثیي . هيبُؼٍ ىْػ(

اهب ُوبى ْٓؿ کَ گلتَ ىؼ پیبػٍ مبفی چٌیي ؿّاثطی ثیي اػْبی  كـػی ثیو اف هنتٌؼات ثِب ػاػٍ هی ىْػ.

 تین تْمؼَ ّ هيتـیبى کبؿ چٌؼاى مبػٍ ای ًوی ثبىؼ.

ػؿ ٓـف ػیگـ ًوبیٌؼگبى هيتـی ًیق اف ػّ هؼیـ  ًلـ تيکیل ىؼٍ ثبىؼ. 8تین تْمؼَ اف  ،ّژٍ ایكـُ ىْػ ػؿ پـ

ًیبف ثَ ٍـف فهبى ّ اًـژی ثنیبؿ فیبػ ّ اؿتجبٓ ثیي ایي اكـاػ  ػؿ ػّ مطش هغتلق ّ ػّ اپـاتْؿ تيکیل ىؼٍ ثبىؼ.

اؿتجبٓ ُـ کؼام اف اػْب ثب یکؼیگـ ػؿ ًِبیت رلنَ تجؼیل ثَ یک ىجکَ اؿتجبٓی  رلنبت هکـؿ عْاُؼ ػاىت.

ُوَ  ثـای صل ایي هيکل ؿاٍ مبػٍ تـی تؼـیق ىؼٍ امت.ػؿ امکـام  یؼٍ ّ کبهالً ثی هؼٌی عْاُؼ کـػ.پیچ

یي ىکل اؿتجبٓی ثؼ اؿتجبٓبتی کَ هـاؿ امت ایزبػ ىًْؼ ثَ ْٓؿ هـکقی ػؿ ًوو هبلک هضَْل اػاؿٍ هی ىًْؼ.

عْػ ثبػج هی ىْػ اهْؿ کبؿاتـ ٍْؿت پؾیـػ چـا کَ تْفیغ اؿتجبٓ ربهغ تـ عْاُؼ ثْػ ّ ثبػج عْاُؼ ىؼ مبیـ 

هبلک  ًوو ُب ثَ ربی ػؿگیـ ىؼى ػؿ یک اؿتجبٓ پیچیؼٍ ثـ ؿّی ّظبیق عْػ توـکق ثیيتـی ػاىتَ ثبىٌؼ.

 ثبىؼ کَ ىـس آى ػؿ فیـ آهؼٍ امت: هضَْل ػاؿای چِبؿ ّظیلَ هی

 ؼییي هؾخصات ًشم افضاست

هضَْل ػؿ ْٓل تْمؼَ ُوْاؿٍ ثَ  هبلک ثبؿفتـیي ّظیلَ هبلک هضَْل ؿا هی تْاى هٌِؼمی ًیبفُب ػاًنت.

ّ اكـاػ ػیگـ هـتجٔ ثب اّ ثَ ْٓؿ پیْمتَ ثب هؼیـاى، اپـاتْؿُب  ػًجبل ىٌبمبیی ًیبفهٌؼی ُبی ًـم اكقاؿ هی ثبىؼ.

اؿتجبٓ ثـهـاؿ هی کٌؼ. اّ ُوچٌیي هنتٌؼات مبفهبًی ؿا هطبلؼَ هی کٌؼ، چبؿت ُب ّ ًوْػاؿُب ّ گقاؿىبت  پـّژٍ

ًـم اكقاؿ ؿا کيق کٌؼ. هبلک هضَْل پل اف ایي پی هی ثـػ ؿا ثـؿمی هی کٌؼ تب ثتْاًؼ ًیبفهٌؼی ُبی صویوی 

ى تْمؼَ کَ ُوبى ًیبفهٌؼی ُبی ًـم کَ اًتظبؿات هيتـی اف ًـم اكقاؿ چینت؟ مپل ایي اًتظبؿات ؿا ثَ فثب

اف ایي ؿّ ًبگلتَ پیؼا امت کَ هبلک هضَْل یک  اكقاؿ امت تـروَ کـػٍ ّ ثَ تین تْمؼَ تضْیل هی ػُؼ.

 هتغٌَ تْمؼَ یب ُوبى هٌِؼك ًـم اكقاؿ امت.

 .ثک الگ هضَْل ػؿ صویوت هلت امکـام امت تٌِب مٌؼ تضت تولک هبلک هضَْل ثک الگ هضَْل هی ثبىؼ.

تٌِب  ُـ اهؼاهی ثـای تْمؼَ اف ٓـف تین تْمؼَ ثبیؼ ثَ تضـیک آیتن ُبی هْرْػ ػؿ ثک الگ هضَْل ٍْؿت پؾیـػ.

هبلک هضَْل پل اف  كـػی کَ هی تْاًؼ ػؿ ثک الگ هضَْل تـییـات ایزبػ کٌؼ ىغٌ هبلک هضَْل امت.

آیتن ُبی ثک الگ  اؿػ هی مبفػ.ػؿ ثک الگ هضَْل ّ ،ىٌبمبیی ًیبفُب، آى ُب ؿا ثَ ٍْؿت اّلْیت ثٌؼی ىؼٍ

 اّلْیت ثٌؼی هی ىًْؼ ّ تٌِب کنی کَ هی تْاًؼ اّلْیت ایي آیتن ُب ؿا تؼییي کٌؼ ًیق عْػ هبلک هضَْل امت.

 هيتـی ثب تین تْمؼَ ُن فثبى امت. فالهبلک هضَْل پـّژٍ ؿا اف ػیؼ هيتـی هی ثیٌؼ ثب ایي تلبّت کَ ثـ ع

اّ هی ػاًؼ کَ ًـم اكقاؿ  پل ػؿ ًتیزَ آى چَ اّ اف تین تْمؼَ عْامتبؿ امت ُوبى امت کَ هيتـی اًتظبؿ ػاؿػ.

ثبیؼ چَ هبثلیت ُبیی ػاىتَ ثبىؼ، چَ هبثلیت ُبیی ػاؿای اُویت ثبالتـی ُنتٌؼ ّ چَ هبثلیت ُبیی ثبیؼ 

اّ ایي ػاًنتَ ُب ؿا ػؿ اّلْیت ثٌؼی ىؼٍ ثک الگ هضَْل ثَ تین تْمؼَ اًتوبل هی  مـیغ تـ پیبػٍ مبفی ىًْؼ.

تین ًوی تْاًؼ ُیچ ػعبلتی ػؿ هيغَبت هضَْلی کَ ثبیؼ مبعتَ ىْػ ػاىتَ ثبىؼ ّ ٍـكبً هنئْل پیبػٍ  ػُؼ.

ثلیت هبلک هضَْل ثَ هيتـی ّوبًت هی ػُؼ کَ هب مبفی آى چیقی امت کَ هبلک هضَْل ّاؿػ کـػٍ امت.



هيغَبت تؼییي ىؼٍ ًِبیی  اكقاؿ ُبی عْامتَ ىؼٍ ثَ ػؿمتی ّ ثَ هْهغ ػؿ ًـم اكقاؿ پیبػٍ مبفی ىًْؼ ّ ًـم

ُوْاؿٍ ػؿ ْٓل تْمؼَ ػؿؼؿَ کبُو آیتن ُبی ثک الگ هضَْل ّ یب ثَ  هضَْل هبلک ایي ؿّ اف ؿا ػاؿا ثبىؼ.

 .(3-1)ىکل ای ٍضیش آى تاله هی کٌؼػجبؿتی اكقایو هبثلیت ُبی ًـم اكقاؿ ؿا ػاؿا امت ّ ثـای ارـ

 

 : تؼییي هؾخصات ًشم افضاس تْعظ هالک هحصْل3-1ؽکل 
 

 ّ اعپشیٌت Releaseکٌتشل تشًاهَ سیضی 

صنبمیت  یکی اف اػوبلی امت کَ ػؿ امکـام صنبمیت ّیژٍ ای ػاؿػ. Releaseثـًبهَ ؿیقی ثـای امپـیٌت ّ 

ثبیؼ هبثلیتی ثَ ًـم اكقاؿ اّبكَ ىْػ. ایي  Releaseآى اف ایي رِت امت کَ ػؿ پبیبى ُـ امپـیٌت ّ ػؿ ًِبیت ُـ 

ػؿ ایي ثیي تٌِب  کبؿ ثَ ٍْؿت گـُّی تْمٔ تین تْمؼَ امکـام، امکـام هنتـ ّ هبلک هضَْل ٍْؿت هی پؾیـػ.

ثَ  Releaseًچَ ػؿ پبیبى آ ک هضَْل امت.ىغَی کَ ثَ صنبمیت ُبی هضَْل اىـاف کبهل ػاؿػ هبل

 هيتـی تضْیل ػاػٍ هی ىْػ، اؿلت ثب پیيٌِبػ هبلک هضَْل تؼییي هی ىْػ.

ایي ثبفٍ ُبی فهبًی هْؿػ اًتظبؿ  ػاؿػ.ػؿ عًَْ ًـم اكقاؿ ػؿ ػمت تکویل  یهيتـی ػؿ ثبفٍ ُبی فهبًی اًتظبؿات

. اف آى ربیی کَ هبلک هضَْل ّوبًت کٌٌؼٍ یک ًـم اكقاؿ ُب ُوبٌُگ امت Releaseاؿلت ثب ثبفٍ ُبی فهبًی 

ؿا ثَ گًَْ ای کٌتـل کٌؼ  Releaseکبؿکٌٌؼٍ ػؿ ثبفٍ ُبی هيغٌ هی ثبىؼ؛ ُوْاؿٍ مؼی هی کٌؼ ثـًبهَ ؿیقی 

کَ هْرجبت اؿّبی اًتظبؿات هيتـی كـآُن آیؼ. اهب اّ تٌِب ىغَی ًینت کَ ثـای ایي ثـًبهَ ؿیقی تَوین هی 

چـا کَ هوکي  یلَ اٍلی تْمؼَ ؿا ثـػِؼٍ ػاؿػ ثَ تْاكن ثـمؼ.ظهضَْل ثبیؼ ثب تین تْمؼَ کَ ّ هبلک گیـػ.

ثبىٌؼ کَ ایي عْػ  آى ُب ُن اف اًتظبؿات هيتـی تـؾیَ هی ىًْؼ اف ًظـ ػولی ًبهوکي ،کَ یامت اًتظبؿات

 ،ثـ ػِؼٍ ػاؿػ Releaseعؾ ىؼٍ ؿا ػؿ پبیبى َ عْػ ّظیلَ اؿائَ کبؿُبی اثثَ ًْهْرت هی ىْػ تین تْمؼَ ُن کَ 

 اف اؿّبی ثـعی ًیبفُب مـ ثبف ثقًؼ.

ثبىؼ چـا کَ ػؿ پی  یگـٍّ هيتـ اف تب ایي رب هوکي امت ایي ىجَِ ثَ ّرْػ آهؼٍ ثبىؼ کَ هبلک هضَْل ثبیؼ

ًؼاىتَ هبلک هضَْل ػْْی اف تین امکـام امت اگـ هبلک هضَْل ّرْػ  اؿّبی اصتیبربت هيتـی هی ثبىؼ.

لیت ُب ؿا پیبػٍ ُوبى هبث َ رنتزْی ًیبفُبی هيتـی ثپـػافًؼ کَ ػؿ ًِبیتثبىؼ اػْبی تین تْمؼَ عْػ ثبیؼ ث

کـػ کَ هبلک هضَْل ػؿ پی آى ثْػ اهب ثب ایي تلبّت کَ ایي کبؿ فهبى ّ اًـژی فیبػی ؿا ثَ ُؼؿ  مبفی عْاٌُؼ

هلیؼ ُوبى ْٓؿ کَ هجالً ؽکـ ىؼ یکی اف ّیژگی ُبی ًـم اكقاؿ کبؿکٌٌؼٍ  عْاُؼ ػاػ ّ کبهالً ًبکبؿآهؼ هی ثبىؼ.

بربت ّاهؼی هيتـی ؿا ثـ ٓـف مبفػ ّ ًَ هلیؼ ثْػى ثَ ایي هؼٌب امت کَ ًـم اكقاؿ اصتی آى هی ثبىؼ.ثْػى 

رْػ کيق ًیبفُبی ّاهؼی هيتـی یکی اف اػوبلی امت کَ ػؿ ٍْؿت ػؼم ّ ٍـكبً ًیبفُبیی کَ اّ ثیبى هی کٌؼ.

ثَ ػجبؿت ػیگـ کبؿ هبلک هضَْل تـروَ ای اف آى چَ هيتـی هی  هبلک هضَْل توـیجبً ؿیـ هوکي عْاُؼ ثْػ.

 ًَ آًچَ اّ ثیبى هی کٌؼ. ّ ٍـكبً  اًؼىیؼ



 آهادٍ عاصی تغت کیظ ُا

 تجییيؿا تؼییي ًوی کٌؼ ثلکَ چگًْگی ایي هبثلیت ُب ؿا ًیق  تْمؼَ پیؼا کٌٌؼ هبلک هضَْل ٍـكبً هبثلیت ُبی ثبیؼ

ُبی ًـم اكقاؿ رقّ هبثلیت ُبی هْؿػ ػؿعْامت هبلک هضَْل  ػاػٍ . ثَ ػٌْاى هخبل اگـ هبثلیت رنتزْهی کٌؼ

هی کٌؼ کَ رنتزْ چگًَْ، ثـ امبك چَ آیتن ُبیی ّ ثب چَ كـهتی ثبیؼ تْمٔ کبؿثـ ًِبیی  ثبىؼ، اّ تؼییي

 هی ثبىؼ. هيتـیایي ثبػج هی ىْػ کَ تین تْمؼَ ػهیوبً آًچَ ؿا پیبػٍ مبفی کٌؼ کَ هْؿػ ًظـ  ْػ.اًزبم ى

گبُی پیو عْاُؼ آهؼ کَ آیتوی ؿا کَ تین پل اف ٍـف ّهت ثنیبؿ پیبػٍ مبفی کـػٍ امت ؿا هيتـی ًوی 

ثـای رلْگیـی اف ایي صبلت ثبیؼ پیو اف پیبػٍ مبفی، هبلک  ًبم ػاؿػ. ػؿ پیبػٍ مبفی ماثِبایي صبلت  پؾیـػ.

تب ُن مٌؼی تْاكوی ثبىؼ ثیي تین  هضَْل ىـایٔ تطجین ثب اًتظبؿات هيتـی ؿا ثَ ٍْؿت هيـّس هکتْة کٌؼ.

 ّ هيتـی ّ ُن ؿاٌُوبیی ثـای چگًَْ مبعتي یک آیتن.

ىـایٔ تْاكوی ؿا هی تْاى  ىؼٍ ؿا تنت ًوبیؼ.ُوچٌیي تین ثـ امبك ایي مٌؼ هی تْاًؼ آیتن ُبی پیبػٍ مبفی 

ثَ ٍْؿت هتٌی مبػٍ ُوـاٍ ثب آیتن ًگَ ػاؿی کـػ ّ یب ایٌکَ هی تْاى آى ؿا ثَ ٍْؿت هؼل پیيـكتَ تـی هبًٌؼ 

تنت کیل ُب امبمبً اف ُوبى هتي ىـایٔ تطجین تيکیل هی ىًْؼ ثب ایي تلبّت  تنت کیل امتلبػٍ ًوْػ.

پل اف تکویل یک آیتن تنت کینی کَ ثـای آى ًْىتَ  .ىلبف تـی ثیبى هی ىْػکَ هـاصل آى ُب ثَ ٍْؿت 

تب هبثلیت تکویل ىؼٍ آفهْػٍ ىْػ ّ هیقاى تطجین آى ثب اًتظبؿات هيتـی ًوبیبى  ىؼٍ ثـ ؿّی آى ارـا هی ىْػ

تنت کیل هبلک هضَْل ثَ ػٌْاى كـػی کَ تنلٔ کبهل ثـ ًیبفهٌؼی ُبی ًـم اكقاؿ ؿا ػاؿػ ّظیلَ ًْىتي  ىْػ.

 تْمؼَ آى آیتن ًْىتَ ّ آهبػٍ هی ىًْؼ. اف تنت کیل ُبی یک آیتن ػوْهبً پیو ُب ؿا ثـ ػِؼٍ ػاؿػ.

 تشقشاسی استثاط دّ طشفَ

ثلکَ اّ ّظیلَ ػاؿػ  یلَ هبلک هضَْل تٌِب اًتوبل ػؿعْامت ّ اصتیبربت هيتـی ثَ تین تْمؼَ ًینت.ظّ

ثَ ػٌْاى هخبل هيتـی  ثبفعْؿػُبیی اف تین تْمؼَ ػاىتَ ثبىؼ کَ اف ًظـ تین تْمؼَ ثَ آالع هيتـی ؿمبًؼ.

ثَ ػلیل هضؼّػیت ُبی  هوکي امت ػؿ عًَْ یکی اف هبثلیت ُبی ًـم اكقاؿ ػاىتَ ثبىؼ کَ اف ًظـ تین تْمؼَ

ؿا ثَ آالع هيتـی عْاٌُؼ ؿمبًؼ ّ اف آى ُب ػؿ  ٌیي ىـایطیپیبػٍ مبفی ثبىؼ. هبلک هضَْل چكٌی ؿیـ هبثل 

صبلت ػکل آى ُن هوکي امت ثَ ایي ٍْؿت کَ اگـ  عْامت هی کٌؼ کَ ػؿ عْامتَ عْػ تزؼیؼ ًظـ ًوبیٌؼ.

هيتـی ػؿ عْامت یک هبثلیت هؼیوی ؿا ػاىتَ ثبىؼ هبلک هضَْل پیيٌِبػ امتلبػٍ اف یک تکٌْلْژی ثـتـ اف 

پل ػؿ ًتیزَ ىیٍْ اؿتجبٓ هبلک هضَْل هی تْاى ىیٍْ ای ػّ ٓـكَ  يتـی ؿا هٌتول کٌؼ.تین تْمؼَ ثَ ه

 ثبىؼ.

ثْػٍ امت؛ صبل ثبیؼ ػیؼ کَ هبلک  آًچَ تب کٌْى ػؿ هْؿػ هبلک هضَْل گلتَ ىؼ ؿّیبؿّی اّ ثب  هيتـی مبفهبًی

ٌُگبهی کَ هيتـی ػبم امت اؿتجبٓ چٌؼاًی ثیي تین  هضَْل ػؿ عًَْ هيتـی ػبم چگًَْ ػول هی کٌؼ.

ػؿ ایي صبلت ًیق ُوچٌبى صْْؿ هبلک هضَْل پـ ؿًگ عْاُؼ ثْػ ػوؼتبً ایي ثبؿ  تْمؼَ ّ هيتـی ّرْػ ًؼاؿػ.

تيغیٌ ًیبفهٌؼی ُبی ػؿ تْمؼَ هضَْلی کَ هيتـی آى ػبم  .ًوو مبفهبًؼٍ کبؿُب ؿا ثـػِؼٍ عْاُؼ ػاىت

ثَ ػٌْاى هخبل گبُی ىغٌ ایؼٍ پـػافی ّرْػ ػاؿػ کَ چٌیي ًیبفهٌؼی  هتلبّت امت. امت ػؿ تین ُبی هغتلق

ب کٌؼ ّ ُبیی ؿا کيق ّ ثَ تین تْمؼَ اًتوبل هی ػُؼ کَ ػؿ ایي ٍْؿت هی تْاًؼ عْػ ًوو هبلک هضَْل ؿا ایل

ؿا ثب تین تْمؼَ ثـ یب ایٌکَ ُیئت ایؼٍ پـػافی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ کَ هبلک هضَْل هی تْاًؼ ًوو ؿاثٔ ایي ُیئت 

ثَ تَویوبت هؼیـیت مطش  Releaseػؿ ایي گًَْ هضَْالت آیتن ُبیی چْى ثـًبهَ ؿیقی  ػِؼٍ ػاىتَ ثبىؼ.

ثبالتـ ثنتگی عْاُؼ ػاىت کَ ػؿ ایي عًَْ هبلک هضَْل ایي گًَْ تَویوبت ؿا ػؿ ثـًبهَ ؿیقی اػوبل عْاُؼ 

هتؼؼػی اًزبم هی ىْػ هبلک هضَْل صکن هزـی ٓـس کبُی ػؿ ثـعی ىـکت ُب کَ ػؿ آى ُب پـّژٍ ُبی  کـػ.

ػؿ چٌیي صبلتی هبلک هضَْل ثـ امبك میبمت ُبی  ّ هنئْل اٍلی ارـای ٓـس هی ىْػ. ؿا ثـ ػِؼٍ ػاؿػ

ًـم اكقاؿ تـؾیَ هی کالى ىـکت ّ ىبیؼ ایؼٍ ُبی اػْبی تین ثک الگ هضَْل ؿا ثَ ػٌْاى مٌؼ ًیبفهٌؼی ُبی 

ثَ ْٓؿ کلی هی تْاى گلت پـّژٍ ثَ ُـ ٍْؿتی کَ ثبىؼ هبلک هضَْل هنئْل کيق، ثـؿمی ّ  کٌؼ.

 مبهبًؼُی ًیبفهٌؼی ُبی ًـم اكقاؿ ػؿ صبل تْمؼَ عْاُؼ ثْػ.

 ّیژگی ُای ًقؼ هالک هحصْل

ًوو ًیق ػاؿین. پٌذ  هب ًیبف ثَ ثـؿمی ّیژگی ُبی آىثـای ىلبف مبفی ثیيتـ یک ًوو ػالٍّ ثـ ّظبیق 

 .(3-2)ىکل ّیژگی ثبؿف هبلک هضَْل ػؿ اػاهَ ىـس ػاػٍ عْاُؼ ىؼ



 

 : ّیژگی ُای ًقؼ هالک هحصْل3-2ؽکل 
 

 تخصص دس تْعؼَ ّ اعکشام

ػؿ  هبلک هضَْل ثب ّرْػ ایٌکَ تْمؼَ ػٌُؼٍ ًوی ثبىؼ اهب ػؿ ػلن هٌِؼمی ّ تْمؼَ ًـم اكقاؿ تغٌَ ػاؿػ.

هْاؿػی کَ هبلک هضَْل عْػ تزـثَ تْمؼَ ؿا ثَ ػٌْاى یک تْمؼَ ػٌُؼٍ ػاؿػ اؿتجبٓ ثیي اّ ّ تْمؼَ ػٌُؼگبى 

اف ٓـكی تـروَ عْامتَ ُبی هيتـیبى ثَ  ثَ ػلیل ػؿک كـآیٌؼ تْمؼَ، اؿتجبٓی ثَ هـاتت هٌطوی تـ عْاُؼ ثْػ.

 كِن تْمٔ تْمٔ تین تْمؼَ ًیبف ثَ آىٌبیی ثَ ػلن هٌِؼمی ًیبفُب ؿا عْاُؼ ػاىت. ًیبفهٌؼی ُبی هبثل

ثؼیِی امت کَ ثَ هبًٌؼ ُوَ اػْبی امکـام ثبیؼ تنلٔ کبكی ؿّی هلبُین امکـام ّ هِبؿت ارـای آى ؿا ًیق 

 ػاىتَ ثبىؼ.

 تغلظ تش داهٌَ کاستش

 هٌَ کبؿثـػ ًـم اكقاؿ ػؿ صبل تْمؼَ ًیق هنلٔ ثبىؼ.هبلک هضَْل ُوبى ْٓؿ کَ ثـ تْمؼَ تغٌَ ػاؿػ ثبیؼ ثـ ػا

ثـای ػؿک ثِتـ آًچَ هيتـی عْامتبؿ امت ّ تـروَ ٍضیش آى ثَ ًیبفهٌؼی ُبی ًـم اكقاؿ، هبلک هضَْل ثبیؼ 

الجتَ اًتظبؿ ًوی ؿّػ کَ هبلک هضَْل ػؿ ُوَ فهیٌَ ُب ؿّی هّْْع ّ ػاهٌَ کبؿثـػ اىـاف کبهل ػاىتَ ثبىؼ. 

هؼوْالً ایي  َ ثبىؼ اهب ثبیؼ پیو اف ىـّع تْمؼَ ثَ ػاًو الفم رِت کبؿ ثب هيتـی ػمت یبثؼ.مـ ؿىتَ ػاىت

ػؿ فهیٌَ ُبی هضؼّػی کبؿ هی کٌٌؼ ّ پـّژٍ  گًَْ امت کَ اكـاػی کَ ًوو هبلک هضَْل ؿا ثـ ػِؼٍ هی گیـًؼ

ثَ ػٌْاى هخبل هوکي امت كـػی ػؿ فهیٌَ ُبی هبلی ّ  ِب اًتغبة هی کٌٌؼ.یٌَ کبؿثـػ آًُبیی ؿا ثـ امبك فه

صنبثؼاؿی ػاًو ّ تزـثَ کبكی ؿا ػاىتَ ثبىؼ ٓجیؼتبً چٌیي كـػی توبیل کوتـی ثـای صْْؿ ػؿ پـّژٍ ُبی 

ثؼیِی امت کَ ػؿ ٍْؿتی کَ ثغْاُؼ چٌیي  ًيبى هی ػُؼ.مینتن ُبی آالػبتی ثَ ػٌْاى هبلک هضَْل ؿا 

تْرَ ػاىتَ ثبىیؼ کَ آىٌبیی  پیو اف آى تنلٔ کبكی ػؿ ایي فهیٌَ ؿا ثؼمت آّؿػ. ًويی ؿا ایلب کٌؼ ثبیؼ

هغتَـ ثَ ُیچ ّرَ چبؿٍ مبف ًغْاُؼ ثْػ. هبلک هضَْل ػؿ امکـام ثَ ػٌْاى ىغَی هتغٌَ ػؿ ػاهٌَ کبؿثـػ 

ؿی امت کَ اف پـّژٍ ىٌبعتَ هی ىْػ کَ هـاؿ امت هنبئل تکٌیکی آى ػاهٌَ کبؿثـػ ؿا صل ًوبیؼ اف ایي ؿّ ّـّ

 ىٌبعتی ػوین ػؿ آى فهیٌَ ثـعْػاؿ ثبىؼ.



 قذست هِاست اجتواػی تاال

. ػؿ ایي ثیي هبلک کبؿ کـػى ثَ ٍْؿت گـُّی ثـای ُـ كـػی هِبؿت ُبی ارتوبػی فیبػی ؿا ٓلت هی کٌؼ

هِبؿت اؿتجبٓی  هِبؿت ُبی عبً تـی ؿا ػاؿا ثبىؼ.اًْاع اؿتجبٓ هغتلق ّ صنبمیت آى ُب ثبیؼ هضَْل ثَ مجت 

ُوچٌیي هبلک هضَْل ثبیؼ ػاؿای هِبؿت ًگبؿه  ِب ثـىوـػ.ؿا ػؿ ایي ثیي ىبیؼ ثتْاى هِوتـیي آً کالهی

تنلٔ ػاىتي ثَ فثبى ُبی ٓجیؼی ػیگـ ثَ عًَْ فثبى ُبی ؿایذ ًیق هی تْاًؼ یک  گقاؿىبت ّ هنتٌؼات ثبىؼ.

ػالٍّ ثـ ؿّاثٔ ػًیبی ّاهؼی، اؿتجبٓبت ػؿ ػًیبی  ػؿ ػًیبی اهـّف اهتیبف هخجت ثـای هبلک هضَْل تلوی ىْػ.

هزبفی)ایٌتـًت( ًیق ثَ اهـی هؼوْل ثؼل ىؼٍ امت. ثؼیِی امت کَ هِبؿت ُبی ارتوبػی ػؿ ػًیبی هزبفی 

ػالٍّ ثـ ایي  ، ىجکَ ُبی ارتوبػی ّ ... ثـای ًويی چْى هبلک هضَْل اهـی امت ّـّؿی.IMهبًٌؼ اهیل،

هْاؿػ هبلک هضَْل ثَ ػٌْاى ىغَی کَ ثب اكـاػی ػؿ فهیٌَ ُبی ػیگـ اؿتجبٓ ثـهـاؿ هی کٌؼ الفم امت کَ اف 

 صبکن ػؿ ایي ٌٍبیغ ىٌبعت ػاىتَ ثبىؼ تب ثتْاًؼ ثَ عْثی افتجبٓبت عْیو ؿا مبهبى ػُؼ.ػـف 

 داسای سّحیَ ُوکاسی تاال

کَ ُوکبؿی هبلک هضَْل ثبػج تنِیل ػؿ ؿكغ  اًغ فیبػی ایزبػ هی ىْػتْمؼَ هْ ثَ اصتوبل كـاّاى ػؿ كـآیٌؼ

کوک  ، ًجبیؼؿكغ هْاًغ ّظیلَ اّ ًینت  هبلک هضَْل ٍـف ایي کَ ىـکت ػؿ رلنبت   ایي گـٍ ُب عْاُؼ ىؼ.

کلیؼ  ،اّ ثَ ػٌْاى یک ىغٌ هتغٌَ ُن ػؿ اهْؿ تْمؼَ ّ ُن ػؿ فهیٌَ ػاهٌَ کبؿثـػ . ثَ تین ػؿیؾ ًوبیؼ ؿا عْػ

ُوکبؿی پیْمتَ اّ ثب تین تْمؼَ ثبػج هی ىْػ کَ اػْبی تین ثَ هٌجغ  صل ثنیبؿی اف هيکالت عْاُؼ ثْػ.

عْثی ُویيَ ػمتـمی ػاىتَ ثبىٌؼ. اف ٓـكی ایي ُوکبؿی ثـای عْػ هبلک هضَْل ثبػج ثَ آالػبتی 

 ّرْػ آهؼى ثبفعْؿػی هٌبمت اف تْمؼَ عْاُؼ ىؼ.

 تصیشت

ثَیـت ثبػج  اف یک هنئلَ هی ثبىؼ ّ  ػؿ هوبثل ػیؼ مطضی هطـس هی ىْػ. ػوینػؿک ثَیـت ثَ هؼٌبی 

ّرْػ ایي ّیژگی ػؿ كـػی کَ ًوو هبلک هضَْل ؿا ػؿ  ثَ هنبئل ثَ ىیٍْ ای ػوین تـ ًگبٍ ىْػ.هی ىْػ 

ًنجت ثَ عْامتَ ُبی هيتـی ایزبػ کٌؼ ّ اف مطضی ًگـی ػؿ تْمؼَ ایلب هی کٌؼ هی تْاًؼ ىٌبعتی ػوین 

ؼ کَ ٌکَ هبثلیت ُبی اّبكَ ىؼٍ ػهیوبً آًچَ ثبى عت ػوین ثبػج هی ىْػٌبایي ى رلْگیـی ثَ ػول آّؿػ. آى

هيتـی اًتظبؿه ؿا ػاىتَ )اگـ چَ هوکي امت آى ُب ؿا ٍـاصتبً ٓلت ًکـػٍ ثبىؼ( ّ ثـای اّ مْػهٌؼ ثبىٌؼ. 

و یبثؼ ّ هتؼبهت آى تْمؼَ تنـیغ ایي عْػ ثبػج هی ىْػ کَ ثَ ػلت اؿّبی ًیبفُبی هيتـی ػّثبؿٍ کبؿی کبُ

الجتَ ایي ّیژگی ثَ ػٌْاى یک اهتیبف هخجت ًگبٍ هی ىْػ ّ القاهی ًینت چـا کَ ػؿ ُوَ اكـاػ ایي  پیؼا کٌؼ.

 ّیژگی ّرْػ ًؼاؿػ.

ْ تین تْمؼَ ًوی ثبىؼ. ثَ ایي هؼٌی کَ اػوبلی ئی اف تین امکـام هی ثبىؼ اهب ػْهبلک هضَْل اگـچَ رق

ًْینی ّ تضلیل ؿا اًزبم ًوی ػُؼ. صتی ثب ّرْػ ایي کَ هبلک هضَْل امت کَ تنت کیل ُب ؿا هبًٌؼ ثـًبهَ 

ُوبى ْٓؿ کَ گلتَ ىؼ ثب ّرْػ ّظبیق ىلبف ّ تؼـیق  هی ًْینؼ اهب عْػ، تنت کیل ُب ؿا ارـا ًوی کٌؼ.

ػمتـمی ضَْل اّ ُوکبؿی ثنیبؿ ًقػیکی ثب تین تْمؼَ ػاؿػ. یکی اف ّیژگی ُبی ثبؿف هىؼٍ هبلک هضَْل 

اّ ُوْاؿٍ ثبیؼ ثـای صل هيکالت ػاهٌَ کبؿثـػ صْْؿ ػاىتَ ثبىؼ ّ یب ثَ ًضْی هبثل  اّ هی ثبىؼ. پؾیـی

 ػمتـمی ثبىؼ.

ػؿ اؿلت پـّژٍ ُب ًوو هبلک هضَْل ؿا یک ًلـ ایلب هی کٌؼ. اهب ػؿ پـّژٍ ُبیی کَ ػاهٌَ کبؿثـػ مطْس هغتلق ّ 

ضَْل ّرْػ ػاىتَ هاًزبم هی ػٌُؼ. ػؿ صبلت کَ چٌؼ هبلک  ـچٌؼ ًل پیچیؼٍ ای ػاؿًؼ، ًوو هبلک هضَْل ؿا

ثـای توـکق ایي  ثبىؼ، پـّژٍ ثغو ثٌؼی هی ىْػ ّ ُـ ثغو ثـ ػِؼٍ یک هبلک هضَْل گؾاىتَ هی ىْػ.

ىغَی ثَ ػٌْاى هبلک هضَْل اٍلی ایلبی ًوو هی کٌؼ. کل ایي اكـاػ ثَ  ،اكـاػ ّ ثَ عًَْ ّظبیليبى

 ضَْل ؿا ػؿ امکـام ثـ ػِؼٍ هی گیـًؼ.ػٌْاى تین هبلک هضَْل ّظبیق ًوو هبلک ه

 اعکشام هغتش

هوکي امت ثَ  .ایي ًوو کَ هؼوْالً تْمٔ یک ًلـ ایلب هی ىْػ ُؼایت کٌٌؼٍ امکـام ػؿ یک پـّژٍ هی ثبىؼ

. امکـام ػلت ًبم ایي ًوو ایي ىجَِ ثَ ّرْػ هی آیٌؼ کَ امکـام هنتـ، هؼیـ امکـام یب هؼیـ پـّژٍ هی ثبىؼ

هنتـ ؿُجـ امکـام امت ّ ُوْاؿٍ مؼی اّ ثـ ایي امت کَ امکـام تْمٔ تین ثَ ػؿمتی ارـا ىْػ. اّ 

آّؿػ ّ ػؿ ٍْؿت ثـّف هيکل تین ؿا ػؿ رِت  ُوچٌیي تاله هی کٌؼ تب اف صبػ ىؼى چبلو ُب رلْگیـی ثَ ػول

 امکـام هنتـ ػّ ّظیلَ کلی ثـ ػِؼٍ ػاؿػ: صلع ثِـٍ ّؿی ثبال ػؿ تْمؼَ ّ ُؼایت تْمؼَ. صل آى صوبیت کٌؼ.

ی تـ ىکنتَ هی ىًْؼ. ایي ّظبیق رقئی ػؿ اػاهَ ثَ تلَیل ىـس ئُـ کؼام اف ایي ّظبیق کلی ثَ ّظبیق رق

 .(3-3)ىکل ػاػٍ عْاُؼ ىؼ



 

 : ّظایف اعکشام هغتش3-3ؽکل 
 

 ُذایت دس تْعؼَ

 اًجام جلغات

ؿًّؼ  ػؿ رلنبت ٍْؿت هی گیـػ. گیـی هی ىْػػؿ امکـام اکخـ اؿتجبٓبت گـُّی کَ اؿلت هٌزـ ثَ تَوین 

 )مٌتی(ملنلَ هـاتجی ػؿ گـٍّ)مبفهبى(ُبی وٌؼ امت.امکـام کبهالً تؼـیق ىؼٍ ّ هبًًْارـای رلنبت 

 ػاؿای هؼیـیت مطش ثَ مطش اهب امکـام ل ّ هؼیـیت هی کٌٌؼ.تـهْاًیي اػاؿی ّ هؼیـاى، اًزبم رلنبت ؿا کٌ

ًوی ثبىؼ ّ کل اػْبی تین ّظیلَ کٌتـل رلنبت ؿا ثـ ػِؼٍ عْاٌُؼ ػاىت. ػلی ؿؿن هقیت ُبی ثنیبؿی کَ 

م رلنبت مـ ثبف هی فًؼ ّ یب ین اف اًزبرلنبت امکـام ثـای تْمؼَ عْاُؼ ػاىت گبُی پیو هی آیؼ کَ ت

ایي اُوبل کبؿی هی تْاًؼ ّـثَ ُبی رجـاى  اػْب ثـای ػؼم صْْؿ ػؿ رلنبت هتْمل ثَ ثِبًَ ُبیی هی ىًْؼ.

ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ؿّثـّ  فهبى ثَ یبػ ػاىتَ ثبىیؼ هب ُوْاؿٍ ثب ىوبؿه هؼکْك ًبپؾیـی ثَ تْمؼَ ّاؿػ مبفػ.

 ثـای تْمؼَ ّ تین تْمؼَ ثنیبؿ گـاى توبم ىْػ.ُنتین ّ اىتجبُبت کْچک هوکي امت 

ُوبى ْٓؿ کَ گلتَ ىؼ اػْبی تین امکـام هنئْل کٌتـل رلنبت هی ثبىٌؼ اهب هؼوْالً ایي ىغٌ امکـام 

هی ًوبیؼ. اّ ثبیؼ تْویي کٌؼ کَ هنتـ امت کَ ثب امتلبػٍ اف اعتیبؿات عْػ، تین ؿا هزجْؿ ثَ ثـگقاؿی رلنبت 

ثـًبهَ ؿیقی ّ ارـای رلنبت اف ػیگـ ّظبیق امکـام  ،فهبى ثٌؼی ٍضیش اًزبم ىًْؼ.رلنبت ثَ ْٓؿ هٌظن ّ 

 هنتـ هی ثبىٌؼ.

 تضویي ًشم افضاس کاسکٌٌذٍ

ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ گبُی پیو هی آیؼ کَ تین آیتن ُبیی کَ ثـای یک امپـیٌت اعؾ کـػٍ ؿا ثَ ْٓؿ کبهل تکویل 

بٍ تین تْمؼَ اف آیتن ُب یب ؿط ػاػى اتلبهی پیو ثیٌی ًيؼٍ ػؿ ْٓل ثـآّؿػ اىتج ػلیل آى ُن هی تْاًؼ ًوی کٌؼ.

ثَ ُـ صبل آًچَ هنلن امت ایي امت کَ ػؿ تْمؼَ  تْمؼَ امپـیٌت ثبىؼ )هخالً ثیوبؿی ثـعی اف اػْبی تین(.

ػؿ چٌیي ىـایطی ُوَ آیتن ُبی ثک الگ امپـیٌت تکویل ثؼیِی امت  ّرْػ ًؼاؿػ. یؿًّؼ پیو ثیٌی ىؼٍ ا

لت ػبػی ؿًّؼی هْافی ؿا پیو گیـػ هخالً اگـ ػّ ػول ثـًبهَ تین هوکي امت ثـای آیتن ُب ػؿ صب ىًْؼ.ًوی 

ًْینی ّ تنت ثـای مَ آیتن ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ اثتؼا مَ آیتن ثـًبهَ ًْینی ىؼٍ ّ ُـ مَ ثب ُن تنت هی 

یي ىؼٍ ای ػؿ امپـیٌت ظبُـ اگـ ػؿ امپـیٌتی صبلتی هبًٌؼ صبلت كْم ّرْػ ؿّی ًؼُؼ ُیچ هبثلیت تؼی ىْػ.

ػؿ چٌیي صبالتی  یي هؼٌی امت کَ اٍل اؿائَ ًـم اكقاؿ کبؿکٌٌؼٍ ػؿ ثیبًیَ آریل ًوِ هی ىْػ.ؼایي ث ًوی ىْػ.

امکـام هنتـ ّظیلَ ػاؿػ ثب تـییـ ثـًبهَ ػؿ عـّری، هبثلیت ُبی تکویل ىؼٍ ؿا ظبُـ ًوبیؼ. هخالً ػؿ هخبل 

بهٌ تٌِب یک هبثلیت تضْیل ػاػٍ هی ىْػ اهب ثب ایي تلبّت کَ کبهل ّ تنت پیيیي ثَ ربی اؿائَ مَ هبثلیت ً



ثب ثبالًل کـػى آیتن ُب ثب ىـایٔ هْرْػ امکـام هنتـ هی تْاًؼ اؿائَ ًـم اكقاؿ کبؿکٌٌؼٍ ؿا ػؿ فهبى  ىؼٍ امت.

 ُبی تؼییي ىؼٍ تْویي ًوبیؼ.

 تغِیل استثاطات

ایي صْاىی ٓجیؼتبً ػؿ گـٍّ  صبىیَ ُبیی ؿا ًیق ػؿ ثـ ػاؿًؼ. عْػی ثب ّرْػ هقیت ُبی ثنیبؿ فیبػ کبؿُبی گـُّ

ُـچوؼؿ اػْبی یک گـٍّ ثب یکؼیگـ هتضؼ ّ ُوبٌُگ ثبىٌؼ ُن ایزبػ اٍطکبک  ُبی عْػمبفهبًؼٍ ًیق  ّرْػ ػاؿػ.

ػِؼٍ ػؿ گـٍّ)مبفهبى(ُبی ملنَ هـاتجی هؼوْالً هؼیـیت صل ایي اعتالكبت ؿا ثـ ثیي آى ُب ارتٌبة ًبپؾیـ امت.

کَ ؿّاثٔ ارتوبػی ثیي  ػؿ گـٍّ ُبی امکـام کَ عْػمبفهبًؼٍ هی ثبىٌؼ ایي ّظیلَ امکـام هنتـ امت ػاؿػ.

اكـاػ ؿا ثِجْػ ثغيؼ. اّ ًَ تٌِب ثبیؼ هبًٌؼ یک ؿُجـ هيکالت پیو آهؼٍ ؿا صل ّ كَل کٌؼ ثلکَ ثبیؼ ثب هنبػؼ 

هِن امت کَ  ف ّ ًبُوبٌُگی پیيگیـی ًوبیؼ.کـػى رْ ارتوبػی هضیٔ کبؿ اف ثَ ّرْػ آهؼى ُـ گًَْ اعتال

كـػی ثب ّاثٔ ػوْهی ثبال ّ اًؼطبف پؾیـ  هِبؿت ُبی ارتوبػی، کنی کَ ایي ًوو ؿا ثـػِؼٍ هی گیـػ اف لضبظ

ؿّی ػؼٍ ای صـکت هی کٌؼ ّ ثب هؼم ثـػاىتي عْػ، ؿاٍ  و  ثبىؼ چـا کَ ثٌبثـ تؼـیق، ؿُجـ ىغَی امت کَ پی

ػالیل فیبػی ؿا هی تْاى ثـای اعتالكبت ػؿّى گـُّی ثـ ىوـػ کَ اف رولَ آى هی تْاى  ؿا ثَ ػیگـاى ًيبى ػُؼ.

 ثَ صل ؿهبثت، صل ثـتـی رْیی، كيبؿ ًبهتْافى کبؿ ّ ... اىبؿٍ کـػ.

ایي صبلت اؿلت ػؿ تین  ب کوتـ ثب یکؼیگـ اؿتجبٓ ثـ هـاؿ کٌٌؼ.اگـ رْی ثنتَ ثـ تین صبکن ثبىؼ هوکي امت اػْ

ایي صبلت ػهیوبً ًوِ اؿفه اّل اف چِبؿ اؿفه  ُبیی کَ اػْبی آى تزـثَ کبؿ ثب یکؼیگـ ؿا ًؼاؿًؼ پیو هی آیؼ.

امکـام هنتـ ؿّاىٌبك ارتوبػی ًینت ثؼیِی امت کَ ثیبًیَ آریل امت ّ ثؼیِی امت کَ ثبیؼ تـییـ کٌؼ. 

ثیو اف پیو ثب یکؼیگـ ػؿگیـ کٌؼ)هخالً هی تْاًؼ ىیٍْ ثـًبهَ ًْینی رلتی  ثبیؼ ثتْاًؼ ثَ ٓـیوی اػْب ؿا اهب

ایي هيکل اؿلت ثَ هـّؿ فهبى عْػ ثَ  ٔ آى ُب ثب یکؼیگـ عْاُؼ ىؼ.ػ ؿّاثامتلبػٍ کٌؼ( کَ هْرت اكقایو ّ ثِجْ

عْػ صل عْاُؼ ىؼ ّ هؼوْالً امکـام هنتـ هْاهؼی ّاؿػ ػول هی ىْػ کَ ىـایٔ ٓجیؼی ًجبىؼ ّ ثَ ػعبلت 

 ٍـیش ىغَی حبلج ًیبف ثبىؼ.

ـ امکـام هنتـ ثبیؼ کبؿایی ّمبیل اؿتجبٓ ػؿ تین ؿا ثـؿمی کٌؼ ّ ػؿ ٍْؿت ًبهٌبمت ثْػى، آى ُب ثب ّمبیلی کبؿات

ؿا تنِیل هی ثغيٌؼ هبًٌؼ ایویل، اػْب  ػؿ ٍْؿت اؿتجبّٓمبیل اؿتجبٓی ّمبیلی ُنتٌؼ کَ  ربیگقیي کٌؼ.

تللي ّ ... . ػؼم صْْؿ ُوَ اػْبی پـّژٍ ػؿ ثـَُ ُبیی اف فهبى تْمؼَ اهـی امت ارتٌبة ًبپؾیـ. ایي صبلت ثَ 

نتزْ ثـای ؿاٍ ُبی اؿتجبٓی مـیغ ّ هبثل ر عًَْ ػؿ اؿتجبٓ اػْبی تین تْمؼَ ثب هبلک هضَْل ػوْهیت ػاؿػ.

 ػمتـك ّ آهْفه اػْب ػؿ ٍْؿت ًیبف اف ػیگـ ّظبیق امکـام هنتـ ػؿ ایي فهیٌَ عْاُؼ ثْػ.

 ی ثبىؼ.ب ثبال امت اىتـاک مـیغ آالػبت هِب ؿّاثٔ ارتوبػی اػْی اف هقیت ُبی تین ُبیی کَ ػؿ آًیک

ػؼم تْفیغ  اىتـاک آالػبت یکی اف ثبیؼُبیی امت کَ تین ُبی تْمؼَ ثبیؼ تْرَ ّیژٍ ای ثَ آى ػاىتَ ثبىٌؼ.

تین ّ ػؼم تْافى مطْس آالػبتی آًبى هی تْاًؼ ثَ كـآیٌؼ تْمَ ّـثَ ّاؿػ  هٌبمت ػاًو كٌی ػؿ ثیي اػْبی

ک تین ثبیؼ آالػبت ػؿ ْٓل تْمؼَ ثیي اػْب ُوَ اكـاػ ػاؿای ُوَ ًْع تغََی ًوی ثبىٌؼ ثٌبثـایي ػؿ ی مبفػ.

امکـام هنتـ ػالٍّ ثـ كـآُن مبفی فهیٌَ هٌبمت ثـای ایي ُوگبم مبفی چَ اف لضبظ تکٌْلْژی ّ  ُوگبم ىْػ.

 چَ اف لضبظ ارتوبػی ثبیؼ هیقاى ایي آالػبت ؿا ًیق ػؿ ثیي اػْب کٌتـل کٌؼ.

ثغو ثنیبؿ مٌگیي امت چـا کَ اؿتجبٓبت اًنبًی ثَ ػلت ُوبًطْؿ کَ هيبُؼٍ ىؼ کبؿ امکـام هنتـ ػؿ ایي 

ؿیيَ ػؿ کٌو ُبی ػؿًّی اًنبى هی تْاًؼ ثنیبؿ پیچیؼٍ ثبىؼ کَ عْػ هْرت هی ىْػ تنِیل اؿتجبٓبت ثَ 

 اهـی ثنیبؿ صنبك ثؼل ىْػ.

 ُذایت جلغَ تشًاهَ سیضی اعپشیٌت

کَ گـٍّ ـیي ّ صنبك تـیي ػولیبتی امت ثَ رـأت هی تْاى گلت رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت یکی اف ػىْاؿت

عطب ػؿ ایي رلنَ هوکي امت ثَ هیوت اف ػمت ػاػى کل فهبى پـّژٍ توبم  ػؿ ٓی تْمؼَ اًزبم هی ػُؼ.

ثنتي ثک الگ امپـیٌت ًیبف ثَ هِبؿت  ، ثـآّؿػ آیتن ُب ُّـ کؼام اف ػولیبت تؼییي مـػت)صزن( امپـیٌت ىْػ.

ثـعی هْاهغ ثَ ػللی چْى ػؼم تزـثَ کبكی تین ػؿ امکـام ّ یب كيبؿ کبؿی، تین ػولکـػ  ّ تزـثَ عْاُؼ ػاىت.

امکـام هنتـ ثَ ػٌْاى ىغَی کَ تنلٔ کبكی ػؿ امکـام ػاؿػ  هٌبمجی ػؿ ػولیبت كْم الؾکـ ًغْاُؼ ػاىت.

تؾکـات اّ ثبیؼ ؿاٍ ػالٍّ ثـ  .هتؾکـ هی ىْػّاؿػ ػول هی ىْػ ّ اىتجبُبت اصتوبلی تین ؿا ػؿ تَوین گیـی ُب 

ثَ ػٌْاى هخبل اگـ تین ػؿ تؼییي مـػت امپـیٌت  صل ُبیی ثـای هيکالت اصتوبلی ثیبثؼ ّ ثَ تین اؿائَ کٌؼ.

ػچبؿ هيکل ىْػ، اّ هی تْاًؼ ثب امتلبػٍ اف تکٌیک ُبیی )کَ ػؿ آیٌؼٍ ىـس ػاػٍ عْاُؼ ىؼ( مـػت ّاهؼی 

بیی کٌؼ ّ یب ایي کَ هوکي امت تین ًتْاًؼ ثـآّؿػ عْثی اف ثـعی آیتن اف ایي ٓـین تین ؿا ؿاٌُوتین ؿا ثـآّؿػ کٌؼ ّ 

ِب ُب اًزبم ػُؼ، ػؿ ایي امکـام هنتـ ثبیؼ هی تْاًؼ تْرَ تین ؿا ثَ هنبئلی هؼطْف مبفػ کَ ثبػج ُؼایت آً

 ػؿ ثـآّؿػ آیتن هؾکْؿ هی هی ىْػ.



 کتْمؼَ ثؼل هی ىْػ. امبمبً هبل گبُی اّهبت رلنبت امکـام ثَ یک هیؼاى رٌگ ثیي هبلک هضَْل ّ تین

ًـم  Releaseثیيتـی ػؿ یک امپـیت تکویل ىًْؼ ّ ػؿ ًِبیت عـّری  هضَْل ؿاؿت ثنیبؿ امت تب آیتن ُبی

اف آى ٓـف اػْبی تین تْمؼَ ُوْاؿٍ ػؿ پی کن کـػى تؼؼاػ آیتن ُب  اكقاؿ ثب هبثلیت ُبی ثیيتـی ُوـاٍ ثبىؼ.

تـی ؿا ثـای آى ػؿ یک امپـیٌت هی ثبىؼ چـا کَ افػیبػ آیتن ُبی تْمؼَ ػؿ یک امپـیٌت کبؿ فیبػ ّ هيوت فیبػ

ثبػج هی ىًْؼ کَ رلنَ ؿًّؼ ػبػی عْػ ؿا ٓی  ثـعی اّهبت ایي کيوکو ُب  ُب ثَ ُوـاٍ عْاُؼ ػاىت.

 ّ فهبى تؼییي ىؼٍ رلنَ ثَ ُؼؿ ؿّػ.  ًکٌؼ

کَ اثتؼا رلنَ ؿا کٌتـل ًوبیؼ ّ مپل ثب امتلبػٍ اف ؿّه ُبیی، ٓـكیي ؿا ثَ ّظیلَ امکـام هنتـ ایي امت 

اعتالف ًظـی کَ ثیي تین ّ هبلک هضَْل ثَ ّرْػ  یکی اف ایي ؿّه ُب ىلبف مبفی ًبم ػاؿػ. كن ًقػیک کٌؼ.اتْ

امکـام هنتـ ػؿ ایي ثیي ُـ ػّ ٓـف ؿا ثَ  هی ثبىؼ. ػؿ هّْغ عْػ آهؼٍ اصتوبالً ثَ ػلت اىتجبٍ یکی اف ٓـكیي

ثَ ایي هؼٌی کَ اف تین هی عْاُؼ ثب تّْیش چگًْگی آیتن ُب ّ  ْین هی کٌؼ.هّْغ عْػ تي ىلبف مبفی

ُوچٌیي هبلک هضَْل  ٌی ثـ ػؼم پؾیـه آیتن ُب ىـس ػُؼ.ػولیبتی ػالیل عْػ ؿا هج ىکنتي آى ُب ثَ ارقای

ُب ثبیؼ حبثت کٌؼ کَ امپـیٌت ُبی ثبهی هبًؼٍ ظـكیت کبكی ؿا ثـای اًزبم  Releaseًیق ثبیؼ تيـیش ثـًبهَ ؿیقی 

تْاكوی ثیي ػّ ٓـف هی ؿّػ ّرْػ یک ىلبف مبفی هٌبمت اًتظبؿ  ثب آیتن ُبی ربؿی ؿػ ىؼٍ تْمٔ ًؼاؿًؼ.

 صبٍل ىْػ.

ؤ ػؿ هْاؿػ اعتالف امتلبػٍ ًوْػ ػؿ ؿیـ ایي ف آى كاایي تکٌیک هوکي امت فهبى ثـ ثبىؼ ّ ثبیؼ ثبیؼ تْرَ ػاىت 

ثَ ْٓؿ کلی امکـام هنتـ ثبیؼ رلنبت ؿا ثَ  یـ عْاُؼ ثْػ.ْـ ّ ّهت گٍْؿت ثیو اف ایي کَ مْػهٌؼ ثبىؼ، ه

فهبى ُبی تؼییي ىؼٍ ثـای رنلَ، تین ثب اّلْیت ُبی هبلک هضَْل ثبیؼ صؼاکخـ گًَْ ای کبؿا اػاؿٍ کٌؼ. ػؿ 

اًزبم ػاػى چٌیي اهـی  آیتوی ؿا کَ هی تْاًؼ ػؿ یک امپـیٌت اًزبم ػُؼ اًتغبة کٌؼ ّ ثک الگ امپـیٌت ؿا ثجٌؼ.

 ثَ ػاًو ّ هِبؿت کبكی ػؿ هتؼّلْژی امکـام ًیبف ػاؿػ.

 Releaseسدگیشی اعپشیٌت ّ 

ُوبى ْٓؿ کَ ػؿ كَل اّل گلتَ ىؼ ثغيی اف هنتٌؼمبفی رِت ؿػگیـی ّ ًظبؿت ثـ ؿًّؼ پـّژٍ امتلبػٍ هی 

کَ تین اف ٓـم آى چگًْگی ارـای امکـام ؿا  Sprint Burn Downىْػ. ػؿ امکـام ًوْػاؿی ّرْػ ػاؿػ ثَ ًبم 

ّ مبػت کبؿ ؿّی آیتن ُب تيکیل  ًوْػاؿی امت مبػٍ کَ اف ػّ هضْؿ فهبى Sprint Burn Down ػًجبل هی کٌؼ.

ُب ًیق اف روغ Yُب هـاؿ هی گیـػ. هضْؿ Xفهبى امپـیٌت ُـ چَ ثبىؼ ثَ ٍْؿت تؼؼاػ ؿّف ؿّی هضْؿ  هی ىْػ.

  ى امپـیٌت تؼییي هی ىْػ.ؿّمبػبت ُوَ کبؿُبی ػ

 ؿّف عْاُؼ ىؼ.ُـ ؿّف)هؼوْالً ػؿ پبیبى ؿّف کبؿی( ایي ًوْػاؿ ثَ ّمیلَ ًوبٓی کَ ؿّی آى ؿمن هی ىْػ ثَ 

(. Yّ هیقات مبػبت ثبهی هبًؼٍ)هضْؿ  )Xثـای ایي ًوبٓ هبػؼتبً ػّ هغتَبت ًیبف امت ؿّفی کَ مپـی ىؼ )هضْؿ 

ثـای هضبمجَ تؼؼاػ مبػبت ثبهی هبًؼٍ ثبیؼ مبػبت آیتن ُبی اًزبم ىؼٍ ؿا ثب ُن روغ ًوبیین ّ اف تؼؼاػ کل 

اگـ ثـای ُوَ ؿّفُبی  ی هبًؼٍ ػؿ امپـیٌت ثؼمت عْاُؼ آهؼ.مبػبت کن کٌین. ثَ ایي تـتیت هیقاى مبػبت ثبه

امپـیٌت ایي ػول تکـاؿ ىْػ هزوْػَ ای اف ًوبٓ ثؼمت هی آیؼ. ثب اتَبل ایي ًوبٓ ثَ ّمیلَ عٔ ؿًّؼ ارـایی 

عطی كـّی ًیق ّرْػ ػاؿػ کَ صبلت ایؼٍ آل ارـای امپـیٌت  امکـام ثـ امبك یک ًوْاؿ عطی ثؼمت هی آیؼ.

هی ػُؼ ثَ ْٓؿی کَ هیقاى کن ىؼى هزوْػَ مبػبت ثب ؿّفُبی مپـی ىؼٍ امپـیٌت کبهل ؿا ًيبى 

ُوبٌُگ هی ثبىٌؼ. ُوبًطْؿ کَ گلتَ ىؼ ایي عٔ كـّی امت ّ صبلت ایؼٍ آل ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ ػؿ ػول 

 ُیچ ّهت اتلبم ًوی اكتؼ ثلکَ هؼیبؿی ثـای ارـای ّاهؼی امپـیٌت امت.

كـّی ثبىؼ ثَ ایي هؼٌی امت کَ کبؿُب مـیغ تـ اف پیو ثیٌی تین ػؿ صبل اًزبم اگـ عٔ ّاهؼی ثبالی عٔ 

ُنتٌؼ ّ یب ایٌکَ پیو ثیٌی تین ػؿ عًَْ تؼؼاػ آیتن ُبی اًتغبثی ًبػؿمت امت. ُوچٌیي اگـ عٔ ّاهؼی 

کَ پیو ثیٌی پبییي تـ اف عٔ ایؼٍ آل ثبىؼ هتْرَ عْاُین ىؼ کَ اف فهبى ثٌؼی امپـیٌت ػوت اكتبػٍ این ّ یب ایٌ

 .(3-4)ىکل تین ًنجت ثَ کبؿُبی اعؾ ىؼٍ ؿیـ ّاهؼی ثْػٍ امت



 

 Sprint BurnDown: ًوْداس 3-4ؽکل 
 

چـا کَ ػؿ ٍْؿت ثَ ؿّف ؿمبًی هؼاّم امت کَ ایي  تین ّظیلَ ػاؿػ ؿّفاًَ ایي ًوْػاؿ ؿا ثَ ؿّف ؿمبًی کٌؼ. 

اّ ّظیلَ ػاؿػ ؿًّؼ مبثوَ  ًوْػاؿ احـ ثغو عْاُؼ ثْػ. ثیيتـیي امتلبػٍ اف ًوْػاؿ هـثْٓ ثَ امکـام هنتـ امت.

ارـایی امپـیٌت ؿا ثـؿمی ّ ؿػگیـی ًوبیؼ ّ ػؿ ٍْؿت ثـّف هيکل آى ؿا تيغیٌ ػاػٍ ّ مـیؼبً ثـای ؿكغ آى 

تٌِب ثـای امپـیٌت ربؿی هبثل امتلبػٍ ًینت؛ ػؿ ٍْؿت ًگَ ػاىتي  Sprint Burn Downًوْػاؿ  اهؼام کٌؼ.

هجل، امکـام هنتـ هی تْاًؼ الگْیی اف ؿًّؼ ارـایی تین امپـیٌت ُبی هب  Sprint Burn Downمبثوَ ای اف 

 کٌؼ. امتغـاد کٌؼ ّ ػؿ ْٓل تْمؼَ عٍَْبً ػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت اف آى امتلبػٍ

كـُ ىْػ  تؤحیـ ایي الگْ اف ػّ ًظـ هبثل ثـؿمی امت: یکی اف ًظـ اؿائَ ؿاٍ صل ّ ػیگـی اف ًظـ صبلت پیيگیـاًَ.

ػؿ آى ًيبى هی ػُؼ کَ تْمؼَ اف فهبى ثٌؼی ػوت  Sprint Burn Downتین ػؿ امپـیٌتی کبؿ هی کٌؼ کَ ًوْػاؿ 

هجل  Sprint Burn Downاف اػوبل ؿاٍ صل امکـام هنتـ ثَ امت )عٔ ّاهؼی پبییي تـ اف عٔ ایؼٍ آل ثبىؼ(. هجل 

ؿرْع هی کٌؼ ّ هتْرَ هی ىْػ کَ تین ػؿ اًتِبی ُوَ امپـیٌت ُب آیتن ُبی ثیيتـی ؿا ًنجت ثَ اثتؼای آى 

ػؿًتیزَ پیو اف ُـگًَْ اعؾ تَوین، ثَ تین فهبى ثیيتـی ػاػٍ هی ىْػ تب آیتن ُبی  ُب تکویل کـػٍ امت.

صبلت پیيگیـاًَ ٌُگبم ثـًبهَ ؿیقی ٍْؿت هی گیـػ. كـُ ىْػ کَ تین ػؿ رلنَ ثـًبهَ  کٌؼ. لیثیيتـی ؿا تکو

 . امکـام هنتـ ٓجن الگْیی کَ اف ًوْػاؿاًتغبة کٌؼ ؿا ثـای یک امپـیٌت ثقؿگ ؿیقی تَوین گـكتَ چٌؼ آیتن

Sprint Burn Down  امپـیٌت ُبی هبهجل تيغیٌ هی ػُؼ کَ تین ًوی تْاًؼ آى کبؿُب ؿا ثَ هْهغ تکویل ًوبیؼ

 ّ اف تین ػؿعْامت تزؼیؼ ًظـ هی کٌؼ.

ثَ ْٓؿ رؼاگبًَ ای یک  Releaseتٌِب ثـای امپـیٌت ُب هبثل پیبػٍ مبفی ًوی ثبىؼ؛ ُـ  Burn Downًوْػاؿ 

ُب امپـیٌت Xـل ّ امتلبػٍ هی ىْػ. ثب ایي تلبّت کَ هضْؿ ػاؿػ کَ ثَ ٍْؿت ؽکـ ىؼٍ کٌت Burn Downًوْػاؿ 

( هی Story Pointثک الگ هضَْل )ثـ صنت  یُب هزوْػَ ثـآّؿػ آیتن ُبYُب ؿا تيکیل هی ػٌُؼ ّ هضْؿ 

ػؿ ایي ًوْػاؿ ًیق اف  رِت ؿػگیـی ّ ًظبؿت ثـ ؿًّؼ ارـایی پـّژٍ امتلبػٍ هی ىْػ. Releaseایي ًوْػاؿ ػؿ  ثبىؼ.

 .(3-5)ىکل ًوطَ گؾاؿی امتلبػٍ هی ىْػ. ثب ُـ ثبؿ اتوبم یک امپـیٌت ًوْػاؿ ثَ ؿّف هی ىْػؿّه 



 

 Sprint BurnDown: سّػ ًقطَ گزاسی تشای سعن ًوْداس 3-5ؽکل 
 

ربؿی  Releaseکَ ػؿ امپـیٌت ُبی گؾىتَ چَ آیتن ُبیی تکویل ىؼًؼ ّ ػؿ ایي ًوْػاؿ ثَ هب ًيبى هی ػُؼ  

امکـام هنتـ ثب امتلبػٍ اف آى هی تْاًؼ مـػت امپـیٌت ُبی ثؼؼی ؿا ثِتـ  چَ آیتن ُبیی ثبهی هبًؼٍ اًؼ.

رلنَ ای ثـگقاؿ هی ىْػ کَ ػؿ آى تؼییي هی ىْػ کَ چَ  Releaseهؼوْالً پیو اف ارـای ُـ  تغویي ثقًؼ.

ػؿ آى رلنَ پیو  Releaseاًزبم ىًْؼ. تؼؼاػ امپـیٌت ُب ثَ ػٌْاى فهبى ثٌؼی  Releaseکی ثبیؼ ػؿ  ّ کبؿُبیی

 ثیٌی هی ىْػ. 

 ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ ثـًبهَ ؿیقی اًزبم ىؼٍ ثَ ػؿمتی ارـا هی ىْػ یب عیـ. Release Burn Downًوْػاؿ 

ػاؿای فهبى حبثتی  تؼییي هی ىْػ ثب ّرَ ثَ ایٌکَ امپـیٌت ُبامپـیٌت  ىو Releaseكـُ کٌیؼ ػؿ یک 

امکـام هنتـ ػؿ  چِبؿُنتٌؼ ، فهبى ثٌؼی پبیبى امپـیٌت هيغٌ ّ اثالؽ هی ىْػ. پل اف امپـیٌت ىوبؿٍ 

امپـیٌت آیٌؼٍ تین ًوی تْاًؼ کل آیتن ُب ؿا تضْیل ػُؼ. ثٌبثـایي ػؿ رلنَ امپـیٌت  ػّهی یبثؼ کَ ثب ایي ػؿ 

ثب ًگَ ػاؿی  اًنبًی ؿا ثَ ػٌْاى یک ؿاٍ صل هطـس هی کٌؼ.ثؼؼی اكقایو مـػت امپـیٌت ّ یب اكقایو ًیـّی 

ػؿ تْمؼَ اف آى ُب  Releaseا ثَ ػٌْاى ؿًّؼ ارـایی ؿامکـام هنتـ هی تْاًؼ الگْیی  ،ُب Releaseمبثوَ 

ُبی آتی احـ عْاُؼ  Releaseامتغـاد کٌؼ. ثؼیِی امت کَ امتلبػٍ اف ایي الگْ ػؿ ثـًبهَ ؿیقی ّ فهبى ثٌؼی 

 گؾاىت.

 گشٍّ گیًوایٌذ

گلتَ ىؼ کَ ػؿ گـٍّ ُبی  ػؿ كَل ػّ اىبؿٍ ثَ ارـای امکـام ثَ ٍْؿت ملنلَ هـاتجی ّ  چٌؼ گـُّی ىؼ.

ًلـٍ( تونین ىًْؼ ّ امکـام ػؿ ُـ گـٍّ ثَ ٍْؿت رؼاگبًَ  10ثقؿگ ثِتـ امت اكـاػ ثَ چٌؼ گـٍّ کْچک )هخالً 

ؿا ػؿ مطش کالى تيکیل هی ػٌُؼ کَ ثَ ْٓؿ  گـُّیگـٍّ ُب ثَ ٍْؿت یک کل ًوبیٌؼٍ ای ٍْؿت هی پؾیـػ. 

ًؼاؿػ ّ ّظیلَ ایي گـٍّ اؿلت هـتجٔ ثب تَوین گیـی ُبی امتـاتژیک هی هنتوین ّظیلَ تْمؼَ ؿا ثـ ػِؼٍ 

ثؼیِی امت کَ ُوَ اػْبی تین ُب هبًٌؼ آًچَ ػؿ امکـام ػیؼٍ ىؼ ًن تْاًٌؼ ػؿ ایي گـٍّ مطش کالى  ثبىؼ.

ُـ کؼام اف گـٍّ ُبی کْچک ًوبیٌؼٍ ای ؿا ثَ گـٍّ مطش کالى هی كـمتٌؼ تب ثَ  ربی آى  اف ایي ؿّ ؛ىـکت کٌٌؼ

ُـ کؼام اف گـٍّ ُبی  ػؿ تَویوبت ىـکت کٌؼ. ًوبیٌؼگی گـٍّ ُبی امکـام ثـ ػِؼٍ امکـام هنتـ امت.

ـًبهَ ؿیقی مطش پبییي تْمؼَ هنوتی اف پـّژٍ ؿا ثـ ػِؼٍ ػاؿًؼ. کبؿ گـٍّ مطش کالى ثـؿمی ُـ هنوت ّ ث



ثب ایي کَ  ػؿ امکـام هؼیـ پـّژٍ تؼـیق ًيؼٍ امت اهب ػؿ صبلت کالى هؼوْالً ىغَی ثَ  ثـای آى ُب امت.

ایي كـػ یب اف امکـام هنتـُب گقیٌو هی ىْػ  ػٌْاى اؿىؼ تؼییي هی ىْػ کَ هی تْاًؼ هؼیـ پـّژٍ لوت ثگیـػ.

 .(3-6)ىکل ّ یب ثَ ٍْؿت عبؿری ثَ ایي موت گوبىتَ هی ىْػ

 

 : اعکشام دس عطح کالى3-6ؽکل 
 

اف ػیگـ ّظبیق امکـام هنتـ ػؿ ایي عًَْ اؿائَ گقاؿه ُبی ػولکـػ تین ُبی عْػ ػؿ گـٍّ مطش کالى هی  

ثبىؼ. ُوچٌیي ػؿ ٍْؿت ثـ عْؿػى ثَ هيکلی کَ صْفٍ آى كـاتـ اف اعتیبؿات یک تین امت ّ ػؿ تین ُبی ػیگـ ًیق 

احـ گؾاؿ امت؛ امکـام هنتـ ػؿ گـٍّ مطش کالى ثَ اؿائَ هيکل پـػاعتَ ّ آى ؿا ثب ػیگـ امکـام هنتـُب ّ ثَ 

ّیژٍ هؼیـ پـّژٍ ثَ اىتـاک عْاُؼ گؾاىت. پل اف اعؾ تَویوبت امکـام هنتـُب ُـ کؼام ثبیؼ ایي تَویوبت ؿا 

 .کٌٌؼهٌتول  هزؼػاً  َ هؼیـ پـّژٍّ ث گـكتَت ًیبف اف آًِب ثبفعْؿػ ُبی عْػ اثالؽ کٌٌؼ ّ ػؿ ٍْؿثَ تین 

 تِشٍ ّسی

ثبال ًگَ ػاىتي ثِـٍ ّؿی تین اف ػیگـ ّظبیق امکـام هنتـ امت. ایي ّظیلَ ًیق هبًٌؼ ّظیلَ پیيیي یک ّظیلَ 

اكقایو  Tکلی امت ّ اف ثغو ُبی رقئی تـ تيکیل هی ىْػ. ُؼف ّظبیلی کَ ػؿ فیـ ىـس ػاػٍ عْاُؼ ىؼ

 ثِـٍ ّؿی تین هی ثبىؼ. امکـام هنتـ ثب اًزبم آى ُب ثِـٍ ّؿی ثبال ؿا ػؿ تْمؼَ تْویي هی کٌؼ.

 اًجام جلغات کاسا

رلنبت ػْْ الیٌلک امکـام هی ثبىٌؼ. ثـگقاؿی رلنبت ثنیبؿ هِن ّ ّـّؿی امت. اف ایي ؿّ ثبیؼ ثـای آى ُب 

ؿا یؼک ثکيؼ. یک رلنَ کبؿا  کبؿاییًؼ هلیؼ ثبىؼ کَ ٍلت ًیق ثـًبهَ ؿیقی ىْػ. رلنَ ای ػؿ امکـام هی تْا

رلنَ ای امت کَ ػؿ فهبى تؼییي ىؼٍ اُؼاف ؿا اؿّب کٌؼ. ثَ ػٌْاى هخبل ػؿ رلنَ ؿّفاًَ امپـیٌت اگـ ُوَ 

ػهیوَ اؿائَ ػٌُؼ ّ رلنَ ثیو اف ایي ثَ ْٓل ًیبًزبهؼ، ایي رلنَ هی تْاًؼ  15اػْب گقاؿه عْػ ؿا روؼبً ػؿ 

هی ثبىٌؼ. رلنبتی کَ کبؿا ًجبىٌؼ ًَ تٌِب هلیؼ  هلیؼىـٓ کبؿا ثْػى یک رلنَ کبؿا تلوی ىْػ. رلنبت ثَ 

ًغْاُؼ ثْػ ثلکَ هْرت تلق ىؼى فهبى تْمؼَ ًیق هی ىًْؼ. صْْؿ امکـام هنتـ ػؿ ُوَ رلنبت القاهی 

 امت. چـا کَ اّ ثبیؼ ثَ ارـای رلنبت ًظبؿت ػاىتَ ثبىؼ ّ کبؿایی آى ُب ؿا ػؿ مطش ثبالیی ًگَ ػاؿػ.

نتـ اثتؼا ثبیؼ ثـای ُـ رلنَ فهبى هٌبمجی اًتغبة ًوبیؼ. فهبى رلنَ ًَ آًچٌبى ثبیؼ فیبػ ثبىؼ کَ امکـام ه

هْرت کنبلت اػْب ىْػ ّ ًَ آًچٌبى کن کَ اُؼاف رلنَ اؿّب ًيًْؼ. امکـام هنتـ اگـ تيغیٌ ػُؼ 

هٌبمت تـ تونین رلنَ ثیو اف صؼ هؼوْل ثَ عْاُؼ اًزبهیؼ، هی تْاًؼ رلنَ ثَ چٌؼ رلنَ ثب فهبى ُبی 

 کٌؼ.



تٌظین کـػى فهبى هٌبمت ثـای رلنَ ثَ تٌِبیی کبكی ًینت. ػؿ ْٓل رلنبت ًیق امکـام هنتـ ثبیؼ ؿًّؼ 

ارـایی رلنَ ؿا ثَ موتی مْم ػُؼ کَ رلنَ ثِـٍ ّؿی هٌبمجی ػاىتَ ثبىؼ. اّل اف ُوَ صتوبً ثبیؼ ثـای 

وبًؼت ثَ ػول آیؼ. ُوچٌیي امکـام هنتـ ُوْاؿٍ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی ىْػ تب اف هطـس ىؼى هجبصج ثی ؿثٔ ه

ػؿ ْٓل رلنَ ثبیؼ تْرَ اػْب ؿا ثَ اُؼاف تؼییي ىؼٍ رلت ًوبیؼ. ْٓالًی ىؼى یک ثضج ػؿ رلنَ ثبػج تلق 

ىؼى فهبى رلنَ یب اكقایو فهبى آى عْاُؼ ىؼ. امکـام هنتـ ثبیؼ ػؿ رلنبت ایي گًَْ هجبصج ؿا کٌتـل ًوبیؼ. 

ربفٍ ػاػ فهبى رلنَ اف آى چَ اف پیو تؼییي ىؼٍ ثیيتـ ىْػ چـا کَ ثبػج عنتگی اػْب ثَ ْٓؿ کلی ًجبیؼ ا

رلنَ ّ هتؼبهجبً هْرت کبُو کبؿایی آى ُب عْاُؼ ىؼ. ثؼیِی امت کَ کبُو کبؿایی اكـاػ ؿّی کبؿایی کلی 

 رلنَ احـی مْء عْاُؼ گؾاىت.

 کْچک ًگَ داؽتي تین ُا

هی کٌٌؼ ثنیبؿ هِن امت. تؼؼاػ اكـاػ ًجبیؼ آًچٌبى کن ثبىؼ کَ ػولیبت تؼؼاػ اكـاػی کَ ػؿ تین امکـام کبؿ 

تْمؼَ ًبهٌ اًزبم ىًْؼ. ثبیؼ ثـای ُـ ًوو ػؿ تْمؼَ )ثـًبهَ ًْینی، تنت ّ ...( صؼاهل یک ًلـ ّرْػ 

ػاىتَ ثبىؼ. هؼوْالً هبلک هضَْل ػْْ تین تْمؼَ ثَ صنبة ًوی آیؼ اهب امکـام هنتـ ثـػکل آى ػْْی اف 

 تْمؼَ هی ثبىؼ. تین

ًلـ(. اف  12ًلـ تزبّف کٌؼ)صؼاکخـ  12ًلـ امت. ایي تؼؼاػ ًجبیؼ اف  8صؼاهل تؼؼاػ اكـاػ ثـای یک تین ًْػی هؼوْالً 

آى ربیی کَ تین ُبی امکـام، تین ُبیی عْػمبفهبًؼٍ هی ثبىٌؼ تؼؼاػ فیبػ اكـاػ ثبػج ایزبػ ُـد ّ هـد عْاُؼ 

ی اف ػمت هی ؿّػ ّ اػْبی تین ًوی تْاًٌؼ عْػ ؿا ثَ عْثی هتضؼ کٌٌؼ. ىؼ. ػؿ گـٍّ ىلْؽ اؿلت یک پبؿچگ

 ُوچٌیي تؼؼاػ اكـاػ فیبػ، اكقایو فهبى رلنبت ّ کبُو کبؿایی آى ُب ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ.

ػؿ ایي گًَْ تین ُب هؼوْالً ػؿ ثیي اػْب چٌؼ ػمتگی ثَ ّرْػ هی آیؼ ػؿ ٍْؿتی کَ ُوجنتگی یکی اف اؿکبى   

تین ثَ صنبة هی آیؼ. تؼاعل ّظبیق یکی ػیگـ اف هْـات افػیبػ اكـاػ تین هی ثبىؼ ثَ ایي ػلیل هِن هْكویت ُـ 

کَ ثَ افاؿی یک ًوو ػؿ تْمؼَ )یبػآّؿی هی ىْػ کَ ًوو ُبی تْمؼَ هبًٌؼ ثـًبهَ ًْینی ّ تنت ثب ًوو 

ظبیليبى تؼاعل ایزبػ ُبی امکـام تلبّت ػاؿًؼ( اكـاػ فیبػی ّرْػ ػاؿػ کَ ثبػج هی ىْػ ثـعی اّهبت ػؿ ّ

 ىْػ. ثَ ْٓؿ کلی امکـام هنتـ ثبیؼ تؼؼاػ اكـاػ ؿا ػؿ صؼ هٌبمجی ًگَ ػاؿػ ّ ثب اصتیبٓ اهؼام ثَ تـییـ آى ًوبیؼ.

 ُوخْاى کشدى افشاد تا هؾاغل

ُـ كـػی ثَ ثـعی ىـل ُب توبیل ثیيتـی ػاؿًؼ ّ ثـعی ىـل ػؿ تین تْمؼَ ُـ كـػ کبؿی ؿا اًزبم هی ػُؼ. 

هوکي امت ػؿ  ؿا ػاؿا ُنتٌؼ،ػؿ تْمؼَ چٌؼ هِبؿت هغتلق  کؼام اف اكـاػثَ ػلیل ایٌکَ ُـ  ًوی پنٌؼػ.ُب ؿا 

هنوت ُبی هغتللی ًیق ثَ کبؿ گـكتَ ىْػ. ػؼم ؿّبیت كـػ اف ىـلو ثبػج هی ىْػ اّ ًتْاًؼ ثَ عْثی ؿّی 

ي اصتوبالً کبؿی ثی کیلیت ؿا ػؿ ًِبیت ػالٍّ ثـ ایکبؿ عْػ هتوـکق ىْػ ّ ػؿ ًتیزَ ثِـٍ ّؿی پبییٌی ػاىتَ ثبىؼ 

امکـام هنتـ پیـّ ّظبیلی کَ ثـای اكقایو ثِـٍ ّؿی ػؿ تْمؼَ ثَ اّ هضْل ىؼٍ ثبیؼ تْویي  اؿائَ عْاُؼ ػاػ.

کٌؼ کَ اكـاػ ؿّی ىـل ُبیی هٌبمت گوبىتَ ىؼٍ اًؼ. گبُی ػؿ تین ُبی کْچک ثَ ػلت کوجْػ ًیـّی 

تؼ. ػؿ ایي صبلت ثبیؼ مؼی ىْػ تب اكـاػ هؾکْؿ ّظبیليبى ؿا هطبثن هیليبى م هی اكباًنبًی ایي ػول کوتـ اتل

ثَ ػؿمتی ّ ُوٌْا ثب تْمؼَ اًزبم ىْػ.  اًزبم ػٌُؼ؛ ثَ ًضْی کَ ُن اف آى ؿّبیت کبكی ػاىتَ ثبىٌؼ ّ ُن

 کبؿایی ثبالتـ اكـاػ ّ ػؿ ًِبیت صلع کبؿایی تْمؼَ هی ثبىؼ. ،ًتیزَ ایي ُوغْاًی

 کَ ُش تْعؼَ دٌُذٍ ای هؾغْل کاس سّی آیتوی اعت کٌذ هی تضویي

ثَ ػلیل عْػمبفهبًؼٍ ثْػى تین ُبی امکـام اؿلت ُـ كـػ عْػ کبؿی کَ اًزبم هی ػُؼ ؿا ثـ هی گقیٌؼ ّ اف 

ىغَی ػیگـی ػمتْؿ هنتوین ًوی گیـػ. ػؿ تین ُبی ُوبٌُگ هؼوْالً هيکل ّ تؼاعلی ثب ایي ىیٍْ پیو 

ن ُب ثَ عًَْ آى ُبیی کَ اكـاػ تبفٍ کبؿی ػؿ آى ُب کبؿ هی کٌٌؼ، هوکي امت ثـعی ًوی آیؼ. اهب ػؿ ثـعی تی

ّ کبؿی ؿا ًتْاًٌؼ اًزبم ػٌُؼ ّ یب ایٌکَ كـػی مِْاً ػولی ؿا اًزبم هی  ىًْؼگقیٌو یک کبؿ هنتؼَل  ػؿ اكـاػ

 ػُؼ کَ اٍطالصبً ػاؿای اؿفه تزبؿی ًوی ثبىؼ ّ کبؽة امت.

ت کَ ایي گًَْ صبالت ؿا مـیؼبً تيغیٌ ػُؼ. تيغیٌ مـیغ ثَ ایي ػلیل امت ّظیلَ امکـام هنتـ ایي ام

کَ ثَ عبٓـ کْچک ثْػى تین ُبی امکـام ػؼم صْْؿ هْحـ یکی اف اػْب ثَ ىؼت هضنْك عْاُؼ ثْػ کَ ثب 

پل اف تيغیٌ چٌیي صبلتی امکـام هنتـ ثبیؼ  ًبؿّبیتی ػیگـ اػْب ّ اف ػمت ؿكتي فهبى تْمؼَ ُوـاٍ امت.

غْاى ثب هِبؿت ىغٌ هٌلؼل، کبؿ هْحـی ؿا ثَ ّی پیيٌِبػ کٌؼ ّ ُوچٌیي اف ثب اؿفه ثْػى اهؼاهبت اّ ُو

آویٌبى صبٍل کٌؼ. ػؿ ٍْؿت ػؼم ّرْػ ّظیلَ ای هٌبمت ثـای ىغٌ هؾکْؿ، اّ هی تْاًؼ ثب تکٌیک ُبیی 

 چْى ثـًبهَ ًْینی رلتی ثَ ػیگـ اػْب ػؿ تْمؼَ کوک کٌؼ.



 سفغ آى ُا ٌُگام ّقْع پیؼ گیشی اص هْاًغ ّ

هْاًغ ثَ ُـ هيکلی گلتَ هی ىْػ کَ ًوی تْاى آى ؿا ثَ ؿاصتی صل ًوْػ ّ ؿًّؼ تْمؼَ ؿا کٌؼ ّ یب ػؿ ثؼتـیي 

هْارَِ ثب آى ُب هی تْاًؼ ثَ هیوت اف  .ُنتٌؼهْاًغ کبثْك ُوَ تْمؼَ ػٌُؼگبى  صبلت هتْهق هی مبفػ.

ػمت ػاػى کل فهبى امپـیٌت توبم ىْػ. ػؼم ػمتـمی ثَ یک تکٌْلْژی ػؼم ّرْػ ًـم اكقاؿ یب مغت اكقاؿ ّ 

  ؼ ًوًَْ ُبیی اف یک هبًغ ثبىٌؼ.ًصتی اف ػمت ػاػى یکی اف اػْبی تین تْمؼَ هی تْا

امت. اّ ثبیؼ ثتْاًؼ ّهْع چٌیي هْاًؼی ؿا پیو ثیٌی کٌؼ  یکی اف ّیژگی ُبی هِن یک امکـام هنتـ آیٌؼٍ ًگـی

ـكبً ّظیلَ امکـام هنتـ ًوی ایي آیٌؼٍ ًگـی ّ رلْگیـی اف هبًغ ٍ ّ ثـای رلْگیـی اف آى تؼثیـی ثیبًؼیيؼ.

ػؿ  ّ ُوَ اػْبی تین ثبیؼ ُوْاؿٍ ثب ثـؿمی ىـایٔ آیٌؼٍ ثـای ؿّیبؿّیی ثب چٌیي صبالتی آهبػٍ ثبىٌؼ. ثبىؼ

ایي گًَْ هيکالت ػوْهبً  ت ّظیلَ امکـام هنتـ مبفهبًؼُی ایي هْاًغ ّ ؿاٍ صل ُبی آى ُب هی ثبىؼ.صویو

ػؿ ْٓل امپـیٌت ػؿ رلنَ ؿّفاًَ امکـام هطـس هی ىًْؼ تب ُوَ ػؿ رـیبى آى ُب هـاؿ گیـًؼ. اهب ػؿ ایي ثیي 

هؼوْالً هْاًغ ثَ ٍْؿت  هْؿػ پیگـػ هـاؿ ػُؼ. ،آى کبهل ّظیلَ امکـام هنتـ امت کَ هبًغ ؿا تب ثـ ٓـف مبفی

% هبثل تيغیٌ ّ پیو ثیٌی ًینتٌؼ. گبُی اّهبت پل اف ظبُـ ىؼى هبًغ تین هتْرَ آى هی ىْػ. ػؿ ایي 100

 ٍْؿت تین ثبیؼ ثَ مـػت ّ ػؿ کوتـیي فهبى هوکي مؼی ػؿ ؿكغ هبًغ پیو آهؼٍ ًوبیؼ.

ًؼاؿػ ّ تین ثـای ؿكغ هبًغ یَ هٌجؼی عبؿری هتْمل هی ىْػ. گبُی ًیق پیو هی آیؼ کَ ؿاٍ صل ػؿ تین ّرْػ 

هوکي امت ًیـّی  کَ یبكتي ایي هٌجغ عبؿری ثَ ػِؼٍ ىغٌ امکـام هنتـ هی ثبىؼ. اّ ایي هٌجغ ؿا

 اًنبًی)هخالً یک هيبّؿ( ثبىؼ ؿا ثَ تْمؼَ هٌتول هی کٌؼ تب ثؼیي ّمیلَ ؿاُی ثـای ؿكغ هبًغ کيق ىْػ.

بًغ ثبیؼ مؼی ىْػ کَ مبثوَ ای اف هبًغ ّ ؿاٍ صل ؿكغ آى هنتٌؼ ىْػ تب ػؿ ٍْؿت ثـّف پل اف ثـ ٓـف مبفی ه

 .هيکلی هيبثَ آى ػؿ آیٌؼٍ، تین هبػؿ ثَ صل مـیغ آى ثبىؼ

 تضویي اهکاًات هٌاعة

ثـای ایٌکَ  کَ ثب هِبؿت ّ ثب تزـثَ ثبىٌؼ ثؼّى اهکبًبت هٌبمت کبؿی اف پیو ًغْاٌُؼ ثـػ.اػْبی یک تین ُـ چَ 

ایي  کبؿایی یک تین ثبال ثبىؼ ّ کبؿی ثب کیلیت تضْیل ػُؼ ثبیؼ اهکبًبت تِیَ ىؼٍ ّ ػؿ ػمتـك تین هـاؿ گیـػ.

ثبىٌؼ اػن اف مغت اكقاؿ، ًـم اكقاؿ ّ هضیٔ اػاؿی. ثب ّرْػ ایٌکَ تِیَ ایي اهکبًبت  اهکبًبت اف ُـ ًْػی هی تْاًٌؼ

 اّ ثبیؼ ثب ثـؿمی هـتت آى ُب ٍضت کبؿایی آًِب ؿا تْویي کٌؼ. اف ّظبیق امکـام هنتـ ًوی ثبىؼ، اهب

اهب امکـام هنتـ ُوْاؿٍ ػؿ  ُوبى ْٓؿ کَ هيبُؼٍ ىؼ ًوو امکـام هنتـ ًويی ػىْاؿ ّ پـ ّظیلَ امت.

صبل اًزبم چٌیي ّظبیلی ًینت. اٍْالً امکـام هنتـ ػؿ ُّلَ اّل یک تْمؼَ ػٌُؼٍ هی ثبىؼ ّ ػؿ کٌبؿ تْمؼَ 

تْمؼَ ػٌُؼٍ ای هِبؿت ُبیی ػاؿػ. تْمؼَ ػٌُؼٍ  ُـ تین امکـام هی پـػافػ. ثٌبثـایي ػهیوبً هبًٌؼ ثَ ُؼایت

فیبػی هی ٓلجؼ. اف ایي ؿّ هؼوْالً امکـام هنتـُب ثَ ًنجت  اٍ ثب ّظبیق امکـام هنتـ فهبى ّ کبؿثْػى ُوـ

 ػیگـ تْمؼَ ػٌُؼگبى کبؿ تْمؼَ کوتـی اًزبم هی ػٌُؼ. 

 تْعؼَ دٌُذٍ

تْمؼَ ػٌُؼگبى یب اٍطالصبً هٌِؼمبى ًـم اكقاؿ اكـاػی ُنتٌؼ کَ ػؿ امکـام ّظیلَ تْمؼَ ّ مبعت ًـم اكقاؿ 

ؿا ثـػِؼٍ ػاؿًؼ. ثَ ػجبؿتی ػیگـ ػؿ یک تین امکـام ُـ ىغَی ثَ ؿیـ اف هبلک هضَْل ّ امکـام هنتـ یک 

بمی تْمؼَ ؿا ثـػِؼٍ ػاؿًؼ. تْمؼَ ػٌُؼگبى ّظیلَ اًزبم ػاػى کبؿُبی ام تْمؼَ ػٌُؼٍ هی ثبىٌؼ.

کبؿُبیی چْى تضلیل تزبؿی، ثـًبهَ ًْینی، ٓـاصی ػاػٍ، تنت، ٓـاصی هؼوبؿی، ٓـاصی هطؼبت، ٓـاصی 

ؿاثٔ کبؿثـی ّ ... اف رولَ کبؿُبیی امت کَ تْمؼَ ػٌُؼگبى ػؿ امکـام اًزبم هی ػٌُؼ. ُـ کؼام اف تْمؼَ 

 ٌؼ ّ ػؿ ْٓل امپـیٌت ّظبیق هغتللی ثـ ػِؼٍ ثگیـًؼ.ػٌُؼگبى هوکي امت هِبؿت ُبی هتلبّتی ػاىت ثبى

ثب كـُ آهبػٍ مبفی ثک الگ هضَْل تْمٔ هبلک هضَْل، ػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت تْمؼَ ػٌُؼگبى 

ّ ػؿ ثک الگ ّظیلَ ػاؿًؼ تب ثـای امپـیٌت پیو ؿّ آیتن ُبیی ؿا کَ هـاؿ امت ثَ اًزبم ؿمبًٌؼ، گقیٌو کٌٌؼ 

ایي کبؿ ثب صْْؿ هبلک هضَْل ّ امکـام هنتـ کَ عْػ ًیق یک تْمؼَ ػٌُؼٍ هی ثبىؼ ثَ  ؼ.امپـیٌت ّاؿػ مبفً

ٍْؿت گـُّی اًزبم هی ىْػ؛ ثَ ایي ٍْؿت کَ آیتن ُبی اًتغبثی ثب تْاكن کل تین اًتغبة هی ىْػ. تْاكن 

ـثَ ّ ُوبٌُگ. کـػى گـُّی ثَ ػلیل کْچک ثْػى گـٍّ کبؿ چٌؼاى مغتی ًینت ثَ ّیژٍ ثـای گـٍّ ُبی ثب تز

 ،پل اف آهبػٍ مبفی ثک الگ امپـیٌت تین هی تْاًؼ امپـیٌت ؿا آؿبف کٌؼ. تْمؼَ ػٌُؼگبى ثب ىـّع امپـیٌت

آًِب ّظیلَ ػاؿًؼ کل آیتن ُبی اًتغبثی ؿا تب پبیبى  ٓـاصی، ثـًبهَ ًْینی ّ تنت آیتن ُب ؿا آؿبف هی کٌٌؼ.

تْمؼَ ی اًتغبثی ثَ هیوت اف ػمت ػاػى فهبى، پْل ّ اػتجبؿ تکویل ًکـػى آیتن ُبامپـیٌت ثَ پبیبى ثـمبًٌؼ. 

 ػٌُؼگبى توبم عْاُؼ ىؼ.



تْمؼَ ػٌُؼگبى ثبیؼ صؼاکخـ تاله عْػ ؿا ثـای آًچَ ػؿ ثک الگ امپـیٌت ّرْػ ػاؿػ اًزبم ػٌُؼ. تکویل ػزْالًَ 

اػتـاُ هيتـی  آیتن ُب ثبػج اكت کیلیت هبثلیت ُبی عـّری عْاُؼ ىؼ کَ ُویي هّْْع هوکي امت ثبػج

اف آى ربیی کَ اًتغبة تؼؼاػ آیتن  ػؿ رلنَ تضْیل هبثلیت ىْػ ّ ؿػ ىؼى ایي هبثلیت ُب ؿا ػؿ پی ػاىتَ ثبىؼ.

ثـعی تْمؼَ ػٌُؼگبى ثَ كکـ گقیٌو هضؼّػتـی  ُب ثـای یک امپـیٌت ثـ ػِؼٍ عْػ تْمؼَ ػٌُؼگبى هی ثبىؼ

ػؿرلنَ ثـًبهَ ؿیقی کَ گقیٌو آیتن ُبی یک امپـیٌت  هی اكتٌؼ. اهب چٌیي کبؿی ًیق ؿیـ هوکي امت چـا کَ

ػؿ آى اًزبم هی ىْػ، هبلک هضَْل ًیق صْْؿ ػاؿػ. اّ ثـ عالف تین ثنیبؿ هبیل امت کَ ػؿ یک امپـیٌت آیتن 

 ُبی ثیيتـی تکویل ىًْؼ ّ کن ثْػى تؼؼاػ آیتن ُبی اًتغبثی هوکي امت ایي ثبؿ ثب اػتـاُ اّ ُوـاٍ ىْػ.

کل تْافى امت. تین ثبیؼ ثَ تْافًی ػؿ اًتغبة آیتن ُب ػمت یبثؼ کَ ُن تؼؼاػ آًِب هْرت ؿّبیت ؿاٍ صل ایي هي

اهب ثب ایي صبل هوکي امت ثَ  تکویل آیتن ُب ثـآیؼ.هبلک هضَْل ىْػ ّ ُن ایي کَ تین عْػ ثتْاًؼ اف پل 

ف هی گـػًؼ تب ػؿ امپـیٌت ػالیلی ثـعی آیتن ُب تکویل ًيًْؼ. آیتن ُبی ًبهٌ هزؼػاً ثَ ثک الگ هضَْل ثب

ُبی ثؼؼی ؿّی آًِب ثیيتـ کبؿ ىْػ. هوکي امت ثَ ػلیل ػؼم ىٌبعت کبكی اف كـآیٌؼ تْمؼَ، هيتـی 

ّظیلَ ػاؿػ کَ ثب هؾاکـٍ ثب هيتـی  هبلک هضَْلاًتظبؿاتی ؿیـ ّاهؼی ػاىتَ ثبىؼ. ػؿ چٌیي ٍْؿتی 

 اًتظبؿاتيبى ؿا ثَ مطضی هٌطوی ثیبّؿػ.

ثِتـ امت ػؿ یک  یک هِبؿت تزـثَ ثیيتـی ػاؿػ. ای ثب ّرْػ هِبؿت ُبی فیبػ ػؿهؼوْالً ُـ تْمؼَ ػٌُؼٍ 

تْمؼَ ثـای ُـ هِبؿت ثیو اف یک كـػ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. ػلیل آى صؾف ّاثنتگی هِبؿت ػؿ یک تین امت. 

ي كـػ ثـامبك هطؼبت رؼیؼ كـُ کٌیؼ ػؿ تیوی كؤ ٓـاس هؼوبؿی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. ثب مبعتي ُـ هطؼَ ای

هؼوبؿی ؿا ثَ ؿّفؿمبًی هی کٌؼ ّ مپل ػول یکپبؿرَ مبفی ؿا ؿّی آى اًزبم هی ػُؼ. صبل اگـ ػؿ هیبى 

صبػ هْارَِ عْاُؼ ىؼ. اف آًزبیی  یتْمؼَ ایي كـػ اف تین کٌبؿ گؾاىتَ ىْػ)یب عْػ اّ کٌبؿ ثـّػ( تین ثب هيکل

امت ًوی تْاى ثـای هؼت فیبػی آى ؿا ثَ صبلت تؼلین ػؿ آّؿػ ّ یب اف ثغو هِوی اف تْمؼَ ًـم اكقاؿ کَ هؼوبؿی 

اف ایي ؿّ ثب كـُ ایي کَ ُیچ کؼام اف اػْبی تین چٌیي هِبؿتی ؿا ًؼاؿًؼ، آهْفه یکی اف اػْب  آى ٍـف ًظـ کـػ.

ؿینک ثبالیی  اصتوبالً هی تْاًؼ ثنیبؿ فهبى ثـ ثبىؼ. اف ٓـكی اكقّػى یک ػْْ رؼیؼ ثَ ػٌْاى ٓـاس هؼوبؿی ًیق

ػاؿػ چـا کَ اّالً ىٌبعت اّ اف پـّژٍ ّ ثَ عًَْ هؼوبؿی هْرت اتالف فهبى هی ىْػ؛ حبًیبً هوکي امت تاله 

ُبی اّ ثـای ىٌبعت هؼوبؿی كؼلی ثَ ىکنت ثیبًزبهؼ کَ ػؿ ایي ٍْؿت یب هؼوبؿی هزؼػاً ٓـاصی هی ىْػ ّ 

صبلت هوکي امت فهبى فیبػی اف پـّژٍ ثَ ُؼؿ ؿّػ ّ  یب ػْْ رؼیؼی ثَ ربی اّ ربیگقیي عْاُؼ ىؼ کَ ػؿ ُـ ػّ

ػؿ ثؼتـیي صبلت هوکي امت پـّژٍ ثب ىکنت هْارَِ ىْػ. اف گلتَ ُبی ثبال پیؼا امت کَ ًؼاىتي ربیگقیي 

ثـای یک هِبؿت ػول پـ ؿینکی امت. چٌیي ؿینکی ثـای پـّژٍ ُبی صنبك هوکي امت ثنیبؿ گـاى توبم 

 ػؿ چیٌو تین اف چٌیي ؿینکی پیيگیـی ثَ ػول آیؼ.ىْػ پل ثِتـ امت کَ ثب ػهت 

ّ اػْبی  هِبؿتػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ اػْبی تْمؼَ ثَ مَ ػمتَ تونین هی ىًْؼ: اػْبی اؿىؼ، اػْبی ثب 

ـاػی ػؿ كثب هِبؿت، ثب تزـثَ ّ ثب تْاًبیی ُبی ثنیبؿ ثبال. تؼؼاػ چٌیي اتبفٍ کبؿ. یک ػْْ اؿىؼ كـػی امت 

ـ هٌبثغ ًیـّی اًنبًی رقّ هٌبثغ ثنیبؿ ثب اؿفه ثَ ىوبؿ هی ؿًّؼ. هؼوْالً ایي ظامت ّ اف ًمبفهبى ثنیبؿ کن 

ًلـٍ امکـام صؼاهل یک ػْْ اؿىؼ ثبیؼ  12تب  8ػؿ ُـ تین  اكـاػ هضْؿ ارـای كـآیٌؼ تْمؼَ هـاؿ ػاػٍ هی ىًْؼ.

 مکـام هنتـ ىٌبعتَ ىْػ(.صْْؿ ػاىتَ ثبىؼ)تْرَ ىْػ کَ ػلیلی ًؼاؿػ کَ ایي ػْْ القاهبً ثَ ػٌْاى ا

هِبؿت اػْبیی ُنتٌؼ کَ هِبؿت ُبی کبكی ؿا ثـای تْمؼَ ػؿ اعتیبؿ ػاؿًؼ اهب ثَ اًؼافٍ اػْبی اؿىؼ  ثب اػْبی

اف ًظـ ػؿرَ ثٌؼی، اكـاػ ثب هِبؿت پبییي تـ اف اػْبی اؿىؼ هـاؿ هی  ػؿ ارـای كـآیٌؼ تْمؼَ ثب تزـثَ ًینتٌؼ.

اف تزـثَ ّ تْاًبیی هٌبمجی رِت تْمؼَ ًـم اكقاؿ ي ػمتَ اف اكـاػ ُنتٌؼ. آًِب ْ ایگیـًؼ. اکخـ اػْبی تین ػْ

 ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ.

ػمتَ مْم اػْبی تبفٍ کبؿ ُنتٌؼ. ایي اكـاػ ُوبًطْؿ کَ اف ًبهيبى پیؼا امت تبفٍ کبؿ ّ کن تزـثَ هی ثبىٌؼ. 

اهب اف پتبًنیل ثبالیی رِت یبػگیـی ثـعْؿػاؿًؼ)ثؼیِی امت کَ ػؿ ٍْؿت ًؼاىتي ایي ّیژگی ػؿ تین تْمؼَ 

ْمؼَ هی ثبىٌؼ. ثِتـ امت ػؿ پـّژٍ ُبیی ربیی ًغْاٌُؼ ػاىت(. آًِب ػؿ صؼ هبثل هجْلی ػاؿای هِبؿت ُبی ت

صْْؿ اػْبی اؿىؼ ػؿ یک تین هی تْاًؼ کَ صنبمیت پبییي تـی ػاؿًؼ اف تـکیت ُـ مَ ػمتَ امتلبػٍ ىْػ. 

اػْبی ثب هِبؿت ًیق هی تْاًٌؼ عْػ اف پل ّظبیق هضْلَ ثـآیٌؼ ّ  هضْلَ تْویي کٌؼ. هْكویت آى تین ؿا ػؿ ّظبیق

اػْبی تبفٍ کبؿ عْػ ثَ عْػ ثب تزـثَ ًغْاٌُؼ ىؼ. آًِب ثبیؼ ػؿ  ثب اػْبی اؿىؼ تـکیت عْثی ؿا تيکیل هی ػٌُؼ.

ًِب اكقّػٍ پـّژٍ ُبی ّاهؼی صْْؿ ػاىتَ ثبىٌؼ ّ هبًٌؼ مبیـ اػْب ّظبیلی ؿا اًزب ػٌُؼ تب ثَ هِبؿت ّ تزـثَ آ

ثـعی مبفهبى ُب ثـای آهْفه ًیـّی کبؿی عْػ چٌیي اكـاػی ؿا ػؿ تین ُب هـاؿ هی ػٌُؼ تب ُن ُقیٌَ  ىْػ.

چٌیي آهْفىی ػؿ یک تین ًیبف ثَ  ًیـّی اًنبًی ؿا کٌتـل کٌٌؼ ّ ُن ثـای مبفهبى ثَ تـثیت ًیـّ ثپـػافًؼ.

ایي اىتـاک آالػبت ػالٍّ ثـ  اُؼ ػاىت.اىتـاک آالػبت تْمٔ اػْبی تین ثَ عًَْ اػْبی اؿىؼ عْ



هقایبیی کَ ثـای کل تین ّ هتؼبهجبً مبفهبى عْاُؼ ػاىت ثبػج اكقایو ػاًو ّ هِبؿت عْػ اػْب ًیق هی 

 .(3-7)ىکل ىْػ

 

 : هقایغَ اًْاع تْعؼَ دٌُذگاى3-7ؽکل 
 

ًـم اكقاؿُب ؿا ثـ امبك هبثلیت ُبی آًِبی هی ىٌبمٌؼ. ثَ ایي ػلیل کَ هبثلیت ُبی ًـم اكقاؿ تٌِب  ،هيتـیبى

آى ُب اف ػؿّى ًـم اكقاؿُب ّ چگًْگی مبعت آًِب ثی آالع چیقی امت کَ کبؿثـاى هی تْاًٌؼ هيبُؼٍ کٌٌؼ. 

ثَ تضْیلی کَ بثلیت اف ًـم اكقاؿ ثبىؼ. ک هیکَ آًچَ ُـ ثبؿ تضْیل هی گیـًؼ ُنتٌؼ. ثَ ُویي ػلیل توبیل ػاؿًؼ 

گلتَ هی ىْػ. ثب ایي کبؿ تْمؼَ ػٌُؼگبى ػؿ ْٓل  هيتـی هضْؿثـ امبك هبثلیت ُبی ًـم اكقاؿ ثبىؼ تضْیل 

تْمؼَ ثیيتـ ثـ ؿّی ًیبفُبی هيتـی تْرَ عْاٌُؼ کـػ. اف ٓـكی هيتـی ُن ثَ ػلیل ىٌبعت هٌبمت ّ 

 کبكی ثیيتـ توبیل پیؼا هی کٌؼ کَ ثب كـآیٌؼ تْمؼَ ُوکبؿی کٌؼ.

ىْػ. تونین ّظبیق ثیي ایي تین ُب  یک گـٍّ امکـام ػؿ هویبك ثقؿگ هوکي امت اف چٌؼیي تین کْچک تيکیل

یکی اف ثقؿگتـیي ػؿؼؿَ ُبی هؼیـ پـّژٍ هی ثبىؼ. مَ ىیٍْ تونین ّظبیق  ثیي تیوی ػؿ امکـام ّرْػ ػاؿػ 

 کَ ػؿ فیـ ثَ ىـس آًِب عْاُین پـػاعت.

 تقغین ّظایف تش اعاط قاتلیت

ًبگلتَ پیؼا امت کَ تضْیل ُب ػؿ پبیبى ت ُبی ًـم اكقاؿ ؿا تْمؼَ هی ػُؼ. ػؿ ایي ىیٍْ ُـ تیوی ثـعی هبثلی

ُـ امپـیٌت هيتـی هضْؿ عْاٌُؼ ثْػ چـا کَ تْمؼَ ػهیوبً ثـ امبك هبثلیت ُبیی اًزبم هی ىْػ کَ هيتـی 

ًْػی ثبیؼ ُوَ کبؿُبی هـمْم ػؿ تْمؼَ  تینػؿ ایي ًْع تْمؼَ ثـای تضْیل یک هبثلیت، یک  امت.ٓلت کـػٍ 

مبیـ تْمؼَ ػٌُؼگبى ػؿ ثبهی تین ُب ًیق ثَ ُویي  اف هجیل ٓـاصی، ثـًبهَ ًْینی، تنت ؿا عْػ اًزبم ػُؼ.

ایي ثبػج کبُو ّاثنتگی تین ُب ّ تْمؼَ  ٍْؿت هبثلیت ُبی ػیگـ ًـم اكقاؿ ؿا تْمؼَ ػاػٍ ّ تضْیل هی ػٌُؼ.

ىؼى تؼبهالت ثیي تیوی ّ تنـیغ تضْیل هبثلیت  ىؼ. کبُو ّاثنتگی عْػ هْرت ػٌُؼگبى ثَ یکؼیگـ عْاُؼ

ػج هی ىْػ تْمؼَ ػٌُؼگبى ثب تینف اثتؼا تب اًتِب تْمٔ یک . ایزبػ یک هبثلیت اؿا مجت هی ىْػُبی رؼیؼ 

ٓـین ثتْاًٌؼ کیلیت هبثلیت ُبی تْمؼَ ػاػٍ ىؼٍ ؿا تْویي ًوبیٌؼ. ُوچٌیي پیگیـی هيکالت تْمؼَ اف ایي 

ّ تْمٔ کؼام تْمؼَ ػٌُؼٍ  تین ک هبثلیت ًْػی ػؿ کؼامیچـا کَ ػهیوبً هيغٌ امت کَ  آمبى تـ هی ىْػ

ػؿ ثیي تْمؼَ ػٌُؼگبى یبػ هی ْاؿٍ ثَ ػٌْاى ثب اّلْیت تـیي ّ ثِتـیي ىیٍْ وایزبػ ىؼٍ امت. اف ایي ىیٍْ ُ

 .(3-8)ىکل ىْػ
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ىیٍْ تونین ّظبیق ثـ امبك هبثلیت، ػؿ کٌبؿ هقایبی عْثی کَ ػاؿػ هيکالتی ؿا ًیق هی تْاًؼ ثَ ّرْػ آّؿػ. اهب 

ػؿ ٍْؿت ػؼم کٌتـل هٌبمت تْمؼَ، ثغو ُبی ًـم اكقاؿ ثَ تکَ ُبی هنتولی تجؼیل عْاُؼ ىؼ کَ 

یک هؼوبؿی ربهغ ّ یکپبؿچَ  یکپبؿچگی ثنیبؿ پبییٌی عْاٌُؼ ػاىت. ثـای رلْگیـی اف ایي تکَ تکَ ىؼى، ثبیؼ

ثِتـ امت هؼوبؿی ُبی ًـم اكقاؿ ػؿ تین ُب ػؿ مطش کالى ثب یکؼیگـ تؼبهل  ثـای کل ًـم اكقاؿ ٓـاصی ىْػ.

تؼـیق ّ اػوبل امتبًؼاؿػُبی ٓـاصی ًَ تٌِب ػؿ  ػاىتَ ثبىٌؼ تب ًـم اكقاؿ هؼوبؿی ّاصؼتـی ػاىتَ ثبىؼ.

 ٓـاصی هؼوبؿی ثلکَ ػؿ ُوَ فهیٌَ ُب ثبػج صلع ُبؿهًْیک ثیي هطؼبت ًـم اكقاؿ عْاُؼ ىؼ.

تونین ثٌؼی تین ُب ثـ امبك فیـ مینتن ُب هی تْاًؼ گقیٌَ هٌبمجی ثبىؼ چـا کَ ػؿ ثـعی ًـم اكقاؿُب فیـ 

امتوالل تیوی ؿا هی تْاى ثَ ٍْؿت کبهل اػوبل ًوْػ. اهب ٌؼ. اف ایي ؿّ مینتن ُب ػاؿای هؼوبؿی هزقایی ُنت

هقیت  کلی ّرْػ ػاؿػ کَ ثبیؼ ػؿ مطش كـاتیوی ٓـاصی ّ پیبػٍ مبفی ىْػ.ثب ایي صبل ًیق ثبف ُن یک هؼوبؿی 

ثبػج  تین ُبی هنتول، صؼاهل مبفی اٍطکبک آًِب هی ثبىؼ. اهب ُویي کبُو تؼبهالت عْػ هی تْاًؼ

تْمٔ ػیگـ  تؼبهالت پبییي ثیي تیوی ثبػج هی ىْػکَ ُـ تین اف هطبػبت مبعتَ ىؼٍ ت ػیگـی ىْػ.هيکال

ّ ًتْاًؼ ثَ آًِب ػمتـمی ػاىتَ ثبىؼ. ایي صبلت هْرت ػّثبؿٍ مبفی هطؼبتی ػؿ ًـم  تین ُب ثی آالع ثبىؼ

ب ثبػج اتالف ّهت ّ ُقیٌَ اكقاؿ هی ىْػ کَ یکنبى ُنتٌؼ. ػّثبؿٍ مبفی هطؼبت مبف پیو مبعتَ ىؼٍ ًَ تٌِ

 عْاُؼ ىؼ ثلکَ ثَ ػلیل تلبّت ػؿ ػوکـػ هطؼبت یکنبى، ثَ پبیؼاؿی کل مینتن لطوَ ّاؿػ هی کٌؼ.

 تقغین تش اعاط هْضْع

تونین ثٌؼی تین ُب ٍـف ًظـ اف فیـ مینتن ُب ّ ّیژگی ُبی آًِب ؿّی هّْْػبت ّاصؼ ػؿ پـّژٍ کبؿ  ػؿ ایي ًْع

کبؿ  مـّیل ػٌُؼٍ ایویل هوکي امت تیوی ؿّی ثغو مـّیل رنتزْثَ ػٌْاى هخبل ػؿ یک  عْاٌُؼ کـػ.

، ایویل ُب ّرْػ ػاىتَ ثبىٌؼ هبًٌؼ رنتزْ مـّیل ػٌُؼٍرنتزُْبی هغتللی هی تْاًٌؼ ػؿ ایي  کٌؼ.

. هنئْل مبعت ُوَ رنتزُْب هی ىْػ ّ ... . تیوی کَ ؿّی ثغو رنتزْ کبؿ هی کٌؼ هغبٓجیيرنتزْ 

 مـّیل ػٌُؼٍ ایویلػیگـی هی تْاًؼ هّْْع ػیگـی ؿا اًتغبة کٌؼ ّ هخالً هنئْل کبؿ ؿّی هنبئل اهٌیتی تین 

ىْػ. ایي هجبصج اهٌیتی هی تْاًؼ هّْْػبتی اف هجیل تؼـیق فیـ مبعت کلی اهٌیت، ٓـاصی الیَ ُبی اهٌیتی 

 .(3-9)ىکل ثبىؼ مبیـ هطؼبت ػؿ هؼوبؿی ّ صتی تنت اهٌیت
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هقیت ایي ؿّه ایي امت کَ ثَ ّمیلَ آى هی تْاى پیچیؼٍ تـیي هبثلیت ُبی ؿا ثب ٍـف فهبًی کن ّ کیلیتی ثبال 

هبثلیت رنتزْ ػؿ فیـ مینتن ُبی هغتلق تْمٔ مـّیل ػٌُؼٍ ایویل پیبػٍ مبفی ًوْػ. كـُ کٌیؼ ػؿ هخبل 

تین ُبی هتلبّت مبعتَ ىْػ. اگـ هيتـی هبثلیت ایٌؼکل گؾاؿی ؿا ثـای رنتزُْب ٓلت کٌؼ، هوکي امت 

ًتْاًؼ چٌیي عْامتَ ای ؿا ثـآّؿػٍ کٌؼ، ُوچٌیي ػؿ ٍْؿتی کَ ُوَ تین ُب هبػؿ ثَ پیبػٍ مبفی ایي هبثلیت تیوی 

ایي  ٍْؿت رؼاگبًَ ایي ػول ؿا اًزبم ػٌُؼ رق اكقایو ُقیٌَ چیقی ػؿ ثـ ًغْاُؼ ػاىت.ثبىٌؼ ُـ کؼام ثبیؼ ثَ 

ّّغ ػؿ صبلی صبػتـ هی ىْػ کَ ثغْاُین ایي رنتزُْب ؿا ثـای ػیگـی اػوبل کٌین. ثؼیِی امت کَ مبعتي 

ؿّی یک چٌیي هبثلیت ُبی پیچیؼٍ ای ؿا ثَ مغتی هی تْاى تْویي ًوْػ. اهب اگـ تیوی ثَ ٍْؿت تغََی 

هقیت ػیگـ ایي  ٌؼ ثِتـ هی تْاًؼ کیلیت هبثلیت ؿا )ثب ّرْػ پیچیؼگی ُبی آى( کٌتـل کٌؼ.هبثلیت ػؿ ًـم اكقاؿ کبؿ ک

ؿّه مبفگبؿی ػؿ هؼوبؿی هی ثبىؼ. ثَ ػلت ػؼم ٓـاصی ُبی هتلبّت ػؿ ثغو ُبی هغتلق هؼوبؿی 

 مبفگبؿی ّ یکپبؿچگی ثِتـی صبٍل عْاُؼ ىؼ.

هبًٌؼ ؿّه پیيیي هيکالتی ؿا هوکي امت ایزبػ کٌؼ. اّلیي ّ ثبؿفتـیي اىکبلی کَ ایي ؿّه هّْْع هضْؿ ُن 

ؿّه ایزبػ هی کٌؼ ایي امت کَ تضْیل هبثلیت ػؿ آى هيتـی هضْؿ ًوی ثبىؼ. تضْیل ُب ثيتـ ثـ امبك 

اٍطالصبت ّ مٌؼات تغََی ىکل عْاُؼ گـكت کَ ُویي هّْْع ثبػج تؼبهل ّؼیق ثب هيتـی عْاُؼ ىؼ. 

ػؿ تْمؼَ هی ثبىؼ. ػؿ ؿّه هجلی  کی ػیگـ اف هيکالت ؿّه هّْْع هضْؿ صْفٍ هضؼّػ ػیؼ تْمؼَ ػٌُؼگبىی

تْمؼَ ثـ امبك هبثلیت ثْػ ّ ُـ تْمؼَ ػٌُؼٍ ػؿ ُـ تیوی صْفٍ ػیؼ کبهلی اف ًـم اكقاؿ ػاىت ّ اف مبعت 

کَ ػؿ آى کبؿ هی کٌؼ( آگبُی  هنوت ُبی ػیگـ فیـ مینتن آًچَ ػؿ هنوت ُبی ػیگـ ًـم اكقاؿ )یب صؼاهل ػؿ

 کبهل ػاىت.

چٌیي ػیؼی كؤ ثَ هّْْع هـثَْٓ هضؼّػ ىؼٍ ّ هْرت هی ىْػ کَ تْمؼَ ػٌُؼگبى ًـم ّلی ػؿ ؿّه ربؿی 

اكقاؿ ؿا ثَ ػیؼ یک کل هيبُؼٍ ًکٌٌؼ. ایي ػیؼ هضؼّػ، هؼؿت ٓـاصی ثغو ُبی هـتجٔ ؿا اف تْمؼَ ػٌُؼگبى تب 

ػٍ ىْػ ػاىتي صؼّػی عْاُؼ گـكت. ثؼیِی امت کَ ػؿ پـّژٍ ثقؿگ ُـ چٌؼ ُن کَ اف ؿّه هبثلیت هضْؿ امتلب



ّی ًـم اكقاؿ ؿیـ هوکي عْاُؼ ثْػ. ثـای امتلبػٍ اف ؿّه هّْْع هضْؿ تین ُب هزجْؿ ُنتٌؼ صْفٍ ػیؼ کبهل ؿ

 InTeamثـای اؿتجبٓ هّْْع تضت تْمؼَ عْػ ثب ػیگـ ثغو ُبی ًـم اكقاؿ، مـیؼبً اف ُوبى اثتؼا ؿاثٔ )

Explorerrface.گًَْ ؿاثٔ ُب ثبیؼ ثنیبؿ ثب ػهت ٓـاصی ىًْؼ چـا کَ ػؿ ایي  ( ُبی عْػ ؿا ٓـاصی ّ اؿائَ ًوبیٌؼ

هوبثل تـییـ اًؼطبف عْثی اف عْػىبى ًيبى ًوی ػٌُؼ. ایي ؿاثٔ ُب هؼوْالً پیو اف عْػ هطؼبت مبعتَ هی 

اؿتجبٓ مینتن ؿا تيکیل هی ػٌُؼ(. تـییـ ایي ؿاثٔ ُب ػؿ صیي تْمؼَ ُقیٌَ ُبی  ىًْؼ)ؿاثٔ ُب امبك

ًنجت ثَ ؿّه هبثلیت هضْؿ ثـای ثنیبؿی ؿّه تونین هّْْع هضْؿ ثَ پـّژٍ تضویل کٌؼ.  هی تْاًؼمٌگیٌی ؿا 

 اف تْمؼَ ُب ّ گـٍّ ُب اّلیت پبییي تـی ػاؿػ.

 تقغین تش اعاط تکٌْلْژی

ػؿ ایي ؿّه تونین ّظبیق ثـ امبك تکٌْلْژی ُبی پیبػٍ مبفی ىؼٍ ػؿ ًـم اكقاؿ ٍْؿت عْاُؼ گـكت. ثَ ػٌْاى 

هنئْل تْمؼَ پبیگبٍ ػاػٍ هی ثبىؼ، ُوَ اػْبی آى هتغََیي تکٌْلْژی ُبی پبیگبٍ ػاػٍ هخبل تیوی کَ 

ُنتؼ. آًِب ُوَ ّظبیق ٓـاصی، تنت، ًگِؼاؿی پبیگبٍ ػاػٍ ُبی ًـم اكقاؿ ؿا ثـ ػِؼٍ هی گیـًؼ. تیوی ػیگـ 

َ اف ایي ؿّه امتلبػٍ ىکل تین ُبی ک هوکي امت ؿّی ؿاثٔ کبؿثـی هتوـکق ىْػ ّ ػؿ آى فهیٌَ ثَ کبؿ ثپـػافػ.

هی کٌٌؼ ثب آًچَ تب ثَ صبل گلتَ ىؼ هتوبّت ُنتٌؼ. ّظبیلی کَ تْمؼَ ػٌُؼگبى ػؿ ایي تین ُب اًزبم هی 

 .(3-10)ىکل ػٌُؼ هضؼّػ امت ّ اػْبی تین اف هِبؿت ُبی هيبثِی ثـعْؿػاؿًؼ
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هقیت ایي ؿّه ایي امت کَ عـّری کبؿ تین ُب ثنیبؿ ثب کیلیت امت. ایي کیلیت اف آًزبیی ًبىی هی ىْػ 

یک گـٍّ کبهالً تغََی هی  آًِبکَ اػْب كؤ ؿّی یکی اف هِبؿت ُبی عْػ ػؿ تْمؼَ هتوـکق هی ىًْؼ . گـٍّ 

ثَ ایي ػلیل کَ هيکالت آى  ؛کٌٌؼوتـ مبیـ ؿّه ُب امتلبػٍ هی تین ُب ّ مبفهبى ُب اف ؿّه ثنیبؿ ک ثبىؼ.

ثنیبؿ ثیيتـ اف هقایبی آى هی ثبىؼ. ایي ؿّه تین ُب ؿا ػوالً ثَ گـٍّ ُبی کبهالً هنتولی تجؼیل هی کٌؼ کَ 

ُوچٌیي ػؿ ایي کوتـ ثب ُن ػؿ اؿتجبٓ ُنتٌؼ کَ ًتیزَ آى اؿتجبٓ ّؼیق ػؿ ثغو ُبی تْمؼَ ًـم اكقاؿ ثبىؼ. 

ثلیت ُبی ًـم اكقاؿ ًوی ثبىؼ. هؼیـ پـّژٍ ًیق کوتـ هی تْاًؼ هبثلیت ُبی ؿّه ُیچ تیوی هنئْل تضْیل هب

اصتوبالً تؼؼاػ فیبػی هیبى اكقاؿ ثبیؼ مبعت ىْػ تب اؿتجبٓ ایي ثغو ُب ؿا  مبعتَ ىؼٍ ؿا ؿػگیـی کٌؼ. ػؿ ایي ثیي

ىؼ ّ ثب یکؼیگـ ثـهـاؿ کٌؼ. ٓـاصی هؼوبؿی ثـ امبك ایي ّاصؼُبی هنتول هوکي امت کوی هيکل ثب

ُوچٌیي اكـاػ ثیيتـی ؿّی پیچیؼگی ُبی كٌی تکٌْلْژی تضت هنئْلیت عْػ کبؿ عْاٌُؼ کـػ ّ اصتوبالً کنی 

ػٌْاى آعـیي اّلْیت اف ثیي ایي  ثَ هؼوْالً ایي ؿّه صل پیچیؼگی ُبی كٌی عْػ ًـم اكقاؿ ؿا تْویي ًغْاُؼ کـػ.

 مَ ؿّه اًتغبة هی ىْػ.



یبمت ُبی مبفهبًی ّ ًْع پـّژٍ اًتغبة هی ىْػ. ُـ کؼام اف ؿّه ثـ امبك ماًتغبة ؿّه تونین ثٌؼی 

ُبی ؽکـ ىؼٍ هقایب ّ هؼبیت عبً عْػ ؿا ػاؿًؼ. ؿّىی کَ ثـای تونین ثٌؼی امتلبػٍ هی ىْػ هی تْاًؼ تؤحیـ 

تزـثَ هی ػاًٌؼ کَ ؿّه تونین تین ُب ؿا ثبیؼ  پیو  ثبهؼیـاى  ثنقایی ثـ ؿّی هْكویت یب ىکنت پـّژٍ ثگؾاؿػ.

اف گقیٌو ًیـّی اًنبًی اًتغبة کٌٌؼ چـا  کَ گقیٌو تْمؼَ ػٌُؼگبى تب صؼّػی ثـ امبك ایي تونین ثٌؼی 

 اًزبم هی ىْػ.

 دیگش ًقؼ ُای هْجْد دس اعکشام

ًوو ُبی ربًجی ػیگـی ػالٍّ ثـ مَ ًوو اٍلی امکـام یؼٌی هبلک هضَْل، امکـام هنتـ ّ تْمؼَ ػٌُؼٍ 

مَ ًوو هؾکْؿ ثب یکؼیگـ یک تین امکـام کبهل ؿا تيکیل هی ػٌُؼ.ػیگـ ًوو ُب ًیق ػؿ امکـام ّرْػ ػاؿًؼ. 

ًیق هی ًبهٌؼ. ػؿ اػاهَ مَ ًوو  ITی هؼوْالً عبؿد اف تین ّ ػؿ مطش کالى هـاؿ ػاؿًؼ. کَ گبُی آًِب ؿا ًوو ُب

 ( هؼـكی عْاُؼ ىؼ.ITاف ایي ػمتَ)

 هذیش پشّژٍ

ػؿ پـّژٍ ُبی هتْمٔ ّ ثقؿگ هؼوْالً ثیو اف یک تین امکـام هيـْل کبؿ ُنتٌؼ. صبلت چٌؼ تیوی ؿا ًوی تْاى 

عْػمبفهبًؼٍ اػاؿٍ کـػ ّ اف ٓـكی ثـ عالف پـّژٍ ُبی کْچک پیچیؼگی ّظبیلی چْى هؼیـیت ًیـّی  ثَ ٍْؿت

اًنبًی، تغویي ثْػرَ، فهبى ثٌؼی، ثـًبهَ ؿیقی پـّژٍ ثیيتـ امت. اف ایي ؿّ هؼوْالً ىغَی ثَ ػٌْاى هؼیـ 

گـی چْى اعؾ تَویوبت ایي كـػ ّظبیلی ػی پـّژٍ اًتغبة هی ىْػ ّ ایي ّظبیق ثَ اّ هضْل عْاُؼ ىؼ.

امتـاتژیک ّ تؼـیق امتبًؼاؿػ ُب ؿا ًیق ثـ ػِؼٍ ػاؿػ. هؼیـ پـّژٍ اؿلت ثب ًوبیٌؼگبى تین ُب اؿتجبٓ ػاؿػ تب عْػ 

تْمؼَ ػٌُؼگبى اهب گبُی رلنبتی ثب هبلکیي هضَْل تین ُب ًیق ثـ گؾاؿ هی ىْػ. ػولیبت آؿبفیي پـّژٍ )پیو 

ػؿ صبلت چٌؼ تیوی رقّ ّظبیق هؼیـ پـّژٍ عْاُؼ ثْػ ّ ُیچ تیوی  ؼیو هؼـكی ىپاف تْمؼَ( کَ ػؿ كَل 

 هنتویوبً عْػ ؿا ػؿ گیـ آى ًوی کٌؼ. 

تین ُب ًینت. هؼیـ ٍـكبً هی تْاًؼ ػؿ اهْؿ کلی  یاًتنبة یک هؼیـ ػؿ ٍؼؿ پـّژٍ ثَ هؼٌبی ًوِ عْػمبفهبًؼُ

َ تَویوبت تین هـثَْٓ عْاُؼ ثْػ ّ تین ّ کالى ػعبلت ػاىتَ ثبىؼ ّ هؼیـیت اهْؿ تْمؼَ ػؿ ُـ ثغو ػؿ صیط

هؼیـ پـّژٍ ثبف ُن امتوالل عْػ ؿا اف ػمت ًغْاُؼ ػاػ . هؼیـ پـّژٍ ثیيتـ ًوو ُوبٌُگ کٌٌؼٍ ثیي ُب ثب ّرْػ 

ْفٍ اعتیبؿات آى ُب عبؿد ىؼٍ صتین ُب ؿا ثـ ػِؼٍ ػاؿػ ّ ثَ ْٓؿ کلی ُـ تَویوی ثیي تین ُب هيتـک ثبىؼ اف 

پـّژٍ هضنْة هی گـػػ. هؼیـ پـّژٍ ًیق اصتوبالً ثَ ّمیلَ ىْؿایی هتيکل اف ًوبیٌگبى تین ت ّظبیق هؼیـ ضّ ت

ُب)امکـام هنتـ ُب( ایي تَویوبت ؿا اعؾ عْاُؼ کـػ. ّظبیق هؼیـ پـّژٍ تب صؼ فیبػی ثَ مبفهبى هيتـی اؿتجبٓ 

ْؿ ػهین ًوی تْاى ایي ًوو عْاُؼ ػاىت کَ هوکي امت ػؿ پـّژٍ ُبی هغتلق هتلبّت ًیق ثبىؼ. ثٌبثـایي ثَ ٓ

ؿا هْؿػ ثـؿمی ّ تضلیل هـاؿ ػاػ. ًبگلتَ ًوبًؼ ایي ًوو ػؿ صبلتی چٌؼ تیوی ّ کالى تؼـیق هی ىْػ ّ امبمبً ػؿ 

 هّْْػیت ًؼاؿػ.پـّژٍ ُبی کْچک 

 هؼواس ًشم افضاس

هؼوبؿ ًـم اكقاؿ ىغَی امت کَ هنئْل صل پیچیؼگی ُبی كٌی اؿتجبٓ ّ یکپبؿچَ مبفی هطؼبت یک ًـم اكقاؿ 

هؼوبؿی آى هی ثبىؼ ّ هؼوبؿ ًـم اكقاؿ ّظیلَ ػاؿػ ایي هؼوبؿی یب مینتن هی ثبىؼ. فیـ مبعت ُـ ًـم اكقاؿی 

ْچک ّ تک تیوی كـػی اف ػاعل تین)هخالً یکی اف ؿا ٓـاصی کٌؼ ّ تب پبیبى پـّژٍ هؼیـیت ًوبیؼ. هؼوْالً پـّژٍ ُبی ک

تْمؼَ ػٌُؼگبى اؿىؼ( ایي ّظیلَ ؿا ثـ ػِؼٍ هی گیـػ. اهب ػؿ مطش کالى ّ چٌؼ تیوی ایي ّظیلَ اف صْفٍ تین 

هؼوْالً ثـای پـّژٍ ُبی ثقؿگ ًیق تؼؼاػ هضؼّػی هؼوبؿ تؼـیق هی  عبؿد ىؼٍ ّ ػؿ مطش کالى هؼیـیت هی ىْػ.

َ ثَ ٍْؿت ػؿ فیـ مینتن ُبیی کَ ٓـاصی هؼوبؿی ًـم اكقاؿ ثَ ٍْؿت یک کل عْاٌُؼ پـػاعت. ىْػ، ایي اكـػ ث

هنتول تْمؼَ هی یبثٌؼ ٓـاصی هؼوبؿی ثَ ٍْؿت هضلی ّ ػؿ مطش تین ُب ٍْؿت عْاُؼ گـكت. ثؼیِی امت 

ثَ ُویي ػلیل َ کَ یک فیـ مینتن هنتول ثبىؼ ثبف ُن اؿتجبٓی ثب هؼوبؿی کلی ًـم اكقاؿ عْاُؼ ػاىت چ ُـ

 هؼوْالً ثیي هؼوبؿاى کل ّ هؼوبؿاى هضلی اؿتجبٓ ًقػیکی ثـهـاؿ هی ىْػ.

 هذیش کیفیت

هؼیـ کیلیت ًويی امت کَ چٌؼاى ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ هـمْم ًینت. هؼیـ کیلیت ّظیلَ ػاؿػ کیلیت ًـم اكقاؿ 

ای اف ّظبیق هؼیـ پـّژٍ هی ثبىؼ ّ ؿا ثَ ػٌْاى یک هضَْل ًِبیی تْویي کٌؼ. ػؿ صویوت هؼیـیت کیلیت ّظیلَ 

ثـای اكقایو ثِـٍ ّؿی ثَ ػیگـی تلْیِ هی ىْػ. هؼیـ کیلیت ّظیلَ ػاؿػ کَ امتبًؼاؿػُبی کیلیتی ؿا ثـای 

 تْمؼَ تؼـیق ّ اػوبل ًوبیؼ.

ّ ًظبؿت ا ُوچٌیي اّ ػولکـػ ًظبؿتی ػؿ تنت ىؼى هبثلیت ُبی ًـم اكقاؿ تْمؼَ ػاػٍ ىؼٍ ؿا ًیق ثـ ػِؼٍ ػاؿػ.

ىؼٍ تنت کینی ؿا تؼـیق  اف ایي رِت امت کَ آویٌبى صبٍل ىْػ کَ هبلک هضَْل ثـای ُـ هبثلیت ٓلت



کـػٍ امت ّ اف ٓـف ػیگـ ًیق تْمؼَ ػٌُؼگبى ایي تنت ُب ؿا پیو اف تضْیل پبك عْاٌُؼ ًوْػ. هوکي امت 

تجبؿ مٌزی هطؼبت مبعتَ ىؼٍ ( ػؿ ؿامتبی اػReview)هـّؿ  یپـّژٍ ثَ ػلیل مطش صنبمیت ثبال ًیبف ثَ ارـا

 هؼیـ کیلیت تؼـیق اًْاع اػتجبؿ مٌزی ّ ًظبؿت ثـ ارـای آى ػؿ پـّژٍ هی ثبىؼ.ػاىتَ ثبىؼ. اف ػیگـ ّظبیق 

ًوو ُبی ػؿّى یک پـّژٍ امبمبً ًْػی ػمتَ ثٌؼی اف ّظبیق ّ صتی ّیژگی ُبی اكـاػ تْمؼَ ػٌُؼٍ ػؿ پـّژٍ 

َ مبیق ّ ًْع پـّژٍ اگـ ثَ اًزبم کبؿی ًیبف ىْػ ػّ ؿاٍ ّرْػ ػاؿػ: یب ّظیلَ هی ثبىٌؼ. ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ثنتَ ث

ثَ ٍْؿت هزقا ثـای آى ًويی تؼییي هی ىْػ. ػؿ ایي  ای رؼیؼ ثَ ػیگـ ّظبیق یک ًوو هضْل هی ىْػ ّ یب

كَل مَ ًوو اٍلی ّ پـکبؿثـػ امکـام هؼـكی ىؼ. ُوچٌیي ػؿ ایي كَل ثَ مَ ًوو هـمْم ػؿ صْفٍ کالى 

ثبیؼ ثَ ایي ًکتَ تْرَ ىْػ کَ هؼـكی ایي ًوو ُب ػلیلی ثـ پیبػٍ مبفی ُوَ آى ُب ثَ  اىبؿٍ ای هغتَـ ىؼ.

ژٍ ّرْػ ًؼاؿػ. ثَ ػلیل اًؼطبف ثبالی امکـام تؼـیق ّ اّبكَ کـػى ًوو ُب ّ ّظبیق رؼیؼ ٍْؿت یکزب ػؿ یک پـّ

ثـای یک پـّژٍ ػؿ ٍْؿت ًیبف ّرْػ ػاؿػ. تزـثَ ًيبى ػاػٍ امت کَ ملبؿىی مبفی امکـام ثـ امبك مبفهبى، 

 اكقایو عْاُؼ ػاػ. ؿا تب صؼ هبثل هالصَْ ایيک هْاًیي، هیقاى ثِـٍ ّؿی عپـّژٍ ّ اكـاػ ًنجت ثَ ارـای 

  



 فصل چِاسم: آیتن ُای کاسی
آیتن ُبی کبؿی هنتٌؼاتی ُنتٌؼ کَ ػاؿای اؿفه تزبؿی ًوی ثبىٌؼ اهب ثـای ارـای كـآیٌؼ تْمؼَ ّـّؿی 

چ کؼام اف یًِب هؼوْالً عـّری رلنبت ّ یب عـّری ّظبیلی ُنتٌؼ کَ ػؿ تْمؼَ اًزبم هی ىْػ. ُآ ُنتٌؼ.

تضْیل ػاػٍ ًوی ىًْؼ؛ آًچَ کَ هيتـی ثَ ْٓؿ هنتوین هی تْاًؼ ثجیٌؼ هبثلیت ُبی ایي آیتن ُب ثَ هيتـی 

تکویل ىؼٍ ًـم اكقاؿ امت. آیتن ُبی کبؿی ٍـكبً تْمٔ اػْبی تین ػؿ تْمؼَ هَـف هی ىًْؼ. ىٌبعت ایي 

ؿامتبی گًَْ آیتن ُب کَ اؿلت ثَ ٍْؿت مٌؼ ثیي اػْب هٌتول هی ىْػ ّ ُوچٌیي چگًْگی امتلبػٍ اف آى ػؿ 

 ارـای هْكویت آهیق امکـام اهـی ّـّؿی امت.

 تک الگ هحصْل

اّلیي ّ هِوتـیي آیتوی کَ هؼـكی هی ىْػ ثک الگ هضَْل امت. ُوبًطْؿکَ پیيتـ ؽکـ ىؼ ثک الگ 

هضَْل ػؿ صویوت لینتی اف هبثلیت ُبی ثبلوٍْ ًـم اكقاؿ هی ثبىؼ کَ ثبیؼ ػؿ ْٓل تْمؼَ پیبػٍ مبفی ىًْؼ. 

لینت ثَ تْمؼَ ػٌُؼگبى گلتَ هی ىْػ کَ ثـای تْمؼَ ًـم اكقاؿ چَ آیتن ُبیی ًیبف امت کَ  اف ٓـین ایي

آیتن ُبی ایي لینت اف ػیؼ هيتـی ّیژگی ُب ّ هبثلیت ُبی ًـم اكقاؿ هْؿػ اًتظبؿىبى هی ثبىؼ.  مبعتَ ىْػ.

اف تْمؼَ ػؿ ًِبیت ثَ یک  اًتظبؿ هی ؿّػ ُوَ آیتن ُبیی کَ ػؿ ایي لینت ّرْػ ػاؿًؼ)هبثلیت ُبی ثبهٍْ( پل

 ًـم اكقاؿ کبؿکٌٌؼٍ تجؼیل ىًْؼ.

. ػؿ امکـام تٌِب ىغَی کَ هی ثک الگ هضَْل آیتوی امت کَ تضت تولک  ٍـف  هبلک هضَْل هی ثبىؼ

ایي  Releaseهبلک هضَْل امت. هبلک هضَْل هؼوْالً پیو اف ارـای  ٍـكبً  ،تْاًؼ ػؿ لینت تـییـات ایزبػ کٌؼ

)ایي صبلت كؤ ثَ ٍْؿت تئْؿیک اتلبم هی اكتؼ چـا کَ ػؿ ػول ُـگق ًوی تْاى کل لینت ؿا کبهل هی کٌؼ

 .(کـػثبؿُب تـییـ عْاُؼ  Releaseًیبفهٌؼی ُب ؿا ثَ ٍْؿت یکزب کيق کـػ. گلتٌی امت کَ ایي لینت ػؿ ْٓل 

یل کٌؼ. ثک الگ هضَْل ثـای ُـ ًويی ؿیـ اّ ّظیلَ ػاؿػ اًتظبؿات هيتـی ؿا ثَ آیتن ُبی ثک الگ هضَْل تجؼ

 اف هبلک هضَْل كؤ عْاًؼًی امت.

ثک الگ هضَْل ّ ثک الگ امپـیٌت. ثک الگ هضَْل  ػؿ كَل ُب پیيیي ػّ ًْع ثک الگ هضَْل هؼـكی ىؼ.

تٌِب  Releaseاّلیي ثبؿ ػؿ آى ّاؿػ هی ىًْؼ. ثـای ُـ ػؿ صویوت یک لینت هـکقی امت کَ آیتن ُبی ثک الگ 

یک ثک الگ هضَْل ًگَ ػاؿی هی ىْػ. آیتن ُبیی کَ ػؿ یک ثک الگ هضَْل ّاؿػ هی ىًْؼ ثبیؼ ػؿ امپـیٌت 

پیبػٍ مبفی ىًْؼ. ثؼیي ّمیلَ ُـ کؼام اف امپـیٌت ُب ػاؿای یک ثک الگ هغًَْ عْػ هی  Release  ُبی یک

بًَ ای اف آیتن ُب ًوی ثبىؼ ّ ػؿ ىًْؼ کَ ثَ ثک الگ امپـیٌت هْمْم امت. ثک الگ امپـیٌت لینت رؼاگ

 .(11-3)ىکل صویوت ىبهل آیتن ُبی ثک الگ هضَْل هی ثبىؼ
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ثک الگ  ػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت تین هنوتی اف آیتن ُبی ثک الگ هضَْل ؿا اًتغبة کـػٍ ّ ّاؿػ

یک ثک الگ ثیيتـ ّرْػ ًؼاؿػ ّ  Ralease. ثَ ػجبؿت ػیگـ تٌِب ػؿ یک (6-2)ؿرْع ىْػ ثَ ىکل امپـیٌت هی کٌؼ

ثک الگ امپـیٌت اف اًتوبل آیتن ُبی ثک الگ هضَْل ثَ ػّؿى آى تيکیل هی ىْػ. اگـ آیتوی ثَ ُـ ػلیل ػؿ یک 

امپـیٌت کبهل ًيْػ، هزؼػاً ثَ ثک الگ امپـیٌت هٌتول هی ىْػ تب ػؿ امپـیٌت ُبی ػیگـ ػّثبؿٍ ثـای تکویل 

 آى تاله ىْػ.

ثبیؼ ثَ ٍْؿت یک ّیژگی ًْىتَ ىًْؼ. ّیژگی یب هبثلیت ثَ رقییبتی گلتَ هی ىْػ کَ ػؿ ًـم آیتن ُبی ثک الگ 

هوکي امت هيتـی)کنی کَ  مـّیل ػٌُؼٍ ایویلاكقاؿ ثبیؼ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. ثَ ػٌْاى هخبل ػؿ یک 

ًوبیو  ٍلیلینتی اف هغبٓجیي اعیـ ػؿ ٍلضَ اؿا ملبؿه ػاػٍ( اهکبًی ؿا ٓلت کٌؼ کَ ػؿ آى  مـّیل ػٌُؼٍ

 هضَْل هی ثبىؼ ّ هبلک هضَْل ثبیؼ آى ّاؿػ ثک الگ ایي اهکبى عْػ ثَ تٌِبیی یک هبثلیت ػ.ػاػٍ ىْ

 .(3-12)ىکل مبفػ
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هبثلیت ُبیی کَ ثـای ًـم اكقاؿ ػؿ ثک الگ اّبكَ هی ىًْؼ ثبیؼ ٍـیش ّ ثَ ػّؿ اف اثِبم ثبىٌؼ؛ ثَ ػٌْاى هخبل 

ثَ ایي ٍْؿت ػؿ هؼیـیت کـػى اػْبی ّة مبیت ػؿعْامت چٌؼاى ىلبكی ًینت ّ هبلک هضَْل ًجبیؼ آى ؿا 

ی ّ گٌگ ُنتٌؼ. ثٌبثـایي هبلک هضَْل ثک الگ هضَْل ّاؿػ کٌؼ. هبثلیت ُبی ایي چٌیٌی ثیو اف صؼ ثقؿگ، کل

ّظیلَ ػاؿػ ثب ىٌبعت ػهین ثـ آًچَ هيتـی ٓبلت امت، یک هبثلیت ثقؿگ ؿا ثَ هبثلیت ُبی کْچک تـی ّ 

 رـئی تـی عـػ کٌؼ ّ مپل آى ُب ؿا ّاؿػ ثک الگ هضَْل کٌؼ. 

ی كٌیؼ اف اٍطالصبت ًکتَ ثنیبؿ هِوی کَ ّرْػ ػاؿػ ایي امت کَ ػؿ آیتن ُبی ثک الگ ثَ ُیچ ّرَ ًجب

امتلبػٍ ىْػ چـا کَ ایي لینت ثیي تین ّ هيتـی هيتـک امت پل ػؿ ًتیزَ ُـ ػّ ٓـف ثبیؼ ثتْاًٌؼ ثَ 

هِن ًینت کَ آیتن ُب چگًَْ پیبػٍ مبفی عْاٌُؼ ىؼ؛ آًچَ آًِب ؿاصتی ثب آى اؿتجبٓ ثـ هـاؿ کٌٌؼ. ثـای هيتـی 

ًْىتي آیتن ُبی ثک الگ  یک ًـم اكقاؿ کبؿکٌٌؼٍ هی ثبىؼ. هبثلیت ُبی ّاهؼیػؿ اًتِب تضْیل عْاٌُؼ گـكت 

ت کْچکتـیي ّیژگی هبثل ؼ یک آیتن ؿا ثَ ٍْؿضَْل ثبیؼ ثتْاًاهـی امت کَ ثب تزـثَ صبٍل هی ىْػ. هبلک ه

يتـی ثیبى کٌؼ. ّیژگی ثبیؼ ًَ آًوؼؿ کْچک ثبىؼ کَ هنبئل كٌی تْمؼَ ؿا ًوبیبى کٌؼ ّ ًَ آًوؼؿ كِن تْمٔ ه

ثـای تین تْمؼَ گٌگ ّ ًبهلِْم ثبىؼ. تْافى کـػى اًؼافٍ ایي ّیژگی ُب ثب کوی مؼی ّ عطب اهکبى  ثقؿگ کَ

 پؾیـ امت.

ُـ آیتن ثک الگ عْػ اف ثغو ُبی ػیگـی تيکیل هی ىْػ. ُـ کؼام اف ایي ثغو ُب هنوتی اف آیتن ؿا ىـس 

آیتن ارجبؿی اهب ثـعی ٍـكبً ثـای  هی ػٌُؼ. ثـعی اف ثغو ُب القاهی هی ثبىٌؼ ّ صْْؿ آًِب ػؿ ًْىتي یک

آالػبت ثیيتـ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـًؼ ّ اعتیبؿی ُنتٌؼ. ػؿ اػاهَ ثغو ُبی تيکیل ػٌُؼٍ آیتن ثک الگ 

 .(3-13)ىکل هؼـكی هی ىًْؼ



 

 .: هثال تک الگ هحصْل تشای پشّژٍ عشّیظ دٌُذٍ ایویل3-13ؽکل 
 اًتقال آًِا تَ تک الگ اعپشیٌت تؼییي الصم تَ رکش اعت کَ تشآّسد آیتن ُا ٌُگام

 خْاٌُذ ؽذ.

 

 ػٌْاى

ػٌْاى ًجبیؼ عیلی  آیتن اتالم هی گـػػ. آى ػٌْاى، ًبهی امت کَ ثـای مِْلت امتلبػٍ اف یک آیتن یک الگ ثَ

ُوچٌیي ػٌْاى کْتبٍ ًیق هؼوْالً هْرت اثِبم هی ىْػ.  ْٓالًی ثبىؼ تب کبؿثـ ثـای عْاًؼى آى ػچبؿ هيکل ىْػ.

کلوَ ثـای ًْىتي ػٌْاى امتلبػٍ هی کٌٌؼ. هتي ػٌْاى ثِتـ امت عجـی ثبىؼ  5تب  3تْمؼَ ػٌُؼگبى ػوْهبً اف 

". ػؿ هتي ػٌْاى ًجبیؼ اف کلوبت یب ػجبؿات ًوبیو لینت ًبهَ ُبتب ثتْاًؼ هلِْم آیتن ؿا ؿمبتـ هٌتول کٌؼ هبًٌؼ "

ثبیؼ مبػٍ ّ ٍـیش ًْىتَ ىْػ تب هلِْم عْػ ؿا مـیغ ّ  ىپیچیؼٍ ّ چٌؼ پِلْ امتلبػٍ ىْػ. ثَ ْٓؿ کلی ػٌْا

 هلیؼ هٌتول کٌؼ.

 اّلْیت

هـتت ػؿ تْمؼَ ثنیبؿ هِن امت کَ آیتن ُب ثب چَ تـتیجی پیبػٍ مبفی هی ىًْؼ. ثک الگ هضَْل لینتی 

ی پؾیـػ. اّلْیت ُب ثَ ّمیلَ اػؼاػ ٍضیش هيغٌ هی ىؼٍ امت. ایي هـتت مبفی ثـ امبك اّلْیت ٍْؿت ه

ىًْؼ. ُیچ هبًًْی ثـای ایٌکَ اف چَ ثبفٍ اػؼاػی امتلبػٍ ىْػ یب چگًَْ امتلبػٍ ىْػ ّرْػ ًؼاؿػ. ایي ثبفٍ هی 

ثبىؼ. آًچَ کَ هِن امت ایي امت کَ ثَ آیتن ُبیی کَ ّ یب ُـ هضؼّػٍ ػلغْاُی  100تب  0، 10تب  0تْاًؼ ثیي 

هـاؿ امت فّػتـ پیبػٍ مبفی ىًْؼ ػؼػ کوتـی ًنجت ػاػٍ ىْػ تب ثب هـتت مبفی ًقّلی ایي گًَْ آیتن ُب ػؿ 



ٍؼؿ لینت ظبُـ ىًْؼ. ثـای تـییـ اّلْیت ًیق کبكی امت ػؼػ اّلْیت ُـ آیتن ؿا کن یب فیبػ کٌین. اف آًزبیی کَ 

ت ىٌبعتی ؿّی اّلْیت آیتن ُبیی کَ هـاؿ امت ػؿ آیٌؼٍ اّبكَ ىًْؼ ّرْػ ًؼاىتَ ثبىؼ پل ثِتـ هوکي ام

امت ػؼػ اّلْیت آیتن ُب ثَ گًَْ ای اًتغبة ىْػ کَ ػؿ آیٌؼٍ ثتْاى ثیي آى ُب آیتوی هـاؿ ػاػٍ ىْػ. ثَ ػٌْاى 

اف  24ثَ ربی ػؼػ  ثِتـ امت ًْىتَ ًيْػ، 24ّ  23هخبل اّلْیت ػّ آیتن پيت مـ ُن ثِتـ امت ثَ ٍْؿت 

 آیتن ؿا هـاؿ ػاػ. 4امتلبػٍ ىْػ تب ػؿ ثیي آى ُب ثتْاى  28ػؼػ 

 تشآّسد

کَ چَ آیتن ُبیی ؿا گقیٌو کٌؼ. ثـای ایي کبؿ الفم امت فهبًی کَ ُـ آیتن  ؼ تَوین ثگیـػامپـیٌت تین ثبی ػؿ ُـ

ّؿػ آیتن ُب ثک الگ گلتَ هی ىْػ. تین ثـآ ،ثَ عْػ اعتَبً هی ػُؼ ثَ ػهت پیو ثیٌی ىْػ؛ ثَ ایي ػول

ّ ًظبؿت هبلک ایي ػول ثب صْْؿ  تْمؼَ هنئْل ثـآّؿػ آیتن ُب، ػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت هی ثبىؼ.

هضَْل اًزبم هی ىْػ. اهب ػعبلت ػؿ ثـآّؿػ آیتن ُب اف صْفٍ اعتیبؿات هبلک هضَْل عبؿد امت. هبلک هضَْل 

تین ُـ ثبؿ ثغيی اف آیتن ُبی ثب  گ هضَْل ؿا ثَ تـتیت اّلْیت آهبػٍ مبفػ.كؤ ّظیلَ ػاؿػ آیتن ُبی ثک ال

 اّلْیت ؿا ثـای ثـآّؿػ اًتغبة هی کٌؼ.

هی ثبىؼ کَ ػؿ ثنیبؿی اف مبػت" -هؼبػل ػجبؿت "ًلـ Strory Pointامت.  Strory Pointّاصؼ ثـآّؿػ آیتن ُبی 

یک کبؿ تْمٔ چٌؼ ًلـ ّ چٌؼ مبػتَ اًزبم عْاُؼ مبػت ثَ ایي هؼٌی امت کَ -ٌٍبیغ امتلبػٍ هی ىْػ. ًلـ

ؿّف امتلبػٍ هی ىْػ. ثَ ػٌْاى هخبل اگـ آیتوی ػؿ ػّ ؿّف ثب چِبؿ -ػؿ امکـام ایي ّاصؼ هؼوْالً ثَ ٍْؿت ًلـ ىؼ.

 :ایي آیتن ثـاثـ امت ثب Strory Pointتْمؼَ ػٌُؼٍ تکویل هی ىْػ هیقاى 
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، ثب كـُ ػول ّـة هی ثبىؼ( ػلتثب تْرَ ثَ ؿاثطَ هنتویوی کَ ًیـّ ّ ؿّف ثب یکؼیگـ ػاؿًؼ)ؿاثطَ هنتوین ثَ 

ثـ ایي کَ ٓـف ؿامت هؼبػلَ حبثت ثبىؼ، ثب کبُو یکی اف اػؼاػ ػیگـ ثبیؼ اكقایو ػاىتَ ثبىؼ. پل اگـ آیتن 

تْمؼَ ػٌُؼگبى، تؼؼاػ ؿّفُبی تْمؼَ ثبیؼ ػّ  هخبل كْم ثب ػّ ًلـ اًزبم ىْػ هبػؼتبً ثَ ػلت ًَق ىؼى تؼؼاػ

 ثـاثـ ىًْؼ:
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Strory Point  ثَ ایي ػلیل اًؼطبف پؾیـی ثنیبؿ فیبػ ػؿ امکـام امتلبػٍ هی ىْػ. ػؿ ْٓل تْمؼَ ّ ارـای

% یویي صبٍل ًوْػ. هوکي امت ػؿ ْٓل تْمؼَ ثَ ْٓؿ هْهت 100امپـیٌت ُب ًوی تْاى اف ُوَ چیق ثَ ٍْؿت 

كـاػی کٌبؿٍ گیـی کٌٌؼ)هخالً ثَ ػلیل ثیوبؿی(. ػؿ ایي ٍْؿت ثبیؼ ثـای رجـاى آى مبیـ اكـاػ تْمؼَ ثبیؼ ّظبیق ا

. یب صتی هوکي امت یک آیتن ػؿ تؼؼاػ ؿّف اف پیو تؼییي ىؼٍ تکویل ًيْػ، ػؿ ىغٌ هؾکْؿ ؿا پْىو ػٌُؼ

 ْػ.ایي ٍْؿت ثب اكقایو تؼؼاػ ًیـّ هی تْاى ایي ًوَبى ؿا رجـاى ًو

ثبیؼ تؼییي ىْػ. ایي  Strory Pointثـآؿّػ آیتن ُب ثَ تٌِبیی کبؿثـػی ًؼاؿػ. صزن یک امپـیٌت ًیق ثـ امبك ّاصؼ 

تؼییي صزن هؼوْالً تْمٔ تین ّ فیـ ًظـ امکـام هنتـ اًزبم هی ىْػ. اػْبی تین ثبیؼ پیو اف ارـای امپـیٌت 

. ثَ ػٌْاى هخبل اگـ (3-14)ىکل ک امپـیٌت پْىو ػٌُؼؿا هی تْاًٌؼ ػؿ ی Strory Pointتْاكن کٌٌؼ کَ چٌؼ 

تْمؼَ ػٌُؼٍ ػؿ آى کبؿ کٌٌؼ. ثب ّـة ایي ػّ ػؼػ  10ُلتَ ای ػّافػٍ ؿّف کبؿی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ّ  2امپـیٌت 

ثَ  ی کَ تین هی تْاًؼ ػؿ امپـیٌت اًزبم ػُؼ ثؼمت هی آیؼ. Strory Pointهوؼاؿ  12*  10=  120ػؿ یکؼیگـ 

ؿا ثَ اًزبم ثـمبًؼ. الجتَ الفم ثَ ؽکـ امت ػؼػ  Strory Point 120ایي هؼٌی کَ تین ػؿ امپـیٌت هؾکْؿ هی تْاًؼ 

كْم یک هخبل هی ثبىؼ. ثـای ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت ُیچگبٍ تؼؼاػ آیتن ُبی امپـیٌت ثَ کبؿ ًوی ؿّػ ثلکَ اف 

 ثَ ربی آى امتلبػٍ هی ىْػ. Strory Pointّاصؼ 



 

 Story Pointهذل هفِْهی : 3-14ل ؽک
 

 

 تکٌیک ُای تشآّسد اعپشیٌت

آیتن ُبی ثب اّلْیت ؿا یک ثَ یک ثـآّؿػ کـػٍ ّ ثَ ثک الگ امپـیٌت اّبكَ هی  ،تین پل اف تؼییي صزن امپـیٌت

ن اف پیو تؼییي کٌؼ. ایي ػول تب ربیی ٍْؿت هی پؾیـػ کَ ثـآّؿػ هزوْع آیتن ُبی ثک الگ امپـیٌت ثَ صز

ػؼػ ثـآّؿػ ىؼٍ ُـ آیتن هؼوْالً ػؿ ْٓل امپـیٌت تـییـ ًوی کٌؼ. ػؼػ ثـآّؿػ ىؼٍ کـاًَ ىؼٍ امپـیٌت ثـمؼ. 

ثبالی تؤعیـ ػؿ تکویل یک آیتن ؿا ثیبى هی کٌؼ. ثَ ایي هؼٌی کَ ًجبیؼ اف ایي ػؼػ ػجْؿ ىْػ چـا کَ هوکي امت 

ثـآّؿػ آیتن ُب کبؿ آمبًی ًینت ّ ثَ هِبؿت ّ تزـثَ فیبػ ًیبف  ىْػ. هْرت اف ػمت ؿكتي فهبى ّ ثـًبهَ ؿیقی

 ػاؿػ.

 ؽشایظ تطثیق

ػؿ  ایي ثغو کَ ثَ آى ىـایٔ پؾیـه ًیق گلتَ هی ىْػ ػؿ صویوت ًْع مبػٍ ای اف تنت کیل ُب هی ثبىؼ.

ؼ ثبىٌؼ؛ ثَ ثغو ىـایٔ تطجین ثَ ْٓؿ هيـّس تؼییي هی ىْػ کَ آیتن ُبی تکویل ىؼٍ، ػهیوبً چگًَْ ثبی

 ىـایٔ تطجین ػجبؿت ػیگـ ىـایطی امت کَ ثبیؼ تْمٔ هبثلیت ایزبػ ىؼٍ اؿّب ىْػ تب هْؿػ پؾیـه هـاؿ گیـػ.

ػوالً ؿاٌُوبیی ثـای تْمؼَ ػٌُؼگبى هی ثبىؼ ّ ثَ آًِب ًيبى هی ػٌُؼ کَ یک آیتن چگًَْ ثبیؼ مبعتَ ىْػ. 

( ثیيتـ ؿا اف هبثلیت ثبلوٍْ آیتن ػؿ ػمت مبعت آىکبؿ عْاُؼ کـػ. ُوبًٌؼ Detailsایي ىـایٔ ػؿ ّاهغ رقئیبت)

ِؼٍ هبلک هضَْل هی ثبىؼ. ػؿ ثک الگ هضَْل آیتوی ػتنت کیل ُب ّظیلَ ًْىتي ىـایٔ تطجین ًیق ثـ 

ىـایٔ تطجین ثبیؼ ىلبف ّ ثؼّى  ثـای تْمؼَ کبًؼیؼ هی ىْػ کَ ىـایٔ تطجین ثـای آى آهبػٍ ىؼٍ ثبىؼ.

اؿائَ ىْػ تب اف ثـػاىت اىتجبٍ پیيگیـی ثَ ػول آیؼ. ىـایٔ تطجین ؿا هؼوْالً ثَ ٍْؿت هيـّس ّ عالٍَ  اثِبم

 ًْىتَ هی ىْػ اهب تنت کیل ُب پیچیؼٍ تـ ُنتٌؼ ّ ثَ ٍْؿت گبم ثَ گبم ًْىتَ عْاُؼ ىؼ.

ًیق ّرْػ ی ثغو ُبیی کَ تّْیش ػاػٍ ىؼ هنوت ُبی ارجبؿی یک آیتن ثک الگ ُنتٌؼ. هنوت ُبی ػیگـ

ػاؿػ کَ اعتیبؿی ُنتٌؼ. ّرْػ آى ُب هی تْاًؼ ػؿ تْمؼَ کوک کٌٌؼٍ ثبىؼ. ایي ثغو ُبی اعتیبؿی ثغو ػّم 

یک ثک ثبگ هضَْل ّرْػ ػاؿػ.  ،ثَ افای ُـ گـٍّ ّ ُـ هبلک هضَْل کتبة ثَ تلَیل تّْیش ػاػٍ عْاٌُؼ ىؼ.

چٌؼ ثک الگ هضَْل ّرْػ ًغْاُؼ ػاىت. ُـ اگـ امکـام ػؿ مطش کالى)چٌؼ تیوی( ارـا ىْػ ثؼیِی امت کَ 

اف آى امتلبػٍ هی کٌؼ. اهب ػؿ مطش  هبلک هضَْل ثک الگی تضت اعتیبؿ عْػ ّ تین عْػ ػاؿػ کَ ثـای تْمؼَ

کالى ًیق مٌؼی ىجیَ ثَ ثک الگ هضَْل ّرْػ ػاؿػ کَ تضت اعتیبؿ هؼیـاى پـّژٍ هی ثبىؼ. ػؿ ایي مٌؼ اُؼاف 

اتژیک ًْىتَ هی ىْػ. آیتن ُبی مٌؼ ثنیبؿ کلی هطـس هی ىًْؼ ثَ ػٌْاى هخبل پـّژٍ ثَ ٍْؿت کلی ّ امتـ

 تجلیـبتهؼیـاى هبثلیت ُب ّ ُؼف ُبیی کلی چْى پيتیجبًی اف ًْع عبٍی اف  مـّیل ػٌُؼٍ ایویلػؿ پـّژٍ 

، تْمؼَ ثـًبهَ ُبیی ثـای ًْع عبٍی اف مینتن ػبهل ُبی هْثبیل اؿتجبٓ ثب ػیگـ مـّیل ُبی هيبثَآًالیي، 

تْمؼَ یبثؼ ػؿ مٌؼ ّاؿػ هی مبفًؼ ایي آیتن ُب فهبى ثٌؼی ّ اّلْیت ُبی ثؼؼی  Releaseّ... کَ اًتظبؿ ػاؿًؼ ػؿ 

یتن ُـ کؼام  اف هبلکیي هضَْل ٓی رلنَ ای ثب هؼیـاى یکی اف ایي آ Releaseثٌؼی هی ىًْؼ. ثـای ىـّع ُـ 

ربؿی اًتغبة هی ًوبیٌؼ. اًتغبة ایي آیتن ُب تْاكوی ّ ثـ امبك تْاًبیی تین ُب اًزبم  Releaseُبی کلی ؿا ثـای 

ّ ثقؿگ ُنتٌؼ کَ هی تْاى اف آًِب ثَ ػٌْاى یک پـّژٍ ثقؿگ کلی هی ىْػ. آیتن ُبی چٌیي مٌؼی آًوؼؿ 

مٌؼ کالى ثبیؼ ػاؿای ىـایٔ تطجین ثبىٌؼ تب تین هبًٌؼ آیتن ُبی ثک الگ هضَْل آیتن ُبی ایي  هنتول یبػ کـػ.

پل اف اًتغبة یک آیتن کلی تْمٔ هبلک  تْمؼَ ؿّی آًچَ ػؿ ًِبیت تضْیل عْاُؼ ػاػ ىٌبعت ػاىتَ ثبىؼ.



اّ ىـّع ثَ تضوین ّ روغ آّؿی ًیبفُب اف هيتـی هی ًوبیؼ ّ ثک الگ هضَْل عْػ هـتجٔ ثب عْػ ؿا  ،هضَْل

 آهبػٍ مبفػ. Releaseثـای 

هضنْة هی ىْػ. ثک الگ  ػؿ ثنیبؿی اف پـّژٍ ُب، ثک الگ هضَْل ثَ ػٌْاى مٌؼ هـاؿػاػ یب ّویوَ ای اف آى

ثَ ثک الگ هضَْل  ػهیوبً ىـس هی ػُؼ کَ هيتـی چَ چیقی اف تْمؼَ ػٌُؼگبى ػؿ پبیبى تضْیل عْاُؼ گـكت.

ثنیبؿی ثِتـیي گقیٌَ ثـای هضتْای هـاؿػاػ هضنْة ثَ ػویؼٍ  وػلیل هيـّس ّ ٍـیش ثْػى ىیٍْ هنتٌؼ مبفی

هی ىْػ. چـا کَ هيتـی پل اف تکویل ًـم اكقاؿ هی تْاًؼ ػؿ ٍْؿتی کَ ثغيی اف هبثلیت ُب کبهل ًيؼٍ 

ثبىٌؼ ثـ امبك ُوبى مٌؼ تْاكوی ٓلت عنبؿت کٌؼ. اف ٓـف ػیگـ ػؿ ٍْؿتی کَ هيتـی اًتظبؿاتی ثیو اف 

ٍـف آیتن ُبی هْرْػ ػؿ ثک الگ امتٌبػ  ثْػ ػاىتَ ثبىؼ تین هی تْاًؼ ثَ تکویل   صؼ آًچَ اثتؼا ػؿعْامت کـػٍ

 ًوبیؼ.

 ّظیفَ ُا

ُوبًطْؿ کَ گلتَ ىؼ آیتن ُبی ثک الگ اف ػیؼگبٍ هيتـی ًْىتَ هی ىًْؼ ّ اف ؿّیکـػی تزبؿی ثـعْؿػاؿ 

ّاهغ ىًْؼ. ػؿ رلنَ ُنتٌؼ. آیتن ُبی ثک الگ هضَْل کلی تـ اف آى ُنتٌؼ کَ ثـای ػولیبت كٌی هلیؼ 

ظبیلی کْچک تـ هی پـػافًؼ. ػؿ ایي ػول مؼی هی امپـیٌت تین هؼوْالً ثَ ىکنتي آیتن ُبی ثک الگ ثَ ّ

ىْػ ّظبیق تب صؼ ػولیبت كٌی ىکنتَ ىًْؼ. ثَ ػجبؿت ػیگـ تین ػؿ ایي ثغو تؼییي هی کٌؼ کَ چَ کبؿُبیی 

 .(3-15)ىکل ثبیؼ ثـای پیبػٍ مبفی یک آیتن اًزبم ىًْؼ

 : هثال تؼییي ّظایف تشای یک آیتن تک الگ3-15ؽکل 
 

، آهبػٍ مبفی تنت ُبی ّاصؼ ّ ... ثبىؼ. ُـ UIّظبیق هی تْاًٌؼ کبؿُبیی چْى ٓـاصی پبیگبٍ ػاػٍ، ٓـاصی 

ّظیلَ هؼوْالً تْمٔ یک تْمؼَ ػٌُؼٍ اًزبم عْاُؼ ىؼ ّ هؼوْالً آًوؼؿ کْچک ُنتٌؼ کَ ػؿ ْٓل یک ؿّف کبؿی 

امتلبػٍ هی ىْػ؛ ثَ ایي ػلیل کَ هبػؿ  )ّ یب مبػت( SPثٌبثـایي ثـای ثـآّؿػ ّظبیق اف ّاصؼ  ُنتٌؼ.هبثل اًزبم 

ُنتؼ تْمٔ یک ًلـ ػؿ ْٓل یک ؿّف اًزبم ىًْؼ. تب ربی هوکي ثبیؼ ُوَ ّظبیق ؿا ثـای آیتن ُب پیو ثیٌی کـػ. 

ثِتـ امت پیو ثیٌی کوی ثؼثیٌبًَ ثبىؼ تب ػؿ ٍْؿت ّرْػ کبؿُبی پیو ثیٌی ًيؼٍ فهبى ثٌؼی ثب هيکل 

آیتن ُب ثَ ّظبیق ًجبیؼ ثَ ٍْؿت اكـآی ػول ىْػ. ًیبفی ثَ تيـیش ػهین  ػؿ ػول عـػ کـػىهْارَِ ًيْػ. 

آًچَ کَ پیبػٍ مبفی هی ىْػ ّرْػ ًؼاؿػ. عبٓـ ًيبى هی ىْػ کَ هنتٌؼ مبفی فیبػ ػؿ ثیبًیَ آریل ًِی 

ىؼٍ امت ّ اؿتجبٓ ًقػیک هيتـی ثب هبلک هضَْل هی تْاًؼ ربیگقیٌی هٌبمت ثـای آى هضنْة ىْػ. ػؿ 

 مَ ثغو اٍلی ثؼًَ ّظبیق ثـؿمی هی ىْػ.اػاهَ 

 ػٌْاى

ایي ثغو ًیق هبًٌؼ آیتن ُبی ثک الگ هضَْل ًبهی ؿا ثـای آیتن اعتَبً هی ػُؼ. ثَ ػلیل ایي کَ ثـای آیتن 

ُبی هغتلق ثـعی کبؿُب ثبیؼ تکـاؿ ىْػ، ثِتـ امت ًبهی ثـای یک ّظیلَ اًتغبة ىْػ کَ اثِبم ًؼاىتَ ثبىؼ. 

ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ، ثبیؼ ػٌبّیي ایي ّظبیق اؿتجبٓ  UIُوَ آیتن ُبی ثک الگ ّظیلَ ٓـاصی  هخالً هوکي امت ػؿ

 عْػ ؿا ثَ ًضْی ثب آیتن ُبی ثک الگ ًيبى ػٌُؼ.

 کاس تاقی هاًذٍ



ایي ثغو هوؼاؿ کبؿ ثبهی هبًؼٍ ثـای ُـ آیتن ؿا ًيبى هی ػُؼ کَ ّاصؼ آى ُوبًطْؿ کَ پیو اف ایي گلتَ ىؼٍ 

ایي ثغو اف ّظبیق ثَ ؿّف هی ىْػ. هوکي امت یک ّظیلَ ػؿ ثیو اف  پل اف پبیبى ؿّف کبؿیهی ثبىؼ. مبػت 

 یک ؿّف اًزبم ىْػ، ثَ ایي تـتیت ُـ ؿّف اف هیقاى مبػت ثبهی هبًؼٍ آى کبمتَ ىؼٍ تب ػؿ ًِبیت تکویل ىْػ.

 اّلْیت دس تک الگ اعپشیٌت

یک لینت کلی هـاؿ هی ػٌُؼ ّ ثَ تـتیت ىـّع ثَ ّظبیق آى ُب ؿا ػؿ تْمؼَ ػٌُؼگبى هؼوْالً ثـای اًزبم 

تکویل کـػى آى ُب هی کٌٌؼ. اؿلت ایي گًَْ ًینت کَ ّظبیق ثَ تلکیک آیتن ُب اًزبم ىًْؼ؛ لجکَ ّظبیق آیتن 

ُبی ثَ ٍْؿت هْافی اًزبم هی ىًْؼ. ثَ ػٌْاى هخبل هوکي امت ُوقهبى یک تْمؼَ ػٌُؼٍ ثغو اف کؼ 

یگـی ؿی تنت ّاصؼ آیتن ػیگـی کبؿ کٌؼ. پل اف امتغـاد ّظبیق کبهل آیتن ُب، ًْینی کٌؼ ّ تْمؼَ ػٌُؼٍ ػ

ثؼیِی امت کَ ثـعی اف ّظبیق ثـ ػیگـی تین آًِب ؿا ثَ ٍْؿت یک لینت ّظبیق امپـیٌت ًگَ ػاؿی هی کٌؼ. 

تْاى ایي اّلْیت ػاؿًؼ. ثب ًنجت ػاػى ػؼػی)هبًٌؼ آًچَ ػؿ ثغو اّلْیت ثٌؼی آیتن ُبی ثک الگ گلتَ ىؼ( هی 

اّلْیت ثٌؼی ؿا اػوبل ًوْػ. الفم ثَ ؽکـ امت ایي گًَْ اّلْیت ثٌؼی اف اّلْیت ثٌؼی آیتن ُبی ثک الگ هزقا 

امت. اّلْیت ثٌؼی آیتن ُبی ثک الگ ػؿ فهبى ثـًبهَ ؿیقی ثـای گقیٌو آیتن ُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ، اهب 

 تْمؼَ ثَ کبؿ هی ؿّػ.اّلْیت ثٌؼی ّظبیق ثـای تـتیت ػاػى ثَ ػولیبت 

ؿٍ هی کٌؼ کَ ٌُگبهی بایي هلِْم ثَ ایي هّْْع اى. Doneیب  تکویل ىؼٍهلِْهی ػؿ امـام ّرْػ ػاؿػ ثَ ًبم 

تکویل ىؼٍ تلوی هی ىْػ کَ اّالً ُوَ ّظبیق آى ثَ پبیبى ؿمیؼٍ ثبىؼ ّ حبًیبً تْمٔ هبلک هضَْل ثَ یک آیتن 

ایي ػول ػؿ رلنَ ثبفثیٌی اًزبم هی ىْػ(. اگـ ّظبیق یک آیتن کبهل ّ مپل هيتـی تؤییؼ ىؼٍ ثبىؼ)هؼوْالً 

ْة ًوی ىْػ ّ نىْػ اهب آیتن هؾکْؿ تْمٔ هيتـی پؾیـكتَ ًيْػ ایي آیتن ثَ ػٌْاى یک آیتن تکویل ىؼٍ هض

ثَ آى تؼلن ًوی گیـػ. ثَ ػٌْاى هخبل كـُ کٌیؼ ؿاثٔ کبؿثـی  آیتوی هْؿػ پنٌؼ ّ پؾیـه هيتـی  Doneٍلت 

ؿ ًگـكتَ ثبىؼ. چٌیي آیتوی هزؼػاً ثَ لینت ثک الگ هضَْل ثبفگـػاًؼٍ هی ىْػ، اهب ایي ثبؿ تٌِب یک ّظیلَ هـا

آى هی ىْػ. اف ایي ؿّ ّظبیلی کَ تکویل هی ىْػ ثَ ْٓؿ کبهل  UIاًزبم ًيؼٍ ػاؿػ ّ آى ُن هـثْٓ ثَ ٓـاصی 

تب ثتْاى ػؿ ٍْؿت لقّم آًِب ؿا  ی ىًْؼصؾف ًوی ىًْؼ ّ كؤ ثَ ْٓؿ هْهت اف لینت ّظبیق امپـًیت عبؿد ه

 .(3-16)ىکل ًوی ؿًّؼ( Done)آیتن ُب صتی پل اف تؤییؼ هيتـی، ُـگق ثَ ٍْؿت ػائن ثَ صبلت ثبفیبثی ًوْػ



 

 : چشخَ ػوش ّظایف3-16ؽکل 

 تاگ

ثؼیِی ثبگ ُب عطبُب ّ اىکبالت ًـم اكقاؿی ُنتٌؼ کَ ػؿ ْٓل تْمؼَ ّ یب پل اف آى تْمؼَ کيق هی ىًْؼ. 

عطبُبیی ثَ مـػت ثبیؼ ثـ ٓـف ىًْؼ. ػؿ امکـام ثـای ثـ ٓـف مبفی ثبگ ُبی کيق ىؼٍ  امت کَ چٌیي

ثـًبهَ ؿیقی هی ىْػ. ثؼیي ّمیلَ فهبًی کَ هـاؿ امت ثَ تؼویـ ػیت ًـم كقاؿ اعتَبً ػاػٍ ىْػ عللی ایزبػ 

یک ًوٌ هی تْاًؼ ثیو اف آیتن ُبی  ّ ثـ ٓـف مبفی ػؿ فهبى ثٌؼی ایزبػ ًوی کٌؼ، چـا کَ گبُی پیؼا کـػى

ثـًبهَ ؿیقی ثبگ ُوبًٌؼ ثـًبهَ ؿیقی آیتن ُبی ثک الگ امت. ػوالً ػؿ امکـام  اٍلی یک ثک الگ فهبى ثـ ثبىؼ.

 ثب یک ثبگ ثَ ػٌْاى یک آیتن ثک الگ ثـعْؿػ هی ىْػ.

، گقاؿه هی ىْػ ق هی ىْػ ّ یب ثَ ًضْی اف مْی هيتـیکَ یک ثبگ تْمٔ تْمؼَ ػٌُؼٍ ای کيٌُگبهی 

. ثَ ایي تـتیت ثبگ ػؿ (3-17)ىکل تین ثَ ثبگ کيق ىؼٍ یک اّلْیت هی ػُؼ ّ آى ؿا ػؿ ثک الگ ّاؿػ هی مبفػ

 فهبى هٌبمت عْػ )ثـ امبك اّلْیت آى( اف ثک الگ امتغـاد ىؼٍ ّ ؿّی آى کبؿ هی ىْػ.



 

 : هشاحل کؾف تاگ3-17ؽکل 
 

ثک الگ ىْػ، ثک الگ هضَْل یب ثک الگ امپـًیت؟ پبمظ ایي مْال ثَ اهب مْال ایٌزب امت کَ ثبیؼ ّاؿػ کؼام 

ثَ ایي ػلت ُیچ آیتن رؼیؼی ؿا ػؿ  عْػ تین ثبف هی گـػػ ثـعی اف تین ُب ػاؿای فهبى ثٌؼی كيـػٍ ای ُنتٌؼ

امپـیٌت ربؿی ًوی پؾیـػ ّ آى ؿا ػؿ ثک الگ هضَْل ّاؿػ هی کٌؼ تب ػؿ امپـیٌت ُبی ػیگـ ثَ آى ؿمیؼگی 

ػ. اف ٓـكی هوکي امت ثک الگ ثَ یک هبًغ ػؿ ؿًّؼ ارـای تْمؼَ ثؼل ىْػ ّ ثـ ٓـف مبفی آى اّلْیت ىْ

ثبالیی ػاىتَ ثبىؼ. ػؿ چٌیي صبلتی تین هزجْؿ امت ایي آیتن)ثبگ( ؿا ػؿ ثک الگ امپـیٌت ربؿی ّاؿػ کٌؼ ّ ػؿ 

 ُویي امپـیٌت آى ؿا ؿكغ ًوبیؼ.

ثک الگ هی ثبىؼ اهب ػّ تلبّت ثیي آًِب ّرْػ ػاؿػ؛ اّل ایٌکَ ثبگ ُب  ثب ّرْػ ایٌکَ ػؿ ػول ُـ ثبگ یک آیتن

ػاؿای یک ثغو اّبكی ثَ ًبم "چگًْگی کيق" ُنتٌؼ. ُـ تْمؼَ ػٌُؼٍ ای کَ ثبگ ؿا هی یبثؼ ثبیؼ تؼییي 

 یبكتَ ُب اف ٓـین ثغو "چگًْگی کيق" ثب ػیگـ تْمؼَ کٌؼ کَ ػؿ کزب ّ ثب چَ ؿكتبؿی ثب آى ؿّثـّ ىؼٍ امت.

ػٌُؼگبى ثَ اىتـاک گؾاىتَ هی ىْػ تب ػؿ فهبى ُبی ػیگـ مبیـ تْمؼَ ػٌُؼگبى ثتْاًٌؼ هزؼػاً ّهْع ثبگ ؿا 

ثـؿمی ًوبیٌؼ. ثغو هتلبّت ػّم ىـایٔ تطجین امت. ػؿ ایي ثغو هطـس هی ىْػ کَ چَ ىـایطی ثبیؼ اؿّب 

تطجین اًزبم ىًْؼ ًجبیؼ هزؼػاً ثبگ  ثبگ ؿكغ ىؼٍ تلوی گـػػ. ثَ ػجبؿت ػیگـ اگـ اػوبل ػؿّى ىـایٔىًْؼ تب 

ظبُـ ىًْؼ. ثب امتلبػٍ اف ایي ػّ ثغو تْمؼَ ػٌُؼٍ ای کَ هنئْلیت ؿكغ ایي هيکل ؿا ثـػِؼٍ هی گیـػ 

)هؼوْالً کنی امت کَ تْمؼَ ثغيی اف ًـم اكقاؿ ؿا کَ ثبگ ػؿ آى ىکل گـكتَ ثـػِؼٍ ػاىتَ امت( ػؿ 

 .(3-18)ىکل ؿكغ ػیت هی پـػافػ هنئلَ ىٌبعت صبٍل هی کٌؼ ّ ثَ ؿاصتی ثَ

 

 : هثال کؾف تاگ تشای پشّژٍ عشّیظ دٌُذٍ ایویل3-18ؽکل 

ػؿ ثغو ّظبیق یک آیتن ثبگ ثبیؼ هبًٌؼ آیتن ثک الگ هضَْل رقئیبت كٌی ّ هـاصل ؿكغ ػیت اؿائَ هی ىْػ. 

ثـای ثـ ٓـف ىؼٍ كـُ هی ىْػ( کَ ؿاٍ صلی  Doneثؼیِی امت ػؿ ٍْؿتی ثغو ّظبیق تکویل هی ىْػ)



کـػى هيکل پیؼا ىْػ. هوکي امت پل اف یبكتي ؿاٍ صل ثغيی اف ّظبیق پیو ثیٌی ىؼٍ اًزبم ًيًْؼ ّ یب 

ٌُگبهی کَ ثبگ اّلْیت ثنیبؿ  ثَ عًَْ)صتی ثَ ّظبیق ػیگـ ًیبف ثبىؼ. اف ُویي ؿّ ثـعی اف تْمؼَ ػٌُؼگبى 

 یبكتي یک ؿاٍ صل هطؼی هنتٌؼ ًوی کٌٌؼ.ثبالیی ػاؿػ ّ مـیؼبً ثبیؼ ثـ ٓـف ىْػ( ثغو ّظبیق ؿا تب 

ثبیؼ مؼی ىْػ ُـ هيکلی هِن امت کَ ػؿ یبكتي ّ اّبكَ کـػى ثبگ ثَ ثک الگ اكـآ ًيْػ. ثَ ػجبؿت ػیگـ 

کْچکی ؿا ثَ ػٌْاى یک ثبگ هطـس ًکـػ چـا کَ هوکي امت فهبًی ثـای ثـًبهَ ؿیقی آى هَـف هی ىْػ اف فهبى 

 بؿ ایزبػ کٌؼ.صل عْػ ثبگ ثیيتـ ثبىؼ ّ مـث

 هاًغ

َ ػؿ كـآیٌؼ تْمؼَ علل ایزبػ کٌؼ ّ یب آى ؿا هتْهق مبفػ. ثَ ػٌْاى هخبل ػؼم هبًغ ثَ ُـ چیقی گلتَ هی ىْػ ک

ّرْػ ؿاٍ صل ثـای یک هنئلَ، ػؼم تغٌَ تین ػؿ یک فهیٌَ، ػؼم ػمتـمی ثَ ًـم اكقاؿ یب مغت اكقاؿی 

بكتي الگ ُب ثبلوٍْ، ػؼم ػاىتي الگْؿیتوی ثِیٌَ ّ ػؿ ػؼم آًچَ ثـای پیيـّی ؿًّؼ ارـای تْمؼَ یعبً، ػؼم 

ّـّؿی امت، هی تْاًؼ ًوًَْ ای اف ایي ًْع هْاًغ ثبىٌؼ. یک هبًغ ثؼتـیي هيکلی امت کَ تْمؼَ ػٌُؼگبى 

هتْهق هی مبفػ ّ صتی هوکي ؿا کٌؼ یب  ٍثـعْؿػ کٌٌؼ. یک هبًغ پیيـكت پـّژهی تْاًٌؼ ػؿ یک تْمؼَ ثب آى 

امت یک پـّژٍ ؿا ثب ىکنت ؿّثـّ کٌؼ. صل هْاًغ هوکي امت ثنیبؿ فهبى ثـ ثبىؼ ّ ثِتـ امت ثـای آًِب ثـًبهَ 

 ؿیقی اًزبم ىْػ. 

ػؿ ُـ فهبى هوکي امت ثیو اف یک هبًغ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. ػؿ ایي ٍْؿت ثِتـ امت ثـای آًِب اّلْیت تؼییي 

ًوی تْاى هؼت فهبى عبٍی ؿا تؼییي طـاؿی مـیغ تـ ؿمیؼگی ىْػ. ثـای ؿمیؼگی ثَ هْاًغ ىْػ تب ثَ هْاًغ اّ

ًوْػ ّ ُـ تین ثبیؼ عْػ ثَ گًَْ ای ػؿ فهبى ُبی عبلی یب ثب كؼا کـػى ثغيی اف فهبى امپـیٌت هبًغ ؿا اف ؿاٍ 

گؾاؿًؼ. ایي گًَْ تین ُب تْمؼَ کٌبؿ ثقًؼ. ثـعی تین ُب اف پیو فهبًی ؿا ثـای ّهْع چٌیي هْاًؼی عبلی هی 

ػوْهبً ٌُگبم هْارَِ ثب هْاًغ فهبى فیبػی ؿا اف ػمت ًوی ػٌُؼ اهب ثبیؼ ثَ ایي ًکتَ تْرَ ىْػ کَ اصتوبل ّهْع 

هْاًغ ثنیبؿ پبییي امت ّ عبلی گؾاىتي هنوتی اف فهبى تْمؼَ ثـای آًِب هی تْاًؼ ػؿ ػؿاف هؼت )ثَ عًَْ 

اف هٌظـ اىتـاک  ْػ ًیبیؼ( احـی مْء ػؿ فهبى ثٌؼی پـّژٍ ػاىتَ ثبىؼ.اگـ ثـ عالف پیو ثیٌی هبًؼی ثَ ّر

ٍّ ثـ ػٌْاًی کَ ثـای آیتن  هبًغ، تّْیضی ًیق ثـای آى حجت ىْػ تب اف ایزبػ اثِبم ػؿ آى آالػبت، ثِتـ امت ػال

 پیيگیـی ثَ ػول آیؼ.

 تغت کیظ

تْمؼَ آیتن ُبی ثک الگ هْؿػ ػؿ كَل پیو گلتَ ىؼ کَ تنت کیل مٌؼی امت کَ اف ٓـین آى ٍضت 

ایي مٌؼ یَ ٍْؿت گبم ُبیی ًْىتَ هی ىْػ کَ آیتن ثبللؼل )هبثلیت تکویل ىؼٍ( ثبیؼ  آفهبیو هـاؿ هی گیـػ.

تنت کیل ُب ىجیَ ثغو ىـایٔ تطجین ػؿ آیتن ُبی ثک الگ ُنتٌؼ ثب  ثتْاًؼ ُوَ آًِب ؿا ثَ عْثی پبك کٌؼ.

هتي هيـّس امت اهب تنت کیل ُوبى هتي ؿا ثَ ٍْؿت گبم ُبیی  ایي تلبّت کَ ىـایٔ تطجین ثَ ٍْؿت یک

هزقا تؼـیق هی کٌؼ. ارـای گبم ثَ گبم تنت کیل ثَ ایي ػلیل امت کَ هؼوْالً ثـای آفهبیو یک آیتن )هبثلیت( 

اػوبل فیبػی ٍْؿت هی گیـػ ّ اگـ ایي هبثلیت ػؿ آفهبیو ىکنت ثغْؿػ ثب ارـای گبم ثَ گبم ػهیوبً هيغٌ هی 

ػ چَ ػولی ثبػج ىکنت تنت ىؼٍ امت. اف ایي گؾىتَ ثب ایي ػول ثؼّى ًیبف ثَ تّْیضبت هيـّس ىْ

 ػیگـی ًتبیذ تنت هنتٌؼ هی ىْػ.

اف تْمؼَ ػٌُؼٍ ُـ گبم اف ػّ ثغو تيکیل هی ىْػ، ثغو اّل ػولیبت تنت هی ثبىؼ ثغيی امت کَ 

ثغو ػّم ًتبیذ هْؿػ اًتظبؿ امت؛ ػؿ  ُؼ.عْامتَ هی ىْػ کَ ػؿ ؿامتبی آفهبیو آیتن چَ ػولی ؿا اًزبم ػ

ایي ثغو ًتیزَ ػؿمتی ُـ ػولی کَ ػؿ ثغو اّل هـاؿ هی گیـػ ًْىتَ هی ىْػ. اگـ ًتیزَ هْؿػ ًظـ ثب ًتیزَ 

ثَ ای تـتیت ػهیوبً هيغٌ  ای کَ کبؿثـ اف ػول هـثَْٓ ثؼمت هی آّؿػ هـبیـ ثبىؼ تنت ىکنت هی عْؿػ.

هی ىْػ کَ ثب چَ ػولی هيکل ایزبػ ىؼٍ امت. گبُی هوکي امت الفم ثبىؼ ػاػٍ ای ػؿ ػولی کَ اًزبم 

هی ىْػ امتلبػٍ ىْػ ػؿ ًتیزَ ثِتـ امت ثـای تنت ایي گًَْ هبثلیت ُب ػاػٍ ای اًتغبة ىْػ ّ ػؿ تنت 

تنت کیل ؿا هی ًْینؼ ثؼتـیي صبلت ثـای ػاػٍ ُب  کیل هـاؿ گیـػ. هطلْة امت کَ ػؿ ٍْؿت تْاى كـػی کَ

 .(3-19)ىکل هزوْػَ ای اف ػاػٍ ُب آفهبیو ًوبیؼاًتغبة کٌؼ یب گبم هْؿػ ًظـ ؿا ثب 
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الگ تنت کیل ُب گبُبً ثَ ػٌْاى یک آیتن ثک الگ هضنْة هی ىًْؼ. آًِب پل اف اّلْیت ثٌؼی ثبیؼ ػؿّى ثک 

هـاؿ گیـًؼ. ثـ عالف ثبگ ُب ّ آیتن ُبی ثک الگ تنت کیل ُب فهبى عبٍی ؿا اف تْمؼَ ًوی گیـًؼ ثٌبثـایي ػؿ 

ٌؼ ىؼ. هؼوْالً ثَ گًَْ ای اّلْیت ثٌؼی هی ىًْؼ کَ ثب کبهل ىؼى آیتن ُب ثک ُفهبى ثٌؼی چٌؼاى لضبظ ًغْا

ْىتَ هی ىْػ. ًْىتي تنت کیل ثـای ً الگ ُوقهبى ثبىٌؼ. ثـای ُـ آیتن ثک الگ صؼاهل یک تنت کیل

ثَ  آیتن ُبی ثک الگ اهـی ّـّؿی امت ّ ثِتـ امت ثـای ثبگ ُبی پیچیؼٍ ًیق تنت کی ایزبػ ىْػ ّ ٍـكبً 

ُب ثـ امبك ىـایٔ تطجین آیتن ُب ّ تْمٔ هبلک ىـایٔ تطجین ثنٌؼٍ ًيْػ. الفم ثَ ؽکـ امت کَ تنت کیل 

 هضَْل ًْىتَ هی ىًْؼ.

ػولیبت  CASEهی ىْػ. اثقاؿ ثَ ٍْؿت عْػکبؿ ارـا  CASEّرْػ ػاؿػ کَ ثَ کوک اثقاؿُبی ًْػی تنت کیل 

آفهًْگـ ؿا ثـای گبم ُبیی کَ پبك هی ىْػ ؽعیـٍ هی ًوبیؼ. ایي ؽعیـٍ مبفی تب ؿمیؼى ثَ یک گبم ىکنت 

عْؿػٍ یب پبك ىؼى ُوَ گبم ُب اػاهَ هی یبثؼ. صبل ُـ ثبؿ ًیبف ثَ ارـای تنت ثبىؼ کل ػولیبت تب ؿمیؼى ثَ 

ثَ گبم هؾکْؿ ارـای تنت هتْهق ىؼٍ ّ  گبم ىکت عْؿػٍ ثَ ٍْؿت عْػکبؿ اًزبم هی ىْػ ّ پل اف ؿمیؼى

هی گـػػ. ایي صبلت ثـای تنت ُبی ْٓیل ّ پـ فصوت ثنیبؿ هٌبمت امت ّ اف ًظـ  کٌتـل ثَ ػمت آفهًْگـ ثبف

ثـعی اف اثقاؿُب، ػاػٍ ُبی ّؿّػی ؿا ًیق ػؿ عْػکبؿ مبفی پيتیجبًی هی  فهبًی پبییي تـیي ُقیٌَ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ.

 ق آفهًْگـ هی تْاًؼ ثؼّى ػؿگیـ ىؼى ثب ّؿّػ ػاػٍ ُب، تنت ُب ؿا ثَ کـات ارـا کٌؼ.کٌٌؼ. ػؿ ایي صبلت ًی

ایي امت کَ آفهًْگـ ثب كـُ ایي کَ گبم ُبی  یکی اف اىتجبُبتی کَ پل اف ارـای هکـؿ تنت ُبی ىبیغ امت

ایي صبلت هی اهب  پبك ىؼٍ مبثن ثـ ایي تنت ىؼٍ اًؼ ثَ تنت هزؼػ آًِب ػؿ ػكؼبت ػیگـ اهؼام ًوی کٌؼ.

تْاًؼ هيکالت ثبلوٍْ ؿا پٌِبى مبفػ چـا کَ ؿكغ اىکبل یک آیتن ثـای گبم ُبی ىکنت عْؿػٍ هوکي امت ػیگـ 

 ثجـػ.ثغو ُبی ًـم اكقاؿ)کبم ُبی پبك ىؼٍ( ؿا ثَ صبلتی ًبمبفگبؿ 

اگـ ثبگ ثَ مـػت ثـ ٓـف ًيْػ ّ ًیبف  ًبگلتَ ًوبًؼ ىکنت ػؿ تنت ُب اؿلت ثَ ػلیل کيق یک ثبگ امت.

ثَ ثیبى ػیگـ یک تنت  یک آیتن ثبگ ػؿ تْمؼَ عْاُؼ ىؼ. ثَ کبؿ فیبػتـی ػاىتَ ثبىؼ هٌزـ ثَ اّبكَ کـػى

 ُبی اصتوبلی ػؿّى آى تلوی ًوْػ. کیل ؿا هی تْاى ًْػی ؿاثٔ ثیي آیتن ّ ثبگ

ػاؿًؼ کَ ػاؿای صبلتی گقاؿىی ُنتٌؼ ّ اؿلت ثـای ػالٍّ ثـ آیتن ُبیی کَ هؼـكی ىؼًؼ مَ آیتن ًیق ّرْػ 

 ( ػؿ تْمؼَ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـًؼ.Trackingؿػگیـی)

 Sprint Burn Downًوْداس 

یکی اف پـکبؿثـػتـیي آیتن ُب هْؿػ امتلبػٍ ػؿ امکـام امت. اف ٓـین ایي ًوْػاؿ تین  Sprint Burn Downًوْػاؿ 

تْمؼَ هی تْاًؼ ؿًّؼ تْمؼَ ؿا ثَ ْٓؿ هٌظن هـّؿ ًوبیؼ. ػؿ امکـام ثـای ُـ امـپـیٌت ًوْػاؿی رؼاگبًَ ؿمن 

مؼَ چِبؿ ىٌبعت ؿا . ایي ًوْػاؿ ثـای تین تْ(3-4)ایي ًوْػاؿ ػؿ كَل پیو هؼـكی ىؼٍ امت()ىکل هی ىْػ

 ایزبػ هی کٌؼ کَ ػجبؿت اًؼ اف:

 ٍکبؿُبی تکویل ىؼ 

 ٍکبؿُبی ثبهی هبًؼ 



 ؿكتبؿ تین ػؿ تْمؼَ آیتن 

 ؿّیکـػ آتی امپـیٌت 

ُب ؿا  Storty Pointاگـ عٔ ّاهؼیجَ ثبالی عٔ ایؼٍ آل ثـمؼ ایي اصتوبل ّرْػ ػاؿػ کَ تین هطبثن فهبى ثٌؼی ًتْاًؼ 

تکویل کٌؼ. ثـای ایي صبلت ثبیؼ مـیؼبً ؿاٍ صلی اؿائَ ىْػ. یکی اف ػالیل ؿّی ػاػى ایي صبلت هی تْاًؼ کن کبؿی 

اػْبی تین ثبىؼ. امگـام هنتـ ثبیؼ ػلیل ّؼق ػولکـػ ؿا ػؿ تین ثیبثؼ ّ ػؿ ٍؼػ ؿكغ آى ثـآیؼ. یکی ػیگـ اف ػالیل 

 اىتجبٍ تین اف آیتن ُب یب صزن امپـیٌت هی ثبىؼ.ایي صبلت کَ ثنیبؿ هؼوْل هی ثبىؼ ثـآّؿػ 

ثـای صبلتی کَ عٔ ّاهؼی ثبالتـ اف عٔ ایؼٍ آل امت ػّ ؿاٍ صل هْرْػ امت: یب ثبیؼ ثب آالع هيتـی اف چٌیي 

ّّؼی هوؼاؿی اف ثبؿ امپـیٌت ؿا مجک ًوْػ یب کبؿ ثیيتـی اًزبم ػاػٍ ىْػ تب کجْػُب رجـاى گـػًؼ. هْاًغ ًیق 

اًؼ ػلیلی ثـای ایي اتلبم ثبىؼ. صل هْاًغ فهبى گیـ امت ّ هوکي امت ثبػج ىْػ ػؿ چٌؼ ؿّف کبؿی هی تْ عْػ

تین ًتْاًؼ ثـ ؿّی ُیچ آیتوی کبؿ کٌؼ. اهکبى ػاؿػ ثب ُوَ تاله ُبی تین ثبف ُن آعـیي ًوطَ ایي عٔ ػؿ پبیبى ثب 

ًْؼ( ػؿ ایي صبلت تین ثبیؼ ُوَ کبؿُبی آعـیي ًوطَ عٔ ایؼٍ آل ثـاثـ ًيْػ)آیتن ُب ثَ ٍْؿت کبهل تکویل ًي

 تکویل ًيؼٍ ؿا ثـای کبؿ ثیيتـ ثَ امپـیٌت ثؼؼی هٌتول ًوبیؼ.

پیو هوکي امت صبلتی پیو ثیبیؼ کَ عٔ ّاهؼی پبییي تـ اف عٔ ایؼٍ آل هـاؿ ثگیـػ. ایي صبلت  ػالٍّ ثـ صبلت

ؿػ آیتن ُب امت. اؿلت چٌیي صبلتی عجـ تٌِب ّ تٌِب یک ػلیل هی تْاًؼ ػاىتَ ثبىؼ ّ آى ُن اىتجبٍ ػؿ ثـآّ

چـا کَ هطوئي عْاٌُؼ ثْػ کَ اف فهبى ثٌؼی ػوت ًغْاٌُؼ اكتبػ. رلْ فػى اف فهبى  هی ثبىؼ؛عْىی ثـای تین 

ثٌؼی ًیق چٌؼاى صبلت عْثی ًوی تْاًؼ ثبىؼ. هؼوْالً ػؿ ایي صبلت تین ثب یک رلنَ کْچک ّ اظطـاؿی مؼی 

تب ایٌکَ ُن آیتن  اّبكَ تـی ؿا اف ثک الگ هضَْل ثَ ثک الگ امپـیٌت هٌتول کٌؼهی کٌؼ تب صؼ تْاى آیتن ُبی 

 ُبی ثیيتـی تکویل ىًْؼ ّ ُن عٔ ّاهؼی ثَ عٔ ایؼٍ آل ًقػیک ىْػ.

یکی اف ػالیل آى هی تْاًؼ تْمؼَ هْافی  هوکي امت ػؿ ثـعی ؿّفُب ػلیـؿن کبؿ فیبػ ُیچ آیتوی تکویل ًيْػ.

ُب ثَ هـاصل پبیبًی تْمؼَ عْػ ؿمیؼًؼ ایي ثبؿ ثـػکل صبلت هجل عٔ ًوْػاؿ ىؼیؼاً ثبىؼ. پل اف آى کَ آیتن 

 موْٓ هی کٌؼ. ّرْػ ایي صبلت ُب ػؿ امکـام ٓجیؼی امت ّ تین ًجبیؼ تَوین ػزْالًَ ای ػؿ ایي ؿاثطَ ثگیـػ.

تٍْیَ هی ىْػ ثـای رلْگیـی اف چٌیي صبالت اثِبم اًگیقی آیتن ُب ثَ ٍْؿت مـیبلی، یکی پل اف ػیگـی 

 تْمؼَ یبثٌؼ.

ؼٍ ػؿ ثک الگ هضَْل ػؿ امپـیٌت ُبی اف پیو ثـًبهَ ؿیقی ىؼٍ ایؼٍ آل ایي امت کَ کل آیتن ُبی اّبكَ ى

)کَ ػوْهبً ارتٌبة  Releaseآیتن ُب ػؿ ثیي تکویل ىًْؼ. اهب هوکي امت گبُی ثَ ػلیل اّبكَ کـػى ثـعی 

ّ یک امپـیٌت اّبكَ هی  یبكتَاكقایو  Releaseًبپؾیـ امت( ایي اهـ هضون ًيْػ. ػؿ ایي صبلت یب هِلت فهبًی 

 ثؼؼی هْکْل هی ىْػ. Releaseىْػ ّ یب تکویل آیتن ُبی ثبهی هبًؼٍ ثَ 

کَ  یتن ُبی کبؿی ّ هنتٌؼات ػیگـی ًیق ّرْػ ػاؿًؼػالٍّ ثـ آیتن ُبیی کَ ثـای امکـام ىـس ػاػٍ ىؼًؼ، آ

ثـعی اف تین ُب اف آًِب ثِـٍ هی رْیٌؼ. ایي آیتن ُب ًوو کوک کٌٌؼٍ ؿا ػؿ تْمؼَ ػاؿا ُنتٌؼ ّ امتلبػٍ اف آًِب 

ثـعالف آیتن ُبی ىـس ػاػٍ ىؼٍ ارجبؿی ًینت. اف ایي ػمت آیتن ُب هی تْاى ثَ آیتن آهبػگی تنت کیل ُب، 

 ٍْلَ ایي کتبة عبؿد امت.کـػ.  پْىو ُوَ ایي آیتن ُب اف ص اىبؿٍ ای تنتؿًّؼ ارـ

  



 فصل پٌجن: جلغَ ُای اعکشام
امکـام یک هتْلْژی رلنَ هضْؿ امت ثَ ربی امتلبػٍ اف مٌؼات ّ گقاؿىبت ّ اؿتجبٓبت ؿموی ّ ؿیـ هبثل 

اؿتجبٓبت ػؿّى گـُّی ّ ثیي كـػی امتلبػٍ اًؼطبكی کَ ػؿ ثیيتـ مبفهبى ُب ّرْػ ػاؿػ امکـام اف رلنبت ثـای 

 هی کٌؼ.

 ثبیؼ آیتن ُبی فهبى ثـی ُنتٌؼ پل ػؿ ثـگقاؿی آًِب ،ثب ّرْػ ایي ًجبیؼ ػؿ ثـگقاؿی رلنبت اكـآ ىْػ. رلنبت

ػهت فیبػی ثَ عـد ػاػ. رلنبت ثبیؼ ثـًبهَ ؿیقی ىًْؼ؛ ثَ ایي هؼٌی کَ ثبیؼ تؼییي ىْػ رلنبت ػؿ چَ فهبًی 

ُـ چَ تؼؼاػ اكـاػصبّـ ػؿ  ّ ثب چَ هؼت فهبًی ثـگقاؿ ىًْؼ ّ ُوچٌیي ػؿ رلنَ چَ هّْْػبتی هطـس ىْػ.

 اػ هْرْػ ػؿ تْمؼَ هی تْاًؼ کبؿایی رلنَرلنَ فیبػتـ ثبىؼ کٌتـل آى ٓجیؼتبً هيکل تـ عْاُؼ ىؼ. افػیبػ اكـ

ثَ عطـ ثیبًؼافػ اهب اف ٓـكی ثِتـ امت ُوَ اػْب ػؿ رلنبت ىـکت ػاىتَ ثبىٌؼ تب ثتْاًٌؼ ؿارغ هّْْػبت  ؿا

 گـُّی ىـکت ػاىتَ ثبىٌؼ.تضت اعتیبؿ عْػ ػؿ تَوین گیـی 

لت ثـ ػِؼٍ امکـام هنتـ هی ثبىؼ. اّ ُوبًطْؿ کَ پیو اف ایي گلتَ ىؼ ثـًبهَ ؿیقی ّ ثـگقاؿی رلنبت کبؿا اؿ

ثبیؼ تْویي کٌؼ کَ ُوَ رلنبت ثَ ًضْ اصني ثـگقاؿ عْاُؼ ىؼ. تکـاؿ ثـعی رلنبت هؼوْالً هْرت آفؿػگی 

اكـاػ هی ىْػ پل ثِتـ امت فهبى آى ػؿ صؼ هؼوْل ثبىؼ ّ مجک ّ میبم آى ًیق هتٌبمت ثب ؽائوَ اكـاػ تؼییي 

ایي پٌذ ًْع رلنَ  رْػ ػاؿػ کَ ُـ کؼام ػؿ ْٓل تْمؼَ تکـاؿ عْاٌُؼ ىؼ.ػؿ امکـام پٌذ ًْع رلنَ ّ ىْػ.

، رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت، رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت، رلنَ Releaseػجبؿت اًؼ اف رلنَ ثـًبهَ ؿیقی 

 .(2-9)ىکل تضْیل هبثلیت ّ رلنَ ثبفثیٌی کَ ػؿ اػاهَ ایي كَل ثَ تلَیل ىـس ػاػٍ عْاُؼ ىؼ

 Releaseجلغَ تشًاهَ سیضی 

پـػاعتَ هی ىْػ. ایي رلنَ  Releaseػؿ ایي رلنَ ُوبًطْؿ کَ اف ًبم آى پیؼا امت ثَ هنبئل هـتجٔ ثب یک 

چٌؼاى ثیي تین ُبی امکـام هـمْم ًینت ّ هوکي امت ثـای ثـعی گـٍّ ُب ارـا ًيْػ. ایي رلنَ ثب صْْؿ 

)ثَ ػٌْاى ًوبیٌؼٍ تین( اًزبم هی ىْػ. صْْؿ مبیـ اػْبی ًوبیٌؼگبى هيتـی، هبلک هضَْل ّ امکـام هنتـ 

ثـ مـ آًچَ ػؿ اًتِبی  Releaseتین )تْمؼَ ػٌُؼگبى( ػؿ ایي رلنَ القاهی ًینت. ػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی 

Release .ثَ ػٌْاى یک ًـم اكقاؿ کبؿکٌٌؼٍ تضْیل ػاػٍ هی ىْػ، ثضج هی ىْػ 

ؿا هؼوْالً هيتـی پیيٌِبػ هی کٌؼ چـا کَ ػؿیبكت ثَ هْهغ ّ فهبى ثٌؼی ىؼٍ ًـم اكقاؿ  Releaseتبؿیظ اًتِبی 

ثـای هيتـی اُویت ثنیبؿی ػاؿػ. پل اف آًکَ ًظـات امکـام هنتـ ّ هبلک هضَْل اؿائَ ىؼ مؼی هی ىْػ 

 ثـ مـ یک تبؿیظ هيغٌ تْاكن ىْػ.

هبثلیت ُب ّ ّیژگی  ثبیؼ تضْیل ػاػٍ ىْػ هؾاکـٍ هی گـػػ.ثـ مـ آًچَ ػؿ پبیبى  Releaseپل اف تؼییي تبؿیظ پبیبى 

ُبیی کَ هطـس هی ىْػ ػؿ هبلت اًتظبؿاتی کَ هيتـی اف ًـم اكقاؿ ػاؿػ ثیبى هی ىْػ. ایي اًتظبؿات ثَ ٍْؿت 

کلی ّ امتـاتژیک هطـس هی ىْػ ّ رقئیبت چٌؼاًی ؿًّوبیی ًوی ىْػ. هبلک هضَْل ثنیبؿ ؿاؿت امت کَ 

 هوکي ىلبف مبفی ىْػ تب اف اثِبم ّ ثـّف هيکالت آًی ػؿ اػاهَ تْمؼَ پیيگیـی ثَ ػول آیؼ. ایي ثغو تب صؼ

گبُی هوکي امت هيتـی ػؿ اًتظبؿاتو ثب تْرَ ثَ ثبفٍ فهبًی هضؼّػ کوی اكـآ کٌؼ. هبلک هضَْل کَ ثَ 

بیؼ پبمظ گْ ثبىؼ عْثی هی ػاًؼ کَ ثب ػؼم تضْیل آًچَ ػؿ ایي رلنَ ؿّی آى تْاكن هی ىْػ، اّ امت کَ ث

مؼی هی کٌؼ ثَ کوک امکـام هنتـ کَ ًوبیٌؼٍ تْمؼَ ػٌُؼگبى هی ثبىؼ، اًتظبؿات هيتـی ؿا ثَ مطضی 

ىْػ کيوکو ُبیی ًیق ثیي ػؿ ایي ثیي صتی هوکي امت ثـ مـ آًچَ ثبیؼ ػؿ ًِبیت تْاكن  هبثل ارـا تٌقل ػُؼ.

 ثَ هيتـی امت. كٌی بفی ّ اؿائَ آالػبتػّ ٓـف ٍْؿت پؾیـػ. ثِتـیي ؿاٍ صل چٌیي ىـایطی ىلبف م

ػالٍّ ثـ ػّ هْؿػ ؽکـ ىؼٍ، ػؿ ایي رلنَ ػؿثبؿٍ تؼؼاػ امپـیٌت ُب، صزن اصتوبلی امپـیٌت ُب، هنبئل کلی 

ـ تّوبًت ارـایی ًغْاٌُؼ ػاىت ّ ثیيتْمؼَ پیو ثیٌی ُبیی ٍْؿت هی گیـػ. ایي پیو ثیٌی ُب هؼوْالً 

 اًزبم عْاُؼ ىؼ.ثـای تنِیل ػؿ ثـًبهَ ؿیقی 

 جلغَ تشًاهَ سیضی اعپشیٌت

ایي رلنَ پیو اف ارـای ُـ امپـیٌتی ثبیؼ اًزبم پؾیـػ. اػْبی ایي رلنَ کل اػْبی تین امکـام یؼٌی هبلک 

هضَْل، امکـام هنتـ ّ ُوَ تْمؼَ ػٌُؼگبى هی ثبىؼ. ػؿ ایي رلنَ ثَ ػهت تؼییي هی ىْػ ػؿ امپـیٌت 

 .(2-10)ىکل تضْیل ػاػٍ عْاٌُؼ ىؼچَ ثبیؼ کـػ ّ چَ ػؿ اًتِبی 

پیو اف ارـای ایي رلنَ هبلک هضَْل ثبیؼ لینت آیتن ُبی ثک الگ هضَْل ؿا تب ربی هوکي تکویل کـػٍ 

اهـی ػىْاؿ ّ گبُی ؿیـ هوکي امت. اف آى ربیی  Releaseکبهل مبفی کل لینت ثَ عًَْ ػؿ اثتؼای  ثبىؼ.



اف آیتن ُبی اثتؼایی ؿا کَ لینت ثک الگ هضَْل یک لینت اّلْیت ػاؿ امت، هبلک هضَْل ثبیؼ صؼاهل تؼؼاػی 

ایي امت کَ  یکَ پیو ثیٌی هی کٌؼ ػؿ امپـیٌت ربؿی گقیٌو عْاٌُؼ ىؼ؛ آهبػٍ کٌؼ. هٌظْؿ اف آهبػٍ مبف

کبهل ّ هبثل اؿائَ ثبىؼ. هبلک  آیتن کبهالً ىٌبمبیی ىؼٍ ثبىؼ ّ ُوَ ثغو ُبی آى ثَ عًَْ ىـایٔ تطجین

اّ هی تْاًؼ اّلْیت چٌیي  اٍْالً ثبیؼ اف اؿائَ آیتوی کَ ثـای اّ ّ یب هيتـی اثِبم ػاؿػ عْػػاؿی ًوبیؼ.هضَْل 

 آیتوی ؿا پبییي آّؿػٍ تب اف ػمت ؿك تْمؼَ ػٌُؼگبى هْهتبً ػّؿ ثوبًؼ.

تین تْمؼَ ّ ثَ ّیژٍ امکـام هنتـ ًیق ثبیؼ تغویي عْػ ؿا اف صزن امپـیٌت پیو اف ارـای رلنَ اًزبم ػٌُؼ. 

ُـ کؼام ثبیؼ ثَ  اػْبی تین تْمؼَ صزن امپـیٌت پل اف هْاكوت هبلک هضَْل ًِبییتبً هؼیي عْاُؼ ىؼ.

ىغََ کل ؿّفُبی صْْؿ عْػ ؿا ػؿ امپـیٌت پیو ثیٌی کـػٍ ّ اػالم ًوبیٌؼ. پل اف آى اػْبی رلنَ ثبیؼ 

ًنجت ثَ اكقّػى تْمؼَ ػٌُؼٍ کوکی یب صتی اكقایو مبػت کبؿ تْمؼَ ػٌُؼگبى هجٌی ثـ پیو ثیٌی اػالم 

تَوین گیـی ثبیؼ هجل اف تغویي صزن امپـیٌت ثؼیِی امت کَ  صْْؿ اػْبی تین امکـام تَوین گیـی ًوبیٌؼ.

 ـیٌت هی ثبىؼ.ت یکی اف كبکتْؿُبی تغویي صزن امپاًزبم ىْػ چـا کَ اػْبی صبّـ ػؿ تین ػؿ ْٓل امپـیٌ

تٍْیَ ىؼٍ کَ اػْبی تین ثـای امپـیٌتی کَ آیتن ُبی ػؿّى آى ػاًو كٌی عبٍی ؿا ٓلت هی کٌؼ آهبػگی 

 گی ثبػج هی ىْػ تین ثب آویٌبى ثیيتـی آیتن ُبی كٌی تـ ؿا ثـگقیٌؼ.الفم ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ. ایي آهبػ

امکـام هنتـ ًیق ثَ ًْثَ عْػ ثبیؼ پیو اف ارـای رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـًیت کبمتی ُبی تزِیقات ّ اهکبًبت 

ػْب ّ هْاًغ اصتوبلی مؼ ؿاٍ تْمؼَ ؿا ثـؿمی کٌؼ. ایي گًَْ هنبئل ثبیؼ ػؿ ایي رلنَ هطـس ىؼٍ تب ػیؼ ا

ًنجت ثَ ثـًبهَ ؿیقی ّاهؼی تـی ثبف کٌؼ. امکـام هنتـ ُوچٌیي ثبیؼ اف آگبُی ػاىتي ُوَ اػْب اف فهبى ّ 

 الجتَ هؼت فهبى رلنَ آویٌبى صبٍل کٌؼ.

اّ مؼی هی کٌؼ اف آًچَ کَ ثب ىـّع رلنَ اثتؼا هبلک هضَْل ثَ اؿائَ آیتن ُبی ثک الگ هضَْل هی پـػافػ. 

پـیٌت اًزبم ىْػ مبیـیي آالع ػاىتَ ثبىٌؼ. هبلک هضَْل اف ثبالی لینت ىـّع ثَ اّ اًتظبؿ ػاؿػ ػؿ ام

تيـیش آیتن ُب هی کٌؼ. اّ ثـای تین تّْیش هی ػُؼ کَ ُـ آیتن چینت؟ چَ اّلْیتی ػاؿػ؟ اف ًظـ تزبؿی ػاؿای 

ل اف آى کَ آیتن چَ اؿفىی هی ثبىؼ؟ ّ هِوتـ اف ُوَ ثبیؼ چگًَْ ثبىؼ ّ ثب چَ ىـایطی هبثل پؾیـه امت؟ پ

، اػْبی تین ػؿ ٍْؿت ػاىتي اثِبم ىـّع ثَ اعؾ آگبُی اف ربًت هبلک هضَْل ُب ثَ ٍْؿت کبهل تيـیش ىؼًؼ

ثبیؼ ػؿثبؿٍ ُـ آیتوی کَ اؿائَ هی ػُؼ آالػبت کبهلی ػاىتَ ثبىؼ، ػؿ ؿیـ ایٌَْؿت  هضَْل هی کٌٌؼ. هبلک

 یب آیتن صؾف ىْػ یب اّلْیت آى ثـای ثـؿمی ّ کنت آالػبت ثینتـ تٌقل ػُؼ. تین اف ّی هی عْاُؼ کَ

اّ ًجبیؼ اربفٍ ػُؼ تین ثب ٓـس هنبئل  امکـام هنتـ ًوو ُؼایت کٌٌؼٍ ؿا ػؿ ایي اىتـاک آالػبت ثـ ػِؼٍ ػاؿػ.

َ مْاالت ّ ث كٌی فهبى رلنَ ؿا ثَ ُؼؿ ػُؼ. ُوچٌیي ثبیؼ هطوئي ىْػ کَ هبلک هضَْل اف فیـ ثبؿ پبمظ

ىبًَ عبلی ًوی کٌؼ. امکـام هنتـ ثب ٓـس مْاالتی هی تْاى آویٌبى صبٍل کٌؼ کَ تین ثـػاىت  اثِبهبت

 هلِْم کبهل ّ ٍضیش اًزبم ىؼٍ امت.اىتجبُی اف تّْیضبت هبلک هضَْل ًؼاىتَ ثبىؼ ّ اًتوبل 

آیتن تْمٔ تین تْمؼَ ثبیؼ ثـآّؿػ  پل اف ىٌبعت آیتن ُبی کبًؼیؼ تین ىـّع ثَ گقیٌو ایي آیتن ُب هی کٌؼ. ُـ

ىْػ. اػْبی تین ػؿ صْْؿ هبلک هضَْل ثَ گلتگْ ؿارغ ثَ ایي آیتن ُب هی پـػافػ ّ مؼی هی کٌؼ ثَ ثـآّؿػ ّ 

ثَ ؼا کٌٌؼ. صْْؿ یک ػْْ ثب تزـثَ ثَ ُوـاٍ امکـام هنتـ  هی تْاًؼ پیپیو ثیٌی ُبی ػؿمتی ػمت 

ػول ثـآّؿػ ثَ ت اّهبت ػؿ تین ُبیی کَ تزـثَ کبؿ ثب یکؼیگـ ؿا ػاؿًؼ ثـآّؿػُبیی ثنیبؿ ّاهؼی هٌتذ ىْػ. اؿل

تین ثبیؼ اف آیتن ُبی ثب اّلْیت ػؿ لینت ىـّع کٌؼ چـا کَ  مبػگی ّ پل اف کوی هؾاکـٍ ٍْؿت عْاُؼ پؾیـكت.

پل اف ثـآّؿػ ُـ آیتن کَ ثـ  ضَْل ایي آیتن ُب هِوتـ هی ثبىٌؼ ّ امـع ّهت ثبیؼ تکویل ىًْؼ.ثَ ًظـ هبلک ه

آیتن ربؿی ّ آیتن  Story Pointهی ثبىؼ تین ثَ صزن امپـیٌت ًکبٍ هی کٌؼ اگـ هزوْع  Story Pointامبك 

ُبیی کَ پیو اف ایي اًتغبة ىؼٍ اًؼ کوتـ اف صزن اف پیو تؼییي ىؼٍ امپـیٌت ثبىؼ آیتن اًتغبة هی ىْػ. 

 .(5-1)ىکل ىْػ، ایي آیتن هبثل پؾیـه ًوی ثبىؼاهب اگـ ایي ػؼػ اف صزن امپـیٌت ثیيتـ 
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ثب چٌیي صبلتی هبلک هضَْل اف اػْبی تین هی عْاُؼ ػؿ ثـآّؿػىبى تزؼیؼ ًظـ کٌٌؼ چـا کَ ثـای پـ کـػى ثک 

امت چٌؼاى ثَ هؾام ثب پل فػى ایي آیتن ثَ مـاؽ آیتن ثؼؼی ػؿ لینت عْاُؼ ؿكت کَ هوکي الگ امپـیٌت تین 

هبلک هضَْل عْه ًیبیؼ. اگـ اّلْیت ُبی ایي آیتن ّ آیتن ثؼؼی یکی ثبىؼ ثَ ىـٓ هٌبمت ثْػى آیتن ثؼؼی 

هيکل ثب اًتغبة آى صل عْاُؼ ىؼ اهب اگـ اّلْیت آى ثنیبؿ هِن ثبىؼ تین اف هبلک هضَْل هی عْاُؼ کَ آیتن 

ثتْاى ػؿ امپـیٌت اًزبم ػاػ. ىکنتي آیتن ػؿ  ؿا صؼاهل ؿا ثَ آیتن ُبی کْچک تـ ثيکٌؼ تب هنوتی اف آیتن

کَ تین ػؿ ثـآّؿػ ػچبؿ هيکل هی ىْػ ؿاٍ صل هٌبمجی امت. گقیٌَ ػیگـ ثـای هْاهؼی ػیگـ هبًٌؼ ٌُگبهی 

ُوچٌیي ایي  ثَ ربیی اّلْیت آیتن هؾکْؿ ثب آیتن ُبی ثبالیی امت.ػى یک آیتن ػؿ ثک الگ امپـًیت رب ربی ػا

الجتَ اكقایو صزن اصتوبالً ثب اػتـاُ اػْبی تین ُوـاٍ   ایو صزن امپـیٌت ًیق هبثل صل هی ثبىؼ.هيکل ثب اكق

 هی ىْػ، چـا کَ ثـای آًِب کبؿ ثیيتـی ؿا ػؿ پی عْاُؼ ػاىت.

ثـای صل ایي هنئلَ هی تْاى اف ىیٍْ تضْیل هيـّٓ امتلبػٍ کـػ. ثـ ایي امبك تین تضْیل آیتن ُبیی ؿا کَ 

امپـیٌت ُنتٌؼ ثَ ىـٓ ّرْػ فهبى عبلی ػؿ اًتِبی امپـیٌت هی پؾیـػ. ثَ ػجبؿتی ػیگـ ثـ ثیو اف صزن 

عالف ػیگـ آیتن ُب کَ تضْیل آًِب ثبیؼ ّوبًت ىْػ ثـای تضْیل آیتن ُبی هيـّٓ ُیچ تْیٌی اؿائَ ًوی ىْػ 

نیبؿ صنبمی امت. اهب اگـ ثـآّؿػ آیتن ُب کبؿ ث اهب تین صؼاکخـ مؼی عْػ ؿا ثـای تضْیل ایي آیتن ُب هی کٌؼ.

ثـعی آیتن ُب ثَ تْمؼَ ػٌُؼگبى  ایي ػول گـُّی اًزبم ىْػ ؿینک ثـآّؿػ اىتجبٍ ػؿ تین ثَ صؼاهل هی ؿمؼ.

عْػ ؿا ًیق ثیبى کٌٌؼ تب ػیؼ ثِتـی اف عبٍی هـثْٓ هی ىْػ؛ ثب ایي صبل ثِتـ امت مبیـ تْمؼَ ػٌُؼگبى ًظـات 

ق تبؿٍ کبؿ ُنتٌؼ یفهبى ثیيتـی ًنجت ثَ مبیـیي ٍـف هی کٌٌؼ، ثـعی ًثـآّؿػ ثؼمت آیؼ. ثـعی ثـای ثـآّؿػ 

ّ هوکي امت ثـآّؿػ ًَ چٌؼاى ػؿمتی ؿا اؿائَ کٌٌؼ. ُوَ ایي هْاؿػ ػؿ یک رلنَ ثـًبهَ ؿیقی اهـی امت 

ضْؿ تین صْل ه ٓجیؼی. ػؿ تین ُبیی کَ ػؿ آًِب تـکیجی اف اكـاػ هبُـ ّ تبفٍ کبؿ ّرْػ ػاؿػ هوکي امت تَویوبت

اكـاػ هبُـ گـكتَ ىْػ. ثَ ایي ػلت کَ ثَ ػلیل اػتوبػ اػْب ثَ تْمؼَ ػٌُؼٍ هؾکْؿ ُـ آًچَ اّ ثـای ثـآّؿػ ًظـ 

 ػُؼ ثب ُونْ ىؼى ًظـ مبیـیي ثب اّ ُوـاٍ هی ىْػ.

ثـای رلْگیـی اف چٌیي ّّؼی ثِتـ امت اكـاػ هبُـ ًظـات عْػ ؿ پل اف ُوَ اؿائَ کٌٌؼ یب ًيـات ثَ ٍْؿت ؿیـ 

کَ ثـآّؿػ مِْاً یب  لبُی اػالم ىًْؼ. امکـام هنتـ ثب ًظبؿت ثـ ثـآّؿػ آیتن ُبی تین ثبیؼ آویٌبى صبٍل کٌؼى

اّ هی تْاًؼ اف اػْبی تین ػلیل ًظـىبى ّ چگًْگی امتؼالليبى ؿا رْیب ىْػ.  ػوؼاً اىتجبٍ اًزبم ًوی پؾیـػ.

ثـ عالف اًتظبؿات هيتـی ٍْؿت پؾیـػ. ػؿ ایي ٍْؿت تین ثبیؼ آالػبت هٌبمجی ؿا  بهوکي امت گقیٌو آیتن ُ

 اف ػالیل ایي گقیٌو ػؿ اعتیبؿ هبلک هضَْل هـاؿ ػُؼ تب اّ ثتْاًؼ ثبفعْؿػ هٌبمجی ؿا ثَ هيتـی هٌتول کٌؼ.



ػول هی تْاًؼ  پل اف گقیٌو آیتن ُب ّ تکویل کـػى ثک الگ امپـیٌت ىـّع ثَ امتغـاد ّظبیق هی کٌؼ. ایي

ػؿ رلنَ ای رؼاگبًَ ًیق اًزبم ىْػ. صْْؿ هبلک هضَْل ػؿ ایي رلنَ القاهی ًینت اهب ثب ایي صبل تٍْیَ هی 

گـػػ کَ ػؿ ػول امتغـاد ّظبیق هبلک هضَْل ًیق صْْؿ ػاىتَ ثبىؼ. چـا کَ ػؿ ایي ػول آیتن ُب ثب رقئیبت 

ُبی اصتوبلی کوک  مضَْل هی تْاًؼ ثَ صل اثِبثیيتـی هْؿػ ثـؿمی هـاؿ عْاٌُؼ گـكت ّصْْؿ هبلک ه

 ىبیبًی کٌؼ.

ؿّی آًچَ کَ  اػْبی تین غـاد تین، ُـ کؼام اف آیتن ُب ؿا ثَ تـتیت اّلْیت اًتغبة هی کٌؼ. مپلتثـای ػول ام

ی ایي آیتن اًزبم ىْػ ًظـ هی ػٌُؼ. ّظبیلی کَ امتغـاد هی ىًْؼ ًجبیؼ عیلی کلی ّ ًَ عیلی رقئی ثبیؼ ثـا

ـ هی ؿمؼ. اگـ آیتوی ثیو اف ثقؿگ امت ثِتـ امت آیتن ثب ظّظیلَ ثـای ُـ آیتن کبكی ثَ ً 10تب  4ٌؼ. ثبى

آالع هبلک هضَْل ىکنتَ ىْػ. تؼـیق ّظیلَ ثـای آیتن ُبی ىکنتَ ىؼٍ ثَ هـاتت ػول ؿاصت تـی 

آًچَ  اػؿبم ىًْؼ.ُن  ثب بیق ثـعی آیتن ُب فیبػ ىْػ ثِتـ امت ّظبیق هـتجٔ ثَ یکؼیگـظاگـ تؼؼاػ ّامت. 

هنلن امت ایي امت کَ ّظبیق ثبیؼ اف ػولیبت كٌی ػؿّى تْمؼَ امتغـاد ىًْؼ، ػؿ ًتیزَ آًِب ًجبیؼ ىجیَ ثَ 

ؿا کَ یک تْمؼَ  فهبىآیتن ُبی ثک الگ تزبؿی هضْؿ ثبىٌؼ. ثـای ُـ ّظیلَ ثبیؼ ثـآّؿػ اًزبم ىْػ ّ هیقاى 

 ػٌُؼٍ ثبیؼ ثـ ؿّی آى تاله کٌؼ تؼییي گـػػ.

ًکتَ ثنیبؿ هِوی ّرْػ ػاؿػ ایي امت هزوْع ثـآّؿػُبی ّظبیق یک آیتن ثبیؼ ػؿ ًِبیت ثب ثـآّؿػ عْػ آیتن ثـاثـ 

ػؿ ایي ثیي امکـام هنتـ ػؿ ْٓل هؼت امتغـاد ّظبیق ثبیؼ ثَ ایي هّْْع ًظبؿت کٌؼ چـا کَ ػؼم  ثبىؼ.

)ػؿ كَل پیو بٌُگی ثـآّؿػُب ثب ّظیلَ ُب یيبى هوکي امت  ثَ ىکنت ػؿ ثـًبهَ ؿیقی هٌزـ ىْػ. ُو

اگـ تین ػؿ عًَْ  هيبُؼٍ ىؼ کَ اىتجبٍ ػؿ ثـآّؿػ ثبػج كبٍلَ گـكتي عٔ ّاهؼی اف عٔ ایؼٍ آل هی ىْػ(.

پل اف کنت آالػبت ّظبیق آیتوی هطوئي ًینت ثِتـ امت آى آتین هْهتبً ؿُب ىْػ ّ امتغـاد ّظبیق آى 

ثیيتـ اًزبم ىْػ. تْرَ ػاىتَ ثبىیؼ امتغـاد کـػى ّظبیق یک آیتن ثب تؤعیـ، ثنیبؿ ثِتـ اف اىتجبٍ تؼییي کـػى 

 آى هی ثبىؼ.

پل ثِتـ امت ػؿ  امپـیٌت یک لینت ثبف امت ّ آیتن ُبی آى هی تْاًٌؼ ػؿ ْٓل امپـیٌت تـییـ کٌٌؼ. ثک الگ

رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت چٌؼ آیتن کبًؼیؼ ثـای چٌیي ّّؼی ثـآّؿػ ىْػ تب گقیٌو اصتوبلی آًِب ثب هيکل 

 هْارَ ًيؼ.

 جلغَ سّصاًَ اعپشیٌت

تْمؼَ ػٌُؼگبى ُوْاؿٍ ثبیؼ مؼی کٌٌؼ ثب یکؼیگـ اؿتجبٓ ثـ هـاؿ کٌٌؼ. امتوالل ػؿ تْمؼَ تْمٔ اػْبی هی 

تْاًؼ ًـم اكقاؿ ؿا اف یکپبؿچگی عبؿد مبفػ. گـُّی کبؿ کـػى تٌِب ًوی تْاًؼ تْمؼَ ؿا ػؿ هنیـ ػؿمتی هـاؿ ػُؼ؛ 

ثبیؼ تَویوبت ؿا ثب یکؼیگـ اتغبؽ ىتَ ثبىٌؼ. آًِب ثلکَ اػْبی تْمؼَ ثبیؼ ُویيَ اؿتجبٓ ًقػیکی ثب یکؼیگـ ػا

کٌٌؼ، ثَ ٍْؿت هيتـک ؿّی ؿاٍ صل هنبئل ثیبًؼیيٌؼ، یکؼیگـ ؿا اف هْاًغ ّ هيکالت ثَ ّرْػ آهؼٍ هطلغ کٌٌؼ. 

آالػبت كٌی ىبى ؿا ثب یکؼیگـ ثَ اىتـاک ثگؾاؿًؼ ّ صتی ثَ ربی یکؼیگـ ثَ کبؿ ثپـػافًؼ. ثؼیي ّمیلَ هی تْاى 

 ّ چبالکی تْمؼَ ؿا اكقایو ػاػ ّ اف اًضـاكبت اصتوبلی ػؿ تْمؼَ پیيگیـی ًوْػ.مـػت 

ثب ایي صبل ػؿ ایي ًْع اؿتجبٓبت ًجبیؼ اكـآ ىْػ چـا کَ ًَ تٌِب یبػج تلق ىؼى فهبى تْمؼَ هی ىْػ ثلکَ 

وَ اكـاػ ػؿّى ػؿّى گـٍّ ؿا ثبال هی ثـػ. ًیبفی ًینت کَ ثـای اعؾ ُـ تَوین کْچکی ُ ّظبیقاصتوبل تؼاعل 

ّ هنلوبً ػؿ  ثبػج آفؿػگی عبٓـ اػْب هی ىْػ ،گـٍّ ػعبلت ًوبیٌؼ ثَ ػلیل ایٌکَ افػیبػ رلنبت ػؿ مطش گـٍّ

امکـام هنتـ ػؿ ْٓل تْمؼَ ثبیؼ مؼی کٌؼ ایي اؿتجبٓبت ؿا ػؿ صؼ  ـی هٌلی عْاُؼ گؾاىت.یحتؤکبؿایی آًِب 

 .(5-2)ىکل تؼبػل ًگَ ػاؿػ. یکی اف ثِتـیي ؿاٍ ُبی اًزبم ایي کبؿ رلنبت ؿّفاًَ امکـام هی ثبىؼ
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کل تین امکـام ثَ رق هبلک هضَْل  ایي رلنَ ُوبًطْؿ کَ اف ًبهو پیؼا امت ثَ ٍْؿت ؿّفاًَ اًزبم هی ىْػ.

ثبیؼ ػؿ ایي رلنَ صْْؿ ػاىتَ ثبىٌؼ. ثـگقاؿ کٌٌؼٍ ایي رلنَ کْتبٍ ىغٌ امکـام هنتـ هی ثبىؼ. ػؿ ایي 

ّ کْتبٍ ثیي اػْب ایزبػ هی ىْػ. ُؼف ایي رلنَ ٍـكبً اىتـاک آالػبت هی ثبىؼ. رلنَ یک اؿتجبٓ ارجبؿی 

تب ػؿ هْؿػ ّظبیليبى ٍضجت کٌٌؼ. ُـ كـػ ثبیؼ ػؿ  ْتبُی ػاػٍ هی ىْػثَ ُـ ػْْ صبّـ ػؿ ایي رلنَ فهبى ک

اًزبم ىؼٍ، ّظبیلی کَ اهـّف اًزبم اؿائَ عْػ ثَ چِبؿ هْؿػ ثؼّى اتالف ّهت ؿمیؼگی کٌؼ: ّظبیلی کَ ؿّف هجل 

لجتَ ا هی ىْػ، هيکالت ّ هْاًؼی ػؿ ْٓل تْمؼَ ثب آًِب هْارَِ ىؼٍ ّ پیيٌِبػُبی ّ ؿاُکبؿُبی اصتوبلی.

ُوَ اكـاػ چٌیي ػولی ؿا ثبیؼ اًزبم ػٌُؼ. ػؿ پبیبى ػّ هْؿػ آعـ ًنجت ثَ ػّ هْؿػ اّل کوتـ اتلبم عْاٌُؼ اكتبػ. 

 ًیق امکـام هنتـ ػؿ ٍْؿت ّرْػ تَویوبت مطش ثبال ّ کالى ثؼیي آًِب ؿا ثَ تین اثالؽ هی کٌؼ.

ى امت. تْمؼَ هی ىْػ کَ ثـای تین ُبی هِوتـیي ًکتَ ػؿ کبؿایی رلنَ ؿّفاًَ امکـام کْچک ًگَ ػاىتي آ

ػهیوَ هی تْاًؼ فهبى هٌبمجی ثبىؼ. ثبف  30ػهیوَ كـاتـ ؿّػ. ثـای تین ُبی ثقؿگ  15کْچک ایي رلنَ ًجبیؼ اف 

یي رلنَ فهبى ثـگقاؿی آى هی یکی ػیگـ اف ًکبت ا .ُن تؼییي ػهین هؼت فهبى رلنَ ثَ عْػ تین ثبف هی گـػػ

ػ ثِتـ امت فهبى حبثتی ػاىتَ ثبىؼ تب ىْاف آًزبیی کَ رلنَ ؿّفاًَ امپـیٌت ثَ ْٓؿ هٌظن اًزبم هی  ثبىؼ.

امکـام هنتـ ثـای ُـ ثبؿ ثـگقاؿی آى هزجْؿ ثَ آالع ؿمبًی ثَ اػْب ًيْػ. ػـف ثـ ایي امت کَ اػْبی تین 

رلنَ ثَ ػٌْاى رلنَ اینتبػٍ اف ایي  ایي رلنَ ؿا ثَ ٍْؿت اینتبػٍ اًزبم ػٌُؼ. صتی ػؿ ثـعی هٌبثغ

امپـیٌت یبػ هی کٌٌؼ. اینتبػٍ ثـگقاؿ کـػى رلنَ ػّ صني ثقؿگ ػاؿػ: اّل ایي کَ ًیبفی ثَ آهبػٍ مبفی 

تؼاؿکبتی هخل اتبم، هیق ّ ٌٍؼلی ثـای رلنَ ًوی ثبىؼ ثٌبثـایي ُن ػؿ ُقیٌَ ّ ُن ػؿ فهبى ٍـكَ رْیی 

ػلت عنتگی ًبىی اف اینتبػٍ ثْػى، رلنَ ؿا چٌؼاى ْٓل عْاُؼ ىؼ. صني ػّم آى ایي امت کَ اػْب ثَ 

 کْچک ًگَ ػاىتَ ىْػ. تب صؼ هوکي ًوی ػٌُؼ کَ ایي ثبػج هی ىْػ فهبى رلنَ

 جلغَ تحْیل قاتلیت

هبثلیت ُبیی کَ ػؿ ْٓل یک امپـیٌت تکویل هی ىًْؼ ػؿ رلنَ تضْیل هبثلیت ثَ هيتـی تضْیل ػاػٍ هی 

مپـیٌت ثب صْْؿ هيتـی، هبلک هضَْل، امکـام هنتـ ّ اػْبی تین تْمؼَ . ایي رلنَ ػؿ پبیبى ُـ اىًْؼ



ثـگقاؿ هی ىْػ. ُؼف ایي رلنَ اؿائَ هبثلیت ُبی اّبكَ ىؼٍ ثَ ًـم اكقاؿ ثـای هيتـی ّ اعؾ تبییؼیَ ّی 

 ًنجت ثَ آى ُب هی ثبىؼ. ایي رلنَ یکی اف هِوتـیي رلنبت امکـام امت ّ اًزبم آى ّـّؿی امت.

هطبلجی ؽکـ ىؼ. گلتَ ىؼ کَ ٌُگبهی هی تْاى چٌیي ٍلتی ؿا ثَ پیو اف ایي ػؿ هْؿػ هلِْم "تکویل ىؼٍ" 

یک آیتن هٌتنت کـػ کَ ػؿ ُّلَ اّل آیتن تْمٔ تین تْمؼَ تکویل ىؼٍ ثبىؼ ّ پل اف آى ٍضت کبؿکـػ آیتن ػؿ 

َ تْمٔ ًوبیٌؼگبى هيتـی ػؿ رلنَ ایي تبییؼی .(3-16)ىکل هوبینَ ثب آًچَ هيتـی اًتظبؿ ػاؿػ تبییؼ ىْػ

تضْیل هبثلیت ٍْؿت هی پؾیـػ. پیو اف اًزبم رلنَ تین ثبیؼ آیتن ُب ؿا ثؼّى کن ّ کبمتی تکویل کـػٍ ثبىؼ ّ 

آیتن ُبی ًبهٌ ثَ ُیچ  آًِب ؿا ثب تنت ُبیی کَ پیو اف ایي تْمٔ هبلک هضَْل آهبػٍ ىؼًؼ آفهبیو ًوبیؼ.

اگـ ػؿ پبیبى امپـیٌت آیتن ُبی تکویل ًيؼٍ ای ّرْػ ػاىتَ ت ؿاٍ پیؼا کٌٌؼ. ّرَ ًجبیؼ ثَ رلنَ تضْیل هبثلی

 ثبىٌؼ ثبیؼ ّوي آالع هيتـی اف ایي صبلت ثَ ُوبى ٍْؿتی کَ ّرْػ ػاؿًؼ ثَ امپـیٌت ثؼؼی هٌتول ىًْؼ.

َ هی ىْػ پل اف آهبػٍ مبفی آیتن ُب هبلک هضَْل پیو اف رلنَ ثبیؼ آًِب ؿا یک ثبؿ ثـؿمی کٌؼ. الجتَ تٍْی

کَ هبلک هضَْل ػؿ ْٓل تْمؼَ ثـ ؿّی آهبػٍ مبفی آیتن ُب ًظبؿت کبهل ؿا ػاىتَ ثبىؼ. ثَ ْٓؿ کلی آیتوی ثَ 

رلنَ تضْیل هبثلیت ؿاٍ هی یبثؼ اف هجل تْمٔ هبلک هضَْل تبییؼ ىؼٍ ثبىؼ. چـا کَ ػؿ ٍْؿت ؿّبیت ثغو 

پبمغگْی کبمتی ُبی ثَ ّرْػ آهؼٍ ثبىؼ.  ًجْػى هبثلیت ُبی اؿائَ ىؼٍ تْمٔ هيتـی، هبلک هضَْل ثبیؼ

گبُی اًتظبؿات هيتـی ؿیـ ّاهغ ثیٌبًَ امت. صْْؿ تین كٌی تْمؼَ ثـای پبمغگْیی ثَ ىجِبت ّ مْاالت 

 هيتـی هی تْاًؼ ػؿ ْٓل رلنَ هلیؼ ّاهغ ىْػ.

ىؼٍ اف ثک الگ  ثب آؿبف رلنَ یکی اف اػْبی تین )ثَ ػٌْاى هخبل امکـام هنتـ( ىـّع ثَ اؿائَ آیتن ُبی اعؾ

هضَْل هی ًوبیؼ. ػالٍّ ثـ آى هؼبػل ُـ آیتن اعؾ ىؼٍ هبثلیت اّبكَ ىؼٍ ثَ ًـم اكقاؿ ؿا ًیق ًيبى هی ػُؼ ّ 

پبؿٍ ای اّهبت آًِب ؿا تيـیش هی کٌؼ. ُـ تْمؼَ ػٌُؼٍ ای کَ آیتن هٌتغت ؿا تکویل ًوْػٍ ػؿ ٍْؿت لقّم ثَ 

ْل ًیق ثَ ًْثَ عْػ ثب اكقّػى تّْیضبتی اف هٌظـ تزبؿی ّ اف تيـیش هنبئل كٌی آى عْاُؼ پـػاعت. هبلک هضَ

 ػیؼگبٍ هيتـی اؿائَ ؿا تکویل هی کٌؼ.

ػؿ ؿامتبی اعؾ ثبف عْؿػ ثـ امبك تزـثَ کبؿثـی هيتـی، ثِتـ امت ىغٌ هيتـی گبُبً هبثلیت ُبی تکویل 

ثب ًـم اكقاؿ عْػ هی تْاًؼ ثبفعْؿػ  . ىیٍْ کبؿ کـػى هيتـیىؼٍ ؿا آفهبیو ًوبیؼ ّ ثب ًـم اكقاؿ ثَ کبؿ ثپـػافػ

هٌبمجی اف ًـم اكقاؿ ثـای تین تْمؼَ هلوؼاػ ىْػ. هيتـی ًیق ثب ایي تزـثَ کبؿثـی ػیؼ ثِتـی ًنجت ثَ 

 اًتظبؿات ّ ًیبفُبی آتی عْػ پیؼا عْاُؼ کـػ.

وبیؼ. ػؿ ایي پبیبى یک امپـًیت ثؼّى اًزبم رلنَ تضْیل هبثلیت هوکي امت تْمؼَ ؿا ّاؿػ ىـایٔ ثــًزی ً

ٍْؿت تین ػؿ صبلی امپـیٌت ثؼؼی ؿا آؿبف هی کٌؼ کَ اف تبییؼ آیتن ُبی هجلی تْمؼَ ػاػٍ ىؼٍ هطوئي ًینت. 

گبُی ثَ ػالیلی  عیـ عْػ ؿا ًيبى ػُؼ.ؤُن هی تْاًؼ تایي ىـایٔ صتی ػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت 

تـ ثبیؼ هيتـی ؿا اف هقایبی ایي رلنَ آگبٍ هيتـی هبیل ثَ صْْؿ ػؿ چٌیي رلنَ ای ًوی ىْػ. امکـام هن

 کـػٍ ّ ثب ثـًبهَ ؿیقی هٌبمت ثبیؼ ثتْاًؼ کبؿایی رلنَ ؿا تْویي کٌؼ.

 جلغَ تاصتیٌی

اػْبی تین ػؿ  ػؿ ایي رلنَ آعـیي رلنَ ای کَ ثـای یک امپـیٌت هبثل اًزبم امت رلنَ ثبفثیٌی هی ثبىؼ.

رلنَ ثبفثیٌی تٌِب اف اػْبی تْمؼَ ثَ  ایي رلنَ ثَ ثبفثیٌی ػولکـػ عْػ ػؿ امپـیٌت گؾىتَ هی پـػافًؼ.

 ّ ًیبفی ثَ صْْؿ هبلک هضَْل یب ًوبیٌؼٍ هيتـی ػؿ آى ّرْػ ًؼاؿػ. ُوـاٍ امکـام هنتـ تيکیل هی ىْػ

اػْبی تْمؼَ ػؿ پبیبى ُـ امپـیٌت ػؿ ایي  ُؼف ایي رلنَ ثِجْػ ػولکـػ تین ػؿ امپـیٌت ُبی آتی امت.

رلنَ ًوبٓ ّؼق ّ هْت عْػ ؿا ثـؿمی هی کٌٌؼ ّ مؼی هی کٌٌؼ آًِب ؿا ػؿ امپـیٌت ُبی آیٌؼٍ ثَ تـتیت 

 کبُو ّ اكقایو ػٌُؼ.

ثـؿمی  ػؿرلنَ ثبفثیٌی اف ػّ ثغو تيکیل هی ىْػ: ثـؿمی ػولکـػ ػؿ تْمؼَ ّ پیيٌِبػ ػولکـػ ػؿ آى. 

ثـؿمی ػولکـػ عْػ ًیق ثَ ػّ ثغو تونین  ثَ تضلیل ػوکـػ عْػ ػؿ امپـیٌت هجلی هی پـػافػ. تین ،ػولکـػ

هی ىْػ: کبؿ)آیتن(ُبی اًزبم ىؼٍ ّ کبؿ)آیتن(ُبی اًزبم ًيؼٍ. ثَ ػجبؿت ػیگـ ػؿ آیتن ُبی تکویل ىؼٍ ًوبٓ 

مت ًگبُی ثَ آیتن ُبی تکویل ثـای ایي کبؿ کبكی اهْت ؿا هی یبثین ّ ػؿ آیتن ُبی تکویل ًيؼٍ ًوبٓ ّؼق ؿا. 

ایي آیتن ُب ثَ عْثی تکویل ىؼٍ اًؼ. ایي  ثَ چَ ػلتىؼٍ ػؿ امپـیٌت هجل ثیبًؼافین ّ اف عْػ ثپـمین کَ 

پـمو ثبیؼ ثَ ٍْؿت ػوْهی اف تین پـمیؼٍ ىْػ. ُوَ اػْب ثبیؼ ًظـات عْػ ؿا ؿارغ ثَ ایي هّْْع ثیبى کٌٌؼ. 

ًوبٓ هْت ثبیؼ ػؿ تین صلع ىًْؼ ّ آًِب ؿا ثَ ُوبى .ت تین ؿا رنتزْ کـػػؿ ػل ایي پبمظ ُب هی تْاى ًوبٓ هْ

 ٍْؿتی کَ ُنتٌؼ ثبیؼ ػؿ مبیـ امپـًیت ُب تکـاؿ کـػ.



تبحیـ هخجت ثـعی کبؿُبی اًزبم ىؼٍ ؿا ًؼاًؼ کَ ثبػج هی ىْػثَ ْٓؿ هنتوـ آًِب  عْػ ،گبُی هوکي امت تین

ثب امتغـاد ایي ًوبٓ هْت تین عْػ ؿا هزجْؿ هی کٌؼ کَ آًِب ؿا هزؼػاً ػؿ آیٌؼٍ تکـاؿ کٌؼ. اف آى  ؿا اًزبم ًؼُؼ.

ٍ هی تْاًؼ ّؼق ُبی عْػ ؿا ػؿ تْمؼَ پی ثجـػ ّ ػؿ ٍؼػ ؿػـ ػؿ آیتن ُبی ىکنت عْظٓـف ًیق تین ثب ػهت ً

کي امت اف آًزبیی کَ ًوبٓ ّؼق هو. ؿكغ آًِب ثـآیؼ. ؿكغ ًوبٓ ّؼق ثَ هـاتت اف اُویت ثیيتـی ثـعْػاؿ امت

الفم ثَ ؽکـ امت ثـعی ًوبٓ  ثـ ٓـف مبفی آًِب ػؿ امپـیٌت آتی ػؿ اّلْیت امت.ثَ ىکنت آیتن ُب ثیبًزبهؼ، 

هْت ًیق ًويی صیبتی ػؿ تْمؼَ ایلب هی کٌٌؼ ّ ػؼم امتوـاؿ آًِب ًیق هی تْاًؼ ثبػج ثـّف هيکالتی ػؿ تْمؼَ 

 .(5-3)ىکل ؼق ػؿ تین هٌزـ ىْػىْػ ّ صتی ثَ اكقایو ًوبٓ ّ
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ُوَ اػْب ػؿ  تین ػؿ ثغو ثـؿمی ثَ ْٓؿ اعٌ ؿّی امتغـاد ًوبٓ ّؼق ّ كؼؿت توـکق هی کٌؼ. اثتؼا ًظـات

ًظـات ثَ ثبیؼ ربیی ثَ ٍْؿت هْهت حجت هی ىْػ. اف آًزبیی کَ ًوی تْاى ُوَ ًظـات ؿا اػوبل کـػ ُـ کؼام اف 

 ثـؿمی ىًْؼ. ٍْؿت رؼاگبًَ

ایي ثغو ؿاٍ  ثغو ػّم رلنَ هؼوْالً ثب ایي ػٌْاى عْاًؼٍ هی ىْػ "چَ کبؿُبیی ثبیؼ هتلبّت اًزبم ىًْؼ".

هْؿػ ثـؿمی هـاؿ صل ُبیی ثـای ثِجْػ ػولکـػ تین ػؿ كـآیٌؼ تْمؼَ ؿا ًتیزَ هی ػُؼ. اف آًچَ ػؿ ثغو هجل 

متلبػٍ هی ىْػ. ػؿ ایي هنوت تین ثبیؼ پیيٌِبػ کٌؼ کَ چگًَْ هی تْاًؼ ًوبٓ گـكت ثـای اؿائَ ؿاٍ صل ُب ا

ؿا ثـ ٓـف مبعت ّ ػولکـػ ثِتـ ؿا هْت ؿا ػؿ تْمؼَ ًگَ ػاؿػ. ُوچٌیي اف چَ ؿاٍ ُبی هی تْاى ًوبٓ ّؼق 

امت کَ  ربیگقیي آى مبعت. ػؿ رلنَ ثبفثیٌی هوکي امت ؿاٍ صل ُبی فیبػی ثَ یکجبؿٍ اؿائَ ىْػ اهب  ثؼیِی

تٍْیَ هی ىْػ کَ كؤ ثغيی اف ؿاٍ صل  کل ایي ؿاٍ صل ُب ؿا ًوی تْاى یکزب ػؿ امپـیٌت آیٌؼٍ اػوبل ًوْػ.

ُب کَ ػاؿای اّلْیت ثبالتـی ُنتٌؼ اػوبل ىًْؼ ّ مبیـ ؿاٍ صل ُب ثَ هـّؿ ػؿ ْٓل امپـیٌت ُبی ثؼؼی ثَ ؿاٍ 

 صل ُبی پیيیي اّبكَ ىًْؼ.

ػؿ ْٓل یک امپـیٌت ؿّی ارـای چٌیي ؿاٍ صل ُبیی  اتـ ػولیبتی ًظبؿتی ؿنثنیبؿ هِن امت کَ امکـام ه

اًزبم ػُؼ. ؿاٍ صل ُبی اّبكَ ىؼٍ ػؿ یک امپـیٌت، ثبیؼ ثـای آویٌبى اف ٍضت ػولکـػىبى ػؿ رلنبت 

ثَ ْٓؿ  ثبفثیٌی ثؼؼی هْؿػ ثـؿمی هـاؿ گیـًؼ ّ ثبفعْؿػ آًِب تضلیل ىْػ. چـا کَ هوکي امت عْػ ؿاٍ صل،

ػؿ ایي صبلت هوکي امت ؿاٍ صل ًَ تٌِب ثِجْػی  هٌبمجی اػوبل ىؼٍ ثبىؼ ّ یب كی ًلنَ اىتجبٍ ثبىؼ.ًب

تین ػؿ اػوبل ؿاٍ صل ُب ثبیؼ ّاهغ ثیي  هيکالت هجلی تْمؼَ اّبكَ کٌؼ.ایزبػ ًکٌؼ ثلکَ هيکالتی ؿا ًیق ثَ 

ـآ ػؿ اػوبل ثِجْػ ُب هی تْاًٌؼ ػؿ ؿًّؼ ثبىؼ. ثِجْػ ُبیی ثبیؼ اػوبل ىًْؼ کَ هبثلیت ارـایی ػاىتَ ثبىٌؼ. اك

  ػبػی تْمؼَ علل ایزبػ کٌؼ ّ فهبى پـّژٍ ؿا تلق کٌؼ.

گبُی هوکي امت کَ ثَ ػالیلی چْى کوجْػ فهبى، کنبلت ّ ... اػْبی تین هیل ثَ اًزبم چٌیي رلنَ ای 

ًجبىٌؼ. یب ایي کَ هوکي امت تیوی ثَ ػلیل کبؿایی ثبال ػؿ تْمؼَ ًیبفی ثَ ثـگقاؿی ایي رلنَ اصنبك ًکٌؼ. 

ػولکـػ آى کبُو هی یبثؼ. ػؿ  ػؼم ىٌبعت اف ػْاهل کبؿا ػؿ تْمؼَ کیلیتاهب ْٓلی ًوی کيؼ کَ ثَ ػلیل 

ایي گًَْ هْاهغ صتی کيق آًچَ مبثن ثـ ایي ػؿمت اًزبم هی ىؼٍ ًیق ػىْاؿ هی ىْػ )چٌیي ىـایطی ثب 

اف آًزبیی کَ  ایي ىـایٔ هوکي امت صتی ثَ ىکنت کل پـّژٍ ثیبًزبهؼ. اٍْل ثیبًیَ آریل ػؿ تْبػ امت(.



ی ثبىؼ، اّ ثبیؼ تین ؿا ُوْاؿٍ ثَ ثـگقاؿی رلنَ ثبفثیٌی ثِجْػ کبؿایی تین یکی اف ّظبیق امکـام هنتـ ه

 .(5-4)ىکل تيْین ًوبیؼ ّ ثب اػوبل ًظبؿت ػؿ رلنَ اف ٍضت ثـگقاؿی آى آویٌبى صبٍل کٌؼ

 

 : هثال پیؾٌِاد ػولکشد5-4ؽکل 
 

Spike 

Spike .گبُی الفم امت ػؿ هیبى  امبمبً یک رلنَ هضنْة ًوی ىْػ ثلکَ یک ػّؿٍ ػؿ ْٓل تْمؼَ هی ثبىؼ

گلتَ هی  Spikeثَ ایي هزوْػَ ؿّفُبی پیْمتَ  اعتَبً ػُؼ.تْمؼَ تین، ؿّفُبیی ؿا ثَ آهْفه ّ تضویوبت 

اٍْالً اؿتوبع مطش هِبؿت ّ ػاًو تین تْمؼَ ًوی ثبىؼ)اگـ چَ اف ٓـاین آى هینـ  Spikeىْػ. ثِبًَ ثـگقاؿی 

گیـػ ّ ػؿ ؿامتبی کيق ؿاٍ صل ُبیی ثـای هْاًغ هْرْػ ٍْؿت  ت هیؤپـّژٍ ًي اف ًیبفُبی Spikeهی ىْػ(. 

تین ػؿ ثیي تْمؼَ هوکي امت ثـای صل هنبئلی ثب كوؼاى ػاًو عْػ هْارَ ىْػ. اف ٓـكی  عْاُؼ پؾیـكت.

اف ایي ؿّ تین  ػؼم ؿمیؼگی ثَ هْهغ ثَ چٌیي هنبئلی ؿینک ؿّیبؿّیی ثب هْاًغ ؿا ػؿ تْمؼَ اكقایو هی ػُؼ.

تبٍ)چٌؼ ؿّفٍ( ؿا ثـای اكقایو هیقاى هِبؿت ّ ػاًو كٌی عْػ ثَ تضویوبت ّ آهْفه اعتَبً هی یک ػّؿٍ کْ

ایي تضویوبت ّ آهْفه کبهالً ُؼكوٌؼ ثْػٍ ّ ػؿ ؿامتبی اؿّبی ًیبفُبی تْمؼَ ىکل عْاٌُؼ گـكت. ػؿ  ػُؼ.

 قاؿ اّبكَ ًوی کٌؼ.تین ؿّی ُیچ کؼام اف آیتن ُب کبؿ ًوی کٌؼ ّ هبثلیتی ثَ ًـم اك Spikeْٓل ارـای 

ؿا ػؿ یک امپـیٌت اًزبم هی ػُؼ.  Spike ،. ػؿ ؿّیکـػ اّل تینػّ ؿّیکـػ ّرْػ ػاؿػ Spikeثَ ْٓؿ کلی ثـای ارـای 

اعتَبً ػاػٍ هی ىًْؼ. ػؿ ایي ؿّفُب تین  Spikeػؿ ایي ؿّیکـػ هنوتی اف فهبى )ؿّفُبی ( امپـیٌت ثـای ارـای 

ىـکت ػاىتَ ثبىٌؼ. ثـعی تْمؼَ  Spikeثَ اهْؿ كٌی تْمؼَ ًوی پـػافػ. الفم ًینت کَ ُوَ اػْب ػؿ 

 .(5-5)ىکل ػٌُؼگبى ُوچٌبى هی تْاًٌؼ ثَ کبؿ عْػ ػؿ تْمؼَ ثپـػافًؼ



 

 دس اعپشیٌت Spike: هذل هفِْهی 5-5ؽکل 
 

ثَ ػلیل ایي کَ امپـًیتی ّرْػ ًؼاؿػ  Spikeثیي امپـیٌت ُب اًزبم هی ىْػ. ػؿ ایي ًْع  Spikeػؿ ؿّیکـػ ػّم، 

َ ػِؼٍ تین ث Spike. اًتغبة ًْع (6-5)ىکل ت ػاىتَ ثبىٌؼىـک Spikeُوَ اػْب هی تْاًٌؼ ُوقهبى ػؿ 

م ثـای طـاؿی امتلبػٍ هی ىْػ ّ ًْع ػّّهؼوْالً ًْع اّل ثـای صل هْاًغ صنبك ّ اتْمؼَ هی ثبىؼ. 

 ؼ.ٌهنبئلی امت کَ صل آًِب فهبى ثیيتـی ٓلت هی کٌ

 

 تیي اعپشیٌت Spike: هذل هفِْهی 5-6ؽکل 
 

ى یک ؿّهـاؿ امت ػ Spikeبهَ ؿیقی ًوْػ ثَ عًَْ اگـ یک ٌؼ ػیگـ آیتن ُب ثـًؿا ًیق هبً Spikeٍْالً ثِتـ امت ا

هْرْػ ػؿ آى ثَ ػؿمتی تغویي فػٍ عْاُؼ  Spikeامپـیٌت اًزبم ىْػ. ػؿ ایي ٍْؿت صزن امپـیٌت ثب تْرَ ثَ 

ُبیی کَ ثیي امپـیٌت ُب ارـا  Spike. ثـًبهَ ؿیقی ثـای ىؼ ّ آیتن ُب ثَ ْٓؿ کبهل ػؿ امپـیٌت اًزبم هی ىًْؼ



ُب ثبػج هی ىْػ کَ ػؿ تؼؼاػ امپـیٌت ُب ّ فهبى  Spikeهی ىًْؼ ُن ػاؿای اُویت امت. ثـًبهَ ؿیقی 

Release  .چـا کَ ثـعی اف اعتاللی ایزبػ ًيْػSpike  ُبی کَ ثیي امپـًیت ُب ارـا هی ىًْؼ ثغيی اف فهبى

Release .ثب ایي ّرْػ گبُی صنبمیت ّ ّـة الؼزل ثـعی هْاًغ ثبػج هی  ؿا ثَ عْػ اعتَبً عْاٌُؼ ػاػ

بؿ پبییي امت اهب ثَ ُـ ُبیی ثنیSpikeاصتوبل ارـای چٌیي  ُب عبؿد اف ثـًبهَ ارـا ىًْؼ.Spikeىْػ ثـعی 

 ٍْؿت تین ثبیؼ عْػ ؿا ثـای هْارَِ ثب ُـ ىـیطی آهبػٍ مبفػ.

ت رلنبت هْرْػ ػؿ امپـیٌت رلنبتی تکـاؿی ُنتٌؼ. ثؼیي هؼٌی کَ ػؿ ْٓل تْمؼَ ثَ کـات ّ ثَ ٍْؿ

ػالٍّ ثـ رلنبت ىـس ػاػٍ ىؼٍ ػؿ ایي كَل رلنبت ػیگـی ًیق ّرْػ ػاؿػ کَ  پـیْػیک اًزبم هبثل اًزبم اًؼ.

ایي رلنبت ػوْهبً تْمٔ عْػ تین ُب اثؼاؽ، تٌظین ّ ػؿ  کوتـ اًزبم هی ىًْؼ ّ ثـگقاؿی آًِب اعتیبؿی امت.

امکـام ملبؿىی هی ىًْؼ. گبُبً رلنبت هـمْم ػؿ امکـام هبًٌؼ رنلَ ثـًبهَ ؿیقی امپـًیت، رلنَ 

 ّفاًَ ّ ... ًیق تْمٔ ثـعی تین ُب ػؿ رِت ثِجْػ کبؿایی ملبؿىی هی گـػًؼ.ؿ

  



 فصل ؽؾن:

 تخویي ّ تشآّسد
ثـای ٍضیش اًزبم ػاػى ُـ کبؿی ثـًبهَ ؿیقی ػهیوی ًیبف امت. ایي ثـًبهَ ؿیقی ػهین ىبهل ثـآّؿػ فهبى اًزبم 

آى کبؿ ًیق هی ثبىؼ. ارـای یک پـّژٍ ثب امتلبػٍ اف امکـام ًیق اف ایي هبئؼٍ هنتخٌی ًینت. ثَ ػلیل ػؼم 

ی ػىْاؿ ثْػٍ ّ اؿلت اف ػول تغویي امتلبػٍ هی هطؼیت ػؿ پـّژُبی ًـم اكقاؿی ُوْاؿٍ فهبى ثٌؼی ّ ثـًبهَ ؿیق

ىْػ. تغویي ثَ هؼٌی گوبًَ فًی ػؿ ؿاثطَ ثب هّْْػی امت ّ ُـ چَ ایي گوبى ػهین تـ ثبىؼ ٓجیؼتبً ّوبًت 

ارـایی ثیيتـی ُن عْاُؼ ػاىت. تْمؼَ ػٌُؼگبى ُیچ گبٍ ًوی تْاًٌؼ ثَ ْٓؿ ػهین اهْؿ هـثْٓ ثَ یک پـّژٍ 

كی ثؼّى تؼییي آًِب ًیق پـّژٍ هبثل ارـا ًوی ثبىؼ. تْمؼَ ػٌُؼگبى ثـای ایي کبؿ اؿلت اف ؿا تؼییي کٌٌؼ اف ٓـ

 تغویي ثَ ربی تؼییي امتلبػٍ هی کٌٌؼ. 

ػؿ تغویي مؼی هی ىْػ تب صؼ هوکي آًچَ ثَ ّاهغ اتلبم عْاُؼ اكتبػ پیو ثیٌی ىْػ. ثـای ػمت یبثی ثَ 

یو اف ایي ػؿ پـّژٍ ُبی ػیگـ آفهبیو ىؼًؼ امتلبػٍ ًوْػ تب یک تغویي هٌبمت ثِتـ امت اف تکٌیک ُبیی کَ پ

ّوي کویٌَ کـػى فهبى، ؿینک عطب ػؿ آى ًیق ثَ صؼاهل ثـمؼ. تْمؼَ ػٌُؼگبى ػؿ امکـام ػؿ ثنیبؿی اف هْاهغ 

 اف تغویي ّ ثـآّؿػ کوک هی گیـًؼ. ثَ ْٓؿ کلی چِبؿ ثغو هِوی کَ ثبیؼ ثـای آًِب ثـآّؿػ ٍْؿت ثگیـػ ػجبؿت اًؼ

، صزن امپـیٌت، ثـآّؿػ آیتن ُبی ثک الگ ّ ؿًّؼ ارـایی امپـیٌت هی ثبىؼ. ػؿ اػاهَ تکٌیک Releaseاف فهبى 

 ُبیی ػؿ ؿاثطَ ثب ایي چِبؿ ػمتَ اؿائَ هی ىًْؼ:

 Releaseتخویي 

ُب تکـاؿُبیی ُنتٌؼ کَ ثغيی اف ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ػؿ آًِب مبعتَ Releaseُوبًطْؿ کَ پیو تـ گلتَ ىؼ 

ُبی هغتلق هوکي امت ثَ Releaseهی ىْػ. ثؼیِی امت ایي تکـاؿُب ػؿ فهبى هضَْؿ ُنتٌؼ. ایي فهبى ػؿ 

 هؼوْالً تبثغ هيتـی امت ّ ثب ُوبٌُگی اّ اًتغبة هی ىْػ. Releaseٍْؿت هتلبّتی اًتغبة ىْػ. فهبى 

Releaseُ :ػؿ ٍْؿت ًـم اكقاؿ ػؿعْامت ىؼٍ، فهبى تؼییي ىؼٍب هؼوْالً ثَ ػّ ٍْؿت ثـًبهَ ؿیقی هی ىًْؼ .

(. ایي فهبى هوکي امت ػؿ اثتؼای 6-1اّل، هؼوْالً هيتـی فهبًی ؿا ثـای تضْیل ًـم اكقاؿ تؼییي هی کٌؼ)ىکل 

بى تؼییي ىؼٍ ًـم اكقاؿ)یب ُب اًتغبة ىْػ. تین امکـام هْظق امت ثـ امبك فهReleaseپـّژٍ ثـای ُوَ 

هتلبّت ثبىؼ ّ ثب ُـ  Releaseثغيی اف ًـم اكقاؿ( کبؿ کٌٌؼٍ ؿا اؿائَ کٌؼ. ایي فهبى ُوچٌیي هی تْاًؼ ثـای ُـ 

اًتغبة ىْػ. هبلک هضَْل ثبیؼ ثـ امبك ایي فهبى تؼییي ىؼٍ آیتن ُب ّ هبثلیت ُبیی ؿا  Releaseثبؿ ارـای یک 

ثؼیِی امت کَ ایي ػول چٌؼاى  Releaseػؿ ثک الگ هضَْل ّاؿػ مبفػ. ػؿ اثتؼای  کَ تین هی تْاًؼ آهبػٍ کٌؼ

کبهل ّ ثب رقئیبت ٍْؿت ًوی پؾیـػ ّ اؿلت ثَ هنبئل کلی هٌتذ هی ىْػ. ایي هنبئل کلی هی تْاًٌؼ فیـ 

عی مینتن ُبی یک مینتن ًـم اكقاؿی ثبىٌؼ. ثـآّؿػ ایي فیـ مینتن ُب کبؿ آمبًی ًجْػٍ ّ ثَ ارـای ثـ

 تکٌیک ُب ًیبفهٌؼ امت)ثب ایي تکٌجک ُب ػؿ اػاهَ كَل آىٌب عْاُیؼ ىؼ(.



 

 تَ سّػ صهاى تؼییي ؽذٍ Release: تشًاهَ سیضی 6-1ؽکل 
 

(. ػؿ ایي ىکل ثـًبهَ ؿیقی 6-2ُب، ًـم اكقاؿ ػؿعْامت ىؼٍ هی ثبىؼ)ىکل Releaseٍْؿت ػّم ثـًبهَ ؿیقی 

هيتـی ثؼّى تؼییي فهبًی عبً، هبثلیت ُبیی ؿا ػؿ اًتِبی تکـاؿ ثؼؼی ثَ ػٌْاى ًـم اكقاؿ کبؿ کٌٌؼٍ ٓلت هی 

کٌؼ. ایي هبثلیت ُب هبًٌؼ صبلت هجل ثَ ٍْؿت کلی اؿائَ هی ىًْؼ. ایي ثبؿ ػکل صبلت هجل تین امکـام ّظیلَ 

اؿػ. ًبگلتَ پیؼا امت کَ ایي فهبى ًجبیؼ اف صؼ ّ صؼّػ هْؿػ ًظـ هيتـی كـاتـ ؿا ثـ ػِؼٍ ػ Releaseتؼییي فهبى 

 ثب امتلبػٍ اف تکٌیک ُبیی هبثل اًزبم امت. Releaseؿّػ. ایي ًْع ثـًبهَ ؿیقی 

 



 تَ سّػ ًشم افضاس دسخْاعت ؽذٍ Release: تشًاهَ سیضی 6-2ؽکل 
 

 تخویي طْلی

ُوبًطْؿ کَ هی ػاًیؼ یک ًـم اكقاؿ اف الیَ ُبیی چْى ثبًک ػاػٍ، الیَ هؼوبؿی، الیَ کبهپًٌْت، الیَ ؿاثٔ کبؿثـػی 

ّ ... تيکیل ىؼٍ امت. ایي الیَ ُب ثَ ٍْؿت هزبفی ؿّی ُن هـاؿ ػاؿًؼ. ُـ هبثلیتی کَ ػؿ ًـم اكقاؿ پیبػٍ 

هبثلیت ُب ثـای پیبػٍ مبفی اف اّلیي الیَ ثَ موت  مبفی هی ىْػ اف ُوَ الیَ امتلبػٍ هی کٌؼ. ُـ کؼام اف

(. ثَ تغویٌی کَ ثـ امبك هبثلیت ُب ٍْؿت گیـػ تغیوي ْٓلی 6-3آعـیي الیَ ػؿ ْٓل صـکت هی کٌؼ)ىکل 

ُوبًطْؿ کَ گلتَ ىؼ ثب رقئیبت ّ ثَ ٍْؿت هبثلیت ٍْؿت ًوی گیـػ. ػؿ ایي ًْع  Releaseگْیٌؼ. ػؿ تغویي 

)فهبى یب صزن آى( ثـآّؿػ هی ىًْؼ. ػّ  Releaseهطؼبت ثقؿگ تْمٔ تین ثـای تؼییي  تغویي فیـ مینتن ُب ّ

 تکٌیک ثـای چٌیي ثـآّؿػی ّرْػ ػاؿػ: هیبًگیي ثـآّؿػ ُب ّ ٓجوَ ثٌؼی ثـآّؿػُب.

 

 : تخویي طْلی )تش اعاط قاتلیت(6-3ؽکل 
 

هنتول ًظـ عْػ ؿا ؿارغ ثَ ثـآّؿػ اّلیي تکٌیک ثـ ایي امبك امت کَ اػْبی گـٍّ اثتؼا ُـ کؼام ثَ ٍْؿت 

هطؼبت ّ فیـ مینتن ُب )کَ ثَ ٍْؿت هزقا اًزبم هی ىْػ( اؿائَ هی کٌٌؼ. ثِتـ امت ثـای صلع امتوالل 

ًظـات آًِب ثَ ٍْؿت ًْىتبؿی اؿائَ گـػًؼ تب ًظـ یک تْمؼَ ػٌُؼٍ ثـ ػیگـی احـ گؾاؿ ًجبىؼ. اهیؼ امت کَ ایي 

ؼ؛ تب ثب هیبًگیي گیـی آى ثتْاى ثَ ثـآّؿػی ّاصؼ ؿمیؼ. اهب ػؿ ٍْؿتیکَ ثـآّؿػُب ثَ ثـآّؿػُب ًقػیک ثَ یکؼیگـ ثبىٌ

ُن ًقػی ًجبىؼ صتوبً ثبیؼ ثب امتلبػٍ اف تکٌیک ىلبف مبفی ثَ ػؿک ّاصؼی اف هّْْع هْؿػ ثضج ؿمیؼ. ایي 

 ؿّه ثـای اؿلت هبثلیت ُب ّ فیـ مینتن ُب هبثل اػوبل امت.

ؼٍ ثـ امبك ػیؼگبٍ عْیو ثـآّؿػی آفاػاًَ ؿا پیو عْاُؼ گـكت. ایي هّْْع ثبػج ػؿ تکٌیک اّل ُـ تْمؼَ ػٌُ

هی ىْػ اتلبم ًظـ ؿّی یک ثـآّؿػ ثَ ػىْاؿی اهکبى پؾیـ ثبىؼ. ػؿ تکٌیک ٓجوَ ثٌؼی ثـآّؿػ ُب، ُـ یک اف 

ثبىٌؼ ثَ اػْبی تین كؤ هی تْاًٌؼ ثـآّؿػُبی هيغَی ؿا گقیٌو کٌٌؼ. ایي ثـآّؿػ اف پیو تؼییي ىؼٍ هی 

ّ ... تؼییي ىًْؼ. ایي کبؿ ثبػج هی  18، 13، 9، 4، 2، 1ْٓؿ هخبل ثـآّؿػُب ثـای یک تین هوکي امت ثَ ٍْؿت 

ىْػ ثـآّؿػُب ػاؿای صؼ ّ صؼّػی هيغٌ ثبىٌؼ ّ اف ػهتی اكـآی ػؿ تؼییي آًِب پـُیق ىْػ. ػؿ تکٌیک ًیق ثب 

 صؼ ؿا ثـای هبثلیت هْؿػ ثضج اؿائَ کـػ.امتلبػٍ اف ىلبف مبفی هی تْاى ثَ ؿاصتی ثـآّؿػی ّا

 تخویي ػشضی

ایي ًْع تغویي ػکل صبلت هجل ثَ ٍْؿت ػـّی ًـم اكقاؿ هْؿػ اًتظبؿ ؿا هْؿػ ثـؿمی هـاؿ هی ػُؼ. ثـای فهبى 

امتلبػٍ ًوْػ.  Releaseُبیی کَ تؼؼاػ ّ پیچیؼگی هبثلیت ُب فیبػ ثبىؼ هی تْاى اف ؿّه ػـّی ثـای ثـآّؿػ یک 

ؿّه ُـ الیَ ثَ ٍْؿت رؼاگبًَ هْؿػ ثـؿمی هـاؿ هی گیـػ ّ ثـای آى ثـآّؿػی رؼاگبًَ اؿائَ هی ػؿ ایي 

(. صزن ُـ الیَ ثـ امبك ًـم اكقاؿی کَ ثبیؼ پیبػٍ مبفی ىْػ پیو ثیٌی هی ىْػ. ًتیزَ ایي 6-4ىْػ)ىکل 

 هی ثبىؼ. Releaseثـؿمی ُب ثـآّؿػ ًـم اكقاؿ ػؿ یک 



 

 اعاط الیَ ُا(: تخویي ػشضی)تش 6-4ؽکل 
 

هضؼّػیت ایي ؿّه ػؿ ایي امت کَ ثـای ثـآّؿػی ٍضیش ًیبف ثَ تزـثَ فیبػی ػؿ فهیٌَ تْمؼَ اف مْی اػْبی 

امکـام هی ثبىؼ چـا کَ ػؿ ایي ؿّه هبثلیت ُب ثَ ّّْس هيبُؼٍ ًوی ىًْؼ تب ثتْاى ثـ امبك آًِب تغویٌی 

 کَ چٌؼاى رؼیؼ ًینتٌؼ ثنیبؿ کبؿآهؼ امت. ٍضیش ؿا ٍْؿت ػاػ. ایي ؿّه ثَ ّیژٍ ثـای مینتن ُبیی

 تشآّسد سیغک ُا ّ هْاًغ

ٌُگبهی کَ ثَ یک تْمؼَ ػٌُؼٍ ثَ یک هبثلیت یب یک فیـ مینتن ًگبٍ هی کٌؼ ػؿ صویوت ثَ چگًْگی پیبػٍ 

مبفی آى هی اًؼیيؼ. تْمؼَ ػٌُؼگبى ثـ امبك هِبؿت ّ تزـثَ عْػ اؿلت ثـای صل هنبئل اف ؿاٍ صل ُبی 

آفهْػٍ ىؼٍ ای امتلبػٍ هی کٌٌؼ. ایي ؿاٍ صل ُب تب فهبى پیبػٍ مبفی چٌؼاى هؼتجـ ًینتٌؼ ّ ثـ هيغٌ ّ 

امبك صؼك ّ گوبى اؿائَ هی ىًْؼ. اهب ثب ؿّیکـػی ّاهغ ثیٌبًَ اؿلت ایي ؿاٍ صل ثَ ُویي ٍْؿت پیبػٍ مبفی 

ىًْؼ ثنیبؿ هِن امت کَ هی ىًْؼ. اف آًزبیی کَ تغویي هبثلیت ُب ثـ امبك ُویي ؿاٍ صل ُب اًزبم هی 

ؿینک امتلبػٍ اف آًِب ًیق پیو ثیٌی ىْػ. ؿینکی کَ هوکي امت هٌزـ ثَ ایزبػ یک هبًغ ىْػ ّ هبًؼی کَ ػؿ 

ٍْؿت ػؼم امتلبػٍ اف آى ؿاٍ صل ظبُـ ًوی ىؼ. ثٌبثـایي یب ثبیؼ ؿّه ّ فهبى ایي هبًغ ًیق ػؿ ثـًبهَ ؿیقی لضبظ 

 ػٍ اف ؿاٍ صلی رؼیؼ ٍْؿت پؾیـػ.ىْػ ّ یب ثب تغویي هزؼػاً ثب امتلب

 

ُـ تغویٌی هوکي امت ثب اىتجبٍ ؿّثـّ ىْػ؛ چـا کَ ُوبًطْؿ کَ گلتَ ىؼ تغویي ؿّه ػهیوی ًینت ّ 

تؼجیَ  Releaseامبك هنتضکوی ثـای ارـا ًؼاؿػ. پل ػؿ ًتیزَ ثِتـ امت ؿاُی ثـای رجـاى ایي اىتجبُبت ػؿ 

ی ثیو اف آًچَ کَ ثـآّؿػ ىؼٍ ثـای تغویي اؿائَ ىْػ. ایي ثبػج ىْػ. ثَ ػجبؿتی ػیگـ ایي هِن امت کَ هؼؿ

 هی ىْػ کَ ػؿ ٍْؿت عطب ػؿ ثـآّؿػُب ثب کوجْػ فهبى هْارَِ ًيْین.

ثَ ُـ ٍْؿتی کَ اًزبم ىْػ ّاثنتَ ثَ ًیبفُب ّ ًظـ هيتـی امت؛ فیـا اّمت کَ ػؿ ًِبیت ػؿ  Releaseتغویي 

ػ. اهب اف ٓـكی هوکي امت ػؼم آالع اّ اف چگًْگی تْمؼَ ثبػج ًـم اكقاؿ تضْیل هی گیـ Releaseاًتِبی 

ىْػ. ثَ ُـ صبل ثَ ػلیل ػّ ٓـكَ ثْػى ایي هّْْع ُوْاؿٍ ثبیؼ ثبالًنی  Releaseاًتظبؿ ؿیـ ّاهؼی اّ اف تغویي 

 ثیي آًچَ هيتـی اًتظبؿ ػاؿػ ّ آًچَ تین ثَ ٍْؿت ّاهؼی هی تْاًؼ اًزبم ػُؼ ثـهـاؿ ىْػ.

 پشیٌتتخویي حجن اع

ُب ػاؿای صزن هی ثبىٌؼ. ثَ ایي هؼٌی کَ چٌؼ آیتن ثک الگ ػؿ آًِب هبثل اًزبم Releaseامپـیٌت ُب ُوبًٌؼ 

امت. اهب ثبیؼ تْرَ ىْػ کَ آیتن ُبی ثک الگ هتلبّت ُنتٌؼ ّ ًجبیؼ ثـ امبك تؼؼاػ آًِب امپـیٌت ُب ؿا ثـًبهَ 

کَ هؼبػل  Story Pointؼ ػاؿای ّاصؼی ُنتٌؼ ثَ ًبم ؿیقی کـػ. آیتن ُبی ثک الگ ُوبًطْؿ کَ پیيتـ گلتَ ى

ؿّف هی ثبىؼ. اف آًزبیی کَ آیتن ُبی ثک الگ ثـ امبك ایي ّاصؼ مٌزیؼٍ هی ىًْؼ، صزن امپـیٌت ؿا ًیق -ًیـّ

ثبیؼ ثـ ایي امبك ثـآّؿػ ًوْػ)ثِتـیي توخیل امپـیٌت هی تْاًؼ یک تـم ػؿمی ػؿ ػاًيکبٍ ثبىؼ. ػؿ یک تـم هی 

ّاصؼ هـاؿ ثگیـًؼ(. ػؿ  20ّاصؼ ػؿك اعؾ کـػ ّ هوکي امت تؼؼاػ ػؿك ُبی هغتللی ػؿ ایي  20اًؼافٍ تْاى ثَ 

صویوت ثب تغویي صزن امپـًیت تؼییي هی کٌین ثب چٌؼ ًیـّ، چٌؼ ؿّف هی تْاًین ػؿ یک امپـیٌت ًْػی ؿّی 

کَ امپـیٌت گٌزبیو ػاىتَ ثبىؼ  تْمؼَ اًـژی ثگؾاؿین. ُـ آیتن ًیـّ ّ فهبى عبٍی ؿا ٓلت هی کٌؼ ّ تب فهبًی

آى آیتن ُب ثـای یک الگ آى امپـیٌت اعؾ هی ىًْؼ. صبل ثبیؼ ػیؼ کَ چگًَْ هی تْاى صزن امپـیٌت ؿا تغویي 

 فػ. ثـای ایي ًْع تغویي تکٌیک ُبی فیـ پیيٌِبػ هی ىًْؼ:



 (Velocityتخویي تش اعاط هیاًگیي عشػت)

ُـ امپـیٌت ػاؿای صزوی امت کَ پیو اف ارـای آى تؼییي هی ىْػ. ارـای یک امپـًیت هوکي امت تکویل 

ُبی تؼییي ىؼٍ ػؿ اثتؼای امپـیٌت ؿا پيتیجبًی ًکٌؼ. ثَ ایي هؼٌی کَ اهکبى ػاؿػ ػؿ پبیبى  Story Pointُوَ 

ُبی تکویل ىؼٍ اف هوؼاؿ ثـآّؿػ  Story Pointُب تکویل ًيًْؼ ّ هوؼاؿ کل  Story Pointامپـیٌت ثغيی اف 

 Story Pointىؼٍ اثتؼایی کوتـ ثبىؼ. ٓجن تؼـیق مـػت امپـیٌت ثَ هؼٌی ارـای ّاهؼی امپـیٌت ثـ امبك 

(. اػْبی امکـام )ثب 6-5امت کَ هی تْاًؼ ثـاثـ یب کوتـ اف صزن ثـآّؿػ ىؼٍ اثتؼایی یک امپـیٌت ثبىؼ)ىکل 

تنبهش( اؿلت هبیلٌؼ ایي مـػت ؿا ُوْاؿٍ ثِجْػ ثجغيٌؼ. اهب ایي هیل ًجبیؼ ثبػج ىْػ کَ صزن امپـًیت ُب 

ؿا ثَ  Story Pointمیـ ٍؼْػی ثَ عْػ ثگیـػ؛ چـا کَ اگـ تین ػؿ امپـیٌت ُبی هجل ًتْاًنت صزن ثبالیی اف 

 ًغْاُؼ تْاًنت ثَ آى كبئن آیؼ.ق اتوبم ثـمبًؼ اصتوبالً ػؿ ایي امپـیٌت ًی

 

 : حجن ّ عشػت یک اعپشیٌت6-5ؽکل 
 

ػؿ ایي ًْع تغویي هٌطن ثـ ایي امت کَ ثب گـكتي هیبًگیٌی اف مـػت ُوَ امپـیٌت ُبی اًزبم ىؼٍ تین 

(. ایي تکٌیک تغویي ػّ پیو 6-6عْاُؼ تْاًنت ثَ صزن هٌبمجی ثـای امپـیٌت ربؿی ػمت پیؼا کٌؼ)ىکل 

اّل ایٌکَ ثبیؼ صؼاهل مَ امپـًیت ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ کَ ثتْاى اف آًِب هیبًگیي گـكت. ثَ ػجبؿت ػیگـ  ىـٓ ػاؿػ:

ایي تکٌیک ثـای امپـًیت ُبی اثتؼایی هبثل امتؼبل ًوی ثبىؼ. ػّم ایٌکَ اگـ مـػت امپـیٌت ُبی گؾىتَ ثَ 

ػ مـػت امپـیٌت ُب گؾىتَ هوکي ُن ًقػیک ًجبىؼ گـكتي هیبًگیي چٌؼاى ؿاٍ گيب ًغْاُؼ ثْػ. اعتالف فیب

امت ًبىی ثـآّؿػ ًبىیبًَ ّ یب ثـّف هيکالت رؼی ػؿ تْمؼَ ثبىؼ کَ ایي ًیق ثَ ًْثَ عْػ هی تْاًؼ ؿًّؼ 

 تْمؼَ ؿا ثب چبلو ُبیی رؼی ؿّثـّ مبفػ.

 

 (Velocityتخویي اعپشیٌت تش اعاط هیاًگیي عشػت): 6-6ؽکل 
 



 تخویي تش اعاط عْاتق اعپشیٌت ُا

تکٌیک پیو چٌؼاى ثؼاى تْرَ ًوی کٌؼ میـ اتلبهبتی امت کَ ػؿ امپـیٌت ُبی اعیـ ؿط ػاػٍ امت. كـُ آًچَ 

ىْػ ػؿ اثتؼای پـّژٍ ثَ ػلیل ػؼم ُوبٌُگی اكـاػ یب ثیـّى ؿكتي ًبگِبًی ثـعی مـػت امپـیٌت ًنجت ثَ 

اكقایو یبكتَ ّ هتؼبهت آى مـػت صزن آى ثنیبؿ پبییي ثبىؼ. اهب ثب اػاهَ ؿًّؼ تْمؼَ یکپبؿچگی ًیـّی اًنبًی 

امپـًیت ُب ثیيتـ ىؼٍ امت. ػؿ هخبلی ػیگـ هوکي امت ػؿ ؿًّؼ امپـًیت پیيیي صبػحَ ای ثبػج عنـاى 

ػیؼى هٌبثغ كیقیکی مبفهبى)هبًٌؼ کبهپیْتـُبّ ...( ىْػ. ثؼیِی امت کَ ایي گًَْ هنبئل ثب ػُْ ىؼى 

بهی ُنتٌؼ. ثب ػؿ ًظـ گـكتي ایي گًَْ هنبئل اگـ تغویي ثـ امپـیٌت صل ًغْاٌُؼ ىؼ ّ ُوچٌبى ثَ هْت عْػ ث

امبك مـػت امپـیٌت ُبی اعیـ اًزبم ىْػ کَ تین ىبًل ثیيتـی ثـای یکنبى کـػى صزن پیو ثیٌی 

ىؼٍ ّ مـػت ّاهؼی اًتِبی امپـیٌت ػاؿا عْاُؼ ىؼ. ًکتَ هِوی کَ ثـای تغویي صزن امپـیٌت ّرْػ ػاؿػ 

ـ امبك مـػت ّاهؼی امپـیٌت ُبی گؾىتَ ٍْؿت پؾیـػ ّ ًَ صزن پیو ثیٌی ایي امت کَ تغویي ثبیؼ ث

 ىؼٍ آًِب؛ چـا کَ صزن ٍـكبً یک پیو ثیٌی اف امپـیٌت امت ّ مـػت ارـا ّاهؼی آى امپـیٌت هی ثبىؼ.

ـ ثـای ارـا ایي تکٌیک الفم امت کَ ًیـّ ّ فهبى امپـیٌت ػؿ صبل ثـآّؿػ ثب ًیـّ ّ فهبى امپـیٌت هبهجل ثـاث

ثبىؼ)کَ اؿلت ایي چٌیي امت(. ػؿ ؿیـ ایي ٍْؿت ثبیؼ تجؼیلی ػؿ ایي ثیي اًزبم ػاػ تب اىکبلی ػؿ ثـآّؿػ صزن 

 امپـیٌت پیو ًیبیؼ. ثـای ایي ػول ثِتـ امت كـهْل مبػٍ فیـ امتلبػٍ ًوْػ:

 یي صزن امپـًیت ربؿیؿّف امپـیٌت ربؿی*) صزن پیو ثٌی ىؼٍ امپـیٌت هجل / مـػت ّاهؼی امپـیٌت هجل(=تغو –ًیـّ 

هی ثبىؼ ّ ثَ  1تب  0ثغو اّل كـهْل ًنجت مـػت ثَ صزن امپـیٌت هجل هی ثبىؼ. ایي ًنجت ػؼػی ثیي 

ثبىؼ ثَ ایي هؼٌی امت کَ  1ؿّف امپـیٌت ّاهؼی امتلبػٍ هی ىْػ. اگـ ایي ػؼػ -ػٌْاى ّـیجی ثـای ًیـّ

ای امپـیٌت ربؿی ػاؿین ثـای تغویي امتلبػٍ هی ؿّف ثـ-صزن ثب مـػت امپـًیت ثـاثـ ثْػٍ ّ ُـ آًچَ ًیـّ

 (.6-7کٌین. اهب اگـ کوتـ اف یک ثْػ، ثبػج هی ىْػ هؼؿی کوتـ اف امتؼؼاػ هْرْػ امتلبػٍ کٌین)ىکل 
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امپـیٌت هجل ثَ ػالیلی امپـیٌت هطلْثی ػؿ ایي تکٌیک ثبیؼ کوی ثب اصتیبٓ ػول کـػ؛ چـا کَ هوکي امت 

ًجبىؼ ّ تبحیـ ثؼ عْػ ؿا ثـ ؿّی امپـیٌت ربؿی ًیق ثگؾاؿػ. ػؿ ایي گًَْ هْاهغ ثِتـ امت اف هیبًگیي ػّ امپـیٌت 

 هجل ّ یب اف امپـیٌت ُبی هجل تـ ثـای ثـآّؿػ امتلبػٍ کـػ.



 تخویي تش اعاط تجشتَ

آى ُن ایي امت کَ ثـای امپـیٌت ُبی اثتؼایی ّ ىـایٔ عبً هبثل  ُـ ػّ تکٌیک هجل ػاؿای یک اىکبل ثْػًؼ ّ

امتلبػٍ ًینتٌؼ. صتی ثب ّرْػ ایي تکٌیک ُب ثبف ُن ػؿ تین ُبی امکـام اػْب تزـثَ عْػ ؿا ػؿ تغویي ُـچَ 

یي ٍضیش تـ صزن امپـیٌت تؤحیـ هی ػٌُؼ. ػؿ امپـیٌت ُبی اثتؼایی ُیچ مبثوَ کبؿی ثـای تین ّرْػ ًؼاؿػ، اف ا

ؿّ ثبیؼ ثـ امبك تزـثَ تین ػؿ پـّژٍ هجلی تغویٌی هٌبمت ؿا اؿائَ ػاػ. گبُی ًیق ثَ ػلیل ایزبػ ىـایطی عبً 

 )هخالً ثیـّى ؿكتي چٌؼ تي اف اػْب ػؿ هیبًَ امپـیٌت( تین امکـام هزجْؿ ثَ تـییـ ثـآّؿػ صزن امپـیٌت هی ىْػ.

ی تزـثَ ّ ُوبٌُگی ػؿّى تیوی هی ثبىٌؼ ثِتـ هبثل ارـا ًبگلتَ پیؼا امت کَ ایي ؿّه ثـای تین ُبیی کَ ػاؿا

امت. اهب تین ُبیی کَ اف ایي تزـثَ ثی ثِـٍ ُنتٌؼ اصتوبالً ػؿ امپـیٌت ُبی اثتؼایی ػچبؿ هيکل ثـآّؿػ هی 

ىًْؼ کَ ایي اف ًظـ كٌی اهـی امت ٓجیؼی ّ هؼوْل. ػؿ ایي گًَْ هْاهغ ثِتـ امت تین اف صزن پبییي ػؿ 

 ی اثتؼایی امتلبػٍ کٌؼ تب ّوي کنت تزـثَ کبكی اف ُوبٌُگی ػؿّى تیوی ًیق ثـعْؿػاؿ ىْػ.امپـیٌت ُب

 تشآّسد آیتن ُای تک الگ

ػؿ كَل پیو ػیؼین ایي ثـآّؿػ ثک الگ ػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت اًزبم هی ىْػ. ایي ثـآّؿػ ثَ هٌظْؿ 

صْْؿ اػْبی تین تْمؼَ ّ هبلک هضَْل اًزبم هی آهبػٍ مبفی ثک الگ امپـیٌت اًزبم هی ىْػ. ایي ػول ثب 

ىْػ. صْْؿ هبلک هضَْل ثـای چٌیي ػولی القاهی امت. هبلک هضَْل ثبیؼ آیتن ُبیی کَ ػؿ ثک الگ هضَْل 

هـاؿ ػاؿًؼ ؿا یک ثَ یک ثـای تین تيـیش کٌؼ ّ هْىکبكبًَ آًِب ؿا هْؿػ ثضج هـاؿ ػُؼ. پل اف ایي ػول هؼوْالً 

ًگی مبعت آیتن هی اًؼیيٌؼ. ػؿ ایي ثیي اگـ اثِبهی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ هی تْاًٌؼ اػْب ُـ یک ثَ چگْ

هنتویوبً اف هبلک هضَْل کوک ثگیـًؼ. ثِتـ امت ثـؿمی آیتن ُب ثب ثضج ّ گلتگْ هیبى اػْب ُوـاٍ ثبىؼ تب 

ًؼ ّ مپل ػؿ ُوَ اثؼبػ آیتن ثـای تین ىلبف ىْػ. هؼوْل ثـ ایي امت ؿاٍ صل ُب اثتؼا تْمٔ اػْب اؿائَ ىْ

 صْْؿ روغ ثـؿمی ىًْؼ. ػؿ ًِبیت  ثـآّؿػ ثـ امبك ؿاٍ صلی کَ پیيٌِبػ هی ىْػ، ٍْؿت عْاُؼ پؾیـكت.

 تخویي آیتن ُا

ثَ ػّ ٍْؿت هیبًگیي ّ ٓجوَ ثٌؼی ثـآّؿػُب اًزبم هی  Releaseتغویي آیتن ُوبًٌؼ تغویي فیـ مینتن ُب ػؿ 

پؾیـػ. اثتؼا ُـ یک اف اػْب ثَ ٍْؿت رؼاگبًَ ّ هنتول ثـآّؿػ عْػ ؿا اف آیتن ثیبى هی کٌؼ. هزؼػاً تؤکیؼ هی ىْػ 

اؿی ىْػ چـا کَ احـ گؾاؿی ًظـات ػیگـاى ثظ عًَْ اكـاػ اؿىؼ ػثِتـ امت اف ؽکـ ىلبُی ّ تـتیجی ًظـات عْػ

ػیگـاى ارتٌبة ًبپؾیـ امت. ػؿ ٍْؿتی کَ ثـآّؿػُب ًقػیک ثَ یکؼیگـ ثبىؼ )کَ اصتوبالً ثب ىلبف مبفی اًزبم  ثـ

ىؼٍ چٌیي عْاُؼ ثْػ( ثب گـكتي هیبًگیٌی اف ثـآّؿػُب هی تْاى ثَ ثـآّؿػ ّاصؼی ؿمیؼ. اهب اگـ ثـآّؿػُب چٌؼاى ثَ 

 ٍ ّ اف پیو تؼـیق ىؼٍ امتلبػٍ کـػ.ُن ًقػیک ًجبىؼ ثِتـ امت اف ثـآّؿػُبی ٓجوَ ثٌؼی ىؼ

هقیت ایي ؿّه ػؿ ایي امت کَ اف ؿیق ىؼى اكـآی ػؿ ثـآّؿػ تْمٔ اكـاػ رلْگیـی هی ىْػ ّ اصتوبل یکنبى 

ىؼى ثـآّؿػُب ثیيتـ هی ىْػ. ػؿ ایي ٍْؿت ًیق هوکي امت ثـآّؿػ ُب چٌؼاى ثَ یکؼیگـ ًقػیک ًجبىؼ. ایي عْػ 

جْػى ػیؼگبٍ اػْبی تین ػؿ عًَْ یک آیتن ثبىؼ. ثؼیِی امت کَ ُـ ثـآّؿػی هی تْاًؼ ػلیلی ثـای هيبثَ ً

تـاک گؾاىتي ایي تْریضبت عْػ هی تْاًؼ ىکَ تْمٔ كـػی اًزبم ىْػ ػاؿای تْریَ عبً عْػ هی ثبىؼ. ثَ ا

 هْرجبت ؿمیؼى ثَ یک ثـآّؿػ ّاصؼ ؿا هِیب مبفػ.

 تخویي تجشتی آیتن ُا

ػؿ هٌِؼمی ًـم اكقاؿ ثـ امبك تلکـات اًتقاػی اًزبم هی ىْػ. ثَ ػلت  ُوبًطْؿ هی ػاًین اؿلت تَویوبت

ایي کَ هبُیت هٌِؼمی ًـم اكقاؿ هبثل كـهْلَ ىؼى ًوی ثبىؼ، چٌؼاى ًوی تْاى اف هْاًیي کن اًؼطبف ّ 

 هضبمجبتی ػؿ آى امتلبػٍ کـػ. ػؿ ثنیبؿی اف تَویوبت ػؿ امکـام ًوو تزـثَ ّ ًْع تلکـ ثنیبؿ هِن رلْ ػاػٍ

هی ىْػ. اػْبی امکـام ًیق هؼوْالً تزـثَ تْمؼَ عْػ ؿا ػؿ ثـآّؿػ آیتن ُب تبحیـ هی ػٌُؼ. گبُی ثب امتلبػٍ اف 

ُویي ؿّه ثؼّى امتلبػٍ اف ُیچ تکٌیکی ّ ٍـكبً ثب اؿائَ ًظـی هؼتجـ اف مْی یکی اف اػْب ثـآّؿػ ثَ مـػت 

ؼ آهؼ کَ ثب ًگبٍ کـػى ثَ یک آیتن ثَ ؿاصتی اًزبم هی ىْػ. ثـای تین ُبی ثب تزـثَ صتی گبُی پیو عْاُ

ثـآّؿػ ٍضیضی اف آى ثؼمت هی آیؼ. اهب ػؿ ٓـف ػیگـ هبرـا ػؿ ٍْؿت اكـآ ػؿ امتلبػٍ اف ؿّه ُبی تزـثی 

هوکي امت اىتجبُبت رجـاى ًبپؾیـی ػؿ ثـآّؿػ آیتن ُب ؿط ػُؼ. پل ثِتـ امت اف ُـ ػّ ؿّه ثَ ىکلی هتْافى 

 ـػت ػول ػؿ ثـآّؿػ آیتن ُب، ؿینک ثـآّؿػ اىتجبٍ ًیق پبییي ثبىؼ.امتلبػٍ ىْػ تب ّوي م

 ؽکغتي آیتن ُا

گبُی آیتن ُبیی کَ تْمٔ هبلک هضَْل اًتغبة هی ىًْؼ ثنیبؿ ثقؿگ ُنتٌؼ. ایي اهـ عْػ ثبػج کبُو 

ى تْاًبیی تین ػؿ ؿمیؼى ثَ یک ثـآّؿػ هطلْة هی ىْػ. ػؿ ٍْؿتی تيغیٌ ػاػٍ ىْػ یک آیتن ثب ىکنتَ ىؼ

ثَ آیتن ُبی کْچکتـ ثِتـ ثـآّؿػ عْاُؼ ىؼ، ثبیؼ اف هبلک هضَْل ػؿعْامت ىْػ کَ ایي ػول ؿا ثؼّى لطوَ 



ػیؼیي یب اف ثیي ؿكتي کبؿثـػُبی آى آیتن ثقؿگ اًزبم ػُؼ. یبػآّؿی هی ىْػ کَ تٌِب كـػی هی تْاًؼ ایي ػؿ ثک 

ػکل آى ًیق ّرْػ ػاؿػ گبُی آیتن ُبیی الگ هضَْل تـییـی ایزبػ کٌؼ ىغٌ هبلک هضَْل هی ثبىؼ. صبلت 

آًوؼؿ کْچک ُنتٌؼ کَ ثـآؿّػ هنتول آًِب ًبکبؿآهؼ ّ ؿیـ ّـّؿی امت. ثِتـ امت ػؿ ایي گًَْ هْاهغ ثب تـکیت 

 کـػى آًِب آیتن ُبی ثقؿگتـی ایزبػ کـػ ّ ثـآّؿػ هٌبمت تـی ؿا ثَ آى ًنجت ػاػ.

 پیؼ تیٌی سًّذ اجشایی اعپشیٌت

اٍلی تْمؼَ ػٌُؼگبى ػؿ ؿامتبی تْمؼَ، چگًْگی ؿًّؼ ارـایی امپـیٌت هی ثبىؼ. ایي  یکی اف ػؿؼؿَ ُبی

ػؿؼؿَ ُوْاؿٍ صتی ػؿ ْٓل ارـای یک امپـیٌت ًیق ّرْػ ػاؿػ. تین تْمؼَ ُویيَ ثبیؼ ّّؼیت ؿّفُبی آتی 

یٌ ػاػٍ یک امپـیٌت ؿا پیو ثیٌی کٌؼ. چـا کَ ػؿ هيکلی ّ هبًؼی هبثل صل امت کَ پیو اف ّهْع آى تيغ

ىْػ. گبُی ػؿ تْمؼَ آیتن فّػتـ اف آًچَ تَْؿ هی ىْػ تکویل هی ىًْؼ ّ گبُی ًیق امپـیٌت پبیبى هی یبثؼ ّ 

ُوچٌبى آیتن ُبیی ّرْػ ػاؿًؼ کَ صتی کبؿ ثـ ؿّی آًِب ىـّع ُن ًيؼٍ امت. هوکي امت ػؿ اػاهَ ثب پیو 

یلی هبػؿ ثَ اػاهَ کبؿ ًجبىٌؼ. ُوَ ایي هيکالت گـكتي ؿّیکـػی هبًؼی پیو آیؼ یب ثـعی تْمؼَ ػٌُؼگبى ثَ ػال

ثـای یک پـّژٍ اهـی امت ارتٌبة ًبپؾیـ؛ اهب آًچَ هِن امت ىیٍْ ؿّیبؿّیی تین تْمؼَ ثب آًِب ّ ًضٍْ صل کـػى 

 آًِب امت.

ثی اکخـ هيکالت ػاؿای ؿاٍ صل ُنتٌؼ. تٌِب ًگـاًی ػؿ هْؿػ آًِب فهبى تيغیٌ آًِب امت. اگـ تین ثتْاًؼ ثَ عْ

پیو ثیٌی کٌؼ کَ ػؿ فهبى آتی چَ هيکالتی ثَ ّرْػ عْاٌُؼ آهؼ، صتی ایي تْاى ّرْػ ػاؿػ کَ اف ّهْع آًِب ًیق 

پیيگیـی ثَ ػول آیؼ. هيکالتی کَ ػؿ آیٌؼٍ هـاؿ امت ثَ ّرْػ آیٌؼ اّلیي احـ عْػ ؿا ػؿ فهبى صبل عْاٌُؼ 

ػؿ ْٓل ارـای آى ؿا هطبلؼَ کٌین ثَ ثَ آالػبت  گؾاىت. ثَ ایي هؼٌی کَ اگـ ثَ عْثی ؿًّؼ ارـایی امپـیٌت

ثنیبؿ ثب اؿفىی ؿارغ ثَ اتلبهبت آیٌؼٍ امپـیٌت عْاُین ؿمیؼ. یکی اف ایي ًْع هطبلؼبت )ّ ثَ رـأت هِوتـیي 

هی ثبىؼ. ثب تـییـ ّّؼیت عٔ ّاهؼی کَ ًنجت ثَ عٔ ایؼٍ آل مٌزیؼٍ هی ىْػ، ثَ  Sprint BurnDownآى( 

ؼٍ یک امپـیٌت ؿا پیو ثیٌی کـػ ّ ثـای ثِجْػ آى اهؼاهبتی ٍْؿت ػاػ. ایي اهؼاهبت هی تْاًؼ ؿاصتی هی تْاى آیٌ

اّبكَ کـػى ًیـّی اًنبًی ثیيتـ، اكقایو مبػتی کبؿ ؿّفاًَ ّ یب صتی اّبكَ کـػى آیتن ُبی ثیيتـ ثَ ثک الگ 

 امپـیٌت ثبىؼ.

ی اًزبم ىؼٍ هيبثَ هی ثبىؼ. ػؿ ایي ؿّه یکی ػیگـ اف ؿّه هوبینَ الگْی ارـای امپـیٌت ثب امپـیٌت ُب

ًضٍْ تکویل آیتن ُب ثب ّ چگًْگی پیيـكت آى ثب یک امپـیٌت اًزبم ىؼٍ هوبینَ هی ىْػ. تْرَ ىْػ کَ 

امپـیٌت اًزبم هی تْاًؼ یک امپـیٌت عْة یب ّؼیق ثبىؼ. ػؿ ایي صبلت تٌِب ًْع هوبینَ تلبّت هی کٌؼ. ثَ 

یَ امپـیٌت هْكن ثْػ تین ثبیؼ مؼی کٌؼ کَ امپـیٌت ربؿی هبًٌؼ آى ّ یب ْٓؿ کلی اگـ امپـیٌت هْؿػ هوبم

ثِتـ ارـا ىْػ. ّ اگـ امپـیٌت هؾکْؿ امپـیٌتی هْحـ ّ ؿّبیت ثغو ًجْػ اف هيبثِت الگْی آى ثب ؿًّؼ ارـایی 

تَ ثب اصتوبل امپـیٌت ربؿی رلْگیـی ثَ ػول آیؼ. ثبیؼ ُوْاؿٍ ثَ یبػ ػاىتَ ثبىین کَ اتلبهبت ؿط ػاػٍ ػؿ گؾى

فیبػ ػؿ آیٌؼٍ ُن ظِْؿ عْاٌُؼ ػاىت. ثٌبثـایي ثِتـ امت اف ىـایٔ پیو آهؼٍ ػؿ گؾىتَ ّ صبل ثـای ثِجْػ آیٌؼٍ 

 (.6-8امتلبػٍ کٌین)ىکل 
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 تخؼ دّم

 TFS: هؼشفی ُفتنفصل 
ارـای یک هتؼّلْژی ثؼّى امتلبػٍ اف اثقاؿ هی تْاًؼ  ُب هی ثبىٌؼ.ُبی ُـ هتؼّلْژی اثقاؿیکی اف هِوتـیي آیتن 

هيکل ّ ػؿ هْاؿػی ؿیـ هوکي ثبىؼ. ثـای امکـام ًیق هبًٌؼ ثنیبؿی اف هتؼّلْژی هؼیـیت پـّژٍ اثقاؿُبیی ّرْػ 

کلی هی تْاى آًِب ؿا ثَ ػّ ًْع كیقیکی ّ اهب ثَ ْٓؿ  ُـ کؼام اف ایي اثقاؿُب هقایب ّ هؼبیت عبً عْػ ؿا ػاؿًؼ. ػاؿػ.

ثٌؼی کـػ. اثقاؿُبی كیقیکی ػؿ صویوت ثَ اثقاؿُبیی گلتَ هی ىْػ کَ اف کبهپیْتـ ثِـٍ ًوی هزبفی تونین 

ایي گًَْ اثقاؿ ُب اف ًْىت اكقاؿُبیی چْى کبؿؾ، ّایت ثـػ ّ کبؿت تيکیل هی ىًْؼ. ػؿ هوبثل ایي اثقاؿُب،  ثـًؼ.

ثَ کوک کبهپیْتـ اىبؿٍ ػاؿػ. ػؿایي ًْع اثقاؿُب کل اػوبل رْػ ػاؿػ کَ ثَ هؼیـیت هتؼّلْژی اثقاؿُبی هزبفی ّ

 هؼیـیتی ػؿ ارـا هتؼّلْژی تْمٔ ًـم اكقاؿ ٍْؿت عْاُؼ گـكت.

ػؿ هوبم هوبمیَ، اثقاؿُبی كیقیکی ًنجت ثَ اثقاؿُبی هزبفی مٌتی تـ ُنتٌؼ. ثَ ػجبؿت ػیگـ هی تْاى گلت 

ّ پـ  آهؼامتلبػٍ اف ایي گًَْ اثقاؿ اؿلت فهبى ثـ، ًبکبؿ ثِـٍ ًوی ثـًؼ. CASEاثقاؿُبی كیقیکی ػوالً اف هقایبی 

اثقاؿُبی كیقیکی ُوبًطْؿ کَ  .ؼیق اًزبم هی ىْػاىتـاک آالػبت ثَ ّمیلَ ایي اثقاؿُب ثنیبؿ ّ ُقیٌَ امت.

اف ًبهيبى پیؼا امت ًیبف ثَ یک هضیٔ كیقیکی ػاؿًؼ ّ تْمٔ آى هضیٔ هضؼّػ هی ىًْؼ. ؿػگیـی پـّژٍ تْمٔ 

 ایي اثقاؿ ثنیبؿ ًبکبؿآهؼ ّ کٌؼ ٍْؿت هی گیـػ.

اثقاؿ  يمبفی ای ػٍآهب ُنتٌؼ. اهب ػؿ آى مْ اثقاؿُبی هزبفی ثَ ّاهغ ّّؼیتی ػکل اثقاؿُبی كیقیکی ؿا ػاؿا

ػؿ  CASEثب ػیگـ اثقاؿ  اف آًزبیی کَ اثقاؿُبی هزبفی ًـم اكقاؿ هی ثبىٌؼ، هی تْاًٌؼ اؿفاى تـ ّ ؿاصت تـ هی ثبىؼ.

ثؼیِی امت کَ اػوبلی چْى ثبیگبًی، گقاؿه گیـی ّ ؿػگیـی اف  اؿتجبٓ ثـ هـاؿ کٌٌؼ. UML فثبى تْمؼَ هبًٌؼ اثقاؿ

اف ٓـین اثقاؿ هزبفی هی تْاى ثَ ّمیلَ هضیٔ ُبیی هخل ایٌتـًت  آمبى تـ اًزبم عْاٌُؼ پؾیـكت.ٓـین ًـم اكقاؿ 

ثَ ْٓؿ کلی هی تْاى  نیبؿی اف کبؿُب ؿا ثَ ٍْؿت عْػکبؿ اًزبم ػاػ.ثَ اىتـاک آالػبت پـػاعت ّ ُوچٌیي ث

گلت اثقاؿُبی هزبفی گقیٌَ هٌبمت تـی ثـای چبالک مبفی تْمؼَ ًـم اكقاؿ هی ثبىٌؼ. ثَ ػلت ثـتـی ایي 

 اثقاؿُب ػؿ اػاهَ کتبة ٍـكبً ثَ هؼـكی ایي ػمتَ عْاُین پـػاعت.

 هی ثبىؼ. Team Foundation Serverیکی اف کبهل تـیي اثقاؿُبیی کَ تب ثَ اهـّف ثـای امکـام هؼـكی ىؼٍ 

TFS  یک ُنتَ ػولیبتی هؼیـیت تْمؼَ ًـم اكقاؿ امت کَ ّظیلَ آى یکپبؿچَ مبفی مبیـ ًـم اكقاؿُبی هؼیـیت

پيتیجبًی هی ىًْؼ ػجبؿت اًؼ اف: هؼیـیت پـّژٍ، ػؿیگیـی آیتن ُبی  TFSپـّژٍ هی ثبىؼ. ػولیبتی کَ تْمٔ 

ُب، گقاؿه گیـی، هؼیـیت آفهبیيگبٍ Buildکبؿی، کٌتـل ًنغَ، هؼیـیت تنت کیل، عْػکبؿ مبفی 

  (.Virtual Labهزبفی)

TFS اهب آًچَ ؿا ػؿ ایي کتبة ثَ آى عْاُین پـػاعت آهْفه امکـام ػؿ  عْػ ىبهل ثغو ُبی هتٌْػی هی ثبىؼ

TFS هی ثبىؼ. TFS  ػالٍّ ثـ امکـام اف هتؼّلْژی ُبی ػیگـی چْىMSF  .ًیق پيتیجبًی هی کٌؼTFS  اثقاؿی

کبهل ّ هزِق رِت ارـای ثی ػیت ّ ًوٌ امکـام. ُـ آًچَ ػؿ كَل ُبی پیو ؿارغ ثَ امکـام امت ثنیبؿ 

ثنیبؿ آمبى امت ّ هيبُؼٍ عْاُؼ ىؼ  TFSیبػگیـی  گلتَ ىؼ ػؿ ایي ثغو ثَ ٍْؿت ػولی اؿائَ هی گـػًؼ.

 کَ امتلبػٍ اف آى صتی ثؼّى آهْفه هجلی ًیق هینـ عْاُؼ ثْػ.

TFS مَ اف  ّ هضیٔ کبؿثـی ػیگـ اثقاؿُب ثـای ارـا امتلبػٍ هی کٌؼ. ػاؿی اثقاؿ ّ هضیٔ هنتولی ًوی ثبىؼ

اثقاؿ . Visual Studio ،Excel  ّShare Pointامتلبػٍ ًوْػ ػجبؿت اًؼ اف:  TFSاثقاؿُبیی کَ تْمٔ آًِب هی تْاى اف 

Share Point  ثب امتلبػٍ اف یک پْؿتبلTFS  َؿا اؿائَ هی ػُؼ. ثَ ّمیلExcel  ًیق هی تْاى ثبTFS  ُوبًٌؼ یک

هی  Visual Studioهْرْػ امت  TFSاهب کبهل تـیي اثقاؿی کَ ثـای کبؿ ثب  ٍلضَ گنتـػٍ پیيـكتَ کبؿ کـػ.

 Visual ػاؿػ. TFSیک ًـم اكقاؿ ثـًبهَ ًْینی امت ثیيتـیي یکپبؿچگی ؿا ثب  Visual Studio. اف آًزبیی کَ ثبىؼ

Studio ؿثـی عْػ هضیٔ ثنیبؿ کبؿآهؼی ؿا ثـای کبؿ ثب اف ٓـین ؿاثٔ کبTFS  ػؿ اعتیبؿ کبؿثـاى هـاؿ هی ػُؼ. ػؿ ایي

آهْفه ُب هجتٌی ثـ ایي ثقاؿ اؿائَ ّ ػؿ اػاهَ  اًتغبة ىؼٍ امت Visual Studioاثقاؿ  TFSکتبة ثـای کبؿ کـػى ثب 

 هی ىًْؼ.

ٍـكبً ًیبف ثَ  Visual Studioػؿ  TFSّرْػ ًؼاؿػ. ثـای ارـا ىؼى  Visual Studio تْرَ ىْػ کَ ًیبف ثَ ًَت کبهل

یکی اف هضَْالت ىـکت هبیکـّمبكت هی ثبىؼ ّ تْمؼَ ًـم  Visual Studio هی ثبىؼ. Team Explorerهضیٔ 



اهب ایي هّْْع ػلیلی ثـ ػؼم تْاًبیی تْمؼَ  اكقاؿ تْمٔ آى هجتٌی ثـ پلت كـم ُبی ایي ىـکت ٍْؿت هی گیـػ.

ًوی ثبىؼ. ثَ ػجبؿت ػیگـ ُـ تین تْمؼَ  TFS  ّVisual Studioػٌُؼگبى ػیگـ پلت كـم ُب ػؿ امتلبػٍ اف تـکیت 

 ای كبؿؽ اف ًْع پلت كـم ًـم اكقاؿ تضت تْمؼَ عْػ هی تْاًؼ ثـای هؼیـیت پـّژٍ اف تـکیت كْم امتلبػٍ ًوبیؼ.

TFS  َثَ عْثی پيتیجبًی هی کٌؼ.  مینتن ػبهل ُبی عبًْاػٍ ّیٌؼّفاف ُوTFS  ػؿ ػمتَ کالیٌت ُب ؿّی

ثَ ٍْؿت کالیٌت ًَت ىْػ اف  TFSهبثل ًَت امت. گلتٌی امت کَ اگـ  XP ،Vista  ّ7ّیٌؼّف ُبیی چْى 

 TFS، متَ مـّؿػؿ ػ ًوی تْاى امتلبػٍ کـػ. Share Pointثـعی اهکبًبت آى هخل گقاؿه گیـی ّ یکپبؿچَ مبفی 

ثـای هؼیـیت هتوـکق هی ثبىؼ ّ  TFSامبمبً امتلبػٍ اٍلی  ّ ثبالتـ هبثل ًَت امت. 2003ؿّی ّیٌؼّفُبی 

ؿّی یک ّیٌؼّف مـّؿ هی تْاى ثَ کل هبثلیت  TFSثِتـ امت ثَ ربی کالیٌت ؿّی یک مـّؿ ًَت ىْػ. ثب ًَت 

 ُبی آى ػمت یبكت.

 پیؼ ًیاصُای ًصة

IIS پیو اف ًَت :TFS  اثتؼا ثبیؼ ؿّی ّیٌؼّفIIS  ًََت ىؼٍ ثبىؼ. ًنغIIS  ثبالتـ  6هْؿػ ًیبف صتوبً ثبیؼ ّ

 ػؿ ّیٌؼّفُبی مـّؿ ثَ ٍْؿت پیو كـُ ّرْػ ػاؿػ. IIS اًتغبة ىْػ. الفم ثَ ؽکـ امت کَ

Team Explorer (Visual Stadio) :TFS  َثـای هؼیـیت پـّژٍ هضیطی کبؿثـی هزقایی ًؼاؿػ ّ ُوبًطْؿ کَ گلت

هی تْاى اف  Visual Studioثـای ارـا آى امتلبػٍ هی ىْػ. ػؿ ٍْؿت ػؼم توبیل ثَ ًَت  Visual Stadioىؼ اف 

Team Explorer  .ثَ ربی آى ثِـٍ ثـػTeam Explorer بیت هضیطی ؿایگبى امت ّ آى ؿا هی تْاى ثَ ؿاصتی اف م

 هْرْػ امت. Team Explorerیک ًنغَ اف  TFSهبیـّمبكت ػاًلْػ ًوْػ. ُوچٌیي ػوْهبً ػؿ پکیذ 

SQL Server 2008 :TFS  ثَ ػلت امتلبػٍ اف ػاػٍ ُبی فیبػ ّ پیچیؼٍ ًیبف ثَ یکDBMS .ثـای ایي  ثنیبؿ هْی ػاؿػ

هی تْاى اف  TFSامتلبػٍ ًوْػ. ثـای هؼیـیت ػاػٍ ُبی  SQL SERVERهٌظْؿ هی تْاى اف یکی اف ًنغَ ُبی 

ایي ًنغَ کَ ثَ ٍْؿت ؿایگبى ػـَّ هی ىْػ،  ( امتلبػٍ کـػ.SQL SERVERایي ًـم اثقاؿ) Expressًنغَ 

ثبیؼ تْرَ ػاىت کَ ػؿ  کبكی امت. TFSًوی ثبىؼ اهب ثـای ؿاٍ اًؼافی  SQL SERVERىبهل ُوَ اهکبًبت 

 TFSّرْػ ًؼاؿػ ػؿ ًتیزَ ًوی تْاى اف هبثلیت ُبی گقاؿه گیـی  Reporting Sreviceهبثلیت  Expressًنغَ 

ّ ثبالتـ امتلبػٍ ىْػ. ثب ًَت  Standardثبیؼ اف ًنغَ  TFSثـای امتلبػٍ اف ُوَ هبثلیت ُبی  امتلبػٍ ًوْػ.

 امتلبػٍ ًوْػ. TFSایي ًنغَ ثـ ؿّی یک ّیٌؼّف مـّؿ، هی تْاى ثَ ٍْؿت کبهل اف ُوَ اهکبًبت 

Excel یکی اف اثقاؿُبیی کَ هی تْاًؼ ثَ ػٌْاى هضیٔ کبؿی اف آى امتلبػٍ کـػ :Excel .ایي ًـم اكقاؿ یک  هی ثبىؼ

 Visual Studioهـاؿ ػاؿػ. صتی اگـ اف  MS Officeثـًبهَ هؼیـیت ٍلضَ گنتـػٍ هی ثبىؼ کَ ػؿّى هزوْػَ 

 ًـم اكقاؿی ربًجی رِت تضلیل ػاػٍ ّ گقاؿه گیـی امتلبػٍ کـػ. هی تْاى ثَ ػٌْاى Excelامتلبػٍ هی ىْػ، اف 

Share Piont .ایي اثقاؿ یک كْبی کبؿی امت کَ ػؿ تْمؼَ ًـم اكقاؿ ُبی مبفهبًی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ :

Share Point  هی تْاًؼ اف ٓـین یک پـّتبل تضت ّة هؼیـیتTFS  .ؿا تنِیل ثغيؼShare Point  یکی اف ثِتـیي

 Share Pointاثقاؿُبیی امت کَ ثـای هؼیـیت پـّژٍ ُبی ثقؿگ ثب تین هغتلق امتلبػٍ هی ىْػ. ثـای ارـای 

 صتوبً ثبیؼ اف ّیٌؼّف مـّؿ امتلبػٍ ىْػ.

آى ًَت ىْػ. ایي  1صتوبً ثبیؼ مـّیل پک  TFSامتلبػٍ هی ىْػ، پیو اف ًَت  VS 2010ػؿ ٍْؿتیکَ اف تزکش: 

 ُوغْاًی ثیيتـی ػاىتَ ثبىؼ ّ کبؿاتـ ارـا ىْػ. TFSثب  Visual Studioثبػج هی ىْػ مـّیل پک 

 TFSساٌُوای ًصة ّ ساٍ اًذاصی 

آى اف مبیت هبیکـّمبكت ػاًلْػ ىْػ. ًنغَ ای ػاًلْػ هی ىْػ  ISOایي امت کَ كبیل  TFSاّلیي گبم ًَت 

Trial  ّ ؿّف اػتجبؿ ػاؿػ. ػؿ ٍْؿت عـیؼ الینٌل ایي هضَْل هی تْاى ثَ ٍْؿت ًبهضؼّػی اف ایي  90هی ثبىؼ

 ًـم اكقاؿ امتلبػٍ ًوْػ.

هی ثبىؼ. ػؿ هضتْیبت  Team Explorerػاًلْػ ىؼٍ اف مَ پْىَ هِن تيکیل هی ىْػ. اّلیي پْىَ  ISOكبیل 

-Visual Studioثب ارـا کـػى كبیل  هـاؿ ػاػٍ ىؼٍ امت. Team Explorerایي پْىَ كبیل هْؿػ ًیبف ثـای ًَت 

ts.exe  ّیقاؿػ ًَتTeam Explorer .ارـا هی ىْػ 

ثیتی. پْىَ ُب ُـ یک كبیل ُب ًَت ایي ػّ  64ثیتی ّ ًنغَ  32هـاؿ ػاؿػ: ًنغَ  TFSػّ ًنغَ  TFSػؿ پکیذ 

 TFSهْرْػ ػؿ یکی اف ایي ػّ پْىَ ّیقاؿػ ًَت  Setup.exeًنغَ ؿا ثَ ىکل هزقا ػؿ ثـ ػاؿًؼ. ثب ارـا کـػى كبیل 

 ارـا هی ىْػ.



ثـای ًَت ثَ صؼّػ  TFSثِتـ امت هنیـ ًَت پیيٌِبػی پؾیـكتَ ىْػ. الفم ثَ ؽکـ امت کَ  TFSثـای ًَت 

MB 800 .كْبی عبلی ًیبف ػاؿػ 

 :(1-1کل ى(ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ْٓؿ پیو كـُ ُوَ آًِب اًتغبة ىؼٍ اًؼ TFSچِبؿ گقیٌَ ٌُگبم ًَت 

Team Foundation Server : ىبهل توبهی کبهپًٌْت ُبی هْػ ًیبف ًَت یک ًوًَْ رؼیؼTFS .هی ثبىؼ 

ExTeam Explorernsions for SharePoint Products and Technologies اگـ اف :Share Piont  ثـای ارـایTFS 

ثـ ؿّی مـّؿ هی  Share Pointثبیؼ ایي فیٌَ اًتغبة ىْػ. ایي گقیٌَ ىبهل پیکـثٌؼی ُبی  امتلبػٍ هی ىْػ

 ( ًیبفی ثَ ػالهت ػاؿ ثْػى ایي گقیٌَ ًوی ثبىؼ.Localامتلبػٍ ًوی ىْػ)صبلت  TFSثبىؼ. اگـ اف مـّؿ ثـای 

Team Foundation Server Proxy َىبهل کبهپًٌْت ُبیی ثـای پیکـثٌؼی مـّؿ هبىیٌی امت ک :TFS  ؿّی آى

 ًَت هی ىْػ.

Team Foundation Build Service ایي گقیٌَ ثـای ًَت کبهپًٌْت ُبی پیکـثٌؼی هبىیٌی امتلبػٍ هی ىْػ :

 هی ثبىؼ. TFSػؿ  Buildکَ هیقثبى  کٌتـل کٌٌؼٍ 

 ExTeam Explorernsions forًَت ىْػ ثَ ػالهت ػاؿ ثْػى  7ؿّی یک ّیٌؼّف کالیٌت هخل  TFSتؾکـ: اگـ 

SharePoint Products and Technologies  ّTeam Foundation Server Proxy .ًوی ثبىؼ 

 .(7-1)ىکل كـآیٌؼ ًَت اًزبم هی ىْػ Installثب فػى ػکوَ 

 

 TFS: تٌظیوات ًصة 7-1ؽکل 

ثـ ؿّی مینتن ػبهل اف پیو ًَت ًيؼٍ ثبىؼ  Net Framwork.پل اف پبیبى یبكتي ًَت ػؿ ٍْؿتی کَ 

 .(7-2)ىکل هی ىْػ Restartمینتن یک ثبؿ 



 

 TFS: فشآیٌذ ًصة 7-2ؽکل 
 

ثبیؼ آى ؿا  TFSپیو اف امتلبػٍ اف  عْاُین ىؼ. TFSپل اف ثْت ىؼى هزؼػ مینتن ّاؿػ كبف پیکـثٌؼی 

)ىکل ؿا یبكتَ ّ آى ؿا ارـا ًوْػ TfsMgmt.exeثبیؼ ػؿ هکبى ًَت  TFSپیکـثٌؼی ًوْػ. ثـای ارـای اثقاؿ پیکـثٌؼی 

3-7). 



 

 TFSکٌغْل هذیشیت : 7-3ؽکل 
 

 Teamثـای تٌظین اّلیي پیکـثٌؼی ثبیؼ ثـ ؿّی  هی ثبىؼ. TFSایي ٍلضَ کٌنْل اٍلی هؼیـیت ّ پیکـثٌؼی 

Project Collections  ّ کلیک ىْػConfigure Install Features  َاًتغبة ىْػ. ثب ایي ػول ٍلضConfiguration 

Center (7-4)ىکل گيْػٍ عْاُؼ ىؼ. 



 

 TFS: ّیضاسد پیکشتٌذی 7-4ؽکل 
 

 ُيت ًْع پیکـثٌؼی هغتلق ػؿ ایي پٌزـٍ ّرْػ ػاؿػ:

Basic ایي ًْع مـیغ تـیي ّ ؿاصت تـیي آهبػٍ مبفی :TFS .ایي ًْع پیکـثٌؼی هؼوْالً ثـای  ثـای ارـا هی ثبىؼ

ثَ رقء مـّیل ُبی  TFSتین ُبی کْچک امتلبػٍ هی ىْػ. ػؿ ایي ًْع پیکـثٌؼی هی تْاى ُوَ هبثلیت ُبی 

ؿّی  TFSػّ هبثلیت امتخٌب ىؼٍ اف ٓـین ًَت  ؿا امتلبػٍ کـػ. Share Pointگقاؿه گیـی ّ یکپبؿچَ مبفی 

 هبثل امتلبػٍ هی ثبىؼ. SQL SERVER ؿػّیٌؼّف مـّؿ ّ امتلبػٍ اف ًنغَ امتبًؼا

Standard یک مـّؿ ثـای ارـا آهبػٍ هی کٌؼ. مبیـ ّیژگی ُبی ایي پیکـثٌؼی هبًٌؼ : ػؿ ایي ًْع پیکـثٌؼیBasic 

 هی ثبىؼ.

Advanced صؼاکخـ اًؼطبف پؾیـی ؿا اؿائَ هی ػُؼ. اؿلت هبثلیت ُبی آى هبًٌؼ گقیٌَ : ایي ًْعStandard  ثب ایي

 Share Point ،SQL SERVER  ّSQL SERVERؿا ثـای  Remoteاربفٍ تؼـیق یک مینتن  Advancedتلبّت کَ 

Reporting Service .ُوچٌیي ایي ّیقاؿػ اهکبى پیکـثٌؼی  ؿا هی ػُؼKerberos Authertication  ثـای امتلبػٍ اف

 Reporting Serviceاؿائَ هی ػُؼ، اف ػیگـ اهکبًبت ایي پیکـثٌؼی اهکبى ؿیـ كؼبل کـػى  Share Pointمبیـ ًنغَ 

 ّShare Point InTeam ExplorergraTeam Explorerd .هی ثبىؼ 

Application-Tire Onlyیک  ن: اف ایي ًْع پیکـثٌؼی ثـای فهبًی کَ هی عْاُیTFS نیب یک مـّؿ ؿا تـییـ ػُی 

امتلبػٍ  DesasTeam Explorerr-Recoveryامتلبػٍ هی ىًْؼ. ُوچٌیي اف آى هی تْاى ثـای ارـای مٌبؿیْی 

 ىْػ.

Upgrade 2005: اف ایي گقیٌَ ثـای ثَ ؿّف ؿمبًی TFS  2008یب TFS .امتلبػٍ هی ىْػ 

Configure Team Foundation Server Proxyٌْاى یک : اف ایي گقیٌَ ثـای پیکـثٌؼی هبىیي ثَ ػTeam 

Foundation Server Proxy .امتلبػٍ هی ىْػ 



Configure Team Foundation Build Serviceٌٌَُگبهی امتلبػٍ هی ىْػ کَ ثغْاُین هبىیي ؿا ثَ  : اف ایي گقی

 پیکـثٌؼی کٌین. Build Controlػٌْاى یک 

Configure ExTeam Explorerntion for Share Point Product َایي گقیٌَ ًیق ٌُگبهی امتلبػٍ هی ىْػ ک :

 ػاىتَ ثبىین. Share Point InTeam ExplorergraTeam Explorerdؿا ثـای  TFSهَؼ پیکـثٌؼی 

 Startکلیک کـػى ؿّی  امتلبػٍ ىْػ. Advanedثِتـ امت اف گقیٌَ  TFSثـای امتلبػٍ اف ُوَ هبثلیت ُب ػؿ 

Wizard  ٍثبػج ثبف ىؼى پٌزـAdvanced Configuration Wizard .ؿػ اف تؼؼاػی هـصلَ تيکیل ایي ّیقا هی ىْػ

ثب کلیک  هی ثبىؼ کَ آالػبتی ػؿ عًَْ ّیقاؿػ ؿا اؿائَ هی ػُؼ. Wellcomeىؼٍ امت. ٍلضَ آؿبفیي ٍلضَ 

 Instanceثغو اّل  ایي ثغو ىبهل ػّ هنوت هی ثبىؼ. هی ىْین. Databaseّاؿػ ثغو  Nextؿّی ػکوَ 

آى ثَ ٍْؿت عْػکبؿ ػؿ  Instanceاف پیو ًَت ىؼٍ ثبىؼ، ًبم  SQL SERVERؿا هيغٌ هی کٌؼ. اگـ ًنغَ اف 

هی تْاى ٍضت  Testثَ ٍْؿت ػمتی ّاؿػ ىْػ ثب امتلبػٍ اف ػکوَ  Instanceایي هنوت هـاؿ هی گیـػ. اگـ ًبم 

مبعتَ ىْػ اعؾ هی  TFSؿ امت ثـای ثغو ػّم یک ثـچنت ثَ ػٌْاى ًبم ػیتبثینی کَ هـا آى ؿا آفهبیو کـػ.

 Use pre-existing emptyگـػػ. ایي ثـچنت ًجبیؼ هجالً امتلبػٍ ىؼٍ ثبىؼ ّ ثبیؼ یکتب ثبىؼ. اگـ گقیٌَ 

database(s)  ،ػالهت عْؿػٍ ثبىؼTFS  اف یک ػیتبثیل عبلی کَ هجالً مبعتَ ىؼٍ امت امتلبػٍ هی کٌؼ. ػؿ

 .(7-5)ىکل اهؼی ػیتبثیل ًوبیو ػاػٍ هی ىْػبم ّپبییي ایي ٍلضَ ًیق آالػبتی چْى ً

 

 TFS: تخؼ هؼشفی دیتاتیظ دس ّیضاسد پیکشتٌذی 7-5ؽکل 
 

هی ىْین. ایي صنبة ثَ ػٌْاى صنبة اٍلی  Acountّاؿػ هـصلَ ثؼؼ یؼٌی تؼییي  Nextثب کلیک ؿّی ػکوَ 

TFS  ّ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. ثـای تؼییي ایي صنبة ُن هی تْاى اف صنبة ُبی مینتوی امتلبػٍ کـػ

امتلبػٍ  TFSُن صنبة ُبی کبؿثـی. اگـ یک صنبة کبؿثـی هؼـكی ىْػ هی تْاى اف آى ثـای ُوَ تٌظیوبت 

َ هی ثبىؼ. ثب امتلبػٍ اف کـػ. ػؿ ؿیـ ایي ٍْؿت ػؿ ثغو ُبی ػیگـ ًیبف ثَ هؼـكی یک صنبة کبؿثـی رؼاگبً

 .(6-7)ىکل اف ؿكتي ثَ ثغو ُبی ػیگـ چک کـػ هی تْاى ٍضت صنبة ّ ؿهق ػجْؿ آى ؿا پیو Testػکوَ 



 

 TFS: تخؼ هؼشفی اکاًت دس ّیضاسد پیکشتٌذی 7-6ؽکل 
 

تؼییي هی  Application Tierػؿ ایي ثغو آالػبت الفم ثـای ّة مـّیل ًبم ػاؿػ.  Application Tierهـصلَ ثؼؼ 

هی ثبىؼ. تٍْیَ هی ىْػ هوبػیـ پیو  IISگـػػ. ایي آالػبت اف هجیل ًبم ّة مبیت، پْؿت ّ هنیـ هزبفی 

 .(7-7)ىکل وبى ٍْؿتی کَ ُنتٌؼ پؾیـكتَ ىْػكـُ ایي آالػبت ثَ ُ



 

 TFS: تخؼ اپلیکیؾي عشّیظ ّب دس ّیضاسد پیکشتٌذی 7-7ؽکل 
 

هی تْاى تؼییي ًوْػ کَ هبثلیت گقاؿه  Reportػؿ ثغو  گیـی هی ثبىؼ.هـصلَ ثؼؼ هـثْٓ ثَ تٌظیوبت گقاؿه 

 .(7-8)ىکل گیـی كؼبل ثبىؼ یب عیـ



 

 TFS: تخؼ گضاسػ گیشی دس ّیضاسد پیکشتٌذی 7-8ؽکل 
 

ػالهت  Configure Reporting for use with Team Foundation Severثـای كؼبل کـػى ایي هبثلیت ثبیؼ گقیٌَ 

 ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ.ثب ایي ػول مَ فیـ ثغو هـثْٓ ثَ تٌظیوبت هنوت گقاؿه گیـی  ثغْؿػ.

 Reporting Service Configurationثـای اػاهَ اػوبل تٌظیوبت گقاؿه گیـی اثتؼا ثبیؼ ثـعی پیکـثٌؼی ُب ػؿ 

Management(Reporting Services Configuration Manager)  هـتجٔ ثبSQL SERVER .ثب ارـای  اًزبم ىْػ

Reporting Service Configuration Managment  اف هضل ًَتSQL SERVER  ٍَلضConnection  آى ثبف هی

 .(7-9)ىکل ىْػ



 

 گضاسػ گیشی هذیشیت پیکشتٌذی عشّیظ: اتصال تَ 7-9ؽکل 
 

مـّؿ گقاؿه گیـی ؿا ّاؿػ کٌؼ. پل ّاؿػ کـػى  Instanceایي ٍلضَ اف کبؿثـ هی عْاُؼ کَ ًبم مـّؿ ّ ًبم 

 Reporting Service Configuration Managmentّاؿػ ثغو اٍلی  Connectآالػبت عْامتَ ىؼٍ ثب فػى کلیؼ 

اػوبل ًيؼٍ  Reporting Services Configuration Managerثَ ٍْؿت پیو كـُ آالػبت هْرْػ ػؿ  هی ىْین.

 ًوْػ. Applyُنتٌؼ ّ ثبیؼ ثَ ٍْؿت ػمتی ایي ثغو ُب ؿا 

صنبثی کَ مـّیل گقاؿه گیـی امتلبػٍ هی کٌؼ تؼییي هی گـػػ. ایي صنبة هی  Service Acountػؿ ثغو 

کلیک ىْػ. الفم ثَ ؽکـ امت کَ  Apply. پل تؼییي صنبة صتوبً ثبیؼ کلیؼ تْاًؼ مینتوی ّ یب کبؿثـی ثبىؼ

 .(7-10)ىکل یؼ ثـای ُـ ثغو ثَ ٍْؿت رؼاگبًَ ػول هی کٌؼایي کل



 

 : هؼشفی اکاًت عشّیظ تَ عشّیظ گضاسػ گیشی7-10ؽکل 
 

تؼییي هی ىْػ. ُوچٌیي ثبیؼ آالػبت تؼییي ُْیت  Report Serverهنیـ هزبفی  Web Service URLػؿ ثغو 

هيغٌ ىْػ. ثِتـ  TCPّ پْؿت  IPثـای ایي اهـ الفم امت آػؿك  گقاؿه گیـی ًیق هيغٌ ىْػ.ّة مـّیل 

امتلبػٍ ىْػ. ُوچٌیي ثِتـ امت ثـای پْؿت  All Assignedیؼٌی  Address IPامت ثـای ایي اهـ اف گقیٌَ اّل 

TCP  ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىیؼ کَ ػؿ پبیبى صتوبً ثبیؼ ؿّی ػکوَ اًتغبة ىْػ.  80ًیق هوؼاؿApply ىکل کلیک ىْػ(

11-7). 



 

 عشّیظ گضاسػ گیشی دس Web Service URL: تٌظیوات 7-11ؽکل 
 

کـػى  Applyتؼییي ىْػ. ثب  Report Managerًیق ثبیؼ یک هنیـ هزبفی ثـای  Report Manager URLثـای ثغو 

 .(7-12ٍْؿت لیٌک ثَ ًوبیو ػؿ عْاُؼ آهؼ)ىکل  ثَ URLایي ثغو  هنیـ هزبفی ػؿ ثغو 



 

 دس عشّیظ گضاسػ گیشی Manager URL: تٌظیوات 7-12ؽکل 
 

هـثْٓ ثَ یک ثغو اف  Reporting Services Configuration Managerُـ کؼام اف ثغو ُبی تٌظین ىؼٍ ػؿ 

 Reporting Servicesهوکي امت پل اف اػوبل ُوَ تٌظیوبت ػؿ  هی ثبىؼ. TFSتٌظیوبت گقاؿه گیـی 

Configuration Manager  ّTFS  .ثبف ُن ػؿ ثغو پیکـثٌؼی ثـای ػمتـمی ثَ ّة مـّیل هيکلی ایزبػ ىْػ

اف  Database( ًوْػ. ثـای ایي کبؿ ثبیؼ ػؿ ثغو Changeػؿ ایي صبل ثبیؼ ػیتبثیل مـّؿ گقاؿه گیـی ػُْ)

Reporting Services Configuration Manager کبكی امت ؿّی ػکوَ ٍْؿت پؾیـػ .Change Database  اف

Current Report Server Database .ایي ػول ثبػج ثبف ىؼٍ ّیقاؿػ  کلیک ىْػDatabase Change .عْاُؼ ىؼ 

ػؿ ٍلضَ اّل ایي ّیقاؿػ تؼییي هی ىْػ کَ ػیتبثینی رؼیؼ مبعتَ ىْػ یب اف ػیتبثیل ُبی هْرْػ امتلبػٍ 

 .(7-13ىکل (ىْػ. ثب تْرَ ثَ هيکل یبػ ىؼٍ ثِتـ ػیتبثیل رؼیؼ مبعتَ ىْػ



 

 : ّیضاسد ایجاد دیتاتیظ دس عشّیظ گضاسػ گیشی7-13ؽکل 
 

ػؿ ایي ثغو  عْاُین ؿكت. Database Serverثَ هـصلَ ثؼؼ یؼٌی  Nextک ؿّی ػکوَ یثب اًتغبة گقیٌَ اّل ّ کل

 .(7-14)ىکل ًبم مـّؿ ّ ًْع تيغیٌ ُْیت تؼییي هی ىْػ



 

 عشّیظ گضاسػ گیشی عشّس: ّسّد ًام 7-14ؽکل 
 

)ىکل ثؼؼ ػؿ ؿاثطَ ثب آالػبت عْػ ػیتبثیل ًظـ ًبم آى ّ فثبى هْؿػ امتلبػٍ آى اف کبؿثـ پـمیؼٍ هی ىْػهـصلَ 

15-7). 



 

 ّسّد ًام دیتاتیظ جذیذ عشّیظ گضاسػ گیشی: 7-15ؽکل 
 

)ىکل ػؿعْامت هی ىْػ کَ ثِتـ امت ثؼّى تـییـ ؿُب ىْػ Credentialsهـصلَ ثؼؼ ًیق آالػبتی ػؿ ؿاثطَ ثب 

16-7). 



 

 : تٌظیوات اػتثاسعٌجی عشّیظ گضاسػ گیشی7-16ؽکل 
 

ػولیبت ایزبػ  Nextػؿ هـصلَ آعـ ًیق عالٍَ اف تٌظیوبت تؼییي ىؼٍ ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ. ثب کلیک ؿّی 

کـػى تٌظیوبت  Apply( ًیبف ثَ Databaseػیتبثیل رؼیؼ اًزبم هی ىْػ. ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىیؼ ػؿ ایي ثغو)

 TFSاؿتجبٓی ثب پیکـثٌؼی  Reporting Services Configuration Managerّرْػ ًؼاؿػ. مبیـ تٌظیوبت هْرْػ ػؿ 

 ًؼاؿًؼ.

هی تْاى پیکـثٌؼی ثغو گقاؿه گیـی  Reporting Services Configuration Managerاػوبل تٌظیوبت ػؿ  اف پل

TFS .ثغو  ؿا ثؼّى هيکل ػًجبل کـػReporting Service  ثـای هِیب کـػى مـّیل گقاؿه گیـی ثـایTFS  ثبیؼ

يغٌ هی کٌؼ. ػؿ ٍْؿت هپیکـثٌؼی ىْػ. ایي ثغو ػاؿای مَ كیلؼ امت. كیلؼ اّل مـّؿ گقاؿه گیـی ؿا 

 ػّ كیلؼ ثؼؼی ایي كیلؼ ثَ ٍْؿت عْػکبؿ هوؼاؿ ػُی هی ىْػ. SQL SERVERػؿ  Reporting Serviceًَت 

Report Server URL  ّReport Manager URL  ؿا هيغٌ هی کٌٌؼ. ایي ػّ كیلؼ ًیبف ثَ اػوبل تٌظیوبت ػؿ

Reporting Services Configuration Manager  ػاؿًؼ. ثَ ٍْؿت پیو كـُ ُـ ػّ كیلؼ ثؼّى هوؼاؿ ُنتٌؼ. ثـای

ؼ ایي ػول ثَ ٍْؿت عْػکبؿ کلیک ىْػ. ثبی PopulaTeam Explorer URLsهوؼاؿ ػُی ایي كیلؼ ُب ثبیؼ ثـ ؿّی 

 .(7-17)ىکل ػُی هی ىًْؼ كیلؼُب هوؼاؿ



 

 : تٌظیوات عشّیظ گضاسػ گیشی7-17ؽکل 
 

ؿا ٓلت  SQL SERVER Analysis Serviceهـثْٓ ثَ  Instanceهی ثبىؼ کَ ٍـكبً  Analysis Serviceثغو ثؼؼی 

 .(7-18)ىکل ی ىْػثَ ٍْؿت پیو كـُ هوؼاؿ ػُی ه Analysis Serviceهی کٌؼ. ایي كیلؼ ًیق ػؿ ٍْؿت ًَت 



 

 TFSتٌظیوات عشّیظ آًالیض دس ّیضاسد پیکشتٌذی : 7-18ؽکل 
 

 TFSاف ٓـین آى ثتْاًؼ ثَ   SQL SERVERصنبثی ثبیؼ هؼـكی ىْػ کَ Report Reader Accountػؿ ثغو 

ـای ایي هٌظْؿ ػمتـمی پیؼا کٌؼ. ایي صنبة صتوبً ثبیؼ کبؿثـی ثبىؼ ّ ًوی تْاى اف صنبة مینتوی ث

اف یک صنبة کبؿثـی امتلبػٍ ىؼٍ ثبىؼ ًیبفی ثَ هؼـكی صنبثی رؼیؼ  Account. اگـ ػؿ ثغو امتلبػٍ کـػ

 Use a different accountثـای ایي ثغو ًوی ثبىؼ ّ اف ُوبى صنبة امتلبػٍ هی ىْػ. ثب ػالهت ػاؿ کـػى 

  .(7-19)ىکل تؼییي ىؼ ّ هؼـكی ىْػ Accountهی تْاى صنبثی هتلبّت اف صنبثی کَ ػؿ ثغو 



 

 TFS: تٌظیوات اکاًت خْاًٌذٍ گضاسػ دس ّیضاسد پیکشتٌذی 7-19ؽکل 
 

 Configure SharePoint forگقیٌَ هی ثبىؼ. اگـ  TFSػؿ  Share Pointثغو ثؼؼی هـثْٓ ثَ كؼبل مبفی هبثلیت 

use with Team Foundation Server  ػالهت ػاىتَ ثبىؼ ّوي كؼبل مبفیSharePoint  هـصلَ ای ثـای

تٌظوبت آى ًیق اّبكَ هی ىْػ. الفم ثَ ؽکـ امت کَ ثـای تٌظین کـػى ایي ثغو ًیبف امت پیو اف آى 

SharePoint ًَت ىؼٍ ثبىؼ(ثغو تٌظیوبت .Setting.ىبهل ػّ هنوت امت ) وت اّل ٌُگبهی امتلبػٍ هن

امتلبػٍ ًوبیین. ایي گقیٌَ ًیبف ثَ  Farm Modeًَت ًجبىؼ ّ ثـای ًَت آى ثغْاُین اف  SharePointهی ىْػ کَ 

یک صنبة کبؿثـی هؼـكی ىؼٍ ثبىؼ ًیبفی ثَ هؼـكی  Accountاگـ ػؿ ثغو  ػاؿػ. کبؿثـی هؼـكی یک صنبة

اف هجل  SharePointهزؼػ آى ػؿ ایي ثغو ًوی ثبىؼ. هنوت ػّم ثـای ّهتی امتلبػٍ هی ىْػ کَ مـّیل 

مـّؿ هْؿػ ًظـ  SiTeam Explorer URL  ّAdministrator URLًَت ىؼٍ ثبىؼ. ػؿ ایي هنوت ًیبف امت تب 

امتلبػٍ ًغْاُین کـػ ّ گقیٌَ  SharePointى ربیی کَ ػؿ اػاهَ اف مـّیل هؼـكی ىًْؼ. گلتی امت کَ اف آ

 پیکـثٌؼی آى ؿا ثؼّى ػالهت ؿُب هی کٌین.

هؼـكی  Collectionهی ثبىؼ. ػؿ ایي ثغو ثـای پـّژٍ یک  Project Collectionآعـیي ثغو پیکـثٌؼی هـثْٓ ثَ 

ّ ثـای ػمتَ ثٌؼی تین ُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ  ىْػ هکبًی امت کَ پـّژٍ ػؿ آى ؽعیـٍ هی Collectionهی ىْػ. 

ًیبف ثَ ًبهی یکتب ػاؿػ. ػؿ  Collectionّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. ایي  Collectionًیبف امت کَ صؼاهل یک  هی گیـػ پل

 Create new Team Exploreramپیو كـُ کبكی امت ػالهت  Collectionٍْؿت ػؼم توبیل ثَ مبعتي یک 

project collection  ثـػاىتَ ىْػ. پل اف پیکـثٌؼی ًیق هی تْاىCollection 20)ىکل ُبیی ثَ پـّژٍ اّبكَ ًوْػ-

7). 



 

 TFSدس ّیضاسد پیکشتٌذی  Collection: تٌظیوات 7-20ؽکل 
 

عْاُین ؿكت کَ عالٍَ اف تٌظیوبت پیکـثٌؼی ؿا اؿائَ هی کٌؼ. ثغو ثؼؼی  Reviewثَ ثغو  Nextثب کلیک ؿّی 

Readness Checks  هی ثبىؼ کَ ثب کلیک ؿّیVerify  ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ. ایي هنوت ثَ ثـؿمی تٌظیوبت

هی پـػافػ. ػؿ ٍْؿت ػاىتي هيکل اف ٓـین گقاؿىی هيکل  اػوبل ىؼٍ ػؿ ثغو ُبی هغتلق پیکـثٌؼی

 هـثَْٓ ؿا ثَ آالع کبؿثـ هی ؿمبًؼ.

 .(7-21)ىکل كؼبل هی ىْػ Configureػؿ ٍْؿت ػؼم هيکل ػؿ پیکـثٌؼی کلیؼ 



 

 TFS: چک کشدى عیغتن تشای اػوال پیکشتٌذی 7-21ؽکل 
 

 ثب کلیک ؿّی ایي کلیؼ ػولیبت پیکـثٌؼی اًزبم هی ىْػ. تْرَ ىْػ کَ ایي ػولیبت هوکي امت فهبى ثـ ثبىؼ.

غو پل اتوبم پیکـثٌؼی ػؿ ٍْؿت هْكویت آهیق ثْػى ػولیبت پیـبهی هجتٌی ثـ هْكویت آهیق ثْػى پیکـثٌؼی ػؿ ث

 .(7-23)ىکل (7-22ًوبیو ػاػٍ عْاُؼ ىؼ)ىکل  Complete ؼٌی یآعـ 



 

 TFS: فشآیٌذ پیکشتٌذی 22ؽکل 
 

 
 

 : اتوام پیکشتٌذی7-23ؽکل 



 

ُب هضل ُبی ؽعیـٍ مبفی پـّژٍ هی ثبىٌؼ. ػؿ مطش کالى ُـ کؼام اف تین ُب  Collectionُوبًطْؿ کَ گلتَ ىؼ 

 Collectionهی ثبىٌؼ. اگـ تین ُبی کوی ػؿ پـّژٍ ّرْػ ػاىتَ ثبىٌؼ ٍـكبً ًیبف ثَ یک  Collectionػْْ یک 

 Collectionپیو كـُ هؼوْالً ٌُگبم پیکـثٌؼی مبعتَ هی ىْػ. ػؿ ٍْؿت ػؼم ّرْػ  Collectionّرْػ ػاؿػ. 

گقیٌَ  Team Foundation Administration Consolػؿ پٌزـٍ  Application Tierپیو كـُ هی تْاى اف ثغو 

Team Collection .ایي ػول ثبػج ظبُـ ىؼى پٌل  ؿا اًتغبة کـػTeam Project Collection  هی ىْػ. ػؿ ایي پٌل

 .(7-24)ىکل ُب اهؼام کـػ Collectionهی تْاى ثَ اّبكَ، صؾف ّ هؼیـیت 

 

 TFSدس کٌغْل هذیشیت  Collection: تخؼ هذیشیت 7-24ؽکل 
 

 Create Team Project کلیک کـػ تب ّیقاؿػ  Create Collectionثبیؼ ؿّی  Collectionثـای اّبكَ کـػى یک 

Collection (7-25)ىکل ارـا ىْػ. 



 

 Collectionدس ّیضاسد ایجاد  Collection: ّسّدی ًام 7-25ؽکل 
 

هيغٌ  Data Tierاعؾ هی کٌؼ. گبم ػّم کَ ثب ػٌْاى  Collectionاّلیي گبم ایي ّیقاؿػ ًبم ّ تّْیضبتی ػؿثبؿٍ 

ی کَ مبعتَ هی ىْػ Collectionثَ افای ُـ  ؿا اعؾ هی کٌؼ. Collectionجٔ ثب ػیتبثیل تىؼٍ امت آالػبت هـ

اهؼام ثَ ثـؿمی تٌظیوبت  Verifyاف ُویي ٍلضَ هی تْاى ثب کلیک ؿّی ػکوَ  یک ػیتبثیل ایزبػ هی گـػػ.

 .(7-26)ىکل کـػ

 

 Collectionدس ّیضاسد ایجاد  SQL Server Instance: هؼشفی 7-26ؽکل 
 



 .(7-27)ىکل كؼبل هی ىْػ Createػؿ ٍْؿت ػؼم هيکل اصتوبلی ػکوَ 

 

 Collection تشسعی آهادگی عاخت: 7-27ؽکل 
 

ثب اػالى پیـبهی  Collectionآؿبف هی ىْػ. پل اف گؾىت چٌؼی  Collectionثب کلیک ؿّی ایي ػکوَ كـآیٌؼ ایزبػ 

 .(7-29ّ  7-28)ىکل هجتٌی ثـ هْكویت آهیق ثْػى كـآیٌؼ، ایزبػ هی ىْػ

 

 Collection: فشآیٌذ عاخت 7-28ؽکل 
 



 
 

 Collection: تکویل عاخت 7-29ؽکل 
 

امتلبػٍ ىْػ. اهب پیو اف ایزبػ  Team Explorerّ ُوچٌیي هؼیـیت تین ثبیؼ اف هضیٔ  TFSثـای ایزبػ تین ُب ػؿ 

ثَ رقء امکـام اف هتؼّلْژی  TFSثبؿگؾاؿی ىْػ. ُوبًطْؿ کَ هجالً گلتَ ىؼ  TFSتین ُب ثبیؼ هبلت امکـام ػؿ 

ثـای ُـ کؼام اف هتؼّلْژی ُب یک هبلت تؼـیق ىؼٍ امت  TFSًیق پيتیجبًی هی کٌؼ. ػؿ  MSFُبی ػیگـی چْى 

  TFS 2010ى هتؼّلْژی هی ثبىؼ. ثَ ٍْؿت پیو كـُ هبلت امکـام ػؿ کَ ىبهل آیتن ُبی کبؿی عبً ُوب

كبیلی کَ ثـای هبلت امکـام  اّبكَ ىْػ. TFS. ایي هبلت اثتؼا ثبیؼ اف ... ػاًلْػ ىؼٍ ّ مپل ثَ ػّرْػ ًؼاؿ

 Teamپل اف ػاًلْػ ّ ًَت ایي هبلت ثبیؼ اف ٓـین  هی ثبىؼ ّ ًیبف ثَ ًَت ػاؿػ. MSIػاًلْػ هی ىْػ یک كبیل 

Explorer  َآى ؿا ثTFS تْرَ ىْػ کَ اف ایي پل اّبكَ کـػ(TFS  َثTeam Explorer  هتَل ىؼٍ امت ّ مبیـ

ثبیؼ اف ٓـین  TFSهبلت امکـام ثَ  ثـای اّبكَ کـػى .اف ٓـین ایي هضیٔ اًزبم هی ىْػ( TFSػولیبت هـتجٔ ثب 

اًتغبة  Process TemplaTeam Explorer Managmentگقیٌَ  Team->Team Project Collection Settingهنیـ 

-30)ىکل ثبف عْاُؼ ىؼ Process TemplaTeam Explorer Managmentىْػ. ثب کلیک ثـ ؿّی گقیٌَ كْم پٌزـٍ 

7). 



 

 TFSهذیشیت قالة دس : 7-30ؽکل 
 

عْاُؼ  Upload Process TemplaTeam Explorerػؿ ایي پٌزـٍ هْرت ثبف ىؼى پٌزـٍ  Uploadکلیک ؿّی ػکوَ 

ىؼ. ایي پٌزـٍ هنیـ ًَت هبلت ؿا ػؿعْامت هی کٌؼ)تْرَ ىْػ کَ ایي پٌزـٍ یک پْىَ ؿا اًتغبة هی کٌؼ ّ 

ػؿ پْىَ اٍلی ًَت هبلت ّ کلیک ؿّی ػکوَ  Process TemplaTeam Explorerثب اًتغبة پْىَ  یک كبیل ؿا(.ًَ 

Select Folder، ػؿ  امکـام هبلتTFS  ً(7-31)ىکل آپلْػ عْاُؼ ىؼاٍطالصب. 



 

 : پٌجشٍ اًتخاب قالة7-31ؽکل 
 

 .(7-32)ىکل اف ٓـین پیـبهی آى ؿا ثَ آالع کبؿثـ هی ؿمبًؼ Team Explorerاگـ آپلْػ ثب هْكویت ُوـاٍ ثبىؼ، 

 

 TFS: اضافَ ؽذى قالة اعکشام تَ 7-32ؽکل 



 

 Processثَ لینت  Microsoft Visual Studio Scrum 1.0هبلت امکـام ثَ ػٌْاى  پل اف کبهل ىؼى كـآیٌؼ آپلْػ،

TemplaTeam Explorer .هی تْاى ثب اًتغبة هبلت امکـام ّ کلیک ؿّی گقیٌَ  اّبكَ عْاُؼ ىؼSet Default  ایي

 .(7-33)ىکل هبلت ؿا ثَ ػٌْاى هبلت پیو كـُ تؼییي کـػ

 

 : اًتخاب قالة اعکشام تَ ػٌْاى قالة پیؼ فشض7-33ؽکل 
 

TFS  ٍاف ٓـین پٌزـTeam Explorer  هبثل هؼیـیت هی ثبىؼ. ثـای كؼبل مبفی ایي پٌزـٍ هی تْاى اف ٓـین

View->Team Explorer  یب کلیؼ ُبی تـکیجی ّCrtl+\ ّ )ثـای آىکبؿ مبفی(Ctrl+M اهؼام )ثـای پٌِبى مبفی(

 ظبُـ هی ىْػ. ثَ ٍْؿت پیو كـُ ایي پٌزـٍ ػؿ موت ؿامت کـػ.

 مَ ؿّه ثـای ایي اتَبل ّرْػ ػاؿػ: هتَل ىْػ. TFSثَ  Team Explorerیؼ ثـای هيبُؼٍ تین ُب اثتؼا ثب

) ایي لیٌک ػؿ ٍْؿتی ظبُـ عْاُؼ Start Pageػؿ پٌزـٍ  Connect to Team Projectکلیک ثـ ؿّی لیٌک  .1

 هـاؿ ػاىتَ ثبىؼ(. General Developmentػؿ صبلت  Start Pageىؼ کَ 

  Connect to Team Projectیؼٌی  Teamکلیک ثـ ؿّی تک آیتن هٌْی  .2

 Team Explorerػؿ پٌزـٍ  Connect to Team Projectکلیک ثـ ؿّی آیکي  .3

 .(7-34)ىکل عتن عْاٌُؼ ىؼ Connect to Team Projectُـ کؼام اف ؿّه ُبی ثبال ثَ گيْػٍ ىؼى پٌزـٍ 



 

 TFS: پٌجشٍ اتصال تَ 7-34ؽکل 
 

ٍّل ىؼ. ایي پٌزـٍ اف مَ ثغو تيکیل ىؼٍ  TFSتین ُبی هْرْػ ػؿ  هی تْاى ثب امتلبػٍ اف ایي پٌزـٍ ثَ

تؼـیق ىؼٍ ثبىؼ، ػؿ لینت اًتغبة مـّؿ  TFSّ اًتغبة تین. اگـ مـّؿ ثـؿای  Collection، اًتغبة اًتغبة مـّؿ

ُبی آى ػؿ ثغو پبییي)موت چپ( ًوبیو ػاػٍ هی  Collectionلینت  ّرْػ عْاُؼ ػاىت. اًتغبة مـّؿ هؾکْؿ

ًیق آىکبؿ هی  Collection ُب لینت تین ُبی هْرْػ ػؿ آىCollectionىْػ. ّ ثَ ُویي تـتیت ثب اًتغبة یکی اف 

اّبكَ ًيؼٍ امت لینت موت ؿامت عبلی هی  Collectionىْػ. اهب اف آى ربیی کَ تب ثَ صبل تیوی ثَ ُیچ 

ثَ ًوبیو ػؿ عْاُؼ  Team Explorerهْؿػ اًتغبة ػؿ  Collectionتٌِب مـّؿ ّ  Connectوَ ثب کلیک ؿّی ػک ثبىؼ.

 .آهؼ

کبكی امت اف ( هبثل اًزبم امت. Visual Studio)Team Explorerثب امتلبػٍ اف  TFSتین ثَ  کاّبكَ کـػى ی

ثَ  Collectionاًتغبة ىْػ. ثب اًتغبة آى ػؿ ٍْؿت ػؼم اتَبل مـّؿ  Team Projectگقیٌَ  File->Newهنیـ 

Team Explorer  ٍپٌزـConnect to Team Project .هزؼػاً ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ 

هْؿػ ًظـ)کَ تین هـاؿ امت ػؿ آى مبعتَ ىْػ( اًتغبة ىْػ. ثب کلیک ؿّی  Collectionاف ایي پٌزـٍ ثبیؼ مـّؿ ّ 

ثـهـاؿ هی ىْػ. اهب ثب ایي تلبّت کَ ػؿ ایي صبلت  Team Explorerثَ Collection اتَبل مـّؿ/ Connectػکوَ 

 .(7-35)ىکل ظبُـ عْاُؼ ىؼ TFSتین ثَ ّیقاؿػی ثـای اكقػّى 



 

 : ّسّدی ًام ّ تْضیحات ّ ّیضاسد عاخت تین7-35ؽکل 
 

ثب یکتب اًتغبة ىْػ.  Collectionػؿ گبم اّل ّیقاؿػ ًبم ّ تّْیضبت تین اف کبؿثـ ػؿیبكت هی ىْػ. ًبم تین ثبیؼ ػؿ 

ثغو اًتغبة هبلت ًوبیو ػاػٍ عْاُؼ ىؼ. ػؿ ایي ثغو لینتی اف هبلت ُبی هْرْػ ػؿ  Nextکلیک ؿّی ػکوَ 

TFS .ػؿ ٍْؿتی کَ پیو اف ایي هبلت امکـام ػؿ  ّرْػ ػاؿػTFS  آپلْػ ىؼٍ ثبىؼ، ایي هبلت ػؿ ایي لینت هبثل

 .(7-36)ىکل هيبُؼٍ عْاُؼ ثْػ



 

 اًتخاب قالة دس ّیضاسد عاخت تین: 7-36ؽکل 
 

ایزبػ تین آؿبف هی ىْػ. ثب اتوبم ایي كـآیٌؼ کَ هوکي امت  كـآیٌؼ Finishثب اًتغبة هبلت امکـام ّ کلیک ثـ ؿّی 

چٌؼ ػهیوَ ثَ ْٓل ثیبًزبهؼ، پٌزـٍ ًِبیی ثب پیـبهی هجٌی ثـ هْكویت آهیق ثْػى مبعت تین ثَ ًوبیو ػؿ عْاُؼ 

 .(7-37)ىکل آهؼ



 

 : تکویل فشآیٌذ عاخت تین7-37ؽکل 
 

پٌزـٍ   اّلَ هی ىْػ ّ ػؿ TFSػؿ ٍْؿتی کَ توبم هـاصل كْم ثَ ػؿمتی اًزبم ىؼٍ ثبىٌؼ، تین رؼیؼ ثَ 

Team Explorer (.7-38)ىکل ًوبیو هی یبثؼ 

 

 Visual Studioدس  Team Explorer: ًوایی اص پٌجشٍ 7-38ؽکل 
 

آیتن تین، عْػ اف ثغو ُبی هغتللی تيکیل هی ىْػ. آًچَ ػؿ رِت ًیل ثَ ُؼكوبى ػؿ ایي کتبة ًیبف ػاؿین، ػؿ 

تيـیش عْاٌُؼ ایي ػّ ثغو  كَل ُبی آتی ثَ ْٓؿ هلَلػؿ ْٓل  هـاؿ ػاؿػ. WorkItem  ّReportثغو ُبی 

 ىؼ.



هی تْاى ثیو اف یک تین ؿا ُوقهبى هيبُؼٍ کـػ. ثب ؿامت کلیک کـػى ؿّی مـّؿ  Team Explorerػؿ پٌزـٍ 

هی تْاى ثـ  Tean Explorerیب اًتغبة ُویي گقیٌَ اف رؼجَ اثقاؿ  Connect to Team Projectربؿی ّ اًتغبة گقیٌَ 

ثـای اتَبل تین تْرَ ىْػ کَ ایي گقیٌَ  هـاصلی کَ مبثن ثـ ایي گلتَ ىؼ تین رؼیؼ ؿا هتَل مبعت.امبك 

ُبیی امت کَ هجالً ایزبػ ىؼٍ اًؼ. ثـای ایزبػ تین رؼیؼ هی تْاى اف هٌْیی کَ ثَ ّمیلَ ؿامت کلیک ثبف عْاُؼ 

 ؿا اًتغبة کـػ. New Team Projectىؼ، گقیٌَ 

ّرْػ  Disconnect، ػؿ هٌْی ؿامت کلیک گقیٌَ ای ثَ ًبم Team Explorerػؿ ٍْؿت ًیبف ثَ عبؿد کـػى تیوی اف 

ثب کلیک ؿّی ایي گقیٌَ پیـبهی هجٌی ثـ ثنتَ ىؼى آیتن ُبی کبؿی ّ هطغ  ػاؿػ کَ ایي ّظیلَ ؿا اًزبم هی ػُؼ.

ػج صؾف ثب Disconnectظبُـ هی ىْػ ّ اف کبؿثـ ثـای ایي ػول تؤییؼیَ گـكتَ هی ىْػ. گقیٌَ  TFSاؿتجبٓ مـّؿ 

صؾف  Team Explorerَ ًیبف ثبىؼ کَ یک تین تٌِب اف عْاُؼ ىؼ. اهب ػؿ ٍْؿتی ک Team Explorerیک مـّؿ اف 

ثب  اًتغبة ىْػ. Removeىْػ)مـّؿ آى صلع ىْػ(، ثبیؼ ؿّی تین هْؿػ ًظـ ؿامت کلیک ىْػ ّ مپل گقیٌَ 

هزؼػاً تؤکیؼ هی ىْػکَ  اف کبؿثـ ثـای صؾف آیتن تؤییؼیَ گـكتَ هی ىْػ. Disconnectایي ػول هبًٌؼ صبلت 

 عْاُؼ ىؼ. Team Explorerهْرت صؾف یک تین اف ٍـكبً  Removeگقیٌَ 

. اف ٓـین ایي ثغو هی تْاى آیتن ُبی آى هی ثبىؼ My Favoritiesثغو  Team Explorerیکی اف اهکبًبت هلیؼ 

 Copyامتلبػٍ ؿا اف ػمتـك پؾیـتـ ًوْػ. ثـای امتلبػٍ اف آى کبكی امت آیتن هْؿػ ػالهَ ؿا هْؿػ ػالهَ ّ هْؿػ 

ثـای ػمتَ ثٌؼی آیتن ُبی هْؿػ ػالهَ ًیق هی تْاى اف  الضبم کـػ. My Favoritiesًوْػٍ ّ ػؿ ثغو 

هوؼّؿ عْاُؼ ْىَ ُب ثَ ٍْؿت ملنلَ هـاتجی ًیق ایزبػ پکَ الفم ثَ ؽکـ امت (ُب امتلبػٍ ًوْػ. Folderپْىَ)

 .ثْػ

  



 : هذیشیت اػضاُؾتنفصل 
TFS  تْمٔ اكـاػ هغتللی هؼیـیت هی ىْػ. ثَ ػجبؿت ػیگـ ُـ كـػی کَ ػؿ تْمؼَ ًويی ػاىتَ ثبىؼ  هی

ػؿ  تْمؼَ ػٌُؼگبى ػمتـمی ػاىتَ ثبىؼ. ّ ثـ امبك اعتیبؿاتو ػؿ آى ػؿ تـییـات ایزبػ کٌؼ. TFSتْاًؼ ثَ 

TFS  ثَ ػٌْاىMember .ُـ کؼام اف اػْب ثبیؼ ػؿ هبىیي مـّؿ یک اکبًت ػاىتَ  یب ػْْ ىٌبعتَ هی ىًْؼ

. مـّؿ ػؿ ایٌزب هی ىْػ TFSاػْب ثَ هبىیي مـّؿ ّ اثقاؿ  Remoteثبىٌؼ. ایي اکبًت ثبػج ػمتـمی 

ْتـُب ثَ ػٌْاى اػْب ّ یب یؿا ثـ ػِؼٍ ػاؿػ ّ مبیـ کبهپ TFSکبهپیْتـی امت کَ ًوو هـکق ػاػٍ ّ ًـم اكقاؿی 

 عْاٌُؼ ػاىت.تـمی کالیٌت ثَ آى ػم

هتغََبى آی تی ثـ امبك ًْع مینتن  اػْب ثبیؼ ػؿ مـّؿ تؼـیق ىًْؼ. TFSپل اف ًَت ثغو ًـم اكقاؿ 

ب عْاٌُؼ پـػاعت)ػؿ ٍْؿتی کَ اف ّیٌؼّف مـّؿ امتلبػٍ هی ىْػ، هؼوْآلً ثـای ثَ تؼـیق ایي اػْ ػبهل مـّؿ

امتلبػٍ هی ىْػ(. پل اف تؼـیق ُوَ اػْب ُـ کؼام اف تْمؼَ  Active Directoryتؼـیق اػْب اف اهکبًبتی چْى 

ثَ مـّؿ هتَل ىًْؼ ّ ثـ امبك هزْفىبى ثَ هيبُؼٍ ّ تـییـ آیتن ُبی  Remoteػٌُؼگبى هی تْاًٌؼ ثب صبلت 

 کبؿی ثپـػافًؼ.

هـاؿ ًگـكتَ ثبىؼ هبػؿ ثَ  TFSُـ ػْْی کَ ػؿ مـّؿ تؼـیق هی ىْػ تب فهبًی کَ ػْْ یکی اف گـٍّ ُبی 

گـٍّ ُبی اف پیو تؼـیق ىؼٍ ای امت کَ هی تْاى اف آًِب ثـای ػاؿای  TFS  ًغْاُؼ ثْػ. TFSػمتـمی ثَ 

 ػْْ گیـی امتلبػٍ ًوْػ.

ػمتـمی عبٍی ثَ آیتن ُبی  TFSُـ کؼام اف ًوو ُبی هْرْػ ػؿ  ؽکـ ىؼ كَل ُبی پیوُوبًطْؿ کَ ػؿ 

ل تْمؼَ ػٌُؼگبى ًوی تْاًٌؼ اّلْیت ثک الگ هضَْل ؿا تـییـ ػٌُؼ. ثَ ایي اعتیبؿات کبؿی ػاؿًؼ. ثَ ػٌْاى هخب

ؿا  TFS ثَ ًوو ُبی هزْف گلتَ هی ىْػ. ُـ کؼام اف گـٍّ ُب ػاؿای هزْف ُبیی ُنتٌؼ کَ مطش ػمتـمی

تـ( ُب ػاػٍ هی تؼـیق هی کٌٌؼ. ایي هزْف ُب اف هزْفُبیی کَ ػؿ مطش ىجکَ ثـای ػمتـمی ثَ هبىیي)کبهپیْ

 هی ثبىٌؼ(. Active Directoryاػْبی تؼـیق ىؼٍ ػؿ  هْؿػ امتلبػٍىْػ هتلبّت ُنتٌؼ)اگـ چَ ُـ ػّ آًِب 

ثـای ػمتـمی ثَ آیتن ُبی کبؿی امکـام  TFSهزْفُبی مطش ىجکَ ثـای ػمتـمی ثَ هبىیي ّ هزْفُبی 

ُب ؿا ثَ ٍْؿت ػمتَ ای ثَ اػْب اػطب هقیت گـٍّ ُب ایي امت کَ هی تْاى ثـعی هزْف امتلبػٍ هی ىًْؼ.

 ًوْػ.

 Collectionگشٍّ تٌذی اػضا دس عطح 

ّ گـٍّ ُبی مطش  Collectionتؼـیق گـٍّ ُب ّ گـٍّ ثٌؼی اػْب ػؿ ػّ مطش هبثل اًزبم امت. گـٍّ ُبی مطش 

هی  Collectionاؿلت هؼیـاًی ُنتٌؼ کَ ثَ اػوبل هؼیـتی ػؿ مطش  Collectionتین. اػْبی گـٍّ ُبی مطش 

 پـػافًؼ. اهب ػؿ ٓـف ػیگـ اػْبی گـٍّ ُبی مطش تین هؼوْالً اف تْمؼَ ػٌُؼگبى تيکیل هی ىًْؼ.

هْؿػ ًظـ ؿامت گلیک ىْػ ّ اف ثغو  Collectionاثتؼا ثبیؼ ثـ ؿّی  Collectionثـای تؼـیق گـٍّ ُبی مطش 

Team Project Collection Setting ٌَگقی  Group Membership ًتغبة ىْػ. ایي ػول ثبػج گيْػٍ ىؼى ا

 .(8-1)ىکل عْاُؼ ىؼ Global Groups on Server/Collectionپٌزـٍ 



 

 Collection: پٌجشٍ هذیشیت گشٍّ دس عطح 8-1ؽکل 
 

گـٍّ ُبی اف  Groupثَ ٍْؿت پیو كـُ ػؿ لینت  هـاؿ عْاُؼ گـكت.Collection اًتِبی ًبم پٌزـٍ تـکیت مـّؿ/

 ایي گـٍّ ُب ػجبؿت اًؼ اف: پیو تؼـیق ىؼٍ ای هْرْػ امت.

Project Collection Administrator اػْبی ایي گـٍّ هنئْل ُوَ ػولیبت اػطبی هزْف ؿّف کل :Collection  هی

 ثبىٌؼ.

Project Collection Build Adminidtratorٍاػْبی ایي گـٍّ ىبهل اكـاػی ُنتٌؼ کَ ػؿ پـّژ : Build ُب ؿا هؼیـیت

 هی کٌٌؼ.

Project Collection Service Account ُبی مـّینی ُنتٌؼ کَ ثَ ّمیلَ صنبة: اػْبی ایي گـٍّ ىبهل 

Build Server ُبی ًَت ىؼٍ ػؿ ایيCollection .امتلبػٍ هی ىًْؼ 

Project Collection Proxy Service َصنبة ُبی مـّینی امت کَ ثَ ّمیلَ : ایي گـٍّ تٌِب ىبهل آى ػمت

 هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـًؼ.Collection پـاکنی ًَت ىؼٍ ػؿ ایي 

Project Collection Service Account ایي گـٍّ ىبهل صنبة ُبی مـّیل :Collection .هی ثبىؼ 

Project Collection Test Service Accounts َاػْبی ایي گـٍّ ىبهل صنبة ُبی مـّیل امتلبػٍ ىؼٍ ث :

 ثبىٌؼ.هی ربؿی  Collectionّمیلَ کٌتـل کٌٌؼٍ ُبی تنت ًَت ىؼٍ ػؿ 

Project Collection Valid Users:  َایي گـٍّ ىبهل ُوَ کبؿثـاى ّ گـٍّ ُبیی امت کَ ثCollection  ػمتـمی

 ػاؿًؼ.



اّبكَ ًوْػ. ثـای ایي کبؿ کبكی امت ػؿ پبییي  Collectionهی تْاى گـٍّ ُبی ػیگـی ًیق ػالٍّ ثـ ایي گـٍّ ُب ثَ 

 Create New Team Foundation Serverکلیک ىْػ. ایي کبؿ ثبػج ثبف ىؼى پٌزـٍ  Newؿّی گقیٌَ  Groupکبػؿ 

Group (8-2)ىکل عْاُؼ ىؼ. 

 

 جذیذ: پٌجشٍ عاخت گشٍّ 8-2ؽکل 
 

پل اف  کبؿاکتـی یکتب ثبىؼ. 256ایي کبػؿ ػاؿای ػّ كیلؼ ًبم ّ تّْیضبت هی ثبىؼ. ًبم گـٍّ ثبیؼ یک ّاژٍ صؼاکخـ 

ثَ ػلیل ایي  اكقّػٍ عْاُؼ ىؼ. Collectionگـٍّ رؼیؼ ثَ  OKّؿّػ آالػبت عْامتَ ىؼٍ ثب کلیک ثـ فّی ػکوَ 

 هـاؿ عْاُؼ گـكت. Collectionیو اف ًبم آى، ًبم ایزبػ هی ىْػ پ Collectionکَ گـٍّ رؼیؼ ػؿ مطش 

هـاؿ ػاؿًؼ ػؿ صبلت پیو كـُ عبلی اف اػْب هی ثبىٌؼ. پل اف تؼـیق گـٍّ ُب ثبیؼ  Collectionگـٍّ ُبیی کَ ػؿ 

حجت ّ  Active Directoryاػْبی آى ُب ًیق تؼییي ىًْؼ. ُوبم ْٓؿ کَ هجالً ؽکـ ىؼ اػْب ػؿ اثقاؿی ُوچْى 

ػؿآیٌؼ. ثـای اكقّػى یک ػْْ ثَ گـٍّ اثتؼا  TFSاػْبی حجت ىؼٍ ثبیؼ ثَ ػْْیت گـٍّ ُبی  هؼیـیت عْاٌُؼ ىؼ.

کلیک ىْػ. ثب كيـػى  Groupؿّی یک گـٍّ ػؿ لینت  Global Groups on Server/Collection ثبیؼ ػؿ ٍلضَ

)ىکل ثـای گـٍّ هٌتغت ثبف عْاُؼ ىؼ Team Foundation Server Group Propertiesپٌزـٍ  Propertiesػکوَ 

3-8). 



 

 TFS: پٌجشٍ ّیژگی ُای گشٍّ ُای 8-3ؽکل 
 

ػاؿای لینتی امت کَ کبؿثـاى ّ گـٍّ ُبی  Memberتت  ّرْػ ػاؿػ. Member  ّMember ofػؿ هیبى ٍلضَ ػّ 

ُـ گـٍّ ػالٍّ ثـ کبؿثـاى هی تْاًؼ ىبهل گـٍّ ُبی ػیگـ ًیق ثبىؼ. ثؼیِی امت کَ  ػْْ آًِب ؿا ًيبى هی ػُؼ.

 .اػْبی گـٍّ ػؿًّی ثَ ٍْؿت ملنلَ هـاتجی اف هزْفُبی گـٍّ ُبی ثیـًّی امتلبػٍ هی کٌٌؼ

امتلبػٍ ىْػ. ػّ صبلت ثـای اّبكَ کـػى هْرْػ امت. اّلیي  …Addثـای اّبكَ کـػى گـٍّ یب کبؿثـ ثبیؼ اف ثغو 

 Add Groupپٌزـٍ  ...Addهی ثبىؼ. ثب اًتغبة ایي گقیٌَ ّ كيـػى کلیؼ  TFSصبلت اّبكَ کـػى یک گـٍّ اف 

 .(8-4 ىکل(گيْػٍ عْاُؼ ىؼ



 

 پٌجشٍ افضّدى گشٍّ: 8-4ؽکل 
 

آى  OKثب اًتغبة ُـ کؼام اف آًِب ّ فػى کلیؼ  ًوبیو ػاػٍ عْاٌُؼ ىؼ. Collectionػؿ ایي پٌزـٍ ُوَ گـٍّ ُبی 

اّبكَ یک کبؿثـ یب گـٍّ اف  Wondows User or Groupصبلت ػّم یؼٌی  گـٍّ ثَ لینت اػْب اّبكَ عْاُؼ ىؼ.

قیٌَ ّ ثب اًتغبة ایي گ ػؿ ایي صبلت گـٍّ ُبی تؼـیق ىؼٍ ػؿ ّیٌؼّف کَ هبثل اكقّػى ُنتٌؼ. .ّیٌؼّف هی ثبىؼ

 .(8-5ىکل(ّیٌؼّف ًوبیبى عْاُؼ ىؼ Select User and Groupپٌزـٍ هؼـّف  Addكيـػى کلیؼ 



 

 : پٌجشٍ اًتخاب کاستشاى ّ گشٍّ ُا8-5ؽکل 
 

تبیپ ىْػ.  Enter the object names to selectثـای اكقّػى یک کبؿثـ یب یک گـٍّ کبكی امت ًبم آى ػؿ ثغو 

هی ثبىؼ. ثب كيـػى ایي ػکوَ کَ ػؿ پبییي  Advancedؿّه ػیگـ ثـای یبكتي گـٍّ ُب ّ کبؿثـاى امتلبػٍ اف صبلت 

کبػؿ هـاؿ ػاؿػ، پٌزـٍ رؼیؼی ثبف هی ىْػ کَ اف ٓـین آى هی تْاى ثَ رنتزْی کبؿثـاى ّ گـٍّ ُب 

 .(8-6ىکل(پـػاعت



 

 (Advancedٍّ ُا)حالت : : پٌجشٍ اًتخاب کاستشاى ّ گش8-6ؽکل 
 

کلیک ؿّی ایي کلیؼ ثبػج ًوبیبى ُوَ  ػؿ ّمٔ ٍلضَ هی ثبىؼ. Find Nowامتلبػٍ اف کلیؼ  ،ؿاصت تـیي ػول

پل اف آًکَ کبؿثـ ّ یب گـٍّ هْؿػ ًظـ اًتغبة ىؼ ثبیؼ  عْاُؼ ىؼ. Search resultsکبؿثـاى ّ گـٍّ ُب ػؿ لینت 

 Enter the object names toثب ثنتَ ىؼى ایي ٍلضَ ًبم کبؿثـ یب گـٍّ هٌتغت ػؿکبػؿ  کلیک ىْػ. OKؿّی کلیؼ 

select .ثب کلیک ثـ ؿّی کلیؼ ػکوَ  ٍلضَ هجل ظبُـ عْاُؼ ىؼOK ة ىؼٍ ؿا ثَ هی تْاى کبثـ یب گـٍّ اًتغب

اّبكَ کبؿثـاى ّ اػطبی  بػؿ ثَ صؾف ّه Administratorكَ کـػ)ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىیؼ کَ تٌِب کبثـ ّبلینت اػْب ا

 (.8-7 ( )ىکلهزْف ثَ آًِب هی ثبىؼ



 

 TFS: گشٍّ اضافَ ؽذٍ تَ 8-7ؽکل 
 

 Removeثـای لـْ ػْْیت یک کبؿثـ اف لینت اػْب کبكی امت کبؿثـ هْؿػ ًظـ اًتغبة ىْػ ّ مپل ؿّی ػکوَ 

کلیک ىْػ. رِت هيبُؼٍ رقئیبت ُـ کؼام اف اػْب ثبیؼ پل اًتغبة ػْْ هْؿػ ًظـ اف لینت اػْب ؿّی 

Properties .کلیک ىْػ 

ثـای هيبُؼٍ ایي کَ یک گـٍّ  .ُوبًطْؿ کَ ؽکـ ىؼ ُـ گـٍّ عْػ هی تْاًؼ ػْْی اف گـٍّ ُبی ػیگـ ثبىؼ

ػؿ  هـتجٔ ثب ُـ گـٍّ امتلبػٍ کـػ. Propertiesاف ٍلضَ  Member ofػْْ چَ گـٍّ ُبیی هی ثبىؼ هی تْاى اف 

 .(8-8 )ىکلایي تت لینتی اف گـٍّ ُبیی کَ ایي گـٍّ ػْْ آًِب هی ثبىؼ ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ



 

 تشای یک گشٍّ Member of: تة 8-8ؽکل 
 

رْػ ػاؿػ کَ ثَ ّ Removeکلیؼی ثَ ًبم  Global Groups on Server/Collectionالفم ثَ ؽکـ امت کَ ػؿ ٍلضَ 

ّمیلَ آى هی تْاى گـٍّ ُب ؿا صؾف ًوْػ. ایي ػکوَ ٍـكبً ثـای صؾف گـٍّ ُبیی امت کَ کبؿثـاى اّبكَ هی 

 هبثل صؾف ىؼى ًوی ثبىٌؼ. TFSگـٍّ ُبیی پیو كـُ  .کٌٌؼ

 Collectionهجْصُا دس عطح 

ُـ کؼام اف  ػمتـمی ػاؿػ. TFSبثن ثب هزْفُبیو ثَ طُـ کبؿثـ هاف ایي پل  ،کبؿثـاى ثَ تین ُب ىؼىبكَ ّثب ا

 Collectionگـٍّ ُبی اف پیو تؼـیق ىؼٍ ػاؿای هزْفُبی عبٍی هی ثبىٌؼ. ثـای تـییـ ایي هزْفُب ثبیؼ ؿّی 

 Globalثب ایي ػول پٌزـٍ  اًتغبة ىْػ. Securityّ مپل  Settingؿامت کلیک کـػٍ ّ اف هٌْی ثبف ىؼٍ 

Security (8-9 )ىکلگيْػٍ عْاُؼ ىؼ. 



 

 TFS: تٌظیوات اهٌیتی گشٍّ ُا دس 8-9ؽکل 
 

ا اؿائَ هی ػُؼ.  Collectionایي پٌزـٍ اف ػّ ثغو تيکیل هی ىْػ. ثغو كْهبًی لینتی اف گـٍّ ُبی مطش 

ثب اًتغبة  .ّ گـٍّ ُبیی تؼـیق ىؼٍ کبؿثـ هی ثبىؼ TFSایي لینت هتيکل اف گـٍّ ُبی اف پیو تؼـیق ىؼٍ 

ػؿ ثغو پبییي تؼؼاػی هزْف ّرْػ ػاؿػ کَ ُـ  ُـ کؼام اف گـٍّ ُب هی تْاى ثَ تـییـ هزْفُبی آًِب اهؼام کـػ.

ثَ  Denyثَ هؼٌی اربفٍ ػاػى ّ  Allowکؼام اف هزْفُب ػؿ هوبثل عْػ ػّ اًتغبة ؿا ثـای کبؿثـ هِیب هی کٌٌؼ: 

ثَ ُـ گـُّی اػطب گـػػ ثبیؼ ػؿ ایي ثغو تؼـیق ىْػ.  تُـ هزْفی ُـ هـاؿ ام هؼٌی ملت اربفٍ هی ثبىؼ.

ؿا ًوی تْاى تـییـ ػاػ. ایي گـٍّ هزْف کبهل ُوَ ًْع  Administriatorاف هیبى ُوَ گـٍّ ُب، هزْف ُبی گـٍّ 

 ػولیبتی ؿا ػؿ تین ػاؿامت. هزْفُبیی کَ ػؿ ایي ثغو اؿائَ هی ىًْؼ ػجبؿت اًؼ اف: 

AdminisTeam Explorerr shalved changed: هؼیـیت لـْ ّ تـییـات 

AdminisTeam Explorerr workspace :هؼیـیت كْبی کبؿی 

AlTeam Explorerr trace settingتـییـ تٌظیوبت ؿػگیـی : 

Create a wokespace :مبعتي كْبی کبؿی 

Create new projectایزبػ پـّژٍ ُبی رؼیؼ : 

Delete Team Exploreram projectصؾف تین : 

Edit collection-level information ّیـایو آالػبت مطش :Collection 

Make requests on behalf of otherایزبػ ػؿعْامت اف ٓـف ػیگـی : 

Manage build resources هؼیـیت :Buildُب 

Manage process Team ExplorermplaTeam Explorer :هؼیـیت هبلت كـآیٌؼُب 



Manage Team Explorerst controllesهؼیـیت کٌتـل کٌٌؼگبى تنت : 

Manage work iTeam Explorerm link typeهؼیـیت ًْع لیٌک ُبی آیتن ُبی کبؿی : 

Trigger eventsؿّیؼاػُب تـیگـ : 

Use build resources : امتلبػٍ اف هٌبثغBuildُب 

View build resources ًوبیو هٌبثغ :Buildُب 

View collection-level information ًوبیو آالػبت مطش :Collection 

View sysTeam Explorerm synchronization informationمینتن : ًوبیو آالػبت ُوگبم مبفی 

 گشٍّ تٌذی دس عطح تین

کبؿثـاى ایي گـٍّ ُب اؿلت  ربی ػاىت. Collectionکٌْى ؿارغ ثَ گـٍّ ُب ّ هزْفُب گلتَ ىؼ ػؿ مطش آًچَ تب

اهب گـٍّ ثٌؼی ػیگـی ًیق هْرْػ امت کَ ثَ گـٍّ ثٌؼی مطش تین  ُب هی ثبىٌؼ.Collectionهؼیـاى مطش ثبالی 

اکخـ اكـاػ پـّژٍ کبؿثـاًی اف ایي ًْع گـٍّ ُب هی ثبىٌؼ. ؿّه ُب صؾف ّ اّبكَ کـػى گـٍّ ُبی  هْمْم امت.

هی ثبىؼ اهب تلبّت ُبیی ػؿ ًْع گـٍّ  Collectionهيبثَ گـٍّ ُبی مطش  مطش تین ّ اػطبی هزْف ثَ آًِب ػیٌبً 

 ُبی پیو كـُ ّ ًْع هزْفُب آًِب ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ىـس فیـ امت:

، گـٍّ ُبی رؼیؼی ػؿ مطش تین ّرْػ ػاؿػ کَ ػجبؿت اًؼ Collectionػالٍّ ثـ گـٍّ ُبی هؼـكی ىؼٍ ػؿ ثغو 

 اف:

Build اػْبی ایي گـٍّ اّبكَ، صؾف ّ تـییـ :Biuld ُب ؿا ػؿ اعتیبؿ ػاؿًؼ. ُوچٌیي آًِب هی تْاًٌؼBuild ُبی کبهل

 ىؼٍ یب ٍق ثٌؼی ىؼٍ ؿا هؼیـیت کٌٌؼ.

Contribtors: .اػْبی ایي گـٍّ تْاًبیی اّبكَ، صؾف ّ تـییـ آیتن ُبی ػؿّى تین ؿا ػاؿا هی ثبىٌؼ 

Project Administratorػولیبتی ؿا ػؿ مطش تین اًزبم ػٌُؼ. اًْاعیي گـٍّ هی تْاًٌؼ : اػْبی ا 

Reader.اػْبی ایي گـٍّ تٌِب هی تْاًٌؼ ثَ پـّژٍ تین ػمتـمی کٌؼ اهب هؼؿت تـییـ ؿا ًؼاؿًؼ : 

 هجْصُا دس عطح گشٍّ

 اف گـٍّ ُب هطبثن ثب ػولیبت ػّؿى تین ُب امت. ایي هزْفُب ػجبؿت اًؼ اف: هزْفُبی ایي مطش

Create Team Explorerst runsهؼیـیت ارـای تنت ُب ػؿ تین : 

Delete Team Exploreram project :صؾف پـّژٍ تین 

Delete Team Explorerst runصؾف تنت ُب : 

Edit project-level information :ٍّیـایو آالػبت مطش پـّژ 

Manage Team Explorerst configurationsهؼیـیت پیکـثٌؼی تنت ُب : 

Manage Team Explorerst environmentsهؼیـیت هضیٔ تنت ػؿ تین : 

View project-level informationًٍوبیو آالػبت مطش پـّژ : 

View Team Explorerst runsًوبیو تنت ُب ػؿ تین : 

هبثل تـییـ امت. هزْف ایي گـٍّ امتخٌبً هبثل تـییـ ًوی  Project Administratorsهزْف ُوَ گـٍّ ُب ثَ رقء گـٍّ 

 ثبىؼ.



 Alertقاتلیت 

هی ثبىؼ. ایي اهکبى  Project Alertsػؿ مطش تین ػؿ اعتیبؿ کبؿثـاى هـاؿ هی ػُؼ  TFSیکی اف اهکبًبت ربلجی کَ 

آالع هـاؿ هی آالع ؿمبًی امت کَ ػؿ ٍْؿت پیيآهؼ ؿّیؼاػی اف ٓـین ایویل اكـاػی ؿا هْؿػ یک مینتن 

ػُؼ. ثَ ػٌْاى هخبل اگـ آیتن کبؿی ىغَی تْمٔ ػیگـی تـییـ یبثؼ)الجتَ ػؿ ٍْؿتی کَ آى ىغٌ هزْف اػوبل 

 تـییـ ؿا ػاىتَ ثبىؼ(، كـػ اٍلی اف ٓـین ایویل آکبُی پیؼا هی کٌؼ.

 Projectگقیٌَ  TFSثـای ػمتـمی ّ تٌظین ایي مـّیل ثبیؼ پل اف ؿامت کلیک کـػى ؿّی تین هْؿػ ًظـ ػؿ 

Aletrs .چٌیي ػولی ثبػج ثبف ىؼى ٍلضَ  اًتغبة ىْػProject Aletrs (8-10 )ىکلعْاُؼ ىؼ. 

 

 : پٌجشٍ تٌظین آالسم دس پشّژ8ٍ-10ؽکل 
 

تٌظین ایي مـّیل ثنیبؿ مبػٍ هی ثبىؼ. پٌذ ًْع آالؿم)ؿّیؼاػ( ػؿ ایي مـّیل ّرْػ ػاؿػ. ثـای كؼبل ىؼى ُـ 

( ثبیؼ ایویل اػْبیی کَ هـاؿ امت تْمٔ ایي Send toکؼام ثبیؼ آى آالؿم ػالهت فػٍ ىْػ. ػؿ متْى ػّم )ثغو 

ػؿ متْى آعـ ًْع ایویل . ف یکؼیگـ رؼا ىًْؼ" ا;ایي ایویل ُب ثبیؼ ثب ػالهت " آالؿم هطلغ ىًْؼ ّاؿػ ىْػ.

ثبىؼ. پل اف حجت تٌظیوبت ثـای ا ػوبل آًِب  HTMLاؿمبلی تؼییي هی ىْػ. ًْع ایویل هی تْاًؼ هتي عبلی یب 

 کلیک ىْػ. OKکبكی امت ؿّی ػکوَ 

 Alert تٌظیوات

تؼـیق ًوبیین. ثـای ا ػوبل ایي  TFSاثتؼای ثبیؼ آى ؿا كؼبل ًوبیین ّ مـّؿ آى ؿا ثـای  Alertثـای امتلبػٍ اف هبثلیت 

امتلبػٍ ىْػ. ػؿ ایي پٌزـٍ ثبیؼ ػؿ ثغو  Team Foundation Server Administration Consoleتٌظیوبت ثبیؼ اف 

Application Tier  ٌَؿّی گقیAlert Setting ٌزـٍ کلیک ىْػ. ایي ػول ثبػج ثبف ىؼى پEmail Alert Setting 

 .(8-11)ىکل عْاُؼ ىؼ



 

 TFSتٌظیوات ایویل تشای آالسم دس کٌغْل هذیشیت : 8-11ؽکل 
 

ّ  SMTP Serverاف ػّ كیلؼ  كؼبل عْاُؼ ىؼ. Alertهبثلیت  Enable Email Alertsػؿ ایي پٌزـٍ ثب ػالهت فػى گقیٌَ 

Email From Address  ثَ تـتیت ثـای حجت آػؿك مـّؿ ایویل ّ حجت آػؿك ایویلی کَ اف آى ثَ مبیـ اػْب ایویل

 آهبػٍ امتلبػٍ هی ثبىؼ. Alertثب ا ػوبل ایي تٌظیوبت هبثلیت  كـمتبػٍ هی ىْػ، امتلبػٍ هی ىْػ.



 : آیتن ُای کاسیًِنفصل 
ػؿ ایي كَل ثَ تيـیش ایي آیتن ُب  ىؼًؼ.ػؿ كَل چِبؿم آیتن ُبی کبؿی هْرْػ ػؿ امکـام ثَ تلَیل ىـس ػاػٍ 

امکـام ّرْػ ػاؿػ اػن اف امپـیٌت، آیتن ُـ آًچَ ػؿ  TFS اف ًظـ ّ چگًْگی هؼیـیت آًِب عْاُین پـػاعت. TFSػؿ 

یک آیتن کبؿی هضنْة هی ىْػ. ثـای کبؿ ثب ُـ کؼام، ثبیؼ اثتؼا ًوًَْ ای اف آًِب  Splikeُبی ثک الگ ّ صتی 

 ایزبػ ًوْػ. ثـای ایزبػ آیتن ُبی کبؿی اف ػّ ىیٍْ هی تْاى امتلبػٍ ًوْػ:

 Teamػؿ هٌْی  New Work Itemامتلبػٍ اف  .1

 New Work Itemّ اًتغبة گقیٌَ  Work Itemؿامت کلیک ثـ ؿّی ثغو  .2

ٌزـ ثَ ثبف ىؼى فیـ هٌْیی عْاٌُؼ ىؼ کَ ُلت آیتن کبؿی ؿا اؿائَ هی ػٌُؼ. ثب کلیک ؿّی ُـ ُـ ػّ ؿّه ه

 کؼام اف آًِب پٌزـٍ عبٍی گيْػٍ عْاُؼ ىؼ. ایي ُلت آیتن ؿا ػؿ اػاهَ كَل ثَ تلَیل هؼـكی عْاٌُؼ ىؼ.

 اعپشیٌت

ثَ ػٌْاى یک آیتن کبؿی ىٌبعتَ هی ىًْؼ. ثـای ُـ امپـیٌتی کَ ثـًبهَ ؿیقی هی ىْػ  TFSامپـیٌت ُب ػؿ 

 Newػؿ فیـ هٌْی  Sprintثبیؼ یک آیتن کبؿی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. ایزبػ آیتن امپـیٌت ثَ ّمیلَ کلیک ؿّی گقیٌَ 

Work Item .ی ثبىؼ. ُـ هثبًَ( ثب ایي ػول پٌزـٍ ای ًوبیبى هی ىْػ کَ ثَ ىکل تت)ف ٍْؿت عْاُؼ پؾیـكت

ثب کلوَ ثـای آى اًتغبة ًيؼٍ ثبىؼ  یمت. اگـ آیتوی رؼیؼ ثبىؼ ّ ػٌْاًاTitle ػاؿای ػٌْاى یب  TFSآیتوی ػؿ 

New  ػؿ اثتؼا، ًبم آیتن ػؿ هیبًَ ّ یک ىوبؿٍ تـتیجی ػؿ اًتِب ًوبیو ػاػٍ عْاُؼ ىؼ. هتلبّت ثب آًچَ تبکٌْى ػؿ

TFS  ػیؼٍ این تت ُب ػاؿای کلیؼ ؽعیـٍ هی ثبىٌؼ. ُـ کؼام اف تت ُب هـتجٔ ثب یک آیتن کبؿی ُنتٌؼ ّ اػوبل

هبًٌؼ مٌؼی ؿكتبؿ هی ىْػ کَ  TFSثب آیتن ُبی کبؿی ػؿ  تـییـات ػؿ آًِب هنتلقم ؽعیـٍ مبفی آًِب امت.

ایزبػ ىْػ کٌبؿ ػٌْاى آى ػالهت *  اگـ تـییـی ػؿ یک تت)آیتن کبؿی( كیلؼُبی اف پیو تؼـیق ىؼٍ ای ػاؿًؼ.

 هيبُؼٍ هی ىْػ. ایي ػالهت ثَ ایي هؼٌی امت کَ تـییـات، ٌُْف ؽعیـٍ ًيؼٍ اًؼ.

تت ایي آیتن احـی اف كیلؼ ػٌْاى ّرْػ ًؼاؿػ.  ؿاگـ ثَ یک آیتن رؼیؼ ػؿ امپـیٌت ًگبُی ثیبًؼافین ػؿ هی یبثین کَ ػ

( هبثل ػمتـك IDکـػ. پل اف ؽعیـٍ آًِب ثب یک ىوبؿٍ تـتیجی ) ػؿ صویوت امپـیٌت ُب ؿا ًوی تْاى ًبم گؾاؿی

 .(9-1)ىکل عْاٌُؼ ثْػ

 

 : تة اعپشیٌت جذیذ9-1ؽکل 
 

ُب ػؿ ّاهغ ُوبى تـکیت  Iterationهی ثبىؼ.  Iterationكیلؼی کَ ػؿ تت امپـیٌت هـاؿ ػاؿػ اّلیي ّ هِوتـیي 

Release/Sprint  ُػؿ امکـام هی ثبىٌؼ. ثَ ٍْؿت پیو كـTFS  ػاؿای تؼؼاػیIteration  ٍاف پو تؼـیق ىؼ

 کَ ُـ کؼام اف آًِب ػاؿای ىبًقػٍ امپـیٌت ُنتٌؼ ؿا اؿائَ هی ػُؼ. Releaseاف ُوبى اثتؼا چِبؿ  TFS. امت



Iterationائَ عْاٌُؼ ػاػ. آًِب ُیچ ُب ٍـكبً ملنلَ هـاتجی اف ًبم ُب ُنتٌؼ کَ هنیـ تکـاؿُب ػؿ تْمؼَ ؿا اؿ

ٌْاى یک آیتن کبؿی اف عْػ ًؼاؿًؼ. ّ ػؿ صویوت آًِب ثَ ػٌْاى هبلت ُبیی ثـای آیتن ُبی هْرْػیت هنتولی ثَ ػ

ُب تؼـیق هی ىًْؼ ثبیؼ ثَ Iterationکبیـ ّاهؼی امتلبػٍ هی ىًْؼ. ُـ کؼام اف امپـیٌت ُبیی ُبیی کَ ػؿ 

 یک آیتن کبؿی امپـیٌت هتَل ىًْؼ.

Iterationُا 

ُب تؼـیق ىؼٍ، هی تْاى تکـاؿُبی رؼیؼی ًیق تؼـیق Iterationثـای  TFSػالٍّ ثـ آًچَ ثَ ٍْؿت پیو كـُ ػؿ 

اًتغبة  …Area and Iterationsگقیٌَ  Team->Team Project Settingثـای ایي کبؿ ثبیؼ ثب ؿكتي ثَ هنیـ  ًوْػ.

عْاُؼ ىؼ. ایي پٌزـٍ ىبهل ػّ تت هی  Area and Iterationsىْػ. اًتغبة ایي گقیٌَ هْرت ثبف ىؼى پٌزـٍ 

 .(9-2)ىکل Area  ّIterationثبىؼ:

 

 : پٌجشٍ تکشاسُا ّ عطح ُا9-2ؽکل 
 

ػؿ  Iterationهبػؿ عْاُین ثْػ کَ ػؿ ملنلَ هـاتت تکـاؿُب تـییـ ایزبػ کٌین. ّاژٍ  Iterationثب امتلبػٍ اف تت 

. هـاؿ ػاؿػ Releaseثبالتـیي مطش ملنلَ هـاتت ثَ هؼٌی ؿیيَ هی ثبىؼ. ػؿ ملنلَ هـاتت پل اف آى چِبؿ 

ُب تٌِب ثَ ػاىتي ًبهی ػؿ ایي ملنلَ هـاتت ثنٌؼٍ ىؼٍ امت ّ آًِب ػاؿای آیتن ُبی کبؿی Releaseثـای 

ُب ثَ Releaseػیگـ كـفًؼ هی ثبىٌؼ. ّ ثـعی  هزقا ًوی ثبىٌؼ. ػؿ ایي ملنلَ هـاتت ثـعی اف آیتن ُب ّالؼ

ثـای اّبكَ  ُب هضنْة هی ىًْؼ.Release( ّ امپـیٌت ُب ثَ ػٌْاى كـفًؼاى Iteration)ؿیيَ ػٌْاى كـفًؼاى 

ػؿ ًْاؿ اثقاؿ کلیک  Add a child nodeاًتغبة ًوْػٍ ّ مپل ثـ ؿّی کلیؼ  ؿا کـػى یک كـفًؼ کبكی امت ّالؼ آى

ثَ ػالٍّ یک ىوبؿٍ تـتیجی  Iterationعْاُؼ ىؼ. ًبم پیو كـُ آى ّاژٍ ثؼیي ّمیلَ یک آیتن رؼیؼ ایزبػ  ًوْػ.

ُـ تـییـی ػؿ  ػؿ ثغو ًْاؿ اثقاؿ ػکوَ ُبیی رِت صؾف، ربثزبیی ّ تٌظین تْؿكتگی آیتن ُب ّرْػ ػاؿػ. امت.

 ایي ٍلضَ ثالكبٍلَ اػوبل هی ىْػ.



 ُاIterationتٌظیوات اهٌیتی 

هی  Project Securityکَ كيـػى آى ثبػج ثبف ىؼى ٍلضَ  Secure ثَ ًبم ّرْػ ػاؿػ پبییي ٍلضَ ػکوَ ایػؿ 

 .(9-3)ىکل ىْػ

 

 : پٌجشٍ تٌظیوات اهٌیتی پشّژ9ٍ-3ؽکل 
 

ایي پٌزـٍ هزْفُبی گـٍّ ُب ؿا ثـای صؾف ّ اّبكَ کـػى تکـاؿُب تٌظین عْاُؼ کـػ. ثَ ٍْؿت پیو كـُ تٌِب 

ٍ ّ گـٍّ  Project Collection Administratorsگـٍّ  ،هزْف ُوَ ػولیبت هـتجٔ ثب تکـاؿُب ؿا ػاؿًؼگـٍّ ُبیی کَ 

Project Administrators  ُنتٌؼ. الجتَ هبًٌؼ صبلت پیيیي اف ٓـین کلیؼAdd ق هی تْاى ثَ اّبكَ کـػى گـٍّ ًی

پـػاعت چِبؿ هزْفی کَ ػؿ ایي ثغو ّرْػ ، گـٍّ ُبی تؼـیق ىؼٍ ػؿ ّیٌؼّف ّ کبؿثـاى TFSُبی ػیگـ هْرْػ ػؿ 

 ػاؿػ ػجبؿت اًؼ اف:

Createمبعتي ّ هـتت مبفی كـفًؼاى : 

Deleteصؾف گـٍ ربؿی : 

Editّیـایو گـٍ ربؿی : 

Viewهيبُؼٍ گـٍ ربؿی : 

صبل پل اف تؼییي ملنلَ هـاتت امپـیٌت ُب، ثبیؼ ثَ ُـ کؼام یک آیتن ّاهؼی ًنجت ػاػٍ ىْػ. ایي اؿتجبٓ اف 

لینت ػؿ تت آیتن امپـیٌت اًزبم هی پؾیـػ. ثـای ایي ػول کبكی امت اف ٓـین  Iterationین كیلؼ ٓـ

Iteration تکـاؿ هْؿػ ًظـ ثـای آیتن امپـیٌت اًتغبة ىْػ. ثب ایي ؿّه هی تْاى ُوَ امپـیٌت ُبی هْرْػ ػؿ ،

تؼـیق ىؼٍ اًؼ  TFSؿا ٍبصت یک آیتن ّاهؼی کـػ. تْرَ ىْػ کَ امپـیٌت ُبیی کَ اف هجل ػؿ   ملنلَ هـاتت

ثبیؼ یک آیتن  ُوگی ثَ ْٓؿ پیو كـُ ػاؿای آیتن امپـیٌت هی ثبىٌؼ. اهب ثـای مبیـ امپـیٌت ُبی رؼیؼ

 امپـیٌت مبعتَ ىْػ.



تت آیتن امپـیٌت ػاؿای ػّ پٌل هی ثبىؼ. ُـ کؼام اف ایي پٌل ُب عْػ ػاؿای ػّ هنوت هزقا ُنتٌؼ. تت 

 Startرقئیبت ػؿ پٌل موت چپ، تٌظیوبت ثیيتـی ؿا ثـای آیتن امپـیٌت اؿائَ هی ػُؼ. اثتؼای ایي تت ػّ كیلؼ 

Date  ّFinish Date ي ػّ كیلؼ اثقاؿ ػؿ پبییي ای هيغٌ هی کٌٌؼ. ّرْػ ػاؿػ کَ تبؿیظ اثتؼا ّ اًتِبی امپـیٌت ؿا

 ،ایي رؼجَ اثقاؿ ػاؿػ کَ هی تْاى اف ٓـین آى رقئیبت ّ تّْیضبتی ؿارغ ثَ امپـیٌت حجت کـػ. ّؿّػی هتٌی هـاؿ

 ّیٌؼّف ػاؿػ ّ اهکبًبت ًْىتبؿی فیبػی ؿا هِیب هی مبفػ. Wordpadظبُـی ىجیَ ثَ 

ّؿّػی  يایي تت كؤ ػاؿای یک اثقاؿ ّؿّػی هتي هی ثبىؼ. ای ًبم ػاؿػ. Retrospectiveتت ػّم اف پٌل موت چپ 

ػؿ ایي ثغو تین، عـّری رلنَ ثبفثیٌی ؿا ػؿد هی کٌؼ. ثَ  هتي پل اف پبیبى یبكتي امپـیٌت تکویل هی ىْػ.

 :(9-4)ىکل ( ًْىتَ ىؼٍ امتBoldٍْؿت پیو كـُ ػؿ اثقاؿ مَ رولَ ثَ ٍْؿت ّغین )

 

 دس آیتن اعپشیٌت Restrodpectivr: تة 9-4ؽکل 
 

 What worked?ٍچَ کبؿُبیی اًزبم ىؼ : 

 What didn't work?ٍچَ کبؿُبیی اًزبم ًيؼ : 

 What will we do differently?چَ کبؿُبیی ثبیؼ هتلبّت اًزبم ىْػ : 

رِت  ایي مَ رولَ یبػآّؿ عـّری مَ ثغيی رلنَ ثبفثیٌی امکـام امت. اف آًزبیی کَ عـّری رلنبت

 ؿػگیـی ّ ثبیگبًی ثبیؼ حجت ىًْؼ، ایي ثغو ثِتـیي ؿاٍ ثـای حجت عـّری رلنَ ثبفثیٌی امت.

. ایي تت ٍـكبً ثـای ًوبیو آالػبت امتلبػٍ ًبم ػاؿػ Historyػؿ پٌل موت ؿامت ًیق ػّ تت ّرْػ ػاؿػ. تت اّل 

ثغو هِوی ثـای هؼیـیت پـّژٍ ثَ  Historyهی ىْػ ّ کبؿثـ ًوی تْاًؼ ػؿ آى ّؿّػی عبٍی حجت کٌؼ. ثغو 

صنبة هی آیؼ، چـا کَ هْرت تنِیل هنتٌؼ مبفی ّ ؿػگیـی کل پـّژٍ هی ىْػ. ُـ تـییـی کَ ػؿ پـّژٍ ّ 

ایي ثغو ثـای ُوَ آیتن ُبی  حجت ّ ًگِؼاؿی عْاُؼ ىؼ. Historyآیتن ُبی آى ایزبػ ىْػ ثَ تلَیل ػؿ ثغو 

ن ػؿ ْٓل صیبت عْػ هوکي امت ػمت عْه تـییـات فیبػی ىْػ. ایي امکـام ثَ ٍْؿت هزقا ّرْػ ػاؿػ. ُـ آیت

هـثْٓ ثَ عْػ حجت ّ ًگِؼاؿی هی ىْػ. ایي ثِتـیي ؿاٍ  Historyتـییـات رقء ثَ رقء ثـای آى آیتن ػؿ ثغو 

 .(9-5)ىکل ثب رقئیبت كـاّاى امتهنتٌؼ مبفی کل پـّژٍ آى ُن 



 

 دس آیتن اعپشیٌت History: تة 9-5ؽکل 
 

ثَ ْٓؿ کلی ػّ ًْع تبؿیغچَ ثـای یک آیتن ّرْػ ػاؿػ. تبؿیغچَ حجت ّ تبؿیغچَ ّیـایو. تبؿیغچَ حجت اّلیي  

ٍْؿت پیو كـُ ایزبػ تبؿیغچَ ای امت کَ ػؿ ایي لینت حجت هی ىْػ. ایي تبؿیغچَ ثب ایزبػ آیتن کبؿی ثَ 

ؼ. پل اف اّلیي ؽعیـٍ مبفی ثغو آیتن کبؿی هی ثبىهٌْٓ ثَ ؽعیـٍ  هی ىْػ. حجت ىؼى ایي ًْع تبؿیغچَ

Create  َایزبػ هی ىْػ. ػؿ ػٌْاى ایي ًْع تبؿیغچَ تبؿیظ ّ فهبى ؿّیؼاػ، کلوCreate  کبؿثـی کَ آى ؿا ایزبػ ّ

ی ًیق هی ثبىؼ کَ ثَ ٍْؿت ملنلَ کـػٍ امت حجت هی ىْػ. ُـ تبؿیغچَ ػالٍّ ثـ ػٌْاى ػاؿای آیتن ُبی

( هی ثبىؼ. ُوَ Fieldsُوْاؿٍ ایزبػ هی ىْػ آیتن كیلؼُب ) Createؿیغچَ هـاتجی هـتت ىؼٍ اًؼ. آًچَ ػؿ تب

صنبة هی ىًْؼ. ثب ثبف کـػى ایي هزوْػَ یک رؼّل ػّ متًْی ظبُـ عْاُؼ  Showآیتن ُبی كیلؼ ثَ ػٌْاى 

ُوَ  ىؼ. متْى اّل ًبم كیلؼُب ّ متْى ػّم هوؼاؿی امت کَ اّلیي ثبؿ ثَ كیلؼُب ًنجت ػاػٍ هی ىْػ.

كیلؼُبیی کَ ػؿ ایزبػ یک آیتن ثَ ٍْؿت پیو كـُ هوبؿ ػاؿًؼ ػؿ ایي رب ثَ ُوـاٍ هوؼاؿىبى ظبُـ هی ىًْؼ. 

هوبػیـ ُوبًطْؿ کَ گلتَ ىؼ  امت ػؿ ایي رؼّل ظبُـ ًغْاٌُؼ ىؼ. Nullكیلؼُبیی کَ هوؼاؿ پیو كـّيبى 

 .كیلؼُب كؤ عْاًؼًی هی ثبىؼ ّ اهکبى تـییـ ػؿ آًِب ّرْػ ًؼاؿػ

)ّیـایو( ًبم ػاؿػ. ایي ًْع اف تبؿیغچَ ُب ًیق ثَ ّمیلَ ؽعیـٍ کـػى آیتن حجت هی  Editًْع ػیگـی اف تبؿیغچَ ُب 

یک ًوًَْ اف ایي تبؿیغچَ حجت عْاُؼ ىؼ. ػؿ ایي امت کَ ثب ُـ ا ػوبل تـییـی  Createتلبّت آًِب ثب ًْع  ىًْؼ.

ػؿد هی  Editّاژٍ  Createهی ثبىؼ ثب ایي تلبّت کَ ثَ ربی کلوَ  Createػٌْاى ایي تبؿیغچَ ّیـایو ًیق هبًٌؼ 

ػؿ ایي ًْع تبؿیغچَ،  Fieldsی ثبىؼ. آیتن ه Createىْػ. تبؿیغچَ ّیـایو ػاؿای آیتن ُبی ثیيتـی ًنجت ثَ 

ػاؿای یک رؼّل مَ متًْی امت. متْى اّل  Fieldsتـییـات ا ػوبل ىؼٍ ػؿ كیلؼُب ؿا آىکبؿ هی کٌؼ. آیتن 

ایي تـییـ ػؿ ُـ كیلؼی افوت چپ( ًبم كیلؼ، متْى ػّم هوؼاؿ پیيیي ّ متْى مْم هوؼاؿ رؼیؼ هی ثبىؼ. )م

ًیق ػؿ تبؿیغچَ ّیـایو هبثل  Attachmentآیتن ُبی ػیگـی چْى  Fieldsٓـین هبثل پیگیـی امت. ػالٍّ ثـ آیتن 

هبثلیتی ثـای ّویوَ کـػى كبیلی ثَ یک آیتن هی ثبىؼ. ثب ُـ ّویوَ مبفی، یک  Attachmentحجت امت. 

تبؿیغچَ ّیـایو ثـای آى ثَ حجت عْاُؼ ؿمیؼ. اهب ایي ثبؿ ایي حجت تبؿیغچَ هتلبّت تـ اف هجل ثب رؼّلی چِبؿ 



یي رؼّل ػجبؿت هـاؿ  عْاُؼ گـكت. متْى ُبی ا Attachmentمتًْی ُوـاٍ امت. ػٌْاى ایي آیتن ػؿ ایي صبلت 

اًؼ اف: ًبم كبیل)ثَ ُوـاٍ لیٌکی ثـای ارـای هنتوین آى(، اًؼافٍ كبیل، تّْیضبت ّ صبلت تـییـ. صبلت تـییـ یک 

 ػجبؿت یک کلوَ امت کَ صبلت تـییـ ؿا اؿائَ هی ػُؼ.

ی ثغو ػالٍّ ثـ آًچَ ثَ ٍْؿت عْػکبؿ حجت هی ىْػ کبؿثـاى عْػ هی تْاًٌؼ تّْیضبت ؿا ػؿد کٌٌؼ. ػؿ ثبال

ّرْػ ػاؿػ کَ ثب کلیک ثـ ؿّی آى ّؿّػی هتٌی اؿائَ هی  .Type your comment hereتبؿیغچَ ػجبؿتی ثَ ًبم 

 ثَ ػؿد آالػبت هی کٌؼ. ىْػ کَ کبؿثـ هبػؿ

 .(9-6)ىکل ًبم ػاؿػ Attachmentثغو ثؼؼی  پٌل موت ؿامت 

 

 دس آیتن اعپشیٌت Attachments: تة 9-6ؽکل 
 

اف ایي گلتَ ىؼ ایي اهکبى ثَ کبؿثـ اربفٍ هی ػُؼ کَ كبیل ُبیی ؿا ثَ ػٌْاى ّویوَ ثَ ُوبًطْؿ کَ پیو 

امپـًیت هتَل ًوبیؼ. ُـ كبیلی ثب ُـ كـهتی ؿا هی تْاى ػؿ ایي لینت ثَ امپـیٌت پیًْؼ ػاػ. ُـ کؼام اف كبیل 

ًؼافٍ كبیل، تبؿیظ ّویوَ ّ ُب مطـی ؿا ثَ لینت اّبكَ هی کٌٌؼ. ػؿ ایي مطـ آالػبت اف هجیل ًبم كبیل ، ا

ػؿ هنوت كْهبًی لینت رؼجَ اثقاؿی ّرْػ ػاؿػ کَ ػاؿای چِبؿ کلیؼ هی ثبىؼ. اّلیي کلیؼ  تّْیضبت ّرْػ ػاؿػ.

عْاُؼ ىؼ. ػّهیي کلیؼ ثـای اّبكَ کـػى یک  Attachmentػج ارـای كبیل هٌتغت اف لینت چپ( ثب)اف موت 

رِت اًتغبة كبیل گيْػٍ  Attachmentكبیل رؼیؼ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. ثب کلیک ؿّی ایي کلیؼ پٌزـٍ 

 اف ثغو  …Browseهی ثبىؼ. کلیک ؿّی ػکوَ  Attachment  ّCommentعْاُؼ ىؼ. ایي پٌزـٍ ػاؿای ػّ كیلؼ 

Attachment  پٌزـٍ ػیبلْگی عْاُؼ ىؼ کَ اف ٓـین آى هی تْاى كبیل هْؿػ ًظـ ؿا اًتغبة ًوْػ. ثبف ىؼى ثبػج

 Attachmentپٌزـٍ ػیبلْگ ثنتَ عْاُؼ ىؼ ّ هنیـ كبیل ػؿ كیلؼ  Openپل اف اًتغبة كبیل ّ كيـػى کلیؼ 

پیًْؼی اف كبیل  OKًیق هی تْاى تّْیضبت هـتجٔ ثب كبیل اكقّػ. ثب کلیک ؿّی  Commentظبُـ عْاُؼ ىؼ. ػؿ كیلؼ 

ًیق هی تْاى یک  …Saveهـاؿ عْاُؼ گـكت. ثب امتلبػٍ اف کلیؼ  Attachmentاًتغبثی مبعتَ ىؼ ّ ػؿ لینت 



ّویوَ اف لینت  ًیق ثؼیِبً ثبػج صؾف یک …Deleteکلیؼ  ًنغَ اف كبیل اًتغبثی ؿا ػؿ هنیـ هْؿػ ًظـ کپی کـػ.

 .امپـیٌت عْاُؼ ىؼ ّ صؾف پیًْؼ آى ثب

ثب ػؿد یک آیتن امپـیٌت ثَ ثغو ملنلَ هـاتجی تکـاؿُب ثبػج هی ىْػ کَ ُـ آیتوی کَ ثَ یک تکـاؿ اىبؿٍ 

هی کٌؼ ثَ ٍْؿت عْػکبؿ ثَ آیتن امپـیٌت اّبكَ ىؼٍ هتَل ىْػ. الفم ثَ ؽکـ امت ثب صؾف یک تکـاؿ آیتن 

امپـیٌت ؿا ػالٍّ ثـ ثغو تکـاؿُب اف تکـاؿ صؾف ًغْاُؼ ىؼ ّ كؤ لیٌک)پیًْؼ( آى ثـػاىتَ هی ىْػ. یک آیتن 

 آى هی تْاى هْؿػ ػمتـمی هـاؿ ػاػ. IDٓـین 

ًکتَ: آیتن ُبی کبؿی ؿا پل اف ایزبػ ثَ ُیچ ٓـیوی ًوی تْاى صؾف ًوْػ. ػؿ ًگبٍ اّل هوکي امت ایي هّْْع 

تلوی هی ىْػ. اف ًظـ هنتٌؼ مبفی ُـ آیتوی ًويی ػؿ تْمؼَ ایلب  TFSاف ربًت  ػوؼی یک هضؼّػیت كٌی

عْػ آیتن ُب ثَ ػٌْاى هنتٌؼات ثَ کبؿ هی ؿًّؼ پل ُیچ گبٍ  TFSهی کٌؼ ثبیؼ ثبیگبًی ىْػ. اف آًزبیی کَ ػؿ 

ُبیی کَ ثب ثؼُی امت آیتن  ًجبیؼ آًِب ؿا اف ثیي ثـػ ّ تٌِب ثبیؼ ثَ هطغ اؿتجبٓيبى ثب ػیگـ آیتن ُب اکتلب ًوْػ.

ثـای هيبُؼٍ ایي ًْع آیتن ُب ثبیؼ اف اهکبًبت کْئـی )ػؿعْامت(  ػیگـاى پیًْؼ ًؼاؿًؼ، ػیؼٍ ًغْاٌُؼ ىؼ.

امتلبػٍ کـػ. کْئـی ُب ثب اعؾ پبؿاهتـُبیی هی تْاًٌؼ لینتی اف آیتن ُبی هـتجٔ ؿا ثـگـػاًٌؼ. ػؿ كَل آیٌؼٍ 

 َ تيـیش کْئـی ُب عْاُین پـػاعت.هلَالً ث

امتلبػٍ کٌین. ایي کبؿ  Work Itemsّاهغ ػؿ  All Sprintsهيبُؼٍ لینت امپـیٌت ُب هی تْاى اف ثغو ثـای 

 .(9-7)ىکل ثبػج ثبف ىؼى تجی ػّگبًَ هی ىْػ

 

 All Sprint: اجشای کْئشی رخیشٍ ؽذٍ 9-7ؽکل 
 

مطـ ثیبًگـ یک ثغو كْهبًی تت امپـیٌت ُب ؿا ثَ ٍْؿت رؼّلی )هبًٌؼ ثبًک آالػبت( ًيبى هی ػُؼ. ُـ 

امپـیٌت هی ثبىؼ. ایي رؼّل ىبهل متْى ُبیی امت کَ ًوبیٌؼٍ كیلؼُبی آیتن امپـیٌت هی ثبىٌؼ. ػؿ 

ثغو پبییي تت پٌزـٍ آیتن )امپـیٌت ّرْػ ػاؿػ )هيبثَ آًچَ ػؿ ثغو ایزبػ آیتن امپـیٌت هيبُؼٍ ىؼ(. ُـ 

ـیٌت هغًَْ ثَ آى ثـای ّیـایو اصتوبلی ػؿ )امپـًیت ُب( کَ اًتغبة ىْػ، پٌزـٍ آیتن امپکؼام اف مطـ ُب

ثغو پبییٌی تت ظبُـ هی ىْػ. ػؿ ٍْؿتی کَ ؿّی یکی اف ایي مطـُب ػّ ثبؿ کلیک ىْػ پٌزـٍ آیتن امپـیٌت 

 ثـای آى تت ثَ ٍْؿت رؼاگبًَ ثبف عْاُؼ ىؼ.

PBI 

رؼیؼ هبًٌؼ آیتن  PBIثـای ایزبػ یک  امت ّ ػاؿای كیلؼُبی فیبػی هی ثبىؼ. TFSآیتن ثک الگ هِوتـیي آیتن 

ؿا اًتغبة ًوْػ.  Product Backlog Itemؿرْع کـػ ّ گقیٌَ  Team->New Work Itemامپـیٌت ثبیؼ ثَ فیـ هٌْی 

ثَ ػالٍّ یک ىوبؿٍ  New Product Backlogکَ ػؿ ػٌْاى آى  پل اف اًزبم ایي ػول تت رؼیؼی ثبف هی ىْػ

 .(9-8)ىکل تـتیجی ًْىتَ ىؼٍ امت



 

 PBI: تة جذیذ 9-8ؽکل 
 

پیـبم اعطبؿی امت کَ ثالكبٍلَ پل اف ثبف ىؼى تت ػؿ ثغو كْهبًی آى  ًوبیؼي هْؿػی کَ رلت تْرَ هی اّلی

ثب امتلبػٍ اف ایي پیـبم، ُيؼاؿ هی ػُؼ کَ ػٌْاى آیتن ربؿی ًوی تْاًؼ عبلی ثبىؼ.  TFSظبُـ هی ىْػ. 

 ػاؿای یک ػٌْاى هٌضَـ ثَ كـػ ًیق هی ثبىؼ. IDآیتن ثک الگ صَْل ػالٍّ ثـ  ثـعالف آیتن امپـیٌت،

هی ثبىؼ. ایي كیلؼ ػؿ ایٌزب تلنیـی هتلبّت اف آًچَ ػؿ آیتن امپـیٌت  Iterationكیلؼ ػّم ایي آیتن کبؿی 

ُوَ آیتن  Iterationثـای ُـ آیتن ثَ ػٌْاى ُْیت آى آیتن تلوی هی ىْػ. هوؼاؿ  Iterationهيبُؼٍ ىؼ ػاؿػ. 

کَ هنتویوبً ػؿّى ثک الگ  ُب ثبػج هی ىْػ PBIُب ثَ ٍْؿت پیو كـُ ًبم تین هی ثبىؼ. ایي اهـ ثـای 

آى  Iterationبكی امت هوؼاؿ کاف ثک الگ هضَْل ثَ ثک الگ امپـیٌت  PBIهضَْل هـاؿ گیـًؼ. ثـای اًتوبل یک 

آیتن ثـاثـ امپـیٌت هْؿػ ًظـ هـاؿ گیـػ. )ػلیل ایي تـییـ هکبى ػؿ كَل کْئـی ُب ىـس ػاػٍ هی ىْػ(. اف آًزبیی 

ثک الگ هضَْل امت ثٌبثـایي ایي كیلؼ ًجبیؼ تـییـ کٌؼ ایي كیلؼ هؼوْالً  ،پل اف ایزبػ PBIکَ اّلیي هکبى ُـ 

 پـیٌت ًنجت ػاػٍ ىْػ.ٌُگبهی تـییـ عْاُؼ کـػ کَ آیتن ثَ یک ثک الگ ام

هی  Assignmentاّلیي آیتن پٌل ّّؼیت  ٌل ّّؼیت ّ رقئیبت هـاؿ هی گیـًؼ.مبیـ كیلؼُبی آیتن ثک الگ ػؿ ػّ پ

 .(9-9)ىکل ثبىؼ

 

 PBIدس  Status: تخؼ 9-9ؽکل 
 

امت. ایي كیلؼ هيغٌ هی کٌؼ کَ کؼام یک اف اػْب هنئْل  TFSهوؼاؿ ایي كیلؼ ًبم یکی اف اػْبی هْرْػ ػؿ 

ؿا ًيبى ػاػٍ عْاُؼ ىؼ.  TFSلینتی اف اػْب  Assignmentاًزبم ایي آیتن هی ثبىٌؼ. ثب کلیک ؿّی كیلؼ 

ایي امت کَ اگـ یک آیتن ثَ ثیو اف یک ًوـ اعتَبً یبثؼ كؤ هی تْاى یک ًلـ ؿا ثَ  Assignmentهضؼّػیت 

 ي كیلؼ تؼییي ًوْػ. ػٌْاى هوؼاؿ ای

ػؿ ّاهغ صبلت آیتن ػؿ تْمؼَ  هی تْاى تؼییي کـػ یک آیتن ػؿ چَ هـصلَ ای اف تْمؼَ هـاؿ ػاؿػ. Stateتْمٔ كیلؼ 

هی ثبىؼ.  Newتْمٔ هوبػیـ ایي كیلؼ ىـس ػاػٍ هی ىْػ. اّلیي صبلتی کَ یک آیتن ػؿ آى هـاؿ هی گیـػ صبلت 



آیتن ػؿ ػمت ٓـاصی امت ّ ٌُْف اف مْی هبلک هضَْل ثـای ّؿّػ ثَ ایي صبلت ثـای فهبًی ٍؼم هی کٌؼ کَ 

صبلت ُبی هتلبّتی ّرْػ ػاؿػ اهب ػؿ ُّلَ اّل ّ پیو اف ؽعیـٍ  Stateثک الگ تؤییؼ ًيؼٍ امت. ػؿ لینت كیلؼ 

ػّ  Stateثَ لینت كیلؼ  ؽعیـٍ ىْػ PBIػؿ آى هيبُؼٍ هی ىْػ. اگـ ثـای ثبؿ اّل  Newمبفی كؤ یک صبلت 

ٌُگبهی امتلبػٍ هی ىْػ کَ آیتن ثک الگ تْمٔ هبلک هضَْل تؤییؼ  Approvedقیٌَ اّبكَ هی ىْػ. گقیٌَ گ

 ثَ هؼٌی آهبػٍ ثْػى آیتن ثـای ّؿّػ ثَ یک امپـیٌت هی ثبىؼ. ثٌبثـایي آیتوی هی تْاًؼ Approvedىْػ. صبلت 

 بلت ػیگـی ّرْػ ػاؿػ ثَ ًبمصؿا ػاىتَ ثبىؼ.  Approvedػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت اًتغبة ىْػ کَ صبلت 

Remove ایي صبلت ػؿ ظبُـ ثبػج صؾف یک ػٌَـ هی ىْػ. اهب اف آًزبیی کَ آیتن ُبی ایزبػ ىؼٍ ػؿ ،TFS  هبثل

ىْػ کَ ػؿ آیتن هؾکْؿ ػؿ ثک الگ، ٍـكبً هيبُؼٍ ًيْػ. ایي  ػوالً ثبػج هی Remove، صبلت صؾف ًوی ثبىٌؼ

 اف ٓـین کْئـی هبثل ػمتیبثی امت ّ هزؼػاً ػؿ ٍْؿت ًیبف هی تْاًؼ ثَ صبلت ُبی ػیگـی تـییـ یبثؼ. آیتن

اؿلت ثـای هْاؿػی آیتن ُبیی امتلبػٍ هی ىْػ کَ هؼت فیبػی هبثل امتلبػٍ ًجبىٌؼ. صـکت  Removeصبلت 

ّ ؽعیـٍ آیتن صبلت ُبی  Approvedثب ًظن عبٍی ُوـاٍ امت. ثَ ػٌْاى هخبل ثب اًتغبة صبلت ثیي صبلت ُب 

 Removedصتی اگـ یک آیتن آهبػٍ ًیق ثبیؼ ًوی تْاًؼ اف صبلت  کٌؼ. هی تـییـ New  ّRemovedثَ  Stateلینت 

ثب  تجؼیل کـػ. Approvedتـییـ ػاػ مپل آى ؿا ثَ  Newتـییـ یبثؼ. ثلکَ اثتؼا ثبیؼ صبلت ؿا ثَ  Approvedثَ صبلت 

، Approvedثَ  Stateًیق صبالت ػیگـی ثَ ّرْػ هی آیؼ. ثب اًتغبة ایي صبلت لینت  Approved اًتغبة گقیٌَ

Commited  ّRemoved  تـییـ هی یبثؼ. صبلتCommited  ثـای فهبًی امتلبػٍ هی ىْػ کَ آیتن تْمٔ تین

 Commitedآیتن ُبیی کَ ؿا کَ تین ؿّی آًِب کبؿ هی کٌؼ ػاؿای صبلت  ثـای یک امپـیٌت گقیٌو ىؼٍ ثبىؼ.

 ثَ ػٌْاى صبلت كؼلی اًتغبة ىْػ. Commitedهی ثبىٌؼ. اگـ 

ٌُگبهی امتلبػٍ  Done. اف صبلت Doneگقیٌَ ػیگـی اّبكَ هی ىْػ ثَ ًبم  Approved  ّCommitedػالٍّ ثـ 

)تکویل ىؼٍ( ثـای آیتوی ٍؼم Doneهی ىْػ کَ کبؿ ؿّی آیتن توبم ىؼٍ ثبىؼ. ثَ ػجبؿتی ػیگـ ُـ گبٍ تؼـیق 

تجؼیل ىْػ. اگـ ًیبف ثبىؼ کَ ػؿ هیبى امپـیٌت آیتن ُب ثَ ثک الگ هضَْل  Doneآى آیتن ثبیؼ ثَ صبلت  ٌؼک

تـییـ عْاٌُؼ کـػ. هوکي  Approvedثَ صبلت  Commitedثـگـػاًؼٍ ىْػًؼ ثؼیِی امت کَ اى آیتن ُب اف صبلت 

ىؼٍ ؿػ ىًْؼ. ػؿ ایي  Doneن ُبی ػؿ رلنَ تضْیل هبثلیت آیت Doneپل اف اًتوبل صبلت یک آیتن ثَ  امت

صبلت  Doneٍْؿت آیتن ثبیؼ هزؼػاً ػؿ ثک الگ هضَْل هـاؿ گیـػ. اف ایي ؿّ ٌُگبم هـاؿ گـكتي آیتن ػؿ صبلت 

Commited  ُن ػؿ لینتState  ّرْػ عْاُؼ ػاىت تب ػؿ ٍْؿت لقّم هزؼػاً ػؿ ثک الگ امپـیٌت ّاؿػ

 .(PBI States)ىکل ىْػ

 

 PBI: حالت ُای هختلف یک PBI Statesؽکل 
 

. ایي كیلؼ تّْیضبتی ؿا ػؿ عًَْ ُـ صبلت Reasonكیلؼی كؤ عْاًؼًی ّرْػ ػاؿػ ثَ ًبم  Stateثؼؼ اف كیلؼ 

 ضبت، اف پیو تؼـیق ىؼٍ ُنتٌؼ ّ هبثل تؼییـ ًوی ثبىٌؼ.یایزبػ ىؼٍ ًوبیو هی ػُؼ. تّْ



)ىکل ًبم ػاؿػ کَ گقیٌَ ُبی ثیيتـی ؿا ثـای آیتن ثک الگ هضَْل اؿائَ هی ػُؼ Detailsپٌل موت ؿامت پٌل 

10-9). 

 

 PBIدس  Details: تخؼ 9-10ؽکل 
 

هی ثبىؼ. اف ایي كیلؼ ثـای تؼییي اّلْیت آیتن ػؿ ثک الگ امتلبػٍ هی ىْػ. هوؼاؿ ایي  Periorityاّلیي كیلؼ آى 

 هی ثبىؼ. 1000كیلؼ ػؼػی امت ّ ثَ ْٓؿ پیو كـُ 

ایي كیلؼ ُوبى ثـآّؿػ آیتن ُب ثک الگ هضَْل هی ؿا هی تْاى هِوتـیي كیلؼ ػؿ ایي ثغو ًبهیؼ.  Effortكیلؼ 

ـیٌت تْمٔ تین تْمؼَ ٍْؿت عْاُؼ پؾیـكت. ایي كیلؼ ًیق ػؼػی امت ّ ثبىؼ کَ ػؿ رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپ

 Doneٌُگبهی کَ صبلت آیتن ثَ  Business Valueّ كیلؼ  Effortهی ثبىؼ. كیلؼ  Story Pointّاصؼ آى هؼوْالً 

 .تـییـ کٌؼ ؿیـ كؼبل هی ىًْؼ؛ ثَ ایي ػلیل کَ ػیگـ ًیبفی ثَ تؼییي ثـآّؿػ آى آیتن ّرْػ ًؼاؿػ

یکی اف گقیٌَ ُبی اعتیبؿی ػؿ امکـام هی ثبىؼ. ایي كیلؼ هؼیبؿی ػؼػی ؿا ثـای اؿفه  Business Valueكیلؼ 

ایي  تؼییي هی ىْػ. 100تزبؿی یک آیتن اؿائَ هی ػُؼ. ثبفٍ ایي ػؼػ ػؿ اعتیبؿ کبؿثـ امت اهب هؼوْالً اف ٍلـ تب 

یبػآّؿ هی ىْػ. تؼییي ایي ػؼػ هؼوْالً ّظیلَ هبلک ػؼػ اؿفه یک آیتن ؿا اف لضبظ تزبؿی ثـای تْمؼَ ػٌُؼگبى 

هضَْل امت. اّ هوؼاؿ ایي كیلؼ ؿا اف هیقاى اُویت ّ صنبمیت هيتـیبى ًنجت ثَ یک هبثلیت امتغـاد هی 

یکی اف كیلؼُبیی امت کَ پیو اف رلنَ ثـًبهَ ؿیقی امپـیٌت ثبیؼ تؼییي گـػػ. الفم  Business Valueکٌؼ. كیلؼ 

 امت. Periorityایي كیلؼ هؼوْالً ػاؿای ؿاثطَ ای هنتوین ثب كیلؼ  ثَ ؽکـ امت کَ

. اف ایي كیلؼ تب ثَ صبل ػؿ ایي کتبة مغٌی ثَ هیبى ًیبهؼٍ Areaكیلؼ هلیؼی ّرْػ ػاؿػ ثَ ًبم  Detailsػؿ ثغو 

غتللی تونین ثٌؼی هی کٌٌؼ. ایي هامت. تْمؼَ ػٌُؼگبى ػوْهبً پـّژٍ تضت تْمؼَ عْػ ؿا ثَ مطش ُبی 

مطْس ؿا هی تْاى ُوبى فیـمینتن ُب ّ یب کبهپًٌْت ُب ًبم ًِبػ. ثَ ػجبؿت ػیگـ ُـ مطش ًْػی ػمتَ ثٌؼی 

ثغو ُب هغتلق ًـم اكقاؿ ثـ امبك هّْْع آًِب هی ثبىؼ. ایي مطْس ملنلَ هـاتجی ُنتٌؼ ّ ؿیيَ آى کل 

ثغو ُبی کْچکتـی تجؼیل هی ىْػ، ایي تلکیک مطش ثَ تْمؼَ ًـم اكقاؿ امت. ػؿ ُـ مطش ًـم اكقاؿ ثَ 

ػٌُؼگبى کوک هی کٌٌؼ تب ثؼاًٌؼ کَ ُـ آیتن چَ ربیگبُی ػؿ ًـم اكقاؿ ػاؿػ. گبُی ًیق ثـعی تین ُب ثـ امبك 

ًَ تین ُب ُـ ػمتَ ثَ ْٓؿ ّیژٍ ػؿ یک مطش کبؿ ْػمتَ ثٌؼی هی کٌٌؼ. ػؿ ایي گمطْس تْمؼَ ػٌُؼگبى عْػ ؿا 

 ؼ.هی کٌ

 Team->Team Project Settings->Areaثـای امتلبػٍ اف مطْس، اثتؼا ثبیؼ آًِب ؿا تؼـیق ًوْػ. ثب ؿكتي ثَ هنیـ 

and Iterations  ٍپٌزـArea and Iterations (9-11)ىکل  ثبف عْاُؼ ىؼ. 



 

 : پٌجشٍ تکشاسُا ّ عطح ُا9-11ؽکل 
 

( امتلبػٍ کـػین. ُوبى ْٓؿ کَ هجالً گلتَ ىؼ ایي پٌزـٍ Iterationاف ایي پٌزـٍ مبثن ثـ ایي ثـای تؼـیق تکـاؿ )

)کَ هجالً ىـس ػاػٍ ىؼ( ثـای تؼـیق تکـاؿُب امتلبػٍ هی ىْػ ّ تت  Itreativeىبهل ػّ تت هی ثبىؼ. تت 

Area  کَ مبعتبؿی هيبثَ ػاؿػ، اهکبى تؼـیقArea .ػؿ ؿیيَ گـٍ ُب پیو  ُب ؿا ثـای پـّژٍ كـاُن هی مبفػ

یک گـٍ )مطش(  ،ػؿ ًْاؿ اثقاؿ ثبال Add a child nodeهـاؿ ػاػٍ ىؼٍ امت. ثب کلیک ؿّی اثقاؿ  Areaّاژٍ  كـُ

اف ٓـین ؿامت کلیک ؿّی یک گـٍ ّ یب اًتغبة گـٍ ّ امتلبػٍ اف اثقاؿُبی ثبال هی تْاى اػوبلی  اّبكَ عْاُؼ ىؼ.

ػاػ. پل اف تؼـیق مطش ُب ثَ ؿاصتی هی تْاى ثـای اف هجیل صؾف گـٍ، تـییـ ًبم، ربثزبیی ّ تْؿكتگی ؿا اًزبم 

 .(9-12)ىکل ُـ کؼام اف آیتن ُب مطضی ؿا تؼییي ًوْػ



 

 : عطح ُای تؼشیف ؽذٍ تشای پشّژ9ٍ-12ؽکل 
 

ػؿ ثغو پبییي پٌزـٍ ػّ پٌل ّرْػ ػاؿػ کَ ُـ کؼام ػاؿای تت ُبی هتٌْػی ُنتٌؼ. پٌل موت چپ ػاؿای مَ 

یک ّؿّػی هتي هـاؿ ػاؿػ کَ ثـای ًْىتي  Descriptionهی ثبىؼ. ػؿ تت  Description  ،Test Case  ّTasksتت 

 .(9-13)ىکل هتي تّْیضبت آیتن هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ

 

 PBIدس  Decription: تة 9-13ؽکل 
 

ثِتـ امت ثـای ُـ آیتوی تّْیضبتی ػؿد ىْػ؛ ایي ػول ػؿ رِت ىلبف مبفی ُؼف آیتن ّـّؿی امت. اف تت 

Test Case (9-14)ىکل پیًْؼ ػاػى یک آیتن ثک الگ ثَ آیتن ُبی تنت کیل آى امتلبػٍ هی ىْػ. 



 

 PBIدس  Test Cases: تة 9-14ؽکل 
 

ػؿ ایي تت رؼّلی ّرْػ ػاؿػ کَ لینت تنت کیل ُبی هـتجٔ ثب آیتن ؿا اؿائَ هی ػُؼ. ُـ مطـ یک تنت 

، ًْع آیتن کبؿی ّ ػٌْاى هی ثبىؼ. ثب كـُ ایي کَ هجالً ثـای ایي IDکیل ؿا ًيبى هی ػُؼ کَ ػاؿای مَ متْى 

تنت کیل هْؿػ ًظـ ؿا  …link Toآیتن، تنت کینی ایزبػ ىؼٍ ثبىؼ هی تْاى اف ًْاؿ اثقاؿ ثبال ثَ ّمیلَ کلیؼ 

 گيْػٍ هی Add Link to Product Backlog Item( پٌزـٍ …link Toثَ آیتن پیًْؼ ػاػ. ثب کلیک ایي ػکوَ )

 .(9-15)ىکل ىْػ

 

 : پٌجشٍ افضّدى لیٌک تَ یک آیتن9-15ؽکل 
 

ّظیلَ ایي پٌزـٍ کَ ػؿ اػاهَ ثَ کـات اف آى امتلبػٍ عْاُؼ ىؼ، پیًْؼ ػّ آیتن کبؿی هی ثبىؼ. پٌزـٍ اف ػّ ثغو 

تيکیل هی ىْػ؛ ثغو اثتؼایی یک هٌْی پبییي ؿًّؼٍ امت کَ ًْع پیًْؼ ؿا هيغٌ هی کٌؼ. پیًْؼ فیبػی ثیي 

 Add Link toهی ثبىؼ. ثغو ػّم پٌزـٍ  Test Caseػّ آیتن ّرْػ ػاؿػ اهب ػؿ ایي ثغو تٌِب پیًْؼ هْرْػ 

Product Backlog Item  امت. ایي ثغو عْػ اف چِبؿ هنوت ػیگـ تيکیل هی ىْػ. اّلیي هنوت كیلؼی

یتن تنت کینی کَ هـاؿ امت ثَ آیتن ثک الگ پیًْؼ ثغْؿػ ؿا ػؿیبكت آ ID. ایي كیلؼ Work item IDsامت ًبم 

هؾکْؿ ثَ ؿاصتی هی تْاى پیًْؼ ؿا ثـ هـاؿ مبعت. اهب اگـ تنت کیل تنت کیل  IDهی کٌؼ. ػؿ ٍْؿت ػاىتي 

رنتزْی تنت کیل هْؿػ ًظـ امتلبػٍ هی تْاى اف ؿّه ُبی ػیگـی ثـای  هبثل ىٌبمبیی ًجبىؼ IDاف ؿّی 



ثبف عْاُؼ ىؼ. ایي پٌزـٍ اثقاؿ  Choose linked work itemsهوبثل كیلؼ، پٌزـٍ  Browseکـػ. ثب کلیک ؿّی ػکوَ 

 .(9-16)ىکل هی ثبىؼ TFSهلیؼی ثـای رنتزْ آیتن ُبی هغتلق ػؿ 

 

 : پٌجشٍ اًتخاب آیتن لیٌک9-16ؽکل 
 

کَ ثَ تـتیت ثـؿمی عْاُؼ َ هلیؼی ثـای رنتزْ یک آیتن امت ػاؿای گقیٌ Choose linked work itemsپٌزـٍ 

هی ثبىؼ. اف هٌْی پبییي ؿًّؼ هوبثل آى هی  Projectىؼ. اّلیي هنوتی کَ ػؿ ایي پٌزـٍ ثَ چين هی عْؿػ 

ایي هبثلیت ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ْٓؿ ُوقهبى رنتزْ  ای کَ آیتن هْؿػ ًظـ ػؿ آى هـاؿ ػاؿػ ؿا اًتغبة ًوْػ. ٍتْاى پـّژ

 Anyگقیٌَ  Projectثـای ایي کبؿ کبكی امت اف هٌْی پبییي ؿًّؼٍ  ْؿت پؾیـػ.ٍ TFSػؿ ُوَ پـّژٍ ُب هْرْػ ػؿ 

Project .اًتغبة ىْػ 

ثغو ُبی ثؼؼی، كیلؼُبیی ثـای رنتزْ هی ثبىٌؼ کَ ػؿ ُـ فهبى كؤ هی تْاى اف یکی اف آًِب امتلبػٍ کـػ 

هی تْاى اف کْئـی ُبی آهبػٍ ّ ؽعیـٍ  Saved query)رنتزْ تـکیجی اهکبى پؾیـ ًوی ثبىؼ(. ثب امتلبػٍ اف كیلؼ 

مبفی ىؼٍ هجلی ثـای رنتزْ امتلبػٍ کـػ. ثَ ػٌْاى هخبل هی تْاى کْئـی ای کَ آیتن ُبی تنت کیل ُبی 

ػؿ ػمت آهبػٍ ؿا لینت هی کٌؼ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ ػاػ. ثـای اًتغبة کْئـی اف ػّ اهکبى هيبثَ ُن هی تْاى 

. ُـ ػّ اهکبى کبهالً هيبثَ یکؼیگـ هی ثبىٌؼ ّ هٌزـ ثَ اًتغبة ”…“ٍ ّ ػکوَ امتلبػٍ ًوْػ. هٌْی پبییي ؿًّؼ

 کْئـی عْاٌُؼ ىؼ.

 Add Link toهی ثبىؼ. ایي كیلؼ ػهیوبً هيبثَ ُوبى كیلؼی امت کَ ػؿ ٍلضَ  IDكیلؼ ثؼؼی رنتزْ ثـ امبك 

Product Backlog Item  هيبُؼٍ ىؼ. كیلؼTitle contains ػٍ تـیي ىیٍْ رنتزْ ًبهیؼ. ؿا هی تْاى پـ امتلب

ایي كیلؼ ُوبى ْٓؿ کَ اف ًبهو پیؼامت ػٌْاى یب هنوتی اف ػٌْاى یک آیتن ؿا گـكتَ ّ ثـ امبك آى رنتزْ ؿا 

اًزبم هی ػُؼ. ایي صبلت رنتزْ امتخٌبً ػاؿای یک هٌْی پبییي ؿًّؼٍ امت کَ ًْع آیتن هْؿػ ًظـ ؿا تؼییي هی 

ْؿت هی گیـػ؛ اّل ایٌکَ رنتزْ ػؿ هیبى تؼؼاػ فیبػی آیتن فهبى ثـ امت ّ کٌؼ. تؼییي ًْع آیتن ثَ ػّ ػلت ٍ

ػٌْاى هضؼّػ کـػى آیتن ثَ ًْع عبٍی هی تْاًؼ ثبػج کویٌَ ىؼى فهبى رنتزْ گـػػ. ُوچٌیي هوکي امت 

 ثـعی آیتن ُب هيبثَ یکؼیگـ ثبىؼ، ثب تؼییي ًْع هی تْاى رنتزْ ؿا ثـای ًْع هْؿػ ًظـ هضؼّػ کـػ.



کلیک ىْػ تب لینت آیتن ُبیی کَ ثب پبؿاهتـُب هبثل تطجین  Findپل اف تؼییي پبؿاهتـُبی رنتزْ ثبیؼ ؿّی کلیؼ 

ّ  Select Allُنتٌؼ ظبُـ ىْػ. ثـای اًتغبة آیتن رنتزْ ىؼٍ ثبیؼ کٌبؿ آًِب ػالهت فػٍ ىْػ. اف ػّ ػکوَ 

Unselect All ُب امتلبػٍ ًوْػ. اًتغبة چٌؼگبًَ آیتن ُب ثبػج  هی تْاى ثـای اًتغبة ّ ػؼم اًتغبة ُوگبًی آیتن

 هی ىْػ ُـ کؼام یک ثَ یک ثب آیتن ثک الگ پیًْؼ ایزبػ ًوبیٌؼ.

ػؿ پبییي ٍلضَ ًیق ثبػج عبلی ىؼى لینت ّ كیلؼُبی رنتزْ عْاُؼ ىؼ. اف ایي کلیؼ ثـای اًزبم  Resetکلیؼ 

 OKهْؿػ ًظـ ثـای تؤییؼ آًِب ثبیؼ ؿّی ػکوَ  یک رنتزْ رؼیؼ امتلبػٍ عْاٌُؼ ىؼ. پل اف اًتغبة آیتن ُبی

 کلیک ىْػ.

ID  آیتن ُبی اًتغبثی ػؿ كیلؼWork item IDs  ٍاف پٌزـAdd Link to Product Backlog Item  ًوبیو ػاػٍ هی

آیتن ُب ثب کبهب اف یکؼیگـ رؼا هی ىًْؼ. ػؿ پبییي ایي ثغو كیلؼ  IDىًْؼ. اگـ چٌؼ آیتن اًتغبة ىؼٍ ثبىؼ 

Description  ّرْػ ػاؿػ. ایي كیلؼ كؤ عْاًؼًی امت ّ ىـصی ؿارغ ثَ آیتن ُبی اًتغبثی اؿائَ هی کٌؼ ػؿ كیلؼ

Comment  .ًیق هی تْاى تّْیضبت ثیيتـی ثـای ایي پیًْؼ ػؿد کـػ 

ثِـٍ هی  link Preview Visualizationاف هبثلیت ثنیبؿ ربلجی ثَ ًبم  Add Link to Product Backlog Itemپٌزـٍ 

اف پیًْؼ ػؿ صبل اؿتجبٓ امت. ؿّاثٔ پیًْؼی هیبى آیتن ُب ثـعی  ثَـیثـػ. ایي هبثلیت ػؿ صویوت پیو ًوبیيی 

ثبػج تنِیل ػؿ كِن ثِتـ ایي ؿّاثٔ عْاُؼ ىؼ. ایي  ثَـیىْػ؛ پیو ًوبیو کوی پیچیؼٍ  هوکي امت اّهبت

یک آیتن هی ثبىٌؼ تيکیل هی ىْػ. ایي ػّ پیو ًوبیو ثَ ٍْؿت کلی اف ػّ هنتطیل کَ ُـ کؼام ًيبى گـ 

هنتطیل ثب عطی ثَ یکؼیگـ هتَل هی ىًْؼ. ایي عٔ رِت ػاؿ امت ّ ثنتَ ثَ ًْع اؿتجبٓ رِت ُبی 

 هغتللی عْاُؼ ػاىت. ثـای آیتن ُبی چٌؼگبًَ هؼوْالً اف ًوبی پيتَ هنتطیل ُب امتلبػٍ هی ىْػ.

ًْؼُب ثـ امبك ًْع پیًْؼ یلینت عْاٌُؼ ىؼ. لینت پ Test Caseًْؼی ػؿ تت یثب ایزبػ پیًْؼُب ، آیتن ُبی پ

ٍـكبً ػمتَ  پیًْؼ هبثل تؼـیق امت اف آًزبیی کَ كؤ یک ًْع Test Caseػؿ تت آیتن ُب ؿا ػمتَ ثٌؼی هی کٌؼ. 

Test Case  ثَ ًوبیو ػؿ عْاُؼ آهؼ. ثـای ثبف کـػى ُـ آیتن پیًْؼی )تنت کیل ُب( کبكی امت ػؿ لینت ؿّی

ایي کبؿ ثبػج ثبف ىؼى  كيـػٍ ىْػ. Open Linked Itemکلیک ىْػ ّ یب ػؿ رؼجَ اثقاؿ آیکي  ػّ ثبؿ آیتن هْؿػ ًظـ

 تنت کیل ػؿ تجی رؼاگبًَ عْاُؼ ىؼ.

. ایي کلیؼ ثـای ّیـایو یک پیًْؼ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. Edit Linkَ ًبم ػؿ رؼجَ اثقاؿ ػکوَ ای ّرْػ ػاؿػ ث

( عْاُؼ Edit Linkثبػج ثبف ىؼى هزؼػ پٌزـٍ پیًْؼ هجلی، ایي ثبؿ ثب ػٌْاًی هتلبّت ) Edit Linkکلیک ؿّی کلیؼ 

اف رؼجَ اثقاؿ  Delete Linkىؼ. ثـای صؾف پیًْؼ هیبى ػّ آیتن ثبیؼ پل اًتغبة پیًْؼ هْؿػ ًظـ ػؿ لینت کلیؼ 

هبػؿ ثَ  Delete Linkن هی ىْػ. الفم ثَ ؽکـ امت کَ کلیؼ یتكيـػٍ ىْػ. ایي ػول ثبػج صؾف پیًْؼ هیبى ػّ آ

 صؾف آیتن اٍلی ًوی ثبىؼ ّ ٍـكبً هی تْاًؼ پیًْؼُب ؿا صؾف ًوبیؼ.

اگـ اف پیو یک آیتن رؼیؼ امت. ثـای پیًْؼُب اؿائَ هی ىْػ پیًْؼ ثَ  TFSیکی اف هبثلیت ُبی ربلجی کَ ػؿ 

ػؿ ًْاؿ اثقاؿ آیتوی ؿا ایزبػ کـػ ّ ُوقهبى ثَ  Newآیتوی ثـای پیًْؼ ّرْػ ًؼاىتَ ثبىؼ، هی تْاى اف ٓـین کلیؼ 

آیتن ربؿی پیًْؼ ػاػ. ثب کلیک ؿّی ایي گقیٌَ ؿّی ٍلضَ پیًْؼ ثب ىکلی رؼیؼ ظبُـ هی ىْػ. تلبّت ایي ٍلضَ 

 .(9-17)ىکل هی ثبىؼ Work Work Itemػؿ ثغو 



 

 : تغت کیظ اضافَ ؽذٍ تَ ػٌْاى آیتن لیٌک9-17ؽکل 
 

ًبم ػاؿػ. ایي كیلؼ ًْع آیتوی کَ هـاؿ امت ایزبػ ىْػ ؿا تؼییي هی کٌؼ.  Work Work Itemاّلیي كیلؼ ایي ٍلضَ 

هی ثبىؼ. ػؿ  Test Caseبف ىؼٍ امت، ٍـكبً ػاؿای آیتن ث Test Casesثَ ػلیل ایي کَ ایي ٍلضَ اف ٓـین تت 

آیتن رؼیؼی ایزبػ ىؼٍ ّ  OKكیلؼ ثؼؼی ثَ تـتیت ػٌْاى ّ تّْیضبت آتین ؿا تؼییي هی کٌٌؼ. ثب کلیک ؿّی کلیؼ 

ثـای آى تت رؼاگبًَ ای گيْػٍ عْاُؼ ىؼ. اف ٓـین ایي تت هی تْاى مبیـ كـآیٌؼ ایزبػ آیتن ؿا تکویل کـػ. ثب 

آیتن ثک الگ )کَ ایي آیتن ؿا ایزبػ کـػٍ امت( ًوبیبى عْاُؼ  Testتت  ؽعیـٍ مبفی آیتن رؼیؼ پیًْؼ آى ػؿ لینت

 ىؼ.

 .(9-18)ىکل هی ثبىؼ Tasksتت آعـ ػؿ پٌل موت چپ تت 

 

 PBIدس  Tasks: تة 9-18ؽکل 
 

ُب)ّظبیق( ثَ یک آیتن ثک الگ هْؿػ Taskػاؿػ ثب ایي تلبّت کَ ثـای  Test Caseایي تت کبؿثـػی هيبثَ ثَ 

امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. ثـای ُـ کؼام اف ّظبیلی کَ ثـای یک آیتن ثک الگ تؼـیق هی ىْػ ثبیؼ آیتن ُبی 

هی تْاى ایي پیًْؼ ُب ؿا ایزبػ کـػ. کل مبعتبؿ ایي تت ّ چگًْگی  Tasksایزبػ ىْػ. اف ٓـین تت  Taskرؼاگبًَ 

 هی ثبىؼ. Test Caseپیًْؼُب هيبثَ تت ایزبػ 

تؼییي هی ىْػ. ثب ًگبُی  Childُب هضنْة هی ىًْؼ. ًْع پیًْؼ  PBIُب ػوالً فیـ هزوْػَ Taskاف آًزبیی کَ 

 ػؿک ثِتـی اف ایي ًْع اؿتجبٓ صبٍل هی ىْػ. ثَـیثَ پیو ًوبیو 



هی ثبىؼ. ایي  Acceptance Criteriaپٌل موت ؿامت اف چِبؿ تت رؼیؼ تيکیل هی ىْػ. اّلیي ّ هِوتـیي تت 

 .(9-19)ىکل تت تٌِب اف یک ّؿّػی هتي تيکیل ىؼٍ امت

 

 PBIدس  Acceptance Criteria: تة 9-19ؽکل 
 

هتي ىـایٔ تؼییي امت ّ اف ایي ثغو ثـای ػؿد ىـایٔ تطجین امتلبػٍ هی ىْػ. الگْی عبٍی ثـای ًْىتي 

پیو اف رلنَ ثـًبهَ ىـایٔ تطجین اف ثغو ُبیی امت کَ  ػمت کبؿثـ ػؿ ایي هْؿػ ثبف گؾاىتَ ىؼٍ امت.

 ؿیقی امپـیٌت ثبیؼ ثـای آیتن ُبی کبًؼیؼ کبهل ىؼٍ ثبىؼ.

تت ػؿ آیتن امپـیٌت )کَ هجالً تّْیش ػاػٍ ىؼٍ( هی ثبىؼ.  Historyػؿ ایي ثغو ػیٌبً هيبثَ تت  Historyتت 

Link  هی ثبىؼ. اگـ ػؿ ثغو ُبیی چْى هـکق هؼیـیت ُوَ لیٌک)پیًْؼ(ُبی اؿتجبٓی یک آیتنTest Case  ّ

Tasks (9-20)ىکل پیًْؼی ػؿد ىؼٍ ثبىؼ ػؿ ایي هنوت هبثل هيبُؼٍ امت. 

 

 PBIدس  Links: تة 9-20ؽکل 
 

ثیيتـ اصنبك هی ىْػ. ػؿ ٍْؿت افػیبػ تؼؼاػ پیًْؼُب، ُـ کؼام اف  Linkکبؿثـػ ػمتَ ثٌؼی پیًْؼُب ػؿ ثغو 

 ػٌْاى آًِب، کویٌَ مبعت.ػمتَ ثٌؼی ُب ؿا هی تْاى ثب کلیک ؿّی آى 



اف ٓـین ایي ثغو هی تْاى اًْاع هغتللی اف پیًْؼُب ؿا ثـهـاؿ کـػ. ثب ثبف کـػى ٍلضَ پیًْؼ هيبُؼٍ هی ىْػ کَ 

پیًْؼُبی فیبػی تؼجیَ ىؼٍ امت. ثب اًتغبة ُـ کؼام اف پیًْؼُب ٓـس ثٌؼی ٍلضَ تـییـ هی  Link Typeػؿ ثغو 

 کٌؼ. ػؿ اػاهَ تؼؼاػی اف پـ امتلبػٍ تـیي پیًْؼ اف ىـس عْاُؼ گؾىت:

Child ثَ ػٌْاى هخبل( اف ایي لیٌک ثـای پیًْؼ فػى آیتن ربؿی ثب یکی ثب یکی اف كـفًؼاًو :Task امتلبػٍ هی )

 ىْػ.

Hyper Link : اف ایي پیًْؼ ثـای حجت یک لیٌک ایٌتـًتی امتلبػٍ هی ىْػ. ػّ كیلؼAddress  ّComment  ثَ تـتیت

آػؿك ایٌتـًتی لیٌک ّ تّْیضبت آى امتلبػٍ هی ىْػ. پل اف ػؿد لیٌک، کبؿثـ هی تْاًؼ ثب ػّثبؿ کلیک ثـ ؿّی 

 ى ػمت یبثؼ.لیٌک، اف ٓـین یک تت رؼاگبًَ ثَ ٍلضَ ایٌتـًتی هـتجٔ ثب آ

Parent یتن ربؿی یک آػ. ثَ ػٌْاى هخبل اگـ ىْ: ایي پیًْؼ ثبػج اتَبل آیتن ّالؼ ثَ آیتن ربؿی هیTask  ثبىؼ ثب

هی تْاى ایي آیتن ؿا ثَ یک آیتن ثک الگ هتَل کـػ. تْرَ ىْػ کَ ُـ کؼام اف پیًْؼُب  Parentامتلبػٍ اف پیًْؼ 

 .ثَ آیتن ربؿی ًبم گؾاؿی هی ىْػ صکن آیتن پیًْؼی ؿا عْاٌُؼ ػاىت ّ ًنجت

Prodecessor ایي پیًْؼ ثـای اتَبل آیتن ُبیی امتلبػٍ هی ىْػ کَ ثبیؼ اف ًظـ فهبًی پیو اف آیتن ربؿی تکویل :

 ىًْؼ.

Related ایي پیًْؼ ثـای اتَبل ػّ آیتن هـتجٔ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. ایي اتَبل ثـ عالف هؼوْل رِت :

 ًؼاؿػ.اؿتجبٓی عبٍی 

Seuccessor اف ایي پیًْؼ ثـای اتَبل آیتن ُبیی امتلبػٍ هی ىْػ کَ کبؿ ؿّی آًِب پل اف تکویل آیتن ربؿی آؿبف :

 عْاُؼ ىؼ. ثَ ػجبؿت ػیگـ ىـّع چٌیي آیتن ُبیی هٌْٓ ثَ تکویل ىؼى آیتن ربؿی امت.

Test Case تت: ایي پیًْؼ ػهیوبً ثـ ػکل  Test Case تتهی ثبىؼ. ػؿ Test Case  آیتن پیًْؼی یک تنت کیل

ثْػ. اهب ػؿ ایي پیًْؼ آیتن ربؿی یک تنت کیل امت ّ آیتوی کَ ثَ آى پیًْؼ هی عْؿػ یک آیتن ثک الگ هضَْل 

 هی ثبىؼ.

ػؿ رؼجَ اثقاؿ ثـای هْاهؼی تؼجیَ ىؼٍ امت کَ ثغْاُین لینت پیًْؼُب ؿا ثَ ػٌْاى ًتبیذ  View as Queryکلیؼ 

ػ ّ لینت پیًْؼُب ثَ ٍْؿت کْئـی اؿائَ ىْب کلیک ؿّی ایي ػکوَ تت رؼیؼی ثبف هی کْئـی هيبُؼٍ کٌین ث

ایي کبؿ ثبػج هی ىْػ کَ ػؿ یک ٍلضَ ُوقهبى ثَ گقیٌَ ُبی ثیيتـی ػمتـمی ػاىتَ هی ىْػ. 

 .(9-21)ىکل ثبىین

 

 : ًوایؼ لیغت پیًْذُا تَ ػٌْاى ًتایج یک کْئشی9-21ؽکل 



 

هی ثبىؼ. ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثغو آیتن امپـیٌت گلتَ ىؼ اف ایي تت  Attachmentتت ٍلضَ آیتن ثک الگ  آعـیي

 ثـای ّویوَ کـػى كبیل ُبی عبؿری ثَ آیتن ُب امتلبػٍ هی ىْػ.

ؼـكی آیتن هثـای ُوَ آیتن ُب هيتـک امت؛ اف ایي ؿّ ػؿ  History ،Links  ّAttachmentمَ تت آعـ یؼٌی 

 ًظـ عْاُؼ ىؼ.ُبی ثؼؼی اف تيـیش هزؼػ آًِب ٍـف 

Task 

Task(9-22)ىکل ُب ثغو ثٌؼی آیتن ُبی ثک الگ ثَ ػولیبت كٌی تْمؼَ هی ثبىٌؼ. 

 

 Task: یک آیتن 9-22ؽکل 
 

ُبی یک آیتن ثَ ٍْؿت هزقا ایزبػ هی Taskهؼوْالً ثَ ٍْؿت آیتن هنتول ؿكتبؿ هی ىْػ.  TFSُب ػؿ Taskثب 

ُب ّرْػ ػاؿػ. هـمْم تـیي آًِب ایزبػ Taskؿاٍ ُبی هتلبّتی ثـای ایزبػ  ىًْؼ ّ مپل ثَ آیتن پیًْؼ هی عْؿًؼ.

آیتن ثک الگ ثب کلیک ثـ ؿّی  Taskُب ػؿ تت Taskهؼوْالً  رؼیؼ ثـای یک آیتن ثک الگ امت. Taskکـػى یک 

پیًْؼ ، ثَ ٍْؿت عْػکبؿ Taskثـ ایزبػ یک آیتن  ایزبػ هی ىًْؼ. هقیت ایي کبؿ ایي امت کَ ػالٍّ Newػکوَ 

ثب کلیک  امت. Teamاف هٌْی  New Work Itemؿّه ػیگـ امتلبػٍ اف فیـ هٌْی  هْؿػ ًظـ ًیق ایزبػ هی ىْػ.

ثَ ػالٍّ یک ىوبؿٍ تـتیجی ثبف عْاُؼ ىؼ. ایي  New Taskرؼیؼ ثب ػٌْاى  اف فیـ هٌْی هؾکْؿ تت Taskؿّی گقیٌَ 

 آیتن ًیق هبًٌؼ آیتن یک الگ ًیبف ثَ یک ػٌْاى ػاؿػ ّ ایي هّْْع اف ٓـین یک پیبم اعطبؿ ثَ آالع هی ؿمؼ.

یلَ ربؿی ػؿ ظكیلؼ تؼییي هی کٌؼ کَ ّ يهی ثبىؼ. ای Itreration، ایي آیتن ًیق ػاؿای كیلؼ هبًٌؼ ُوَ آیتن ُب

ػمتَ ثٌؼی هی  Status  ّDestailsػؿ ػّ ثغو  Taskکؼام تکـاؿ)امپـًیت( تکویل هی ىْػ. مبیـ كیلؼُبی آیتن 

 :(9-24ّ  9-23)ىکل ىًْؼ

 

 Taskدس آیتن  Status: تخؼ 9-23ؽکل 



 

 
 

 Taskدس آیتن  Details: تخؼ 9-23ؽکل 
 
 

هـثْٓ ثَ تغَیٌ ّظیلَ ثَ یکی اف تْمؼَ ػٌُؼگبى امت.  ُوبى ْٓؿ کَ پیو تـ گلتَ ىؼ Assigned Toكیلؼ 

Task ُب ثَ ػلت کْچکی ىبى هؼوْالً تْمٔ یک ًلـ اًزبم عْاٌُؼ ىؼ. ًبم تْمؼَ ػٌُؼٍ ایTask  ؿا تکویل

 ّاؿػ ىْػ. Assigned Toهی کٌؼ ثبیؼ ػؿ كیلؼ 

صبلتی امت کَ  To Doهی ثبىؼ.  To Doاّلیي صبلت آى  گقیٌَ ُبی هتلبّتی ػاؿػ. Taskػؿ آیتن  Stateكیلؼ 

ُنتٌؼ ّ ػؿ لینتی ثب  ایزبػ ػؿ ایي صبلتثـای اّلیي ثبؿ پل اف  Taskُوَ آیتن ُبی  آیتن آهبػٍ اًزبم ثبىؼ.

ػؿ آى  Taskثَ ایي لینت کَ ُوَ آیتن ُبی  ُبTaskتْمؼَ ػٌُؼگبى ٌُگبهی گقیٌو هـاؿ هی گیـًؼ.  ُویي ًبم

 ُبی ثب اّلْیت ؿا اًتغبة هی کٌٌؼ.هی ثبىٌؼ ًگبٍ هی کٌٌؼ ّ آیتن 

. Removed  ّIn Progressگـ هی تْاًؼ تجؼیل ىْػ: هـاؿ گـكتَ ثبىؼ ثَ ػّ صبلت ػی To Doآیتوی کَ ػؿ صبلت 

صبلتی امت کَ ًیبف ثَ صؾف آیتن ثبىؼ. هزؼػاً تؤکیؼ هی ىْػ کَ آیتن ُبی ایزبػ ىؼٍ ػؿ  Removedصبلت 

TFS  هبثل صؾف ىؼى ًوی ثبىٌؼ اهب صؾف یک آیتنTask  تلبّتی ثب صؾف یک آیتن ثک الگ ػاؿػ. اگـ یک آیتن ثک

ًیق ثـای ثبفیبثی هزؼػ آیتن  Newگقیٌَ  Removedػالٍّ ثـ عْػ  Stateثـّػ ػؿ ثغو  Removedالگ ثَ صبلت 

اف چٌیي هبثلیتی ثـعْؿػاؿ ًینت ّ آیتن ثَ ٍْؿت ػائوی ػؿ  Taskیک آیتن ثـای  Removedّرْػ ػاؿػ. اهب صبلت 

پل فهبًی ثبیؼ اف ایي صبلت امتلبػٍ ىْػ  ثبهی عْاٌُؼ هبًؼ. اهب ُوچٌبى صؾف ًغْاُؼ ىؼ. Removedصبلت 

 .آویٌبى کبهل صبٍل ىؼٍ ثبىؼ Taskکَ ػؿ عًَْ صؾف آیتن 

فهبًی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػکَ تین کبؿ ثـ ؿّی آیتن ؿا آؿبف کـػٍ ثبىؼ. ُـ آیتن ػؿ صبل  In Progress صبلت

هبثل  To Do ،Remove  ّDoneتجؼیل عْاُؼ ىؼ. آیتن اف ایي صبلت ثَ مَ صبلت  In Progressتکویل ثَ صبلت 

(، Taskایي هبثلیت تؼجیَ ىؼٍ امت تب کبؿثـاى ثتْاًٌؼ صیي تکویل یک ّظیلَ) Taskثـای آیتن ُبی  تجؼیل امت.

ًیق ثـای فهبًی هْؿػ امتلبػٍ  To Doصبلت  ثجـًؼ. Removeػؿ ٍْؿت ًیبف ثَ صؾف آى، آیتن ؿا هنتویوبً ثَ صبلت 

امت کَ هْؿػ  امتلبػٍ  Doneثکيؼ. گقیٌَ آعـ  Taskػمت اف کبؿ ؿّی یک کَ تین ثَ ٍْؿت هْهت  هـاؿ هی گیـػ

ٌُگبهی کَ ثتْاى یک ّظیلَ ؿا تکویل ىؼٍ هلوؼاػ  آى ٌُگبهی امت کَ کبؿ ثـ ؿّی ّظیلَ توبم ىؼٍ ثبىؼ.

تجؼیل ىْػ. ػؿ ٍْؿتی کَ تین تيغیٌ ػُؼ کَ یک ّظیلَ تکویل ىؼٍ  Doneکـػ، ّظیلَ هؾکْؿ ثبیؼ ثَ صبلت 

. كیلؼ كؤ تجؼیل ىْػ In Progressثَ صبلت  Doneاف صبلت ًیبف ثَ کبؿ ثیيتـی ػاؿػ، ًیبف امت کَ آى ّظیلَ 

غ ثَ صبلت ُبی هغتلق هی ثبىؼ. ایي كیلؼ ٍـكبً رِت رًیق ثـای تّْیضبت تکویلی ؿا Resoneعْاًؼًی 

 .(Task States)ىکل آالػبت ثیيتـ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ



 

 Task Statesىکل 

ربؿی هنؼّػ  Taskامت. ایي كیلؼ تؼییي هی کٌؼ کَ  Yesػاؿای یک گقیٌَ هی ثبىؼ ّ آى ُن  Blockedكیلؼ 

ثَ آیتوی  آى اًتغبة ىْػ. Blockedؿا ثـای كیلؼ  Yesثبیؼ هوؼاؿ  Taskػؿ ٍْؿت هنؼّػ ثْػى یک  ىؼٍ یب عیـ.

ُبی هنؼّػ کبًؼیؼای Taskهنؼّػ ىؼٍ گلتَ هی ىْػ کَ ثَ ػلت هيکل، کبؿ ثـ ؿّی آى اهکبى پؾیـ ًجبىؼ. 

ثـای  هيکل ایي آتین ُب ثبیؼ مـیؼبً تيغیٌ ػاػٍ ىؼٍ ّ ؿكغ ىْػ. ػؿ پـّژٍ ُنتٌؼ. Impedimentعْثی ثـای 

 پبک ىْػ. Blockedهْرْػ ػؿ كیلؼ  Yesعبؿد کـػى یک آیتن اف صبلت هنؼّػ کبكی امت هوؼاؿ 

ؽعیـٍ  Taskایي كیلؼ کبؿ ثبهی هبًؼٍ ؿا ثـای  ُب هی ثبىؼ.Taskكیلؼی امت کَ عبً  Remaining Workكیلؼ 

ثـای ُـ یک اف ّظبیلی کَ ایي ػؿ پبیبى ُـ ؿّف کبؿی  هوؼاؿ ایي كیلؼ هؼوْالً ثـ صنت مبػت هی ثبىؼ. هی کٌؼ.

ؿّی آًِب کبؿ هی ىْػ ثبیؼ ثَ ؿّف ؿمبًی ىْػ. ثب ٍلـ ىؼى هوؼاؿ کبؿ ثبهی هبًؼٍ یک ّظیلَ، ثؼیِتبً آى ّظیلَ 

 ( تجؼیل هی ىْػ.Doneتکویل ىؼٍ )ثَ صبلت 

ّ ثنتَ ثَ ایي کَ اّلْیت  ُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ.Taskًیق ثـای اّلْیت ثٌؼی  Backlog Priotityكیلؼ 

ًِبیی هی تْاًؼ ثـ امبك ایي كیلؼ ثَ ٍْؿت ًقّلی ّ یب هِوتـ ػؼػی ثبال اًتغبة یب ػؼػی پبییي، لینت ّظبیق 

 ٍؼْػی هـتت ىْػ.

لینت  ٍْؿت هی گیـػ، هيغٌ هی کٌؼ. Taskاعتیبؿی امت. ایي كیلؼ ًْع کبؿی ؿا ؿّی یک كیلؼ  Activityكیلؼ 

. ایي كیلؼ Development ،Design ،Documention ،Requirement  ّTestػجبؿت اًؼ اف : Activityکبؿُبی كیلؼ 

 .آالع ؿمبًی ػاؿػثبػج ىلبف مبفی ًْع کبؿ اًزبم ىؼٍ ػؿ ّظیلَ عْاُؼ ىؼ ّ ثیيتـ رٌجَ 

مطش ّاژٍ تؼـیق ىؼٍ ثـای یک ّظیلَ هؼوْالً  تؼـیق کـػ. Areaثـای ایي آیتن ًیق هی تْاى مطضی ؿا اف ٓـین 

 یلَ تجؼیت هی کٌؼ.ظآى هـتجٔ ثب آى ّاف آیتن ثک الگ 

ؿیـ كؼبل عْاٌُؼ  Blocked  ّRemaining Workكیلؼُبی  Doneثَ صبلت  Taskثب ؿكتي یک الفم ثَ ؽکـ امت 

 ىؼ.

ایي ثغو ُب مبثن  هی ثبىؼ. Description ،History ،Links  ّAttachmentُوچٌیي ىبهل چِبؿ تت  Taskآیتن 

 ثـ ایي ثـای آیتن ُبی ػیگـ تيـیش ىؼٍ اًؼ ّ اف تّْیش هزؼػ آًِب ٍـف ًظـ هی ىْػ.

Bug 

ّ ٌُگبهی تيغیٌ ػاػٍ هی ىْػ کَ ثبگ ثَ هؼٌی اىکبل ػؿ ٍضت کبؿکـػ ثغيی اف ًـم اكقاؿ هی ثبىؼ 

ثـعی اف آًِب پل اف تيغیٌ ثَ  ثبگ ُب ػوْهبً هبثل صل ُنتٌؼ. ػولی، ًتیزَ ای هبثل اًتظبؿ ؿا ایزبػ ًکٌؼ.



ثـای تؼـیق ّ هؼیـیت ثبگ ُبیی  TFSآیتن ثبگ ػؿ  ثـ ٓـف هی ىًْؼ ّ ثـعی ثَ کبؿ ثیيتـی ًیبف ػاؿًؼ. مـػت

 بهَ ؿیقی ّ کبؿ فیبػ ُنتٌؼ.امتلبػٍ هی ىْػ کَ ًیبفهٌؼ ثـً

ػؿ امکـام ثب ُـ ػّ آیتن هؾکْؿ ثَ  آیتن ُبیی ػیٌبً هيبثَ ُنتٌؼ.اف ػیؼگبٍ امکـام ثبگ ُب ّ آیتن ُبی ثک الگ 

ّ ىبهل ّظبیلی هی  کَ ثبیؼ مبعتَ ىْػ ثک الگ ثغيی اف ًـم اكقاؿ امتآیتن  ْٓؿ یکنبى ثـعْؿػ هی ىْػ.

آیتن ثبگ ًیق ُوبًٌؼ آیتن ثک الگ اّلْیت ثٌؼی هی ىْػ ّ ػؿ  ثبىؼ ّ ثـای آى تنت کیل ُبیی تؼـیق هی ىْػ

َ اف ٓجیؼت ، تلبّت ُبیی ًیق ّرْػ ػاؿػ کتوبم ىجبُت ُبیی ثیي ایي ػّ آیتنثب  .لینت ثک الگ هـاؿ هی گیـػ

 .ُب ػؿ اػاهَ ثضج عْاُؼ ىؼایي تلبّت ػؿ عًَْ  .ُـ یک ثـ گـكتَ ىؼٍ امت

 .امتلبػٍ هی ىْػ Team->New Work Work Item->Bugثـای اّبكَ کـػى یک آیتن ثبگ هيبثَ هجل اف هنیـ 

 .(9-24)ىکل ثَ ػالٍّ یک ىوبؿٍ تـتیجی ظبُـ هی ىْػ New Bugثب ایي ػول تجی ثب ػٌْاى 

 

 : یک آیتن تاگ9-24ؽکل 
 

اف آًزبیی کَ ایي آیتن ّ آیتن ثک الگ هضَْل ُوقهبى  كیلؼ، كیلؼ ػٌْاى امت.ػؿ ایي تت ًیق اّلیي ّ ّـّؿی تـی 

هيبثَ  ؿا آىکبؿ کٌؼ.ػؿ یک لینت هـاؿ هی گیـًؼ پل ثِتـ امت ػٌْاى ثَ گًَْ ای اًتغبة ىْػ کَ ایي تلبّت 

 ػؿ آیتن ًیق ّرْػ ػاؿػ. Iterationsكیلؼ  TFSُوَ آیتن ُبی 

 ایي امت کَ هـاؿ امت ػؿ کؼام امپـیٌت ؿّی ثبگ کبؿ ىْػ.ًکتَ هِوی کَ ٌُگبم تؼـیق یک ثبگ ّرْػ ػاؿػ 

ربؿی ثَ  ثـعی ثبگ ُب ػاؿای اّلْیت ؿمیؼگی ثبالیی ُنتٌؼ ّ ثٌبثـایي تین تيغیٌ هی ػُؼ کَ ػؿ امپـیت

 ثبگ ؿمیؼگی کٌؼ. ثـعی ثبگ ُب ًیق اّلْیت پبییي تـی ػاؿًؼ ّ هی تْاًٌؼ ػؿ امپـیٌت ُبی ػیگـی صل ىًْؼ.

ثبگ ُبیی ًیق ّرْػ ػاؿًؼ کَ ًیبف ثَ ثـًبهَ ؿیقی ػهین تـی ػاؿًؼ، ایي ػمتَ ثبگ ُب ؿا ثبیؼ ثَ ثک الگ هضَْل 

 هـاؿ ػاؿػ(. Releaseآى ؿا ثبیؼ ثـاثـ یک  Iterations)كیلؼ هٌتول کـػ

ػالیلی هـتجٔ ثب ثبگ ُب  Reasonهی ثبىؼ ثب ایي تلبّت کَ ػؿ هنوت  PBIثب ػاؿای هوبػیـ هيبثِی  Stateكیلؼ 

رِت حجت  Effortثـای اّلْیت ثٌؼی ّ  Backlog Priorityآیتن ثبگ هبًٌؼ آیتن ثک الگ ػاؿای كیلؼ  هطـس هی ىْػ.

ایي كیلؼ هیقاى صنبمیت  هی ثبىؼ. Severityكیلؼ رؼیؼی کَ ػؿ آیتن ثبگ ّرْػ ػاؿػ كیلؼ . ثـآّؿػ آیتن هی ثبىؼ

ثب ىوبؿٍ ُبی  Critical ،High ،Medium  ّLowاف چِبؿ هوؼاؿ  Severityكیلؼ  عؼهت پؾیـی آیتن ؿا تؼییي هی کٌؼ.

هْؿػ امتلبػٍ ایي كیلؼ رِت . هی ثبىؼ. صنبمیت ایي هوؼاؿ اف ثبال ثَ پبییي کبُو هی یبثؼ 4تب  1ًقّلی 

 .تؼییي اّلْیت مـّیل ػُی ثَ آیتن ثبگ هی ثبىؼ

ایي تت ػاؿای یک كیلؼ ّؿّػ هتي  ػؿ آیتن ثبگ ّرْػ ػاؿ کَ عبً ایي آیتن امت. Steps to Reproduceتجی ثَ ًبم 

 .امت . تْمؼَ ػٌُؼٍ ای کَ ثبگ ؿا تيغیٌ ػاػٍ ّ ثـای آى آیتوی ایزبػ کـػٍ، هنئْل تکویل ایي كیلؼ امت

تْمؼَ ػٌُؼٍ ثبیؼ هـاصلی ؿا کَ پل اف اًزبم ػاػى آًِب ثبگ ظبُـ هی ىْػ، هـصلَ ثَ هـصلَ حجت کٌؼ. ػیگـ 



)ػؿ كَل ُبی هی تْاًٌؼ اف چگًْگی تيغیٌ ثبگ هؾکْؿ آالع پیؼا کٌٌؼ تْمؼَ ػٌُؼگبى ثب هيبُؼٍ ایي ثغو

 .پیيیي اف ایي ثغو ثب ًبم چگًْگی کيق یبػ ىؼٍ امت(

کبؿ ؿّی آثبگ ُب هنتلقم ُوبًطْؿ کَ پیو تـ گلتَ ىؼ ثبگ ُب ىجیَ ثب آیتن ُبی ثک الک ُنتٌؼ؛ اف ایي ؿّ 

 Testتت  ثـای هؼیـیت ّظبیق یک ثبگ ػؿ ایي آیتن تؼجیَ ىؼٍ امت. Taskامت. تت ىکنتي آًِب ثَ ّظبیق 

Case .اف آًزبیی کَ ػیگـ ًیبفی ثَ ایزبػ تنت کیل رؼاگبًَ ثـای آى ًوی ثبىؼ،  ًیق ثـای ایي آیتن ّرْػ ػاؿػ

اهب ػؿ ثـعی ّاهغ ًیبف  ٓـاصی ىؼٍ ثْػ امتلبػٍ کـػ. PBIهی تْاى اف ُوبى تنت کیل ُبی هجلی کَ ثـای 

امت تنت کیل رؼاگبًَ ای ثـای یک ثک الگ ٓـاصی کـػ. ػؿ ُـ ػّ صبلت )پیًْؼ تنت کیل هجلی ّ یب ایزبػ 

 ّاهغ ػؿ آیتن ثبگ ثِـٍ ثـػ. Test Caseتنت کیل رؼیؼ( هی تْاى اف تت 

Impediment 

حجت ایي  ایي آیتن هْاًغ ّ هيکالتی ؿا حجت هی کٌؼ کَ ثَ ًضْی هْرت تْهق ؿًّؼ ربؿی تْمؼَ عْاٌُؼ ىؼ.

 (9-25)ىکل هْاًغ ثَ ٍْؿت یک آیتن هزقا آًِب ؿا هؼیـیت پؾیـ هی کٌؼ

 

 Impediment: یک آیتن 9-25ؽکل 
 

ػؿ ایي آیتن ػّ كیلؼ ّ ػّ تت رؼیؼ  ػؿ آیتن ُبی پیيیي ىـس ػاػٍ ىؼٍ امت. Impedimentاؿلت كیلؼُبی آیتن 

 ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ اػاهَ تّْیش ػاػٍ عْاٌُؼ ىؼ.

كیلؼ  ایي كیلؼ، رؼیؼ ًینت ثلکَ ػاؿای هوبػیـی رؼیؼ امت. ػؿ صویوت امت. Stateیکی اف ایي ػّ كیلؼ، كیلؼ 

State  ػاؿای ػّ هوؼاؿOpen  ّClose .ػؿ اثتؼای تؼـیق یک  هی ثبىؼImpediment  هوؼاؿOpen  ثَ ٍْؿت پیو

ثَ ایي هؼٌی امت کَ هْاًؼی ثَ ّرْػ آهؼٍ ّ ٌُْف ؿاٍ صلی  Openصبلت  ایي كیلؼ ػؿد هی ىْػ.كـُ ثـای 

ثب هوؼاؿ  تـییـ پیؼا هی کٌؼ. Closedثَ  Openاف  Impedimentپل اف صل هبًغ صبلت  ثـای آى یبكت ًيؼٍ امت.

 Stateآیتن ػوالً اف ایي پل ؿیـ هبثل ثب امتلبػٍ هی ىْػ چـا کَ آعـیي صبلت كیلؼ  Closeثب  Stateگـكتي كیلؼ 

 ثَ ػجبؿت ػیگـ هبًؼی کَ یکجبؿ صل ىؼٍ امت ؿا ًوی تْاى هزؼػاً ثَ لینت هْاًغ ثـگـػاًؼ. امت.

ثـای ُـ کؼام اف هْاًغ اّلْیتی تؼییي هی ىْػ. ثـعی هْاًغ صنبك ّ اّطـاؿی ُنتٌؼ ّ ًیبف ثَ تْرَ مـیغ 

 اّلْیت ؿا ثـای آیتن ثَ حجت هی ؿمبًؼ.ایي  Proorityثـعی ػیگـ اف اّلْیت پبییي تـی ثـعْؿػاؿًؼ. كیلؼ تـی ػاؿًؼ. 

ػاؿای پبییي  4ػاؿای ثبالتـیي اّلْیت ّ  1هـاؿ ػاؿًؼ ثَ ًضْی کَ  4تب  1هوبػیـ ایي كیلؼ ػؼػی ُنتٌؼ ّ ػؿ هضؼّػٍ 

 تـیي اّلْیت هی ثبىؼ.

ػاؿای یک ّؿّػی هتٌی امت ّ ثـای ػؿد  Descriptionچپ ػّ تت ّرْػ ػاؿًؼ. تت ػؿ ثغو پبییي موت 

تت هجلی ػاؿای یک ّؿّػی هتي امت ًیق هبًٌؼ  Resolutionتت  تّْیضبت ؿارغ هبًغ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ.



ت رؼاگبًَ ای ػؿ امپـیٌت ُنتٌؼ  ّ ینهْاًغ ػاؿای ل ّ ثـای حجت ؿاٍ صل  ثـ ٓـف مبفی هبًغ تؼجیَ ىؼٍ امت

 هـاؿ ًوی گیـًؼ. ػؿ لینت ثک الگ امپـًیت

Test Case 

ثَ ػویؼٍ  تنت کیل ُب یکی ػیگـ اف آیتن ُبی تْمؼَ هی ثبىٌؼ کَ ثَ کـات هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـًؼ.

تنت کیل ُب  ثنیبؿی اف تْمؼَ ػٌُؼگبى ثَ افای ُـ آیتن ثک الگ ثبیؼ یک تنت کیل ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ.

 Teamثب ایي کَ ػؿ  ؿا هْؿػ آفهبیو هـاؿ هی ػٌُؼ. PBIیک  )گبم(ُبیی ُنتٌؼ کَ هـصلَ ثَ هـصلStepَػاؿای 

Explorer  هی تْاى یکTest Case اهب امبمبً کبؿ ؿّی تنت کیل ُب ثـ ػِؼٍ ًـم اكقاؿ  ؿا ایزبػ ًوْػTest 

Manager .ًـم اكقاؿ  هی ثبىؼTest Management کَ ُوـاٍ ثب ، ًـم اكقاؿی امتVisual Studio  ًَت هی

ثـای  آى( ّ ثـای ثـًبهَ ؿیقی ّ ارـای تنت ُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. Ultimateىْػ)الجتَ كؤ ثب ًنغَ 

ػاؿای ثغو ُبی  Test Manager هبثل ارـا ًینت. TFSهی ثبىؼ ّ ثؼّى ًَت  TFSارـای ایي ًـم اكقاؿ ًیبف ثَ 

 عبؿد امت.فیبػی هی ثبىؼ کَ ىـس ُوَ آًِب اف صٍْلَ ایي کتبة 

اف آًزبیی کَ ُـ ػّ  .Test Managerّ ػؿ  Team Explorerهی تْاى یک تنت کیل ؿا ایزبػ کـػ: ػؿ ثَ ػّ ىیٍْ 

تٍْیَ هی  هتَل ُنتٌؼ تـییـ ػؿ آیتن ُبی یک ًـم اكقاؿ، ػؿ ػیگـ ًـم اكقاؿ ًیق اػوبل هی ىْػ. TFSًـم اكقاؿ ثَ 

ایزبػ ىًْؼ چـا کَ هؼیـیت ّ ارـای آًِب ثِتـ ٍْؿت  Test Managerىْػ کَ تنت کیل ُب ثَ ّمیلَ ًـم اكقاؿ 

 هی پؾیـػ.

ػؿ  Test Managerثب ارـای ًـم اكقاؿ  هْؿػ ثضج هـاؿ هی گیـػ. Test Managerاثتؼا ىیٍْ ایزبػ تنت کیل ػؿ 

-26)ىکل ظبُـ عْاُؼ ىؼ TFSٍْؿتی کَ پیو اف ایي ارـا ًيؼٍ ثبىؼ ٍلضَ ای هجٌی ثـ اًتغبة یک مـّؿ 

9). 

 

 Test Managerدس  Team Projectصفحَ اتصال تَ : 9-26ؽکل 
 

لینت ظبُـ ىؼٍ ىبهل  ، ایي ثبؿ ٍلضَ ای رِت اًتغبة تین گيْػٍ عْاُؼ ىؼ.TFSثب اتَبل ثَ مـّؿ ػلغْاٍ 

ثَ ٍلضَ ای ثـای  Connect. ثب اًتغبة تین ّ كيـػى کلیؼ ُب ثَ ػالٍّ تین ُبی آًِب امتCollectionُوَ 

ًبم گؾاؿی  Planتنت کیل ُب ػوْهبً ػؿ ػمتَ ُبی ثقؿگتـی هـاؿ هی گیـًؼ کَ  هٌتول هی ىْین. Planاًتغبة 



عبلی  Planّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. ػؿ ٍْؿتی کَ لینت  Planثـای ایزبػ تنت کیل ُب صؼاهل ثبیؼ یک  هی ىًْؼ.

 .(9-27)ىکل یزبػ کـػرؼیؼ ا Planیک  Addثبىؼ ثَ ؿاصتی هی تْاى ثب کلیؼ 

 

 Test Managerتَ پشّژٍ دس  Test Plan: افضّدى یک 9-27ؽکل 
 

 .(9-28)ىکل هی ىْین Testing Centerّاؿػ هضیٔ  Selectهْؿػ ًظـ ّ كيـػى کلیؼ  Planثب کلیک ؿّی 

 

 Test Managerدس  Test Plan: اًتخاب 9-28ؽکل 
 

 .(9-29)ىکل هی ثبىؼ Plan ،Test ،Track  ّOrganizeایي هضیٔ ػاؿای چِبؿ تت 



 

 Test Manager: هحیظ 9-29ؽکل 
 

ػ هـثْٓ ثَ تؼـیق ّ هؼیـیت تنت کیل ُب ىْکَ ثَ ْٓؿ پیو كـُ پل اف ارـای ًـم اكقاؿ ثبف هی  Planتت 

ُب ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ پٌل موت ؿامت Planایي تت ىبهل ػّ پٌل امت: پٌل موت چپ ػمتَ ثٌؼی  امت.

 ؿا ثـای هؼیـیت تنت کیل ُب هِیب هی کٌؼ. لینت ّ اثقاؿی

 ػؿ ًْاؿ اثقاؿ پٌل موت ؿامت کلیک کـػ. Newثـای اّبكَ کـػى یک تنت کیل ثَ مبػگی هی تْاى ؿّی کلیؼ 

هيبُؼٍ کـػین  Team Explorerػؿ ُبی هبًٌؼ آًچَ ثب کلیک ؿّی آى پٌزـٍ ای رؼیؼ گيْػٍ عْاُؼ ىؼ کَ كیلؼ

 .(9-30)ىکل ؿا اؿائَ هی کٌؼ

 

 Test Manager: افضّدى تغت کیظ جذیذ دس 9-30ؽکل 
 

اّلیي  ثـای ایي آیتن ًیق ػاؿای هوبػیـ هتلبّتی امت. Stateمَ كیلؼ هبثل تْرَ ػؿ ایي پٌزـٍ ّرْػ ػاؿػ. كیلؼ 

ایي هوؼاؿ ثـای صبلتی امت کَ تنت کیل ػؿ ػمت  هی ثبىؼ. Designصبلت هبثل هيبُؼٍ ػؿ ایي كیلؼ 

ثـای ثنتي تنت کیل ّ ٌُگبهی  Closeٓـاصی امت. چٌیي صبلتی ثَ ػّ صبلت ػیگـ هبثل اًتوبل امت. صبلت 



امت ّ  Readyثَ ٍْؿت هْهت یب ػائن ثَ تنت کیل ًیبف ًؼاؿین هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. صبلت ػیگـ، صبلت 

ل ثَ ُویي مَ صبلت کَ تنت کیل آهبػٍ ارـا ثبىؼ. کل صبلت ُبی تنت کی هْاهؼی امتلبػٍ هی ىْػ

ًیق ثـای تؼییي اّلْیت تنت  Priorityكیلؼ  هضؼّػ هی ىًْؼ ّ هی تْاى اف ُـ کؼام ثَ صبلت ػیگـی هٌتول ىؼ

 1ؼػ هـاؿ ػاؿًؼ. ػ 4تل  1هوبػیـ ایي كیلؼ ػؼػی ُنتٌؼ ّ ػؿ هضؼّػٍ . کیل ُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ

 پبییي تـیي اّلْیت هی ثبىؼ. 4ی ىْػ ّ ػؼػ ثبالتـیي اّلْیت ثـای تنت کیل هضَْة ه

ّ  Not Automatedّرْػ ػاؿػ کَ ىبهل هوبػیـی چْى  Automation Statusكیلؼ رؼیؼی ثَ ًبم  Detailsػؿ ثغو 

Palned ثـعی اف تنت کیل ُب ثَ ٍْؿت عْػکبؿ ّ ػؿ یک هی ثبىؼ .Palned  ایزبػ عْاٌُؼ ىؼ. ایي تنت

ثـعی اف تنت کیل ُب ثَ ٍْؿت هنتول ّ ؿیـ عْػکبؿ اًزبم  ؿا ثَ عْػ هی گیـًؼ. Palnedکیل ُب صبلت 

 اًتغبة هی ىْػ. Automation Statusثـای كیلؼ  Not Automatedتنت کیل ُب هوؼاؿ  ػؿ ایي عْاٌُؼ ىؼ.

هؼیـیت پیًْؼ  ٍیک پٌزـ Tested Backlog Items. تت …Steps  ّTestػّ تت هِن ػؿ ایي پٌزـٍ ّرْػ ػاؿػ ثَ ًبم 

امت کَ ثَ ٍْؿت اعتَبٍی ثـای آیتن ُبی ثک الگ کَ تْمٔ ایي تنت کیل آفهْػٍ هی ىًْؼ، تؼیجَ ىؼٍ 

 .(9-31)ىکل امت

 

 Test managerدس  Test Caseهشتثظ تا آیتن  Tested Backlog Items: تة 9-31ؽکل 
 

 Linkکَ اف ٓـین كيـػى ػکوَ  Add Link to Test Caseتْمٔ ثغو  کبكی امتتنت کیل پل اف ٓـاصی 

To  هؾکْؿ ّ یک ظبُـ هی ىْػ اهؼام ثَ ایزبػ پیًْؼ ثیي تنت کیلPBI (9-32)ىکل کـػ. 



 

 Test Caseتَ آیتن  PBI: افضدّى یک 9-32ؽکل 
 

پیوْػٍ  PBIػؿ ایي تت گبم ُبیی کَ ثبیؼ ثـای آفهبیو یک  هی ثبىؼ. Test Caseهِوتـیي ثغو آیتن  Stepsتت  

 ىًْؼ ثَ تلکیک ػؿد هی ىًْؼ.

ُـ  اًزبم هی ىْػ.  (Tester)ًضٍْ ارـای گبم ثَ ایي ٍْؿت امت کَ ثب ارـای ُـ گبم ػولی اف مْی آفهْى گـ

 یيؼٍ امت هطبثوت ًوبیؼ.ػول ًتیزَ ای ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ ایي ًتیزَ ثبیؼ ثب ًتیزَ ای کَ ثـای ُـ گبم پیو ثیٌ

ّ متًْی ُوـاٍ یک هضتْای ایي تت یک لینت ػ .ؿرْع کٌین Stepsىبى ثبیؼ ثَ تت  ثـای تؼـیق گبم ُب ّ ًتبیذ

کلیک  Click here to add a step(ُب کبكی امت ثـ ؿّی هنوت Stepرؼجَ اثقاؿ امت. ثـای اّبكَ کـػى گبم )

 .(9-33)ىکل ىْػ. ثب ایي ػول مطـ ربؿی کبًؼیؼ ػؿد آیتن هـاؿ عْاُؼ گـكت

 

 Test Manager: تؼشیف گام تشای یک تغت کیظ دس 9-33ؽکل 
 

ّ ػولی کَ ثبیؼ ثـای آفهْى اًزبم ىْػ ؿا تؼییي هی کٌؼ. متْى ػّم  ًبم ػاؿػ Actionمتْى اّل ایي لینت 

Expected Result .ثب فػى کلیؼ  هی ثبىؼ ّ هکبًی امت ثـای حجت ًتبیذ هْؿػ اًتظبؿ ُـ ػولEnter  َاف ٍلض

ثب کلیک  هی ثبىؼ. Insert stepؿاٍ ػیگـ ػؿد یک گبم امتلبػٍ ػکوَ  کلیؼ ایي مطـ)گبم( حجت ػؿد عْاُؼ ىؼ.

امتلبػٍ اف ایي کلیؼ ثیيتـ ثـای ػؿد یک گبم ػؿ  ایي ػکوَ، مطـی ُوـاٍ یک ىوبؿٍ تـتیجی ػؿد هی ىْػ.ؿّی 



ؿا  Insert stepثـای ػؿد یک گبم ػؿ ثیي گبم ُب ػیگـ ثبیؼ ؿّی یک گبم هـاؿ گـكت ّ کلیؼ  ثیي گبم ُبی ػیگـ امت.

اف ًْاؿ اثقاؿ كيـػٍ ىْػ. ثـای  Removeثـای صؾف یک مطـ)گبم( کبكی امت ثب اًتغبة مطـ کلیؼ  کلیک کـػ.

 ربثزبیی تـتیت گبم ُب ًیق هی تْاى اف کلیؼُبی )ثبال ّ پبییي( ػؿ ًْاؿ امتلبػٍ کـػ.

ثـعی اػوبل ػؿ گبم ُب ثَ ًضْی ُنتٌؼ کَ ثب امتلبػٍ اف چٌؼ هوؼاؿ ثبیؼ آفهْػٍ ىًْؼ. ػؿ صبلت هؼوْل ثـای ُـ 

یک هبثلیت ربلت ّرْػ ػاؿػ ربلت ّرْػ ػاؿػ ثَ ًبم  Team Managmentهوؼاؿ ثبیؼ یک گبم ایزبػ ىًْؼ. اهب ػؿ 

پبؿاهتـ. پبؿاهتـُب ػؿ صویوت لینتی اف هوبػیـ ُنتٌؼ. اگـ ثَ یک گبم یک پبؿاهتـ ًنجت ػاػٍ ىْػ گبم هؾکْؿ 

آى ًبم ثـای پبؿاهتـػاؿ کـػى یک گبم، کبكی امت ػؿ اًتِبی ًبم  ثـای کل هوبػیـ هْرْػ ػؿ پبؿاهتـ ثبیؼ تکـاؿ ىْػ.

کلیک ىْػ.  Insert parameterثـای ػؿد یک پبؿاهتـ ثبیؼ اف ًْاؿ اثقاؿ ثـ ؿّی ػکوَ  ػؿد کـػ. @پبؿاهتـ ؿا ثب صبئل 

 .(9-34)ىکل ایي ػول ثبػج ثبف ىؼى پٌزـٍ کْچکی عْاُؼ ىؼ کَ ًبم پبؿاهتـ ؿا ثَ ػٌْاى ّؿّػی هی پؾیـػ

 

 : افشّدى یک پاساهتش9-34ؽکل 
 

یک پبؿاهتـ، پبؿاهتـ اكقّػٍ ىؼٍ ػؿ لینتی کَ پبییي لینت گبم ُب ّرْػ ػاؿػ ًوبیو ػاػٍ هی بكَ کـػى ّثب ا

 .(9-35)ىکل ىْػ

 

 پاساهتش افضّسدى ؽذٍ تَ یک گام: 9-35ؽکل 
 

. ػؿ فیـ ُـ پبؿاهتـ هی تْاى هوبػیـ آى پبؿاهتـ ؿا تْرَ ىْػ کَ لینت پبؿاهتـُب ثَ ٍْؿت اكوی ؿىؼ هی کٌؼ

 Delete iterationایي رؼجَ اثقاؿ کلیؼ اّل  ثغو پبؿاهتـُب ػاؿای یک رؼجَ اثقاؿ مَ کلیؼ هی ثبىؼ. لینت کـػ.

هی ثبىؼ ّ ثـای صؾف یک هوؼاؿ امتلبػٍ هی ىْػ)تْرَ ىْػ کَ ثَ تؼؼاػ تکـاؿ ُـ کؼام اف پبؿاهتـُب ثـ امبك 

 Rename parameter  ّDelete parameter ػّ کلیؼ ثؼؼی تؼؼاػ هوؼاؿ پبؿاهتـی امت کَ ثیيتـیي هوؼاؿ ؿا ػاؿػ(.

 ُنتٌؼ ّ ثَ تـتیت ثـای تـییـ ًبم پبؿاهتـ ّ صؾف پبؿاهتـ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـًؼ.

هی ثبىؼ. تؼـیق ّ حجت گبم ُب ثـای  Shared Stepsگٌزبًؼٍ ىؼٍ امت  Stepsهبثلیت ربلت ػیگـی کَ ػؿ ثغو 

کَ ثـعی اف گبم ُبی تنت تنت کیل کبؿی تکـاؿی ّ پـهيوت امت. اف آًزبیی کَ اصتوبل فیبػی ّرْػ ػاؿػ 

کیل ُبی هغتلق ثب ُن یکنبى ثبىؼ ثِتـ امت گبم ُبی هيتـک یک ثبؿ ثَ ٍْؿت کلی تؼـیق ىًْؼ ّ ػؿ 

 هکبى ُبی ػیگـ ٍـكبً اف آًِب امتلبػٍ ىْػ.



. ایي آیتن یک آیتن هنتول Shared Stepsثـای حجت ایي گبم ُبی هيتـک آیتوی هؼـكی ىؼٍ امت ثَ ًبم 

 Team Explorerاّبكَ کـػ. ثـای اكقّػى آى ػؿ  TFSامت ّ آى ؿا هی تْاى ؿّه هتؼبؿف هبًٌؼ ػیگـ آیتن ُب ثَ 

 Test managementؿا اًتغبة کـػ ّ ػؿ  Shared Stepsگقیٌَ  Team->New Work Work Itemهی تْاى اف هنیـ 

ؿا اًتغبة ًوْػ)ُوبًطْؿ کَ هيبُؼٍ هی ىْػ  Shared Stepsػؿ ثبالی ٍلضَ گقیٌَ  Newهی تْاى اف فیـ هٌْی 

هی تْاى اهؼام ثَ ػؿد مبیـ  Test Managmentآیتن ُبی ػیگـی ًیق ػؿ ایي لینت ّرْػ ػاؿػ ّ اف ٓـین ًـم اكقاؿ 

 Testاف ٍلضَ  Stepsّاهغ ػؿ ًْاؿ اثقاؿ ثغو  Create shared stepsُوچٌیي اف ٓـین کلیؼ  ًوْػ(. TFSآیتن ُبی 

Case  هی تْاى یک آیتنShared Steps .ؿّىی کَ امتلبػٍ هی ىْػ ًِبیتبً ٍلضَ آیتن  ُـ اف ؿا اّبكَ ًوْػ

 .(9-36)ىکل گيْػٍ عْاُؼ ىؼ Shared Stepsرؼیؼ 

 

 Test Managerجذیذ دس  Shared Stepsآیتن : 9-36ؽکل 
 

ایي آیتن  Stateكیلؼ  ایي ٍلضَ ػاؿای كیلؼُبیی امت کَ مبثن ثـ ایي ػؿ آیتن ُبی ػیگـ ىـس ػاػٍ ىؼٍ امت.

تت  امت کَ ثَ تـتیت صبلت كؼبل ثْػى ّ ثنتَ ثْػى آیتن ؿا تؼییي هی کٌٌؼ. Active  ّCloseػاؿای ػّ صبلت 

Steps  ًیق ػیٌبً هيبثَ تتSteps  ثغوTest Case .ُوبًطْؿ کَ هيبُؼٍ هی ىْػ ایي تت اثقاؿی  هی ثبىؼ

هی تْاًؼ عْػ ػاؿای یک آیتن  Shared Stepsًیق هی ثبىؼ؛ ثَ ایي هؼٌی کَ ُـ آیتن  Shared Stepsثـای 

Shared Steps .ُـ گبهی کَ ػؿ ایي آیتن هـاؿ هی گیـػ ػؿ هنوت  ػیگـ ثبىؼSteps  تنت کیل ُبیی کَ صبّی

هی ثبىٌؼ هـاؿ هی گیـػ. ثَ ایي تـتیت ثب یک ثبؿ اكقّػى یک گبم هی تْاى ثَ کـات اف آى  Shared Stepsایي آیتن 

 .(9-37)ىکل امتلبػٍ ًوْػ



 

 Test Managerتَ گام ُا دس  Shared Steps: افضّدى یک آیتن 9-37ؽکل 
 

ؿا  Testثـای ارـا کـػى تنت کیل ُب )ػؿ ؿامتبی آفهبیو ثغو ُبی ًـم اكقاؿ( اثتؼا ثبیؼ اؿ ثبالی ٍلضَ تت 

ثؼیِی امت کَ پیو اف آى ) کلیک ًوْػ Runاًتغبة ًوْػ ّ مپل اف پٌزـٍ ثبف ىؼٍ اف هنوت رؼجَ اثقاؿ ثـ ؿّی 

 .(9-38)ىکل ف تنت کیل ُب ؿا اًتغبة ىؼٍ ثبىؼ(ثبیؼ یکی ا

 

 Test Managerدس  Test: تخؼ 9-38ؽکل 
 

 .(9-39)ىکل عْاُؼ ىؼ Test Managmentایي کبؿ ثبػج تـییـ ىکل ٍلضَ ًـم اكقاؿ 



 

 Test Manager: اجشای یک تغت کیظ دس 9-39ؽکل 
 

تنت کیل ُب ثَ ُوـاٍ گبم ثغو موت چپ  ػؿ ػؿ ایي صبلت ٍلضَ ًوبیو ثَ ػّ هنوت تونین عْاُؼ ىؼ.

ارـا ىؼى ظبُـ عْاُؼ ىؼ. ػؿ ثغو موت ؿامت ػمکتبپ ّ ثـًبهَ ُبی ارـا ىؼٍ ًوبیو ػاػٍ ثـای  ُبیيبى

آفهْى ًـم  Start Testثب کلیک ؿّی ػکوَ  .امتلبػٍ ىؼٍ امت( VS)ػؿ ىکل ثَ ْٓؿ هخبل اف ًـم اكقاؿ هی ىْػ

هْؿػ آفهبیو هـاؿ ًـم اكقاؿ کَ هـاؿ امت  ،كـُ ثـ ایي امت ػؿ ثغو موت ؿامت اف هجل اكقاؿ ىـّع هی ىْػ.

 گیـػ ارـا ىؼٍ امت.

گبم ُب ّرْػ ػاؿػ ثَ ٍْؿت ػمتی ثـ ؿّی ًـم اكقاؿ ارـا هی  Activeآفهْى گـ یک ثَ یک اػوبلی ؿا کَ ػؿ ثغو 

ف اگـ ًتیزَ هوبینَ ىؼٍ یکنبى ثبىؼ ا ٍ ػؿ گبم هْؿػ ًظـ هوبینَ هی کٌؼ.ؽکـ ىؼ ػول ثب ًتیزَ ّ ًتیزَ کٌؼ

اًتغبة  Failػؿ ٍْؿتی کَ گقیٌَ  اًتغبة هی ىْػ. Failّ اگـ هتلبّت ثبىؼ گقیٌَ  Passثغو اًتِبی گبم گقیٌَ 

ثب پبیبى یبكتي ُوَ ُوَ  ثتْاًؼ تّْیضی ػؿد ًوبیؼ.ّؿّػی ثبف عْاُؼ ىؼ تب ػؿ ٍْؿت ًیبف آفهْى گـ ىْػ یک کبػؿ 

ثب پبیبى یبكتي ارـای یک تنت  کلیک ىْػ. End Testگبم ُب ثبیؼ ثـای تخجیت ًتبیذ گبم ُبی  ارـا ىؼٍ، کلیؼ 

ًیق پبك ىؼٍ ( ىؼٍ ثبىٌؼ، عْػ تنت کیل Passاگـ ُوَ گبم ُب پبك) کیل ػّ صبلت هوکي پیو عْاُؼ آهؼ.

اگـ  ( کل تنت کیل ىکنت عْاُؼ عْؿػ.Failىکنت ثغْؿػ )یکی اف گبم ُب تلوی هی ىْػ اهب اگـ صؼاهل 

)ىکل ثـای گبهی پبك ىؼى ّ یب ىکنت عْؿػى آى تؼییي ًيْػ، ثَ ْٓؿ پیو كـُ پبك ىؼٍ تلوی هی گـػػ

40-9). 



 

 Test Manager: فشآیٌذ پاط کشدى گام ُا دس 9-40ؽکل 
 

ّ تنت کیل ثَ صبلت اّلیَ ثـ عْاُؼ  ثب ُـ ثبؿ ارـای هزؼػ یک تنت کیل ًتبیذ هجلی ثـای آى پبک ىؼٍ

 گيت.

ایي  اگـ ُـ ثب اف پبؿاهتـُب امتلبػٍ ىْػ گبهی کَ ػاؿای پبؿاهتـ امت ثَ تؼؼاػ هوبػیـ پبؿاهتـ تکـاؿ عْاُؼ ىؼ.

)تْرَ ىْػ کَ اهکبى ػؼم ارـای پبؿاهتـ ػؿ ٍْؿت كبؿمی پبؿاهتـُب هوبػیـ ّ ًتبیذ هٌتظـٍ ؿا ًوبیو هی ػٌُؼ

ثـای  .ػاؿػ. ٌُگبم ؿّیبؿّیی ثب ایي هيکل ٍـكبً ًیبف امت ًبم پبؿاهتـ ثَ ٍْؿت التیي ًْىتَ ىْػ(ثْػى آى ّرْػ 

امتلبػٍ  Track  ّOrganizeؿػگیـی ّ هيبُؼٍ گقاؿىبت تنت کیل ُب هی تْاى اف ػّ تت ػیگـ ثَ ًبم ُبی 

 ًوْػ.

ثْػ  Test Managmentی ایزبػ تنت کیل ػّ ؿاٍ ّرْػ ػاؿػ. ؿاٍ اّل امتلبػٍ اف اثتؼای ایي ثغو ؽکـ ىؼ کَ ثـا

هی ثبىؼ. ثب اّبكَ کـػى یک تنت کیل ػؿ  Team Explorerکَ ثَ ْٓؿ هلَل ثضج ىؼ. ؿاٍ ػّم امتلبػٍ اف 

Team Explorer هيبُؼٍ هی ىْػ کَ هضیٔ تت ،Test Case  َهضیٔ ػیٌبً هيبثTest Managment ىکل امت(

41-9). 



 

 Visual Studioدس  Test Case: آیتن 9-41ؽکل 
 

ایزبػ ّ  ُب ًوی ثبىؼ. Shared Steps هبػؿ ثَ ایزبػ  Team Explorerاهب یک تلبّت هِن ػؿ ایي ثیي ّرْػ ػاؿػ؛ 

ػهت ىْػ،  Team Explorerػؿ هضیٔ  Stepاگـ ثَ تت  امت. Test Managerُب عبً ًـم اكقاؿ  Stepتؼـیق 

هی ىْػ. ثب  Test Managerـم اكقاؿ ًایي کلیؼ ثبػج ارـای  Open for editکلیؼی هيبُؼٍ هی ىْػ ثَ ًبم 

کَ ػؿ رؼجَ اثقاؿ ّرْػ ػاؿػ ثَ اّبكَ  Addّ ثب امتلبػٍ اف کلیؼ  Planارـای ىؼى ایي ًـم اكقاؿ هی تْاى اف تت 

کلیک ؿّی ایي  ایزبػ ىؼٍ امت( هجبػؿت کـػ. Test Managerکـػى تنت کیل هْؿػ ًظـ)تنت کینی کَ ػؿ 

ایي پٌزـٍ ػؿ ثغو  ظبُـ عْاُؼ کـػ. TFSگقیٌَ پٌزـٍ ای ؿا ثـای رنتزْی آیتن ُبی تنت کیل هْرْػ ػؿ 

 ُبی كْهبًی عْػ ىبهل یک کْئـی ثـای یبكتي ُوَ تنت کیل ُبی پـّژٍ ربؿی امت.

رِت ارـای ایي کْئـی  ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ. ًَتیزػؿ ثغو پبییي ًیق لینت آیتن ُبی تنت کیل 

پل اف ارـای کْئـی اگـ رنتزْ، ًتیزَ ای ػؿ ثـ  ّاهغ ػؿ هیبًَ ٍلضَ كيـػٍ ىْػ. Run)رنتزْ(ثبیؼ ػکوَ 

اف لینت ظبُـ ىؼٍ هی تْاى ثـ ؿّی تنت کیل هْؿػ ًظـ کلیک  ، ػؿ ثغو پبییي لینت عْاُؼ ىؼ.ػاىت

ثب ایي ػول تنت  كيـػٍ ىْػ. …Addکلیؼ  Test Managerکـػٍ ّ ثـای اّبكَ ىؼى آى تنت کیل ثَ ًـم اكقاؿ 

صبل تنت کیل اّبكَ ىؼٍ هبثل هؼیـیت ّ  ظبُـ هی ىْػ. Planکیل هؾکْؿ ػؿ لینت تنت کیل ػؿ تت 

 .(9-42)ىکل ثـای ُـ ػّ ًـم اكقاؿ هيتـک امت هْاؿػ تنت کیل مبیـ ارـا عْاُؼ ثْػ.



 

 Test Manager دس   اص پیؼ تؼشیف ؽذٍ تَ پشّژٍ Test Caseافضّدى یک آیتن  :9-42ؽکل 
 

  



 : کْئشی ُادُنفصل 
رنتزْ تْمٔ کْئـی ُب تْمٔ  هوکي هی مبفًؼ. TFSکَ رنتزْی آیتن ُب ؿا ػؿ  کْئـی ُب اثقاؿی ُنتٌؼ

ٓـین کْئـی  ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ اف TFSُـ آیتوی ثب ُـ صبلتی کَ ػؿ  هضیطی ّیژّال)ثَـی( ٍْؿت هی پؾیـػ.

ىـٓ  ُب ّ هوبػیـ آًِب ػؿ عـّری لینت هی کٌٌؼ.ىـٓ ُب هبثل ػمتیبثی امت. کْئـی ُب آیتن ُب ؿا ًنجت ثَ 

ُبی فیبػی ىـٓ اف تؼؼاػ  TFS ثـای آیتن ُب هوؼاؿ ػُی ىؼٍ اًؼ.ُب ػؿ کْئـی ُب ُوبى كیلؼُبیی ُنتٌؼ کَ 

ىـٓ ثـای ارـای ػؿعْامت )کْئـی(ُب امتلبػٍ هی کٌؼ ثٌبثـایي یک آیتن ػؿ ثؼتـیي صبلت ًیق ثب اكقایو تؼؼاػ 

 ُبی هْؿػ رنتزْ هبثل ؿػیبثی امت.

کلیک ىْػ. ایي ػول ثبػج ثبف  New Queryثـ ؿّی گقیٌَ  Teamثـای ایزبػ یک کْئـی رؼیؼ کبكی امت اف هٌْی 

 .(10-1)ىکل عْاُؼ ىؼ یىؼ تت رؼیؼ

 

 : یک کْئشی جذیذ10-1ؽکل 
 

ُـ ػّ ثغو  ایي تت ىبهل ػّ هنوت اكوی امت: ایزبػ کْئـی )ثغو كْهبًی( ّ ًتبیذ رنتزْ)ثغو فیـیي(.

 ىبهل اثقاؿُبی ُنتٌؼ کَ ػؿ اػاهَ تيـیش عْاٌُؼ ىؼ.

ُـ مطـ ػؿ صویوت هؼبػل یک  ُبی رنتزْ امت.ىـٓ ثغو كْهبًی تت کْئـی ىبهل یک رؼّل ثـای ّؿّػ 

کَ ثَ  Click here to add a clauseکبكی امت ثـ ؿّی هنوت ىـٓ ثـای اكقػّى یک  رنتزْ هی ثبىؼ.ىـٓ 

ثَ لینت ىـٓ ایي ػول ثَ ٍْؿت عْػکبؿ ثبػج اّبكَ ىؼى یک  ٍْؿت کن ؿًگ ًْىتَ ىؼٍ امت کلیک ىْػ.

مطـ رؼیؼ هوؼاؿی تؼییي ًيْػ  Fieldالجتَ ثبیؼ ػهت ىْػ کَ اگـ ثـای متْى  .ُبی رنتزْ هی ىْػىـٓ 

 مطـ حجت ًغْاُؼ ىؼ.

. متْى اّل هيغٌ کٌٌؼٍ صبلت And/OR ،Field ،Operator  ّValue متْى هی ثبىؼ. 4ُب ىبهل ىـٓ ل رؼّ

. ایي صبلت And  ّORیـی هی تْاًؼ ػّ صبلت ػاىتَ ثبىؼ: ایي ىـکت پؾ ػؿ رنتزْ امت.ىـٓ ىـکت پؾیـی 

 ىـٓ ىـکت پؾیـی  Andصبلت  ُبی هجلی عْػ تؼییي هی ىًْؼ ّ صبالت هنتولی ًینتٌؼ.ىـٓ ُب ًنجت ثَ 

ُبی ىـٓ ثَ ایي هؼٌی کَ اف هزوْع آیتن ُبیی کَ اف رنتزْی  هجلی عْػ ارجبؿی هی کٌؼ. ىـٓ ثَ ؿا ًنجت 

ػاؿػ ػؿ آًِب  Andی کَ صبلت ىـٓ یتن ُبیی ػؿ عـّری ًوبیو ػاػٍ هی ىًْؼ کَ هوؼاؿ هجلی هٌتذ هی ىًْؼ آ

ُبی پیيیي عْػ تؼییي هی ىـٓ ایي صبلت ًیق ثـ امبك  صبلتی ػکل صبلت هجل ػاؿػ. OR. صبلت ٍؼم کٌؼ

ّ یب ػؿ هجلی ٍؼم کٌؼ  ىـٓ ىْػ، ثب ایي تلبّت کَ اف آیتن ُبیی ػؿ عـّری امتلبػٍ هی ىًْؼ کَ یب ػؿ هوؼاؿ 

 ؿا ػاؿػ ّ یب ػؿ ُـ ػّی آًِب. ORی کَ صبلت ىـٓ هوؼاؿ 

ؿا تؼییي هی کٌؼ. اگـ لینت ایي متْى ػؿ یکی اف مطـُب گيْػٍ ىْػ  ىـٓ ػؿ صویوت ُوبى  Fieldمتْى 

اف ایي  TFS هالصَْ هی ىْػ کَ ُوَ كیلؼُبیی کَ ػؿ كَل هجل ؿارغ ثَ آًِب ٍضجت ىؼٍ، ػؿ آى ّرْػ ػاؿػ.



لینت هؾکْؿ ثـ امبك صـّف اللجب هـتت  ٓـین هبثلیت رنتزْی ثنیبؿ پیيـكتَ ای ؿا ػؿ اعتیبؿ هـاؿ هی ػُؼ.

)كیلؼ(ُبیی کَ اعیـاً ىـٓ هبثلیت ربلجی کَ ػؿ ایي ثغو تؼجیَ ىؼٍ امت ایي امت کَ لینتی اف  ىؼٍ اًؼ.

 یو ػاػٍ هی ىْػ.ُب تْمٔ صبئلی ًوبىـٓ اٍلی امتلبػٍ ىؼٍ امت ػؿ ثبالی لینت 

ُب تؼییي هی کٌؼ. ػولگـُبی هتلبّتی ثـای ػهین تـ ىـٓ ػولگـ هوبینَ ؿا ثـای ُـ کؼام اف  Operatorمتْى 

 ػؿ اثتؼای لینت ػولگـُب، ػولگـُبی هؼوْل هوبینَ اػؼاػ ّ صـّف هـاؿ ػاؿػ. کـػى رنتزْ تؼجیَ ىؼٍ امت.

ػؿ اًتِبی لینت ػولگـُبیی ىجیَ ثَ ػولگـُبی هوبینَ ای هؼوْلی ّرْػ ػاؿػ ثب ایي تلبّت کَ ػؿ موت 

ایي ػولگـُب ٌُگبهی امتلبػٍ هی ىًْؼ کَ ًیبف ثبىؼ ثیي  هـاؿ ػاػٍ ىؼٍ امت. [Field]ؿامت ُـ کؼام ػجبؿت 

اًتغبة هی ىْػ  ّ ثـای  Fieldمتْى اّل ػؿ كیلؼ  ـػ.ٍْؿت پؾی ػّ كیلؼ هغتلق اف یک آیتن ّاصؼ، هوبینَ ای

 تؼییي كیلؼ ػّم اثتؼا ثبیؼ ػولگـ هوبینَ ای ؿا ثـاثـ یکی اف ایي ػولگـُب هـاؿ ػاػ.

تْرَ ىْػ کَ ُـ كیلؼی ؿا ًوی تْاى ػؿ ایي لینت اًتغبة تؼییي هی ىْػ.  (Value)كیلؼ ػّم ػؿ متْى هوؼاؿ 

ػالٍّ ثـ ایي  هضؼّػ ّ اف پیو تؼییي ىؼٍ ای امت.ًوْػ ّ لینت كیلؼُبی هوبینَ ػّم لینت لینتی 

 ـػولگـی امت کَ ثیيت Countainsػولگـُب، ػولگـُبی ػیگـی ًیق ػؿ ایي لینت هيبُؼٍ هی ىْػ. ػولگـ 

ؽکـ ىؼٍ( ػؿ هوؼاؿ آیتوی  Value)آًچَ کَ ػؿ متْى  ىـٓ اگـ هوؼاؿ  ثـای هوبینَ کبؿاکتـی امتلبػٍ هی ىْػ.

ثَ ػجبؿت ػیگـ آیتوی ػؿ عـّری ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ کَ کبؿاکتـُبی  ثـگـػاًؼٍ هی ىْػ.هْرْػ ثبىؼ، آى آیتن 

 هزوْػَ ای اف كیلؼ آى آیتن ثبىٌؼ.متْى هوؼاؿ، فیـ 

ػْْیت كیلؼ ؿا ػؿ گـُّی عبً ثـؿمی هی کٌؼ. ػؿ ایي لینت ػولگـ ربلجی ّرْػ ػاؿػ ثَ  In Groupػولگـ 

ػؿ مبثوَ  الفم ثبىؼایي ػولگـ ثـای هْاهؼی کَ  کَ هوبػیـ هجل یک كیلؼ ؿا ثـؿمی هی ًوبیؼ. Wes Everًبم 

ثـعی ػولگـُب صبلت هٌلی ػاؿًؼ کَ ثؼیِی امت ًتبیزی ػکل صبلت  لؼ آیتن ُب رنتزْیی اًزبم ىْػ.كی

ػ؛ کبؿکـػ ػولگـُب ًکتَ ثنیبؿ هِوی ػؿ امتلبػٍ اف ایي ػولگـُب ّرْػ ػاؿ ٓجیؼی آًِب ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ.

صتی یک ػولگـ هی تْاى ثـای كیلؼُبی هغتلق لینت هوبػیـ هتلبّتی ػاىتَ  ًنجت ثَ ُـ كیلؼ هتلبّت امت.

ثـای كیلؼُبی عبٍی تؼـیق ىؼٍ اًؼ ّ هوکي امت ثـای ُـ كیلؼی ًوبیو ػاػٍ ثـعی ػیگـ اف ػولگـُب  ثبىؼ.

 ًيًْؼ.

)كیلؼ( ّ ػولگـ صبل ىـٓ ، And/OR. پل اف تؼییي صبلت آعـیي متْى اف رؼّل تؼـیق کْئـی امت Valueمتْى 

( ّ ًْع ىـٓ ًْع ّؿّػی ایي متْى ثـ صنت كیلؼ) ًْثت آى امت کَ هوؼاؿ هْؿػ ًظـ رِت رنتزْ تؼییي ىْػ.

هی تْاًؼ هتي ّ یب یک لینت ثبىؼ. ّؿّػی لینت ثـای  Valueّؿّػی متْى  ػولگـ هْؿػ امتلبػٍ هتلبّت امت.

ّؿّػی هتي ًیق ٌُگبهی امتلبػٍ هی ىْػ  ْاهؼی امتلبػٍ هی ىْػ کَ هوبػیـ تؼییي ىؼٍ ّ هضؼّػ ثبىٌؼ.ه

 کَ ًیبف ثَ ّؿّػی هوؼاؿی اف مْی کبؿثـ ثبىؼ.

 اًْع کْئشی

اًزبم ػٌُؼ. اف آًزبیی کَ ُوَ آیتن ُبی  یبكتي آیتن ُبی هنتول یکی اف اػوبلی امت کَ کْئـی ُب هی تْاًٌؼ

آیتن ُبی هنتولی ًینتٌؼ ثٌبثـایي ًیبف ثَ هبثلیتی امت تب ثب امتلبػٍ اف آى پیًْؼ آیتن ُب ًیق رنتزْ  TFSػؿّى 

ىْػ. ًْػی اف کْئـی کَ ػؿ هنوت هجل هيبُؼٍ ىؼ لینت هنطش ًبم ػاؿػ. ثَ ایي هؼٌی کَ کْئـی ػؿ 

لینت ُبی هنطش ػّ ًْع کْئـی ػیگـ ًیق یًْؼ ّ هنتول تيکیل هی ىْػ. ػالٍّ ثـ لینتی اف آیتن ُبی ثؼّى پ

 Tree of Work)آیتن ُبی کبؿی ّ لیٌک ُبی هنتوین( ّ Work Items and Direct Linksّرْػ ػاؿػ: 

Items.)ػؿعت آیتن ُبی کبؿی( 

هيغٌ  Team Projectثب كیلؼی ثَ ًبم ىـٓ ایي  ثـای ُـ کْئـی رؼیؼ اّلیي مطـ، اًتغبة پـّژٍ تین هی ثبىؼ.

ػؿ ثغو هوؼاؿ ًبم تیوی کَ هـاؿ امت رنتزْ ػؿ آى  هی ىْػ. ػولگـ آى ػولگـ هؼوْل هنبّی)=( امت.

ًْىتَ ىْػ اف تین ربؿی ثَ ػٌْاى تین هْؿػ  Project@اگـ ثَ ربی ًبم تین اف ػجبؿت  اًزبم ىْػ ًْىتَ هی ىْػ.

 رنتزْ امتلبػٍ هی ىْػ.

 آیتن ُبی کبؿی ثَ ُوـاٍ پیًْؼُبی هنتوین آًِب ًوبیو ػاػٍ هی ىًْؼ. Work Items and Direct Linksػؿ ًْع 

ثؼّى ّامطَ ثَ آیتن هتَل ىؼٍ امت هخالٌ پیًْؼ آیتن ثک الگ ّ هٌظْؿ اف پیًْؼ هنتوین، پیًْؼی امت کَ 

ٔ ثب آى پیًْؼی ؿیـ هنتوین پیًْؼی هنتوین امت ّ پیًْؼ ثیي آیتن ثک الگ ّ ّظبیق تنت کیل هـتج ّظبیلو

پیًْؼُبی یک آیتن کبؿی ٌُگبم ًوبیو ثالكبٍلَ پل اف آى آیتن هـاؿ هی گیـًؼ. ّرَ توبیق ایي پیًْؼُب ّ  امت.

 آیتن ُبی اٍلی، ّرْػ تْؿكتگی ػؿ آًِب هی ثبىؼ.



 Workگقیٌَ  Type of Queryثبیؼ اف رؼجَ اثقاؿ کْئـی ػؿ لینت  Work Items and Direct Linksثـای اًتغبة ًْع 

Items and Direct Links (10-2)ىکل ایي کبؿ ثبػج تـییـ هضیٔ کبؿثـی کْئـی هی ىْػ .ؿا گقیو کـػ. 

 

 Work Items and Direct Links: اًتخاب ًْع کْئشی 10-2ؽکل 
 

ثغو کْئـی رؼیؼ ثب  ایي تـییـ ثب اّبكَ ىؼى یک ثغو کْئـی رؼیؼ ّ یک مـی تٌظیوبت ػیگـ ُوـاٍ امت.

تْؿكتگی ای ًنجت ثَ ثغو اٍلی ًوبیبى هی ىْػ. ایي ثغو ثـای كیلتـ کـػى )رنتزْ( آیتن ُبی پیًْؼی ػؿ 

ُبی آیتن ُبی هْؿػ ًظـ ىـٓ ایي ػّ ثغو ثَ ایي ٍْؿت امتلبػٍ هی ىْػ کَ کبؿثـ اثتؼا  .هی ثبىؼآیتن اٍلی 

ن ُبیی ؿا کَ هبیل امت ثَ افای پیًْؼى ثب آیتن اٍلی ُبی آیت ىـٓعْػ ؿا ػؿ ثغو اّل ّاؿػ هی کٌؼ مپل 

ُب ثـای آًِب ٍؼم ىـٓ ثَ ْٓؿ پیو كـُ ُوَ اًْاع آیتن ُبی پیًْؼی کَ  ًوبیو ػاػٍ ىْػ تٌظین هی کٌؼ.

 هی کٌٌؼ ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ.

ایي تٌظیوبت ىبهل ػّ ثغو  گٌزبًؼٍ ىؼٍ امت. Linking Filters  ػؿ پبییي ثغو کْئـی ػّم تٌظیوبتی ثَ ًبم

ًبم ػاؿػ هغًَْ كیلتـ کـػى ًوبیو آیتن ُبی اٍلی ثـ  Top level work itemsثغو موت چپ کَ  امت.

مَ اًتغبة ّرْػ ػاؿػ: اًتغبة اّل  Top level work itemsػؿ هنوت  امبك ػاىتي آیتن ُبی پیًْؼی امت.

Return all top level work items یتن ُبی کبؿی یبكت ىؼٍ ػؿ هنوت کْئـی ػّم اػن اف هی ثبىؼ کَ توبم آ

 Only returns itemsاًتغبة ػّم  آًِبیی کَ ػاؿای پیًْؼ هی ثبىٌؼ ّ آًِبیی کَ ًوی ثبىٌؼ ؿا ثـ هی گـػاًؼ.

that have the specified links  كؤ آیتن ُبیی ؿا ثـ هی گـػاًؼ کَ ػاؿای پیًْؼ ُنتٌؼ ّ اًتغبة مْمOnly 

returns items that do not have the specified links  آیتن ُبیی ؿا کَ ػاؿای ُیچ گًَْ پیًْؼی ًوی ثبىٌؼ ؿا ثـ

هی گـػاًؼ. ایي اًتغبة ُب ثـای فهبى ُبیی کَ ًیبف امت ثیي آیتن ُبی ػاؿای پیًْؼ ّ آیتن ُبیی کَ پیًْؼی 

 ًؼاؿًؼ تویق هبئل ىْین هلیؼ ّاهغ هی ىًْؼ.

ًْع  ، تٌظیوبتی اؿائَ هی ػُؼ کَ تْمٔ آى هی تْاىType of Linksثب ػٌْاى  Linking Filtersثغو موت ؿامت 

ُوَ  Return links of any typeاًتغبة اّل  . ایي تٌظیوبت ىبهل ػّ اًتغبة امت.آیتن ُبی پیًْؼی ؿا تؼییي کـػ

هی ثبىؼ کَ اف  Return selected link typesّ... ؿا ثـهی گـػاًؼ. اًتغبة ػّم  Child ،Parentاًْع پیًْؼُب اػن اف 

 اف پیًْؼُب هجبػؿت ًوْػ. ًْاع عبٍیهی تْاى ثَ اًتغبة الینتی  ٓـین

هضیطی ىجیَ ثَ  Type of Queryًبم ػاؿػ. ثب اًتغبة آى اف لینت  Tree of Work Itemsًْع مْم کْئـی ُب 

 .(10-3)ىکل صبلت ػّم ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ. ثب ایي تلبّت کَ ثغو تٌظیوبت اف آى صؾف ىؼٍ امت



 

 Tree of Work Items اًتخاب ًْع کْئشی : 10-3ؽکل 
 

تٌِب ًْع  ایي ًْع کْئـی ُوبى ْٓؿ کَ اف ًبهو پیؼا امت آیتن ُبی پیًْؼی ؿا ثَ ٍْؿت ػؿعتی ًوبیو هی ػُؼ.

کبػؿػّم هغًَْ رنتزْ كـفًؼاى  ( هی ثبىؼ.Parent/Childپیًْؼ پيتیجبًی ىؼٍ ػؿ ایي کْئـی ّالؼ/كـفًؼی )

كـفًؼ یب كـفًؼاًو کَ ػؿ ثغو ػّم تطجین  آیتن ُبیی هی ثبىٌؼ کَ ػؿ ثغو کْئـی اّل یبكت ىؼٍ امت.

ًکتَ هِوی کَ ػؿ کْئـی ػّم ّرْػ ػاؿػ  ىًْؼ ثَ ٍْؿت ػؿعتی ػؿ پبییي آیتن هـثَْٓ عْػىبى لینت هی ىْػ.

ُبی کْئـی ػّم ثـای ػاىتي كـفًؼ رنتزْ هی ىـٓ ایي امت کَ ثب رنتزْ ُـ كـفًؼ، عْػ كـفًؼ ثـ امبك 

كـفًؼاى یک كـفًؼ ثَ ىـٓی ًوبیو ػاػٍ هی ىًْؼ  ىْػ ّ گبُی ملنلَ هـاتت چٌؼ الیَ ای ؿا ایزبػ هی کٌؼ.

ق ٍؼم کٌؼ. ایي ملنلَ هـاتت تب ربیی کَ ؿاثطَ ّالؼ كـفًؼی ّرْػ ػاىتَ ُبی کْئـی ػّم ػؿ آًِب ًیىـٓ کَ 

تن اٍلی ًؼاؿًؼ ؿا ًیق اف ٓـین ایي ًْع کْئـی هی تْاى آیتن ُبیی ؿا کَ ؿاثطَ هنتوین ثب آی ثبىؼ اػاهَ هی یبثؼ.

 رنتزْ کـػ؛ ُوبًٌؼ ؿاثطَ یک آیتن ثب ًٍْ عْػ!)كـفًؼ  كـفًؼ آى آیتن(.

 اجشای کْئشی

ثب ایي ػول رنتزْ ػؿ  ػؿ رؼجَ اثقاؿ کلیک کـػ. Runُبی الفم ثـای رنتزْ ثبیؼ ؿّی ػکوَ ىـٓ پل اف تؼییي 

ُب ّاؿػ ىؼٍ ٍْؿت هی پؾیـػ ّ ًتیزَ آى ػؿ هنوت پبییي ٍلضَ ىـٓ ثـ امبك  TFSکل آیتن ُبی هْرْػ ػؿ 

، ىـٓ ُب، صؾف یک ىـٓ ػؿ ثیي  ىـٓ ػؿ رؼجَ اثقاؿ کلیؼُبی ػیگـی چْى اّبكَ کـػى یک  ًوبیبى هی ىْػ.

ُب ثـای هْاهؼی هلیؼ ىـٓ گـٍّ ثٌؼی  .ُب ثَ چين هی عْؿػىـٓ ُب ّ عؾف گـٍّ ثٌؼی ىـٓ گـٍّ ثٌؼی 

  ؿا اػوبل کٌجن. And  ّORامت کَ ثغْاُین تـکیت عبٍی اف 

ِب ًنجت ثَ ُبی ُـ گـٍّ ٍـف ًظـ اف هکبى آًىـٓ  ُب ثب تـتیت عبٍی ارـا هی ىًْؼ.ىـٓ ثب گـٍّ ثٌؼی، 

گـٍّ ُب هبًٌؼ پـاًتق ػؿ فثبى  ارـا هی ىْػ. ىـٓ یکؼیگـ اًزبم هی ىًْؼ ّ مپل ًتیزَ آًِب ثب ػیگـ گـٍّ ُبی 

تْرَ )اًتغبة ىًْؼهْؿػ ًظـ  ُبیىـٓ ُب اثتؼا ثبیؼ ىـٓ ثـای گـٍّ ثٌؼی  ُنتٌؼ. SQLکْئـی ُبیی ُوچْى 

ُب هی ثبینت اف یکی اف کلیؼُبی ىـٓ ثـای اًتغبة  ُبی ُن گـٍّ ثبیؼ کٌبؿ یکؼیگـ هـاؿ ثگیـًؼ(. ىـٓ ىْػ کَ 

ctrl  یب ّShift .ُب ثب کلیک ؿّی ػکوَ ىـٓ پل اف اًتغبة  امتلبػٍ ىْػGroup Clause  ُب ؿا ىـٓ هی تْاى

ػؿ موت چپ آًِب هبثل تيغیٌ ُبی گـٍّ ثٌؼی ىؼٍ ثب عٔ عویؼٍ ای )ىجیَ ثَ پـاًتق( ىـٓ  گـٍّ ثٌؼی کـػ.

 .(10-4)ىکل ُنتٌؼ



 

 گشٍّ تٌذی ؽشط ُا: 10-4ؽکل 
 

ػؿ تت رؼیؼ  ػؿ رؼجَ اثقاؿ هْرْػ امت کَ کبؿ آى ًوبیو رنتزْ ػؿ یک تت رؼاگبًَ امت. Viewکلیؼی ثَ ًبم 

ًتبیذ ػؿ ثغو كْهبًی ًوبیو ػاػٍ هی ىًْؼ ّ ػؿ ثغو پبییي ًوبیيی اف  عجـی اف ثغو کْئـی ًوی ثبىؼ.

ایي ًوبیو ػیٌبً هيبثَ ُوبى ًوبیيی امت کَ ػؿ تت ُبی  آیتن ُبی اًتغبثی ػؿ ثغو ًتیبد ػیؼٍ هی ىْػ.

 رؼاگبًَ آیتن ػیؼٍ هی ىْػ.

، Refreshُین پـػاعت. کلیؼ ػؿ ثغو ًتبیذ رنتزْ ًیق اثقاؿُبیی ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ هؼـكی ثـعی اف آًِب عْا

ایي کلیؼ ػؿ صویوت ثبػج ارـای  ُوبًطْؿ کَ اف ًبم آى پیؼا امت ثبػج تبفٍ مبفی ًتبیذ رنتزْ هی ىْػ.

 Newػؿ رؼجَ اثقاؿ مَ کلیؼ ػیگـ ثَ ًبم ُبی  کبکـػ هيبثِی ػاؿػ. Runهزؼػ رنتزْ عْاُؼ ىؼ ّ ثب کلیؼ 

Linked Work Item ،Link to an Existing Item  ّOpen .وبً هْؿػ ثکبکـػ ایي کلیؼ مب ًیق ثَ چين هی عْؿػ

کلیؼُبی هؾکْؿ ثَ تـتیت ثبػج مبعتي ّ لیٌک کـػ یک آیتن رؼیؼ ثَ آیتن اًتغبة  ثـؿمی هـاؿ گـكتَ امت.

 یذ هی ىًْؼ.ىؼٍ، لیٌک کـػى یک آیتن هْرْػ ثَ آیتن اًتغبة ىؼٍ ّ ثبف کـػى آیتن اًتغبة ىؼٍ اف لینت ًتب

ثَ تـتیت  Collapse All  ّExpand Allػّ کلیؼ ثـای کبؿ ثب ملنلَ هـاتت آیتن ُب تؼجیَ ىؼٍ امت. کلیؼُبی 

کلیؼ ػیگـی کَ ػؿ ایي  آیتن ُب ثَ ٍْؿت یکزب عْاٌُؼ ىؼ.ثبػج ثنتَ ىؼى ّ ثبف ىؼى ُوَ فیـ هزوْػَ ُبی 

هيبثَ ایي کلیؼ ػؿ ثغو ُبی ػیگـ ًیق هيبُؼٍ ىؼٍ  هی ثبىؼ. Column Optionsرؼجَ اثقاؿ ّرْػ ػاؿػ کلیؼ 

 .(10-5)ىکل عْاُؼ ىؼ Column Optionsكيـػى ایي کلیؼ ثبػج ارـای پٌزـٍ  امت.

 

 : پٌجشٍ اًتخاب عتْى ُای ًتایج10-5ؽکل 
 

کبؿثـاى هی تْاًٌؼ اف ایي ثغو ثَ صؾف ّ اّبكَ متْى ُبی هبثل ًوبیو ػؿ ًتبیذ اهؼام کٌٌؼ. ثَ ٍْؿت پیو 

ّ ... ّرْػ ػاؿػ. اف ٓـین ایي پٌزـٍ هی تْاى متْى ُب،  ID ،Work Item Typeكـُ ػؿ ایي هنوت متْى ُبی 

 هؼیي ًوْػ. ؿاًْع هـتت مبفی، تـتیت ّ متْى ُب ّ اًؼافٍ متْى ُب 



 کْئشی ُای رخیشٍ ؽذٍ

هبثلیت ؽعیـٍ  TFSاصتوبل آى ّرْػ ػاؿػ کَ ثـعی اف کْئـی ُب ثَ کـات هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ ثگیـػ؛ اف ایي ؿّ ػؿ 

ُب ّ تٌظیوبت ؽعیـٍ عْاُؼ ىؼ ّ ًَ ًتبیذ آًِب. ىـٓ ٌُگبم ؽعیـٍ کْئـی ُب ٍـكبً  کْئـی ُب هِیب ىؼٍ امت.

ؽعیـٍ ىؼٍ ارـا هی ىْػ آالػبتی کَ ػؿ ًتبیذ ًوبیو هی کْئـی  ایي هّْْع ثبػج هی ىْػ کَ ُـ گبٍ یک

کلیک ىْػ. ثب ایت ػول پٌزـٍ  Save Queryؿّی کلیؼ  ثـای ؽعیـٍ یک کْئـی کبكی امت .ثبىؼهی ػُؼ ثَ ؿّف 

Save Query As (10-6)ىکل گيْػٍ عْاُؼ ىؼ. 

 

 پٌجشٍ رخیشٍ کْئشی: 10-6ؽکل 
 

ایي پٌزـٍ ًبم ّ هکبى ؽعیـٍ کْئـی ؿا ثَ ػٌْاى ّؿّػی اف کبؿثـ ػؿیبكت هی کٌؼ. ثـای اًتغبة هکبى ؽعیـٍ ػّ گقیٌَ 

ّ ػؿ پْىَ ای کبؿثـ هيغٌ هی کٌؼ ؽعیـٍ هی  TFSکْئـی ثـ ؿّی مـّؿ هْرْػ امت. اف ٓـین گقیٌَ اّل 

ػؿ ؿّه ػّم کْئـی ثَ ٍْؿت یک كبیل  مت.ىْػ. ایي ؿّه ثِتـیي ّ هؼوْل تـیي ؿّه ؽعیـٍ مبفی کْئـی ُب ا

هی  Browsّ ثب کلیؼ  Locationهی ثبىؼ. کبؿثـ ثَ ّمیلَ كیلؼ  wiq.كیقیکی ؽعیـٍ هی ىْػ. پنًْؼ ایي كبیل 

 تْاًؼ هکبى كبیل ؿا گقیٌو ًوبیؼ.

، هنیـ Serverکَ ػؿ ٍْؿت اًتغبة هکبى ؽعیـٍ  My Favoritiesپْىَ اف پیو مبعتَ ىؼٍ ای ّرْػ ػاؿػ ثَ ًبم 

 Queryػلغْاٍ عْػ ؿا ػؿ ثغو  ، هنیـکبؿثـ هی تْاًؼ ثب مبعتي پْىَ ُبی هزقا پیو كـُ ؽعیـٍ هی ثبىؼ.

Folder .ثَ ربی هنیـ پیو كـُ ّاؿػ کٌؼ 

ػالٍّ  پل اف ؽعیـٍ مبفی کْئـی ثَ ؿاصتی هی تْاى ثب ػّ ثبؿ کلیک ؿّی آیکي آًِب ثَ ارـای کْئـی ُب اهؼام کـػ.

ُبیی کَ کبؿثـاى ایزبػ هی کٌٌؼ، تؼؼاػی کْئـی آهبػٍ ّ پـ امتلبػٍ ّرْػ ػاؿػ کَ کبؿثـاى اف آًِب ػؿ ْٓل  ثـ کْئـی

ػهت ىْػ،  لینت ایي اگـ ػؿ یبكت. Team Queriesتْمؼَ ثِـٍ هی رْیٌؼ. ایي کْئـی ُب ؿا هی تْاى ػؿ ثغو 

هـاؿ Current Sprint ػؿ ؿیيَ ّ مبیـ کْئـی ُب ػؿ پْىَ  All Sprint  ّProduct Backlogػّ کْئـی ثب ًبم ُبی 

هی ثبىؼ ثَ  Current Sprintکْئـی ُبیی کَ ػؿ ؿیيَ ُنتٌؼ هـثْٓ ثَ کل پـّژٍ ّ کْئـی ُبیی کَ ػؿ  ػاؿًؼ.

بم یک امپـیٌت ثؼیِی امت کَ ثبیؼ کْئـی ُب ثب امپـیٌت رؼیؼ ّ آیتن وپل اف ات جٔ ُنتٌؼ.امپـیٌت ربؿی هـت

 Currentثـای اّبكَ کـػى کْئـی ُبی امپـیٌت رؼیؼ اثتؼا ثبیؼ ثب ؿامت کلیک ؿّی پْىَ  ٍ ىًْؼ.اُوـ ُبی آى

Sprint  ٌَاًتغبة گقی ّCopy .مپل ثبیؼ ایي ؿًّْىت ؿا ػؿ ثغو  یک ؿًّْىت اف تِیَ کـػTeam Queries 

اف آًزبیی کَ ایي کبؿ ثبػج ایزبػ ػّ ًنغَ ُن ًبم اف پْىَ کْئـی ُب هی ىْػ، پٌزـٍ ای   ( ًوْػ.Pastالَبم )

 .(10-7)ىکل ثـای تـییـ ًبم ؿًّْىت رؼیؼ گيْػٍ عْاُؼ ىؼ



 

 : پٌجشٍ تغییش ًام اعپشیٌت10-7ؽکل 
 

هطبثن ثب ًبم )ثِتـ امت ًبم ُـ ًنغَ ًنغَ رؼیؼ الَبم هی ىْػ OKپل اف ّؿّػ ًبم رؼیؼ ّ كيـػى کلیؼ 

ایي ػول ثبػج هی ىْػ کَ ًنغَ ُبی اعتَبٍی اف کْئـی ُب ؿا ثـای ُـ کؼام اف  .امپـیٌت آى اًتغبة ىْػ(

)کَ اف ثَ امپـیٌت هجلی  Current Sprintاهب ًجبیؼ كـاهْه ىْػ کَ ُوچٌبى کْئـی  امپـیٌت ُب ػاىتَ ثبىین.

ثـای تـییـ ایي ّّؼیت ثبیؼ  ػؿ عـّری ًيبى هی ػُؼ. ى ؿًّْىت گـكتَ ىؼ( اىبؿٍ هی کٌؼ ّ آیتن ُبی آى ؿاآ

، پٌزـٍ Editثب ؿامت کلیک ثـ ؿّی یک کْئـی ّ اًتغبة گقیٌَ  ؿّی ُـ کؼام اف کْئـی ُب ّیـایيی ٍْؿت ثگیـػ.

 .(10-8)ىکل کْئـی/ًتبیذ ثـای آى کْئـی گيْػٍ عْاُؼ ىؼ

 

 Sprint Backlog: تغییش کْئشی 10-8ؽکل 
 

 ؿا ػاؿامت. Release 1\Sprint 1\… هوؼاؿی ثـاثـ ثب  Iteration path ىـٓ ػّم هيبُؼٍ هی ىْػ  ىـٓ ػؿ 

تـییـ ایي هوؼاؿ ثب امپـیٌت ػیگـی ثبػج هی ىْػ اف ایي پل ارـای کْئـی، آیتن ُبیی هطبثن ثب آى امپـیٌت ؿا 

 .ثبیؼ ارـا ىْػایي ػول یک ثَ یک ثـای ُوَ کْئـی ُب  ثَ ًوبیو ثگؾاؿًؼ.

 Releaseثب ىـّع ُـ  تؾکـ: ثک الگ هضَْل یک لینت ّاصؼ امت کَ ػؿ ْٓل پـّژٍ اف آى امتلبػٍ هی ىْػ.

پل ثٌبثـایي ایي لینت ًیبفی ثَ کپی ثـػاؿی ّ حجت ثَ  عبلی هی ىْػ. Releaseایي لینت پـ ّ پل اف پبیبى 

 ًؼاؿػ. Releaseافای ُـ 

  



 : گضاسؽاتیاصدُنفصل 
 هقیت ثقؿگ گقاؿىبت هنتٌؼ ثْػى آًِب امت. ثـای تَوین گیـی هؼیـاى هی ثبىٌؼ.گقاؿىبت امٌبػ پـ اُویتی 

گقاؿىبت ثبیؼ ثَ گًَْ ای تٌظین ىًْؼ کَ اكـاػ هغتلق ثب مطش آالػبت هتلبّت ٌُگبم عْاًؼى ثب هيکلی 

ع ثبػج هی ْایي هّْاف ُـ گًَْ اثِبهی تِیَ ىًْؼ.  ؿ، هـتت، ٍـیش ّ ثَ ػّگقاؿىبت ثبیؼ ػهین هْارَ ًيْػ.

ثـای تِیَ گقاؿىی هٌبمت ثبیؼ فهبى فیبػی ثب  ىْػ کَ ًْىتي گقاؿىبت ثَ اًؼافٍ عْاًؼىبى ػول آمبًی ًجبىؼ

 کَ هب ُوْاؿٍ ثـای تْمؼَ ًـم كقاؿ ثب کوجْػ ّهت هْارَ ُنتین.آى اعتَبً ػاػٍ ىْػ. ایي ػؿ صبلی امت 

ت ثبال ػؿ تِیَ گقاؿه ػّ ػلیلی ُنتٌؼ کَ امتلبػٍ اف ًـم اكقاؿ )کبهپیْتـ( ؿا ثـای تِیَ الفهَ ػهت ّ مـػ

اثقاؿّ ّ اهکبًبتی ؿا هِیب کـػٍ کَ تْمٔ آى  TFSثـای ایي اهـ عطیـ  گقاؿىبت ًنجت ثَ اًنبى ثـتـی هی ػُؼ.

 اكـاػ هی تْاًٌؼ اهؼام ثَ تْلیؼ گقاؿىبتی ربهغ ّ عْػکبؿ ًوبیٌؼ.

TFS .ثَ ایي هؼٌی کَ گقاؿىبت ؿا ثَ ٍْؿت ًوْػاؿُب ّ  اف ػٌبٍـ ثَـی ثـای تْلیؼ گقاؿىبت ثِـٍ هی رْیؼ

تْلیؼ هی  Excelاف ٓـین ًـم اكقاؿُبی ربًجی چْى  ًیق ثغيی اف گقاؿاىبت رؼاّل گـاكیکی ایزبػ هی ًوبیؼ.

 Advancedثَ ٍْؿت  TFSثبیؼ پیکـثٌؼی  Report. ثـای امتلبػٍ اف ثغو Reportىًْؼ ّ ثـعی ػیگـ تْمٔ ثغو 

مینتن  ًیق هی ثبىؼ. SQL Serverثـ ؿّی  Reporting Serviceُوچٌیي ًیبف ثَ ًَت  ٍْؿت گـكتَ ثبىؼ.

ىؼٍ ثبىؼ  تِیَؿّی آى ًَت هی ىْػ ًیق صتوبً ثبیؼ اف ًْع مـّؿ ثبىؼ. اگـ چٌیي هلقّهبتی  TFSػبهلی کَ 

 عْاُؼ ىؼ.كؼبل  Team Explorerػؿ  Reportثغو 

 اًْاع گضاسؽات

ّ ػّ پْىَ ػیگـ ثَ ًبم  Release Burn Down ،Sprint Burn Down ،Velocityىبهل مَ گقاؿه  Reportثغو 

ثب  ثب کلیک ؿّی ُـ کؼام اف آى ُب گقاؿه هـثَْٓ تْلیؼ ّ ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ. هی ثبىؼ. Builds  ّTestsُبی 

هزؼػاً گقاؿه ؿا ایزبػ هی کٌؼ. ایي کبؿ ثبػج هی ىْػ ُویيَ گقاؿىی  TFSُـ ثبف ارـای رؼیؼ ایي گقاؿىبت 

 ثَ ؿّف ًوبیو ػاػٍ ىْػ.

Sprint Burn Down 

 .(11-1)ىکل هی ىْػ Sprint Burn Downثبػج ًوبیو ًوْػاؿ  Sprint Burn Downارـای گقاؿه 

 

 Sprint BurnDownگضاسػ  :11-1ؽکل 
 

ؿا ػؿ ًوْػاؿی امت کَ ؿًّؼ تْمؼَ ًـم اكقاؿ  Sprint Burn Downگلتَ ىؼ  ُوبًطْؿ کَ ػؿ كَل ُبی پیيیي

ایي ًوْػاؿ ػاؿای عطی كـّی هی ثبىؼ کَ ارـای ایؼٍ آل امپـیٌت ؿا  ْٓل یک امپـیٌت ًوبیو هی ػُؼ.

 Sprint Burn Downًيبى هی ػُؼ. ایي ًوْػاؿ ثَ ٍْؿت عْػکبؿ ثـ امبك امپـیٌت ربؿی ارـا هی ىْػ. ًوْػاؿ 

ػاؿای ػّ هضْؿ هی ثبىؼ. هضْؿ اكوی ثـ امبك فهبى امپـیٌت هی ثبىؼ. ًوْػاؿ ثـای ػؼػگؾاؿی ایي هضْؿ اف 

هضْؿ اكوی ثـ امبك مبػت هی ثبىؼ ّ هزوْع کبؿ ثبهی هبًؼٍ  تبؿیظ اثتؼا ّ اًتِبی امپـیٌت ثِـٍ هی رْیؼ.



ؿ صویوت کل کبؿی هی ثبىؼ کَ تین ایي هزوْع ػ ّظبیق آیتن ُبی هْرْػ ػؿ ثک الگ امپـیٌت ًيبى هی ػُؼ.

 ثبیؼ ػؿ ْٓل امپـیٌت اًزبم ػُؼ.

. صزن فیـیي هیقاى کبؿُبیی ؿا ًوْػاؿ ثـای کبؿُبیی کَ ثبیؼ اًزبم ّ کبؿُبی ػؿ صبل اًزبم، ًوبیيی صزوی ػاؿػ

آى عْػ (. ایي صزن ػؿ ىـّع امپـیٌت توـیجبً کل كْبی ًوْػاؿ ؿا اف To Doًيبى هی ػُؼ کَ ثبیؼ اًزبم ىًْؼ)

ثب  پل اف ىـّع امپـیٌت، ثغيی اف كْبی ًوْػاؿ ثَ صزن کبؿُبی ػؿ صبل اًزبم اعتَبً هی یبثؼ. ػاؿػ.

ایؼٍ آل ایي امت کَ صزن ًوْػاؿ تب ؿمیؼى ثَ تبؿیظ پبیبى  پیيـكت امپـیٌت صزن ًوْػاؿ کبُو پیؼا هی کٌؼ.

ًوی ىْػ. ثـای ثؼمت آّؿػى هیقاى کبؿ  ػؿ ایي ًوْػاؿ ثـای کبؿُبی اًزبم ىؼٍ صزوی ًيبى ػاػٍ ٍلـ ىْػ.

اًزبم ىؼٍ ػؿ یک فهبى کبكی امت کَ کل کبؿُب )ًوطَ ىـّع عٔ ایؼٍ آل( اف صزن ًوْػاؿ ػؿ فهبى هؾکْؿ کن 

هقیت ًوْػاؿُبی  هبى هيغٌ ىؼٍ امت.ف( تب Doneآًچَ ثؼمت هی آیؼ هیقاى کبؿُبی اًزبم ىؼٍ ) ىْػ.

وْػاؿ اف ٓـكی ثَ ػلیل ثَـی ثْػى ً صزوی ایي امت کَ هوبینَ ثیي آیتن ُبی ًوْػاؿ ؿا مِْلت هی ثغيؼ.

 مـیغ االًتوبل تـ هی ىْػ.

Optionی ًوبیو گقاؿه ُب ؿا ثبال هی ثـػ:ُبیی ثـای ارـای گقاؿىبت ّرْػ ػاؿػ کَ اًؼطبف پؾیـ 

Sprint تـکیت :Release/Sprint  هْرْػ ؿا ػؿ یک لینت ًوبیو هی ػُؼ. ثب اًتغبة ُـ کؼام هی تْاىBurn 

Down  .الفم ثَ ؽکـ امت کَ امپـیٌت ُبیی ػؿ ایي لینت ًوبیو پیؼا هی ُبی هـثْٓ ثَ آى ؿا هيبُؼٍ کـػ

 ّ امپـیٌت ربؿی(. ىؼٍ بىٌؼ)امپـًت ُبی مپـیکٌٌؼ کَ ػاؿای تبؿیظ ىـّع ّ پبیبى ث

Areaی هضؼّػ کـػى ّظبیق ػؿ یک مطش عبً.: كیلتـی امت ثـا 

Current Page.ػؿ ٍْؿت چٌؼ ٍلضَ ثْػى گقاؿه اف ٓـین ایي كیلؼ هی تْاى ثیي ٍلضبت صـکت ًوْػ : 

Zoom تـییـ کٌؼ.500% تب 10: هویبك ثقؿگ ًوبیی گقاؿه ؿا تٌظین هی کٌؼ. ایي هویبك هی تْاًؼ ثیي % 

Find Textگقاؿه. : هبثلیتی امت ثـای رنتزْی هتٌی ػؿ 

Export Format ایي لینت ًْع هبلت عـّری ًوْػاؿ ؿا تؼییي هی کٌؼ. هبلت ُبیی چْى :Xml ،Excel  ّPDF  اف

 رولَ پـ کبثـػتـیي هبلت ُب ُنتٌؼ.

 ًوْػاؿ ؿا ثَ ؿّفؿمبًی ًوْػ. View Report ُبی هْؿػ ًیبف هی تْاى ثب کلیک ثـ ؿّی ػکوَ Optionپل اف تؼییي 

Release Burn Down 

امت. ایي گقاؿه ثَ ػلت ًْع عبٍو ثیيتـ رٌجَ  TFSایي گقاؿه یکی ػیگـ اف پـکبؿثـػتـیي گقاؿىبت هْرْػ ػؿ 

مبػٍ ای امت. ایي ًوْػاؿ ًنجت کبؿ اًزبم ػؿ امپـیٌت ؿا ػؿ ًوْػاؿ  Release Burn Down هؼیـیتی ػاؿػ.

Release .ُبی هغتلق ثب یکؼیگـ هوبینَ هی کٌؼRelease Burn Down  ُوبًٌؼSprint Burn Down  اف ػّ هضْؿ

ُبی ثَ کبؿ گـكتَ ىؼٍ هی ثبىؼ)تْرَ ىْػ کَ  Release/Sprintتيکیل هی ىْػ. هضْؿ اكوی تـکیت ُوَ 

Release/Sprint  .)هضْؿ ػوْػی ثـ صنت ُبیی کَ تب کٌْى ارـا ًيؼٍ اًؼ ػؿ ایي گقاؿه ّرْػ ًؼاؿًؼStory 

Point  امت ّ اف هزوْع ثـآّؿػ(Effot َآیتن ُبی یک امپـیٌت ثؼمت هی آیؼ. ثؼیِی امت کَ امپـیٌتی ک )

 ؿا ػاؿا امت، ثقؿگتـیي ػؼػ هضْؿ ؿا تؼییي هی کٌؼ. Effortثیيتـیي هوؼاؿ 

کَ هیقاى کبؿ  یک متْى ؿمن هی ىْػ Release/Sprintثـای ُـ  ؿت متًْی هی ثبىؼ.ًْوْػاؿ ثَ ٍ ایي ًوبیو

 .(11-2)ىکل ؿا ًيبى هی ػُؼ Release/Sprint( آى Effortاًزبم ىؼٍ )



 

 Release BurnDown: گضاسػ 11-2ؽکل 
 

Option  ُبیی کَ ػؿ ایي گقاؿه هـاؿ ػاؿًؼ ُوبًٌؼ گقاؿهSprint Burn Down  هی ثبىٌؼ، ثب ایي تلبّت کَ کبؿکـػ

ُبی هْرْػ  Release/Sprintلینتی اف  Sprintػؿ ایي گقاؿه کوی هتلبّت امت. ثب کلیک ؿّی كیلؼ  Sprintكیلؼ 

ُب  Release/Sprint( ّرْػ ػاؿػ. اًتغبة ُـ کؼام اف Check Boxثبف عْاُؼ ىؼ ّ ػؿ کٌبؿ ُـ کؼام یک چک ثبکل )

ُبیی کَ اًتغبة  Release/Sprintػؿد ىْػ.  Release Burn Downػؿ ًوْػاؿ  Release/Sprintثبػج هی ىْػ آى 

هی  اف یکؼیگـ تلکیک ",ثب صبئل " Release/Sprintایي  وبیو ػاػٍ هی ىًْؼ.ثَ تـتیت ً Sprintهی ىًْؼ ػؿ كیلؼ 

 ىًْؼ.

ثبػج ارـای پٌزـٍ هؼـّف  Print. ػکوَ Print  ّRefreshػّ ػکوَ ػیگـ ًیق ّرْػ ػاؿػ:  View Reportػالٍّ ثـ 

Print (11-3)ىکل هی ىْػ. 

 

 Print: پٌجشٍ 11-3ؽکل 
 

ًیق ثـای تبفٍ مبفی  Refreshکلیؼ  اهؼام ثَ چبپ گقاؿه تْلیؼ ىؼٍ ًوبیؼ. اف ٓـین ایي پٌزـٍ کبؿثـ هی تْاًؼ

 ػول هی کٌؼ. Report Viewگقاؿه هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. ایي کلیؼ ػؿ هْاؿػی ػیٌبً هيبثَ کلیؼ

Velocity 

Velocity ىکل ایي  ُبی آیٌؼٍ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. ی امت کَ رِت تغویي مـػت امپـیٌتگقاؿى

 .(11-4)ىکل هی ثبىؼ Release Burn Downًوْػاؿ ػؿمت هيبثَ ًوْػاؿ 



 

 Velocity: گضاسػ 11-4ؽکل 
 

Velocity هضْؿ اكوی لینتی اف  ًوْػاؿ هجلی اف ػّ هضْؿ تيکیل هی ىْػ.هبًٌؼ ػّ  ًیقRelease/Sprint  ُبی

 ُبی یک امپـیٌت ؿا ًيبى هی ػُؼ. Effortهْرْػ ؿا ًوبیو هی ػُؼ ّ هضْؿ ػوْػی هزوْع 

ًوبیو ػاػٍ ىؼٍ تْمٔ عطی اكوی اؿائَ هی ىْػ. امتلبػٍ اف ایي هیبًگیي ثـای هیبًگیي ایي مـػت ُبی 

یکی اف هِوتـیي ؿّه ُبی تغویي  ،ُبی امپـیٌت ُبی هغتلق ًقػیک ثَ یکؼیگـ ُنتٌؼ Effortکَ هیقاى  فهبًی

 مـػت امپـیٌت ُبی آیٌؼٍ هی ثبىؼ.

Test ػّ گقاؿه هْرْػ امت کَ اعتَبً ثَ تنت کیل ُب ػاؿػ. ثب امتلبػٍ اف ایي گقاؿىبت هی : ػؿ ایي ثغو

 ؿا تضت ًظـ ػاىت. TFSتْاى ٓـاصی ّ ارـای تنت کیل ُبی هْرْػ ػؿ 

Test Case Readiness 

 .(11-5)ىکل ایي ثغو هـثْٓ ثَ اؿائَ گقاؿىی اف آهبػٍ مبفی تنت ُبی تْمؼَ امت



 

 Test Case Reediness: گقاؿه 11-5ىکل 

ّ ٓـاصی ّ آهبػٍ  ایي گقاؿه ًوْػاؿی امت ػّ هضْؿٍ ثب رؼّلی ػؿ ثیي آى. هضْؿ اكوی ثـ صنت فهبى امت

مبفی تنت ُب ػؿ ْٓل تْمؼَ ؿا ًيبى هی ػُؼ. هضْؿ ػوْػی ًیق تؼؼاػ تنت ُب ؿا ًيبى هی ػُؼ. ًْع ایي 

کَ چٌؼ تنت ػؿ صبل  هی ثبىؼ. ایي ًوْػاؿ ًيبى Design  ّReadyًوْػاؿ صزوی امت ّ ىبهل ػّ ثغو 

. تین ثب ػاًنتي هیقاى تنت ُبی آهبػٍ ػؿ ثـَُ ُبی فهبًی ٓـاصی ّ چٌؼ تنت ػؿ صبل آهبػٍ ثبه ُنتٌؼ

 هغتلق، هی تْاًؼ ثـًبهَ ؿیقی ثِتـی ؿا ثـای ارـای آى تنت ُب ػؿ تْمؼَ ٍْؿت ػُؼ.

 Test Case Readnessرؼیؼ ػؿ ثغو  Optionُبی ىـس ػاػٍ ىؼٍ ػؿ ثغو ُبی هجل چِبؿ  Optionػالٍّ ثـ 

 ّرْػ ػاؿػ:

From(Date) :.كیلتـی امت کَ تبؿیظ ىـّع ٓـاصی تنت ُب ؿا هيغٌ هی کٌؼ 

To(Date) :.كیلتـی امت کَ تبؿیظ پبیبى ٓـاصی تنت ؿا هيغٌ هی کٌؼ 

Priority :ی هيغٌ ىؼٍ ػؿ آى ًوبیو ػاػٍ هی ىًْؼ.ثـ امبك ایي كیلؼ تٌِب اّلْیت ُب 

State.ایي كیلؼ ثـای كیلتـ مبفی صبلتی عبً اف تنت ُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ : 

 

TestPlan 

 .(11-6)ىکل ایي گقاؿه ثـای فهبًی هٌبمت امت کَ تین ًیبف ثَ ؿػگیـی ارـای تنت ُب ػاؿػ



 

 Test Plan: گضاسػ 11-6ؽکل 
 

ًوْػاؿی کَ اف ایي گقاؿه تْلیؼ هی ىْػ، چگًْگی ارـای تنت ُب ؿا ػؿ ْٓل تْمؼَ ًيبى هی ػُؼ. گقاؿه 

TestPlan ػمتَ ثٌؼی ُبی فیـ ًوبیو هی ػُؼ: ارـای تنت ُب ؿا ػؿ 

Passed.تؼؼاػ تنت ُبیی کَ تْمٔ آفهْى گـ پبك ىؼٍ اًؼ : 

Failedًؼ.: تؼؼاػ تنت ُبیی کَ تْمٔ آفهْى گـ تنت ىؼٍ ا 

Blocked.تؼؼاػ تنت ُبیی کَ هنؼّػ ىؼٍ اًؼ : 

Never Runالفم ثَ ؽکـ امت ُـ تنت هی تْاًؼ چٌؼ ثبؿ ارـا ىْػ  تنت ُبیی کَ ُـگق ارـا ًيؼٍ اًؼ : تؼؼاػ(

 هخالً پل اف چٌؼ ىکنت تنت پبك ىْػ(.

Other تؼؼاػ تنت ُبیی کَ ارـا ىؼٍ اًؼ ّ ًتبیذ آًِب صبلتی ؿیـ اف :Fail  ّPass .هی ثبىؼ 

یکی اف کبؿثـػُبی ایي گقاؿه ًظبؿت ثـ کیلیت کلی ًـم اكقاؿ اف ٓـین ثـؿمی چگًْگی ارـای تنت ُب ػؿ ْٓل 

 تْمؼَ هی ثبىؼ.

ّرْػ ػاؿػ کَ ثبػج تبفٍ مبفی ثغو ُبی هـثَْٓ  Refreshاثقاؿ ثَ ًبم  Team Explorerػؿ ثیيتـ ثغو ُبی 

هی ىْػ ّ آعـیي تـییـات ؿا ػؿ ًوبیو ربؿی اػوبل هی کٌؼ. ػلیل ٓـاصی چٌیي اثقاؿی اػوبل تـییـات ػیگـ 

مـّؿ ارـا هی ىْػ کبؿثـاى هغتللی هوکي امت ثَ ٍْؿت  TFSاف آًزبیی کَ . کبؿثـاى ػؿ ًوبیو کبؿی امت

تـییـ آیتن ُب تْمٔ یک ثبؿ ثَ ٍْؿت هنتوین ثـای ػیگـ ًوبیو کبؿثـاى اػوبل ًوی ُوقهبى ثَ آى ٍّل ىًْؼ. 

ثَ ثـّف  Refreshىْػ. ُـ کؼام اف کبؿثـاى پل اف تـییـ یک آیتن تْمٔ ػیگـ کبؿثـاى، هی تْاًٌؼ ثب امتلبػٍ اف اثقاؿ 

 ؿمبًی آیتن هـثَْٓ اهؼام کٌٌؼ.

 گضاسػ گیشی تا اعتفادٍ اص اتضاس جاًثی

 MSپل اف ًَت ثب چٌؼ ًـم اكقاؿ یکپبؿچَ هی ىْػ. یکی اف ایي ًـم اكقاؿ  TFSػؿ كَل ُبی پیو گلتَ ىؼ کَ 

Excel .ثـعی تین ُب اف ٓـین ایي ًـم اكقاؿ ثَ تٌِبیی ّ ًیبف ثَ  هی ثبىؼTeam Explorer  َثـای هؼیـیت تْمؼ

اهب هِوتـیي ّیژگی ایي ًـم اكقاؿ گقاؿه گیـی ثنیبؿ ربهغ ّ صـكَ ای آى امت. ثب امتلبػٍ اف  امتلبػٍ هی کٌٌؼ.

ایي گًَْ گقاؿىِب ؿا هی  هی تْاى گقاؿاىبتی ملبؿىی ثب مـػت ثبال ّ مِْلت فیبػ تِیَ کـػ. Excelًـم كقاؿ 

 ایزبػ ًوْػ.تْاى اف ُـ آیتوی اػن اف ًتیزَ یک کْئـی یب صتی ثَ ْٓؿ هنتوین عْػ کْئـی 



 Open in Microsoft Officeثـ ؿّی گقیٌَ ثـای مبعت گقاؿىبت ملبؿىی کبكی امت ػؿ رؼجَ اثقاؿ ُـ لینتی 

ثـای تِیَ یک گقاؿه اف یک کْئـی ثبیؼ ؿّی کْئـی هْؿػ ًظـ کلیک ؿامت ًوْػٍ ّ مپل اف هٌْی  .ىْػ کلیک

 عْاُؼ ىؼ. MS Excelاًتغبة ىْػ. ایي ػول ثبػج ثبف ىؼى ًـم اكقاؿ  Open in Microsoft Excel (Flat)ثبف ىؼٍ 

ػیؼٍ ىؼ، ثـای ایي لینت اًتغبثی هيبُؼٍ  Team Explorerثب ارـای ىؼى ًـم اكقاؿ رؼّلی ىجیَ آًچَ ػؿ 

 .(11-7)ىکل هی ىْػ

 

 MS Excel: ًتایج یک کْئشی دس ًشم افضاس 11-7ؽکل 

ایي  )اّلیي گقیٌَ اف موت چپ( کلیک ىْػ. PivotChartثـ ؿّی  Insertثـای ایزبػ یک ًوْػاؿ ثبیؼ اف هٌْی)تت( 

 .(11-8)ىکل عْاُؼ ىؼ Create PivotChartى پٌزـٍ ىؼکبؿ ثبػج ثبف 

 

 Pivot: پٌجشٍ عاخت جذّل ّ ًوْداس 11-8ؽکل 
 

 هٌجغ ػاػٍ ای …Choose the data. ػؿ …Choose the data…  ّChoose Where: ایي پٌزـٍ ىبهل ػّ ثغو امت

 Select aىبهل ػّ گقیٌَ امت. گقیٌَ اّل ) ثغو ایي کَ هـاؿ امت ثـای ًوْػاؿ امتلبػٍ ىْػ تؼییي هی گـػػ.

table or range .هضؼّػٍ ( ثـای اًتغبة یک رؼّل یب هنوتی )هضؼّػٍ ای( اف یک رؼّل امتلبػٍ هی ىْػ

ثـای اًتغبة هنوتی اف رؼّل کبكی امت ثـ ؿّی  ؿ عٔ چیٌی هبثل هيبُؼٍ هی ثبىؼ.اًتغبثی اف ٓـین کبػ

ایي ػول ثبػج کْچک ىؼى پٌزـٍ ّ تـییـ  کلیک ىْػ. ،هـاؿ ػاؿػ Table/Rangeػکوَ ای کَ ػؿ اًتِبی كیلؼ 

كْکْك ؿّی رؼّل پل فهیٌَ هی ىْػ. صبل کبؿثـ هی تْاًؼ هضؼّػٍ ای اف رؼّل ؿا اف ٓـین هْك ّ کیجـػ 

هـاؿ هی گیـػ. گقیٌَ  Table/Rangeاًتغبة ًوْػ. ثب کلیک هزؼػ ثـ ؿّی ػکوَ هجلی آػؿك ثغو اًتغبثی ػؿ كیلؼ 



هی ثبىؼ ّ فهبًی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ کَ ثغْاُین اف یک  Use an external data sourceػّم ایي ثغو 

 هٌجغ عبؿری ثـای تْلیؼ ًوْػاؿ امتلبػٍ کٌین.

هی ثبىؼ. ایي ثغو ُن ىبهل ػّ اًتغبة  PivotChartهـثْٓ ثَ صل ارـای ًوْػاؿ  …Choose Whereثغو 

 Existing)ثـگَ( رؼیؼ هی ىْػ ّ گقیٌَ Sheetثبػج ارـای ًوْػاؿ ػؿ یک  New Worksheetامت. گقیٌَ 

Worksheet  ًوْػاؿ ؿا ػؿ یکSheet  ٌَهْرْػ ارـا هی کٌٌؼ. اًتغبة گقیExisting Worksheet  ثبػج كؼبل ىؼى

ؿا هینـ هی  Sheetػؿ اًتِبی عْػ ػاؿای کلیؼی امت کَ اًتغبة یک kdcهی ىْػ. ایي كیلؼ  Locationكیلؼ 

 کلیک ىْػ. OKؿّی کلیؼ  PivotChartَ ُبی هْؿػ ًظـ کبكی امت ثـای ارـای ًوْػاؿ پل اف اًتغبة گقیٌ مبفػ.

PivotChart  ىبهل یک ثغو هـکقی امت کَ ًوْػاؿ ػؿ آى هـاؿ هی گیـػ ّ یک پٌل کٌبؿی کَ ىبهل كیلؼُب هی

 .(11-9)ىکل ثبىؼ

 

 PivotChart: ایجاد یک گضاسػ تَ ّعیلَ 11-9ؽکل 
 

چِبؿ ثغو ثـای مبعتي ًوْػاؿ ػؿ ػؿگ کـػى )کيیؼى( كیلؼُب ػؿ ثغو ُبی پبییٌی ًوْػاؿ ایزبػ هی ىْػ.  بث

ُـ كیلؼی کَ  ُـ کؼام اف ایي چِبؿ ثغو هبػؿ ُنتٌؼ تب چٌؼ كیلؼ ؿا ػؿّى عْػ ربی ػٌُؼ. پٌل کٌبؿی ّرْػ ػاؿػ.

ثـعی كیلؼ ُب ػّ یب چٌؼ ثبؿ ػؿ لینت  ثَ یکی اف ثغو ُب تغَیٌ هی یبثؼ ػؿ لینت كْهبًی ػالهت هی عْؿػ.

 تکـاؿ هی ىًْؼ ثَ ایي ػلیل کَ آًِب ؿا ثتْاى ػؿ چٌؼ ثغو ثَ ْٓؿ ُوقهبى امتلبػٍ ًوْػ.

ثَ ػجبؿت ػیگـ هضْؿ اكوی ثـ  هـثْٓ ثَ ػمتَ ثٌؼی هضْؿ اكوی هی ثبىؼ. Axis Fields(Categories)ثغو 

ّاصؼ هضْؿ  Valuesثغو  هْرْػ امت ىکل هی گیـػ. Axis Fields(Categories)امبك كیلؼی کَ ػؿ ثغو 

وبػیـی ثبیؼ ثـ صنت چَ هؼ کَ ًوْػاؿ ٌهيغٌ هی کٌ Valuesكیلؼُبی ثغو  ػوْػی ؿا تؼییي هی کٌؼ.

 Legendثغو  کبؿ هی کٌؼ. ّ تؼؼاػ آیتن ُب ایي كیلؼ ثب ثـصنت هزوْع هوؼاؿ آیتن ُب هضبمجَ گـػػ.

Fields(Series) .هضتْای ًوْػاؿ ؿا  ؿمن متْى ُبػؿّى آى چگًْگی  ُبیكیلؼ هـثْٓ ثَ ىـس ًوْػاؿ امت ّ

 ًیق ثـای اػوبل كیلتـُبی اّبكی ثـ گقاؿه هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ. Report Filterثغو  تؼییي هی کٌٌؼ.

اف ًوْػاؿُبی  Excelًـم اكقاؿ  ًوی ثبىٌؼ. Excelًوْػاؿُبی متًْی تٌِب ًْع ًوْػاؿُبی هبثل پيتیجبًی ػؿ 

ایي ًوْػاؿ اؿلت ثـای مبعتي گقاؿىبت ملبؿىی هْؿػ ًظـ هب هبثل امتلبػٍ  ثنیبؿ فیبػی پيتیجبًی هی کٌؼ.

)گقیٌَ اّل( کلیک  Change Chart Typeثـ ؿّی گقیٌَ  Design. ثـای تـییـ ًْع ًوْػاؿ ثبیؼ اف هٌْی)تت( ُنتٌؼ

 .(11-10)ىکل گيْػٍ عْاُؼ ىؼ Change Chart Typeپیـّی ایي ػول پٌزـٍ  ىْػ.



 

 : پٌجشٍ تغییش ًْع چاست11-10ؽکل 
 

اًْاع ًوْػاؿُبی هغتلق اف هجیل ػایـٍ ای، هغـّٓی، عطی ّ ... ػؿ ایي پٌزـٍ ثـ صنت ًْع ػمتَ ثٌؼی ىؼٍ 

ثب اًتغبة ُـ کؼام، ًوْػاؿ ربؿی ثَ ًْع اًتغبثی تجؼیل هی ىْػ. تْرَ ىْػ کَ كیلؼ اًتغبثی ثـای یک ًْع  اًؼ.

 ًوْػاؿ هوکي امت ثـای ػیگـ ًوْػاؿُب هبثل امتلبػٍ ًجبىؼ.

 

  



 : تیاًیَ آجیل1ضویوَ 
 

Principles behind the Agile Manifesto 

 

 

We follow these principles: 

Our highest priority is to satisfy the customer 

through early and continuous delivery 
of valuable software. 

Welcome changing requirements, even late in  
development. Agile processes harness change for  

the customer's competitive advantage. 

Deliver working software frequently, from a  

couple of weeks to a couple of months, with a  
preference to the shorter timescale. 

Business people and developers must work  
together daily throughout the project. 

Build projects around motivated individuals.  

Give them the environment and support they need,  

and trust them to get the job done. 

The most efficient and effective method of  
conveying information to and within a development  

team is face-to-face conversation. 

Working software is the primary measure of progress. 

Agile processes promote sustainable development.  
The sponsors, developers, and users should be able  

to maintain a constant pace indefinitely. 

Continuous attention to technical excellence  

and good design enhances agility. 

Simplicity--the art of maximizing the amount  
of work not done--is essential. 

The best architectures, requirements, and designs  
emerge from self-organizing teams. 

At regular intervals, the team reflects on how  

to become more effective, then tunes and adjusts  

its behavior accordingly. 

 


