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افزارنقشهراهبهبودمعماریوکیفیتنرم

۱۴۰۰زمستان 

درسازمانهایمتوسطوبزرگ
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تیم چکاپ: میزبان این نشست•معرفی
زیرمجموعه  شرکت اعوان•

صادق علی اکبری•
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چالش های مشترک سازمان ها و تیم های نرم افزاری•

مرور برخی راهکارها و تجارب•

معرفی مراجع و منابع برای بررسی بیشتر•

دقیقه ارائه۸۰-۹۰•

دقیقه پرسش و پاسخ۳۰•

فهرست
مطالب
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هدف این نشست، تدریس یا آموزش نیست•هدف

مرتبطمراجعوسرنخ هاتجربه ها،مرور:هدف•
دادانجاممی توانکارهاییچه:بگیریمایده•

داردوجودمسیرایندرامیدهاییوچالش هاچه•
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فضایمساله
:براینرم افزارمعماریوکیفیتراهکارهایوچالش ها

نرم افزاربهره بردارخصوصی/دولتیبزرگسازمان•

زارنرم افتولیدکنندهخصوصی/دولتیبزرگسازمان•

نرم افزارتوسعهپروژه/شرکت/تیمیک•
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چالشهایمشترک
درسازمانها

تیم ها/اکارفرما با پیمانکاره/پیچیدگی هماهنگی فنی سازمان•

افراد/تیم ها/پیمانکارهاانحصاردرفنیدانش•

وابستگیخطر•

تیم/پیمانکار/همکارجداییوجذبهزینه های•

سازمانفنیانسجامعدم•

سازمانمختلفتیم هایدرفنیتکراریچالش های•
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چالشهایویژه
یشرکتهایایران

جابه جاییباالینرخ•
خارجیپروژهدانشگاه،سربازی،مهاجرت،•

مدیرانکوتاهدوره•

ن المللیبیتیم هایوپیمانکارهاافراد،بهنداشتندسترسی•
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چهمیشود
کرد؟

:باکیفیتکارفرمای/سازمان/تیم•
فنینظرازمسلط ترکارفرمای•

کم مخاطره ترومنسجم تریادگیرنده،سازمان•

برنامه ترباتیم•

:مهممحورهای•
مستمربهبودمعماری،کیفیت،تضمینچابکی،•
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مرورتجربهتیمچکاپ
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داستان
چکاپ

!صنعتدرمطالعاتیفرصت•

۱۳۹۸سالدرکاربهشروع•

اعوانشرکتجایگاه•

بهشتیشهیددانشگاهبامشترکهمکاری•

:برخی از مشتریان•
توسعه دهنده/خصوصی، بهره بردار/چند سازمان بزرگ دولتی

(نه بیشتر)مرور برخی راهکارها از پنجره این تجربه ها •
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Software Quality, QA, Automated Test

CI/CD, DevOps, DevSecOps

Agile, Modern Agile

Software Architecture, Micro-services, Scalable Architecture

برخیکلیدواژههایکارهایچکاپ

Containers, Cloud-based Software
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تبرخیتجربیا
چکاپ

سازمان ها /کمک به شرکت ها•
بهبود معماری نرم افزار/در مستندسازی

رم افزارمستندسازی، طراحی و بهبود طرح تضمین کیفیت ن•

ارزيابی فنی سامانه ها•

کمک به تدوین قراردادهای کارآمدتر•

آموزش، فرهنگ سازی، تسهیل گری و مربی گری•

تهیه راهنماها و چک لیست ها•

کمک به سیاست گذاری و ریل گذاری فنی•
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معمارینرمافزار



14 معمارینرمافزار
تهدیدهاوفرصت هاازبسیاریمنشا:نرم افزارمعماریاهمیت•

معماریطراحیصحیحفرایندبهتوجه•

نرم افزارمعماریارزیابیبهتوجه•

نرم افزارمعماریسنداهمیت•
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فضایمساله
مقدمه-1

نمای -2
موارد کاربرد

ویژگی های -3
کیفی

به همراه الگوها و 
تکنیک های مورد استفاده
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فضایراهحل

نمای منطقی-4

نمای استقرار-5

نمای پردازه-6

نمای -7
نمای تست-8پیاده سازی

مدیریت الگ-9

پایش -10

ابزارها و -1۲نمای داده-11
فناوری ها

مهم ترین -1۳
تصمیمات 
معماری

ریسک ها و -1۴
بدهی های فنی

معماری - ۱ 
واسط کاربری
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برخیمحورهایتعامل پذیری
معمارینرمافزار

وجود سند معماری مناسب

انتخاب سبک و الگوهای معماری مناسب

استفاده موثر از ابزارهای  آماده و متن باز

دسترس پذیری

قابلیت توسعه، نگه داری و تغییر

آزمون پذیری

کارایی

مقیاس پذیری

امنیت

پایش و الگ

مقرون به صرفه بودن

ویژگی های 
کیفی مهم

:پیشنهاد
تهیه الزامات و استانداردها در سازمان
به تفکیک محورهای مهم معماری
ه هابه تفکیک سطح بلوغ الزم در سامان
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:کتاب•
• Software Architecture in Practice (2021)

• Clean Architecture (2017)

• Fundamentals of Software Architecture (2020)

(1398آقای پیشوایی، )کارگاه عملیات معماری نرم افزار •
•martinfowler.com

:سند معماری نرم افزار•
(Simon Brownو آقای )C4مدل •
فیلم آموزش نگارش سند معماری نرم افزار•
قالب پیشنهادی سند معماری•

معرفیچند
مرجع

https://www.amazon.com/Software-Architecture-Practice-SEI-Engineering/dp/0136886094/ref=sr_1_3?keywords=software+architecture&qid=1645541881&sprefix=software+architecture,aps,485&sr=8-3
https://www.amazon.com/Software-Architecture-Practice-SEI-Engineering/dp/0136886094/ref=sr_1_3?keywords=software+architecture&qid=1645541881&sprefix=software+architecture,aps,485&sr=8-3
https://www.amazon.com/Fundamentals-Software-Architecture-Comprehensive-Characteristics/dp/1492043451/ref=sr_1_1?crid=2EKTAHZGX6GNY&keywords=Fundamentals+of+Software+Architecture&qid=1645542022&s=audible&sprefix=software+architecture,audible,215&sr=1-1-catcorr
https://asta.ir/software-architecture/
https://c4model.com/
https://www.aparat.com/v/6Rvzo/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85&zwnj;%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://docs.asta.ir/pages/viewpage.action?pageId=35685234
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برنامهتضمینکیفیت
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نبرنامهتضمی
کیفیت

تضمین کیفیت•

طرح تضمین کیفیت•

سند طرح تضمین کیفیت•

مزایای وجود این طرح•
ارزيابی، مشاوره و بهبود•
استانداردسازی در سطح سازمان•
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مدیریت ساخت و یک پارچه سازی

برخیمحورهای
تضمینکیفیت

فرایند توسعه نرم افزار

بازخورد مشتریان و ذی نفعان

مدیریت دانش و مستندات

مدیریت و نگه داری کد

نصب و بروزرسانی

طرح تست

مدیریت الگ
پایش

مدیریت ریسک

تیمارتقای فنی افراد 

عوامل محیطی و فرهنگ تیمی

کدتحلیل و بازبینی 

DevSecOpsامنیت و 
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نکاتمهم
توجه ویژه به چابکی فرایندها•

غیرفنی( در ظاهر)توجه ویژه به نکات فرهنگی و •

اهمیت ویژه خودکارسازی•
...خودکارسازی تست، پایش، نصب، بازگشت و •
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ریل گذاری بایدهای تضمین کیفیت •یاستانداردساز

تیم/شرکت/در سطح سازمان•

تعیین قالب سند طرح تضمین کیفیت•

تتعیین الزامات تیم ها در زمینه تضمین کیفی•
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معرفیچند
مرجع

• ISO 25010

• www.Qualitic.ir

• Modern Agile

• Agile Fluency Model

• The Practical Test Pyramid

https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010
http://www.qualitic.ir/
https://modernagile.org/
https://martinfowler.com/articles/agileFluency.html
https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html
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ارزیابیمعماریوکیفیت
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مدلهایبلوغ
نقش مدل های بلوغ•

تیم ها/شرکت ها/کاربرد آن ها در سازمان ها•
هدف گذاری برای بهبود، الزام در سازمان•

:چند مدل بلوغ•
•CMMI
•DMM
(شرکت سحاب)کوالیتیکمدل بلوغ •
(شرکت اعوان)چکاپمدل بلوغ •

تیم ها خودشان بخواهند: ایده آل•

https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
https://www.tmforum.org/resources/toolkit/digital-maturity-model-toolkit/
https://qualitic.ir/
https://asta.ir/checkup


29

ابتدایی
(در حال توسعه)

متوسط
(مدیریت می شود)

خوب
(به خوبی تبیین شده)

بسیار خوب
(عالی اجرا می شود)

متمایز
(پیشتاز و نوآور)

تــامـیــن و ارتــقــای 
فــنــی افــراد تــیــم

مـدیـریـت ریـسـک 
و چـــالــــش هـــا

کدتـحـلیـل و بـازبـیـنی

ارتـسـت خودکار نرم افز 

DevSecOpsامـنیت و 

الثبت وقایع و رفع اشک

مــدیــریــت سـاخــت و 
یــک پـارچــه ســازی

نــصـب و بـروزرسـانـی

مدیریت دانش و 
مستندات

دمدیریت و نگه داری ک

پــایــش نــرم افــزار و 
مــدیــریــت حــوادث

عــوامــل محــیـطــی 
و فــرهــنـگ تــیــم

زارفـرایند توسعه نرم اف

بـا تـعـامل تیم تـوسـعه
ذی نـفعـان/مشـتـریان

ابتدایی
(در حال توسعه)

متوسط
(مدیریت می شود)

خوب
(دهبه خوبی تبیین ش)

بسیارخوب
(عالی اجرا می شود)

متمایز
(پیشتاز و نوآور)
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تعامل پذیری

وجود سند معماری مناسب
سبک و الگوهای معماری مناسب

ازاستفاده موثر از ابزارهای  متن ب
دسترس پذیری

ییرقابلیت توسعه، نگه داری و تغ
آزمون پذیری

کارایی
مقیاس پذیری

امنیت
پایش و الگ

مقرون به صرفه بودن

DevSeqOpsامنیت و 
طرح تست
مدیریت الگ

پایش
مدیریت ریسک
ارتقای فنی افراد تیم

عوامل محیطی و فرهنگ تیم

مدیریت ساخت و یک پارچه سازی

فرایند توسعه نرم افزار
بازخورد مشتریان و ذی نفعان
مدیریت دانش و مستندات

مدیریت و نگه داری کد

نصب و بروزرسانی
تحلیل و بازبینی کد

ابعاد ارزیابی کیفیت
متریک۳۰۰با بیش از  ابعاد ارزیابی معماری

متریک۲۰۰با بیش از 
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تجربیاتدیگر
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مدیریتدانش
نقش بسیار مهم سامانه مدیریت دانش•

سامانه های مبتنی بر ویکی: پیشنهاد•
تسهیل بسیاری از به روش های دیگر •

انتشار تجربیات•
تشویق به انتشار در داخل سازمان•
تسهیل مشاهده و مشارکت•
رصد شاخص ها•

(ویرگولمثال در )انتشار عمومی •

https://virgool.io/
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دچندپیشنها
(SonarQubeمثل )نقش ابزارهای تحلیل کد 

سازمان توسعه دهنده و /کمک به توسعه دهنده، تیم•
بهره بردار

CI/CDکمک به فرایندهایی مثل مرور کد و  •
ساده، کم هزینه، کم مخاطره، کم پیش نیاز و پرفایده•

«مرور کد»توجه به 
مزایا، مهارت ها، ابزارها و نکات فرهنگی•

2

1
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دچندپیشنها
پایش معیارهای فنی پیشرفت 

DORA Metricsمثل •
فرصت ها و تهدیدها•

کالبدشکافی غیرسرزنشگرا
قالب مناسب مستندسازی+ فرهنگ و روال مناسب •

تیم ها/افرادoff-boardingو on-boardingروال 
مدیریت دانش مناسب+ تهیه چک لیست •

انتشار فهرست ترجیحات فنی سازمان

4

3

6

5

https://www.leanix.net/en/wiki/vsm/dora-metrics:~:text=stream%20management%20efforts.-,What%20are%20DORA%20metrics%3F,change%20failure%20rate%20(CFR).
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تنقشهتعامال
سامانهها
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وهکارگر: پیشنهاد
انتعالیفنیسازم

ریل گذاری و سیاست گذاری فنی•
تعیین معیارهای پایش•
پایش و نظارت•
در زمینه های •

چابکی، تضمین کیفیت، معماری و فرهنگ سازی
:پیشنهاد•

تخصیص نیرو •
مشاوران باتجربه /پیمانکارها+ 
پیمانکارهای تخصصی/تیم ها+ 
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برخیکارهای
اینکارگروه

پایش معماری نرم افزار/نظارت/سیاست گذاری•

سیاست گذاری الزامات کیفیت نرم افزار•

تعیین و پایش حداقل مستندات الزم•

راه اندازی آزمایشگاه تست•

برنامه ریزی آموزش و ارتقا•

تیم ها/روال های جذب و جدایی افراد•

...(معماری، زیرساخت و )تبیین چشم  انداز آینده فنی •
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مهاتعاملباتی
تعامل سازنده•
دریافت پیشنهادها•
به رسمیت شناختن خودمختاری تیم ها•
کمک گرفتن در سیاست گذاری و اجرا•
نظارت/درصد استانداردسازی10تسهیل و /درصد کمک90•
زمانتیم های پلتفرم در سا+ تشکیل تیم های تسهیل گر •

Team Topologiesکتاب •

https://www.amazon.com/Team-Topologies-Organizing-Business-Technology/dp/1942788819
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یمعماری با چابک/بهبود کیفیتتعارض فرایندهای •برخیچالشها
توجه به تولید حداقل مستندات الزم•

بی انگیزگی برای مستندسازی•
افراد به هماهنگی با سازمان/مقاومت تیم ها•
سعی و خطا و تغییر استانداردها•
 گریچالش های درونی تیم های تسهیل•
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تجربههای
مشتریان

کمک اسناد فنی به تسهیل ورود اعضای جدید تیم ها•

کمک اسناد معماری به تسلط سریع مدیران جدید•

کمک در بزنگاه هایی مثل مهاجرت داده، سامانه، زیرساخت•

بازخورد مثبت اعضای فنی تیم ها از روال های آموزشی•

عهکمک به تعامل سازنده مدیران، مدیران میانی و تیم های توس•

تسهیل کار کارفرما در تدوین پیوست های فنی قراردادها•

تسهیل جایگزینی یک سامانه حیاتی•

انکمک به تسلط فنی سازمان به تصمیمات فنی پیمانکار •
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تشکروقدردانی

همکاران و چکاپتیم
کارفرماها

شرکت 
اعوان
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تماسباما
www.asta.ir/checkup

checkup@asta.ir

6609-7972 
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وتبادلنظربحث
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پایان



47 پچــکــا

ایش و پیشرفتپ
Feedback. Iterative and incremental

 ابک سازیچ
Agile

 یفیت بخشیک
Quality Development

رتقای معماریا
Architecture Improvement

🏃
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