
 

 

 

 

 

 

 مبانی مدیریت پیکربندی

 افزارنرمیندهای ادفتر بهبود فر 
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 کیدهچ .1

 یکربندیپ تیریافزار، عموماً به موضوع مد نرممتنوع توسعه   یو استانداردها  یر منابع مختلف اعم از کتاب، مقاله، متدولوژد  
سطح [ ۱] ست. به     یاتیمثال، و با ادب یبدون ارائه ؛یانتزاع یدر  شده ا شرده پرداخته  شخ  یاگونهف صداق  صیکه ت آن  یهام
زرگ در ب یهامیوارد ت یکه به تازگ یکسععان یکوچک و بزرگ داشععته و برا یهامیدر ت ارافزنرمتوسعععه  یبه تجربه عمل ازین

ابزار  کیاستفاده از  تا سطح یکربندیپ تیریمد یوجود دارد. گاه یشتریب نییو تب ریبه تفس ازین شوند یافزار منرم دیحرفه تول
 نی. اکند یم دای کاهش پ  یاصعععل یها یازمند ی ( بدون توجه به ن   رهیو غ SVNو  ClearCaseو  TFSو  Gitخاص )مثل   
شت  صل تجربه نگارنده در ت  یمقاله بردا سعه   یهامیآزاد از منابع مختلف و حا شده    نرممختلف تو ست و در آن تالش  افزار ا

 یو کاربرد ملموس یریداده شود که تصو   حیتوض  یساده و قابل درک؛ به شکل   یبه زبان یکربندیپ تیریاست تا موضوع مد  
ست دهد. گفتن  ارائه طالباز م سائل و روش  ست یشده در منابع مختلف به د صوالت  یکربندیپ یهام  ریورت غص که به یمح

مقاله  یدر حال توسعه هستند از محدوده زیشخص ثالث ن ای یتوسعه، توسط مشتر  میزمان با تهم ای ابندییمتمرکز توسعه م 
افزار در نرمتوسعه   ندیدر فرآ یکربندیپ تیریمد نیپلیس ید یاصل  یهایازمندین نییمقاله صرفاً به تب  نیخارج شده است. در ا  

شار   یهامیت سائل و راه   کپارچه،یمتمرکز با برنامه انت شده و از ذکر م سادگ  ییهاحلپرداخته  صار قابل ت  یکه به   حیشر و اخت
 نظر شده است.صرف ستند،ین
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 مقدمه .2

 دیولافزار اسععت. تنرمتوسعععه  یهامیت یحفظ هماهنگ یموثر برا یاز سععاز و کارها یکی یکربندیپ تیریمد نیپلیسععید
ست. اندازه ا شتریشرکت ب کیو در  میت کینفر در  کیافزارها از مدت حضور نرماست. طول عمر  یمیت تیفعال کیافزار نرم

سب با آن اندازه ت   صوالت و متنا ست. ترک   هامیمح شده ا  رییافزار مداوم تغنرم اتیدر طول چرخه ح هامیت بیبزرگ و بزرگتر 
 که در زمان الزم به دست افراد  یااطالعات به گونه نیا یجزئ یشده است و مستندساز      عیافراد توز نی. اطالعات بکنندیم

دارد تا  ییبه ساز و کارها  ازیمحصول ن  کی یکارکردن چند نفر رو رو،نی. از است ین ریپذامکان یمرتبط با آن برسد به سادگ  
ضا  رییکه با وجود تغ یاگونهواحد بدل کند به تیهو کیرا به  میت  در طول زمان ثابت بماند، خاطراتش تیهو نیا م،یت یاع

ست نرود و به  ش         ای یابیقابل باز یشکل از د سترس دا سب در د شد که همه افراد اطالعات الزم را در زمان منا ستنتاج با  هتا
شند و با انرژ  شود.   یهماهنگ یکمتر یبا سه  نیتراز مهم یکیافراد حفظ   یمیت نیو ب یمیداخل ت یهماهنگ یهاکنندهلیت

 نهفته است. یکربندیپ تیریمد نیپلیسیدر د

صر د  هاهیها، ابزارها، توافقات، رومجموعه روش یکربندیپ تیریگفت مد توانیدر مجموع م ست   ینیپلیس یو بطور مخت ا
تلف مخ یها. از آنجا که معموالً جنبهشععودیو اجرا م نیمحصععول تدو یکربندیمسععائل مرتبط با پ یبرا یحلعنوان راهکه به

سععت در ممکن ا یکرده و حت نیمختلف سععبک و سععنگ یهاراه حل نیب موالًمع رندیگیدر تناقض قرار م گریکدیمسععهله با 
 .میمتفاوت برس تیرسم زانیمختلف با م یهامقاطع مختلف توسعه پروژه به راه حل

سط افراد ز  یادیز یهابه منظور کنترل فرآورده یکربندیپ تیریمد ستم یس  وجود شترک  کیدر  یادیکه تو  دیتول پروژه م
 یهاکمک کرده و از ناسازگار نبودن فرآورده  نهیپرهز یهاشدن  جیاز گ یریکنترل به جلوگ نیاست. ا  یضرور  اریبس  شود یم

صل، اطم  صل م  نانیحا سازگار  نی. اکندیحا ست در نت  هاینا شکالت  یبرخ یجهیممکن ا ست   یاز انواع م که در ادامه آمده ا
 :دیوجود آبه

 یحاو cs. ای java. لیفا کیفرآورده )مثال  کی یزمان روطور همچند نفر به یوقت: 1زمانهای همنگام سازیهبه -

سل   لیفا کی ایکد برنامه  ست تغ یمدل طراح یحاو لیفا کی ای  xml. لیفا کی ایاک  رگیکدی راتیی( کار کنند ممکن ا
 ببرند. نیرا ازب

 .شوندیمطلع نم گریکدی راتییاز تغ کنندیمحصول کار م کی یچند نفر رو یوقت :2آگاه سازی محدود -

 وجود داشته باشد. یمشتر طیتوسعه و در مح میدر ت یمختلف یهامحصول نسخه کیممکن است از : 3هاتعدّد نسخه -

سهله  ۳در بخش  ست تا راه  یکربندیپ تیریکه مد میکنیم یرا معرف ییهاابتدا م ش   یبرا یحلالزم ا شته با سپس  آنها دا د. 
همه  جیپررنگ تر کرده و به تدر دهندیپوشش نم یکه آنها را به درست یاساده یهامختلف هر مسهله را با راه حل یهاجنبه

                                                 
1Simultaneous Update 

2Limited Notification 

3Multiple Versions 
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شن م    یهاجنبه سهله را رو س  یبه معرف ۴بخش  ر. دمیکنیهر م  گریبرگرفته از منابع د یکربندیپ تیریمد ستم یس  کیکال
 پرداخت. میمطلب خواه یبندبه جمع تی. و در نهامیپردازیم

 ها مسئله .3

 یله؛ سعمسه  یدگیچیدر پ رگذاریتاث یپارامترها یجیبخش در قالب مطرح کردن چند مسهله ساده و وارد کردن تدر   نیدر ا
 .میرا با هم مرور کن یکربندیپ تیریمد یاصل یهاو دغدغه هیپا میکرد مفاه میخواه

 زمان چند نفر روی یک نسخه محصول ی کار کردن هممسئله .3.1

 لیفا یرا رو هالیاز فا یاحل آن است که هر کس نسخهراه نیبدتر دیشا کنند،یپروژه کار م کی یچند نفر رو یوقت
 گرانید راتییمنتقل کرده و تغ گرانیخود را به د راتییآن باشد که تغ یآنها کار کند و بعد در پ یکند، رو یخود کپ ستمیس

ممکن است الزم باشد نام  هالیفا یعالوه بر محتوا یی[ در محصول نها۵]رییتغ یهاانجام درخواست یکند. )برا افتیرا در
 رهنگامیکشف د رات،ییرفتن تغ نیاز ب یدائم یروش، نگران نیکند.( در ا رییتغ زین یرکتوری[ آنها و ساختار دا۶] ریمس ای

 تیفیک یهاکه حداقل یادیز انیو مشتر ار،در کنار فشار زمان انتش ،یسازکپارچهی نهیهز دیشد شیو افزا راتییتغ یناسازگار

 .کندیدل مب میت یدیکل یاعضا یبرا یلذت بخش را به کابوس یمیکار ت کیانتظار دارند،  یمهندس میت کیمحصول را از 

پروژه  یهافرآورده ینگهدار یمخزن مشترک برا کیدر حال توسعه، استفاده از  یهاتبادل فرآورده یحل براراه نیاول
آن مخزن انجام داده و  یرا رو راتییتغ میو همه افراد ت میسرور شبکه قرار ده کی یها را روفراورده یاست. مثالً همه

 نی. به اشودیمنتقل م گرانیبه سرعت به د راتییتغ ل،یکردن هر فا رهیبا ذخ رتصو نیکنند. در ا لیمحصول را از آنجا کامپا
و « اختس» ،«لیکامپا»از  شیپ ،«رییتغ». اما از آنجا که همواره شوندیمنتقل م گرانیاشتباهات هم به سرعت به د بیترت
ز ناتمام که خودتان ا یوقت یشما حت رییهر تغ جهیدرنت گذاردیفرآورده اثر م کیاز  شیب یو معموالً رو شودیانجام م« تست»

وقفه در کارشان خواهد شد.  جادیمنتقل شده و موجب ا گرانیبه د دیانکرده لیکامپا یو هنوز حت دیدار نانیبودن آن اطم
. به دوآنها منتقل نش یکار یناتمام شما به فضا راتییمستقل باشد تا تغ گرانی[ شما از د۷]یکار یفضا دیهست لیما نیبنابرا

صول کرده و پس از ح ینگهدار یصورت محلرا به دیدهیم رییکه تغ ییهافرآورده دیکه شما مجاز باش یورتدرص بیترت نیا
در  یالاز انتشار اشکاالت احتم دیاصورت توانسته نیدر ا دیکن یخود، آنها را در مخزن مشترک کپ راتییاز صحت تغ نانیاطم

ناتمام  راتییتغ ریو متقابالً از تاث دیکن یریجلوگ گرانید یکار یبه فضا دیاو تست نکرده لیکه هنوز کامپا ییهافرآورده
 دیکنیخودتان استفاده م یمحل یهامخزن مشترک در کنار نسخه یها. چرا که شما از نسخهدیدر امان باش یمدت یبرا گرانید

 .کنندیم یمشترک کپ مخزناعمال کرده و سپس در  یصورت محلرا ابتدا به راتییهم تغ گرانیو د

که فرآورده را از مخزن مشترک  یاز زمان دیاست که مطمهن باش ریپذامکان یکردن در مخزن مشترک تنها وقت یکپ اما
 صورتنیر اد رایاست. ز نداده رییآن فرآورده را تغ یگریتاکنون فرد د دیاکرده یخودتان کپ یمحل یکار یبرداشته و در فضا

 :مشکل نیرفع ا یخواهد رفت. برا نیگران از بید راتییمخزن مشترک، تغ یکردن رو یبا کپ

نها مخزن مشترک را ت  یهر فرآورده رو یکپ یکرده و دسترس   میتقس  میافراد ت نیها را باست که فرآورده  نیحل اراه کی .۱
د( به نوشتن نداشته باشن    یفرآورده دسترس   کیبه  یدو نفر چیمخزن مشترک ه  یرو یعنی. )دیبه صاحب آن فرآورده بده 

 خودش را انجام دهد. اریاخت حتت یهافرآورده تیریهر کس موظف است مد بیترت نیا
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ست که هر کار  نیروش قبل ا یژگیو .2 ش     کی یرو یا شته با . میفرد مشخص ارجاع ده  کیبه  دیبا میفرآورده مشخص دا
را به دنبال خواهد داشت.   گرانیبا د یقابل انجام است سربار هماهنگ   یصورت انفراد که به ییصورت انجام کارها  نیدر ا

سازگار    یگاه نیهمچن ش  یهایشاهد نا تر روش روان کیروش قبل  لیبود. در تکم میخواه ترککوتاه مدت در مخزن م
رده صاحب فرآو کیکردن  checkoutهر کس با  مییمثال بگو دیکن نییتع ایصورت پواست که صاحب فرآورده را به نیا

 checkoutاصطالحا  ردیقرار بگ یمحل یکار یاز مخزن مشترک در فضا رییفرآورده به منظور تغ کی ی)وقت شودیآن م
(. در شود یم دهینام checkinدر مخزن مشترک،   یمحل یکار یها از فضا فرآورده راتییتغ جهیکردن نت ی. کپاست شده 

ست  دیهمواره با یکربندیپ ریصورت مد  نیا صاحب آن را نگهدار  یفهر شکل به  یاز اقالم و  هنگام کند تا بتواند از بروز م
 کند. یریزمان جلوگهم یساز

صععورت مثالً صععاحب هر فرآورده از   نیها داده شععود. در ازمان فرآوردههم رییآن اسععت که به همه اجازه تغ گریروش د
ر را د جه یرا با هم ادغام کند و نت    راتییاند مطلع شعععود و همه تغ  در آن فرآورده داده یصعععورت محلبه  گرانیکه د  یراتییتغ

 کند. یمخزن مشترک کپ

انجام شعععود. بسعععته به      یکربند یپ تی ریمد  یبا هماهنگ   دی با  checkoutو  checkinگفت هر   توانیمجموع م در
ستقر کرده  ینیپلیس ید ست   ریمد نیا دیاکه م ش  م،ینقش متمرکز در ت کیابزار،  کیممکن ا سعه  شد  عیتوز ینق ه در همه تو

 یساز ادهین را پکه آ یو با هر ابزار و روش دیکن شنهادیکه پ ینیپلیسیاز آنها باشد. به هر حال هر گونه د یبیترک ایدهندگان، 

شدن از تغ  دیکن شکل      گرانید راتییاگر احتمال مطلع ن شد با م شته با ست « محدود یساز آگاه»وجود دا و اگر  دیروبرو ه

سته برخ  نیاحتمال ازب شته  اند وجود دداده امفرآورده انج کی یصورت همزمان رو که افراد مختلف به یراتییتغ یرفتن ناخوا ا

[ مجموعه ۸]یکربندیپ یی. و اگر احتمال اشتباه در شناسا   دیمواجه هست « زمانهم یهایهنگام ساز به»باشد با مشکل   

 .دیروبرو هست« هاتعدّد نسخه»کند وجود دارد با مشکل  رییتغ دیکه با ییفرآورده ها

 سطح انزوا .3.1.1

هنگام شعما هم به  یمحل یکار ی(، فضعا checkinدر مخزن مشعترک)  گرانیکردن د یزمان با کپهم دیهسعت  لیاگر ما
شما به   توانیشود، م  ضا   کیگفت  ست  لی. اما اگر مادیدار ازین dynamic یکار یف شما بخش    دیه ستور  از  ییهابه د
 یکار یهنگام شعععود، در واقع فضعععااند بهکرده checkin گرانیکه د یراتییتغ نیمطابق با آخر تانیمحل یکار یفضعععا

snapshot     ست.)در ابزار شما صطالح   workspace یجابه clearcaseمورد نظر  ست(       viewاز ا شده ا ستفاده  ا
ص    نیپلیس یدو روش به د نیاز ا یکیانتخاب  ضا  کیهر یشخ صرف    میت یاز اع ست.  ضا مربوط ا که  یکار ینظر از نوع ف

شترک )  یش از کپیپ د،یاانتخاب کرده سازگار  دی(، باcheckinکردن در مخزن م  یکربندیپ نیخودتان با آخر راتییتغ یاز 
شو     شترک مطمهن  صول در مخزن م ست که تغ  نیا ی. برادیمح ست   راتییکه به تغ گرانید راتییمنظور الزم ا اند را هشما واب

فت ی خود در یمحل یکار  یدر فضعععا ها دی کن ا حا  ی. )در ابزار ثل    نیا یبرا یمختلف تمختلف اصعععطال کار وجود دارد م
UpdateView ای GetLatestVersion) 
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 زمان یک نفر روی چند نسخه محصول ی کارکردن هممسئله .3.2

محصول   2.0محصول باشد در حالی که شما در حال توسعه ویرایش      ۱.0ممکن است مشتری در حال استفاده از ویرایش    
صورت           شار ویرایش دوم رفع کرده و تغییرات را ب شکالت ویرایش اول را پیش از انت صورت اگر بخواهید م ستید. در این  ه

patch  یاhotfix   ه این موضوع نسخ  کنید. ر دو نسخه بصورت همزمان کار می  منتشر کنید به این معنی است که روی ه
 های داخلی را هم که برای یکپارچه سازی یا تست آماده میکنید شامل میشود.

ست که ویرایش   ساده آن ا شما روی چند     یک راه حل  ستقل در نظر بگیرید اما وقتی  صوالت م های مختلف را بعنوان مح
ه دهید بها میکنید، معموال مایل هسععتید تغییراتی که در هر یک از ویرایشویرایش از محصععول بصععورت همزمان کار می 

هر ویرایش را در فضای کاری یکی از افراد تیم نگهداری   ۳.۱ویرایش نهایی هم منتقل شود لذامثل این است که در مسهله    
ر ویرایش را در مخزن مشترک  کرده و تغییرات هر ویرایش را از روی فضای کاری خودش منتشر کنید. همچنین تغییرات ه  

checkin شود:کنید و نسخه نهایی را از مخزن مشترک منتشر کنید. در این صورت مالحظات زیر به مسهله افزوده می 

 کی رییاجازه تغ دیبا جهیکند در نت رییطور مسعععتقل تغفرآورده به کی هاشیرایاز و کیاز آنجا که ممکن اسعععت در هر  -
 زمان داده شود.بطور هم یکار یاز فضاها کیفرآورده در هر 

ضای کاری را        - ستگاه کاری کار کنید باید بتوانید چند ف ستید روی یک ای ستید و طبیعتا مایل ه به دلیل اینکه یک نفر ه
 روی یک ایستگاه ایجاد کنید.

شترک ادغام م  هاشیرایهمه و راتییتغ - ش   دیاما با شوند یدر مخزن م شته با ضا  یساز که به هنگام دیتوجه دا  یارک یف
سخه  شده با آخر    یهان شر  ضع  نیمنت شترک ب  تیو شما ما ست ین خطریمخزن م ه در ک ییکارها دیست ین لی. چرا که 
 یکار یفضعا  یهنگام سعاز شعده اسعت با به   checkinانجام شعده و در مخزن مشعترک    2.0 شیرایو یکار یفضعا 

 منتقل شود. ۱.0 شیرایبه و ۱.0 شیرایو

ساز  یشه یر سخه  یجدا شد پ     یزیرها در برنامهن ست.  اگر الزم نبا شار ا سخه دوم چ    شیانت شار ن ش    یزیاز انت شر  ود منت
زنده و قابل  نسخه  کی بانیخواهد داشت. نسخه پشت    بانینسخه پشت   هیدر حد ته یادهینسخه اول فا  یکربندیاز پ ینگهدار

 .بودن آن است رییقابل تغ ریغ زیآن ن تیو مز ستین رییتغ

 مخزن مشترک ی حفظ سوابق تغییرات در مسئله .3.3

است. از   نهیهزپر یهاشدن  جیاز گ یریجلوگ یکربندیپ تیریمد ستم یس  یاز اهداف اصل  یکیکه  میاشاره کرد  نیاز ا شیپ
شد که به خاطر آوردن ا   تیواقع نیدر ا شه یر تواندیشدن افراد م  جیگ گریطرف د شته با کرده  رییتغ ییهاچه فرآورده نکهیدا

ست و دل  ست   راتییتغ لیا سخه    کی نکهیا ایآنها چه بوده ا شخص در کدام ن ست کار       یکار م شده ا سعه انجام  در حال تو
محصول  یکربندیکرده تا پ یریشدن جلوگ جیاز گ تواندیمحصول م یکربندیپ راتییحفظ سوابق تغ جهیاست. در نت یدشوار

 خارج نشود. میاز کنترل ت
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  پایگاه داده 1پیکربندیاقالم مسئله  .3.4

از  یرخداده و ب گاهیساختار پا کند،یداده استفاده م گاهیاطالعات از پا ینگهدار یکه برا دیکنیکار م یافزارنرم یاگر رو
 یهاز دغدغها یکیبرنامه  یآنها با کدها یحفظ سازگار جهیپروژه شماست. در نت یکربندیاز پ یدر آن بخش شدهرهیذخ یهاداده

 دارد و یزمان را در پهم یهنگام سازمشکل به میت یهمه اعضا نیداده مشترک ب گاهیک پایشما خواهد بود. استفاده از 
 محدود را به همراه خواهد داشت. یسازهر فرد مشکل آگاه یداده مستقل برا گاهیاستفاده از پا

 یبرا ییهاپتیرکه اسک یزمان ژهیو. بهستیبرنامه ن یدهادر ک راتییبرگرداندن تغ یداده به سادگ گاهیپا راتییتغ برگرداندن
 یتکارها را هم دسداده ممکن است الزم باشد داده گاهیکه عالوه بر ساختار پا دیسینویم یینها ای یانیم یهاارتقاء به نسخه

 گرانید یکار یها و فضاهانسخه ریکه در سا دیداشته باش ییهافرضشیممکن است پ هاپتیاسکر نیکند. در نوشتن ا
 اًینمنتشر خواهد شد و ثا ییاوالً در محصول نها دیدهیداده انجام م گاهیپا یکه رو ییکارها نکهیاز ا نانینباشد. اطم حیصح

با چه  یزیداده چه چ گاهیاز پا نکهیبرنامه است. ا یکدها ریدر سا رییاز تغ تردهیچیپ کند؛یم نیمحصول را تضم یکپارچگی
جود ظاهر است که باو یکربندیپ تیریمد دهیچیپ یهااز مصداق گرید یکیانتخاب شود،  یکربندیعنوان قلم پبه یااندازه

 دارد. یاساده یهاحلآن راه دهیچیپ

 

 جای فردهمسائل جایگزین شدن تیم ب .3.5

نسععخه  کی یرو «میت»زمان چند )مثالً مسععهله کارکردن هم دیکن نیگزیرا جا میت کیهر نفر  یجابه یاگر مسععائل قبل
و  checkoutو  checkinکه گرچه مفهوم    دی کاربرد خواهند داشعععت. )توجه کن    یقبل میگاه همان مفاه   محصعععول(، آن

 نیا یمیت یساز ادهیاست اما ممکن است پ   کسان ی سهله و مخزن مشترک و سطح انزوا در هر دو دسته م    یمحل یکار یفضا 
 کامال متفاوت باشد(: میمفاه

کنند  checkinمعتبر خود را در آن  راتییتغ نیآخر هامیاز ت کیکه هر مخزن مشععترک به منظور آن کیبه  ازیهنوز ن .۱
 checkout یهانسععخه یجهت نگهدار میت یبرا یمحل یکار یفضععا کیبه  ازیو ن ردیقرار گ هامیت ریسععا اریتا در اخت

 شده، وجود دارد.

ممکن است   میت کی جهیاست. درنت  فیقابل تعر زین میت کی یهر فرد، سطح انزوا  یکار یفضا  یبا سطح انزوا  متناظر .2
سطح انزوا   سب با  ضا  یمتنا ستفاده کند. به ا  Snapshot ای Dynamic یکار یمورد نظر خود، از ف  میکه ت یمعن نیا

شکاالت احتمال     لیما شار ا ست از انت ضا     نوزکه ه ییهادر فرآورده یا ست به ف  یریلوگج هامیت ریسا  یکار یتست نکرده ا
 در امان باشد. یمدت یبرا هامیت ریناتمام سا راتییتغ ریکند و متقابالً از تاث

 شود:مالحظات دیگری به مسائل قبلی افزوده می« فرد»جای هب« تیم»از طرف دیگر با جایگزین کردن 

                                                 
1 Configuration Item 
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 مسئله حقوق دسترسی  .3.5.1

ضوعات امن صرف  ست برا  یتینظر از مو س     یکه ممکن ا شما ب شد، تع  اریشرکت  س    نییمهم با ستر زارها و به اب یحقوق د
 است.  تیاهم یدارا زانیبه همان م زین یمیکار ت کیدر  یاز اشتباهات سهو یریها به منظور جلوگفرآورده

سط   هر سعه م  م،یت یهااز نقش یکیفرآورده، تو ه نقش ک یافراد نیها بحجم تبادل فرآورده نیشتر یب نی. همچنابدییتو
شد. ا   کیکه  میت کیافراد  یِبهتر است حقوق دسترس    جهی. درنتردیگیدارند صورت م  یکسان ی سو نقش دارند، مشابه با  یِز 
س    خود میت یهاهر فرد تنها به فرآورده میلیما گرید ستر شد. لذا افراد    ید شته با قرار  میدر دو ت ینقش دارند ول کیکه  یدا

 نیب تبادل اطالعات یبرا یحلالزم اسععت راه یکربندیپ تیریدر طرح مد نیدارند. بنابرا یمتفاوت یهایاند دسععترسعع گرفته
 وجود داشته باشد. میدر دو ت کسانی یهانقش

 مسئله فضای کاری محلی تیمی  .3.5.2

 یخاص  یکار یبه فضا  میفرد کن نیگزیرا جا میت یاما وقت کردیم جادیرا ا ریینفر تغ کیتنها  یکار یدر هر فضا  نجایتا ا
ست تا بتواند امکان کار کردن چند نفر بطور هم  ازین سائل کوچکتر    نیزمان را فراهم کند. در ادامه، اا سهله به م سته     یم شک
 :شودیم

 پیاده سازی فضای کاری محلی تیمی .3.5.3

منشعب شده از  DVP[ ۱0صورت یک شاخه]تواند بهمتمرکز، فضای کاری هر تیم می VersionControlدر ابزارهای 

هر تیم در واقع مخزن مشترک افراد آن تیم  DVPپیاده سازی شود. به این ترتیب در داخل هر تیم، شاخه  Mainشاخه 

( در این مخزن DVPکردن از فضای کاری تیم )شاخه  checkinها است. مخزن مشترک بین تیم Mainاست و شاخه 

 DVPتوان چنین تصور کرد که اقالمی که در است. می Mainدر  DVP[ کردن ۱۱(، همان ادغام]Mainمشترک )شاخه 

 هستند. checkout فضای کاری تیمی  در اند در واقع ادغام نشده Mainاند اما هنوز در تغییر کرده

 

 مسئله حفظ سوابق تغییرات در فضای کاری محلی تیمی .3.5.3.1

 یارک یهر فرد در فضا  یمحل یهانسخه  یدارد اما برا تیموضوع  میمخزن مشترک ت  یرو راتییمسهله حفظ سوابق تغ  
را . چمانندیم یدر ذهن باق یادیافراد تا حدود ز یجار یندارد چون کارها یادیز تیها اهمفرآورده راتییاو سابقه تغ  یانفراد

سب با حجم کار انفراد  شدن   جیاز گ یریجلوگ تیابلق یاندازه کافبه ییابتدا یبه کمک ابزارها تاًینها و یکه حافظه افراد متنا
سوابق تغ  انیفرد را تا پا سخه محل  یبرا راتییهر کار دارد. اما حفظ  ضا  میت ین هر  دارد. چرا که تیاهم یمیت یکار یدر ف

 یرا زودتر از کارها میت یجار یکارها اتیجزئ ادپروژه قرار گرفته لذا افر یهااز داده یبخشعع انیتنها در جر میاز افراد ت کی
 .برندیم ادیخود از  یانفراد

ل عمر، طو لیحاکم برآن از قب یهااست یحتما س  دیکنیجدا م یفرع ای یاز شاخه اصل   یاهر گاه شاخه  یکربندیطرح پ در
ست که  ا یفقط شاخه اصل   دیتوجه کن دیاها را هم مشخص کرده شاخه  نیب راتییو جهت ادغام تغ طیزمان، شرا  رات،یینوع تغ
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 یحیشاخه به شکل صح    نیدر ا راتییسوابق تغ  دیمطمهن شو  دیبا لذا ست یطول عمر محصول شما کمتر ن   طول عمر آن از
 .شودیم ینگهدار

 سازی فضای کاری تیمیهای مرتبط با نوع پیادهمسئله .3.5.3.2

 صورتمشابه با ایجاد یک فضای کاری جدید، ایجاد یک شاخه جدید در پیکربندی به معنی نگهداری دو نسخه متفاوت به

زمان است. برخالف فضای کاری، هرچه ایجاد یک شاخه جدید آسان است نگهداری از آن بطور موازی با شاخه قبلی هم

 دشوار است. دلیل این تفاوت آن است که:

 کند و نیازی به هماهنگی با دیگران انفرادی را خود فرد به تنهایی انتخاب می نگام سااازی فضااای کاریهزمان به

 هنگام سازی فضای کاری یک تیم به هماهنگی نیاز دارد.هب ندارد. اما زمان

 لذا معموالً  شعععودیهمگام م گرانیو با د کندیهنگام مکوتاه به یهاخود را در زمان یکار یهر فرد فضعععا لیدل نیبه هم
که  ییسربارها  لیدلبه مینخواهد بود. اما ت گرانیبه ادغام با کار د یازیها انجام داده و ننسخه  نیآخر یخود را رو راتییتغ

ند و چگونه   داده یراتییچه تغ  شیها یمیتهم گرید نکه یا ز)مثالً اطالع ا گرانیبا د  یهماهنگ  با   راتییغت نیا یکپارچگ یا
 راتییتغ یعنیهنگام نکند)(را بهDVPخود )شاخه  یکار یفضا دهدیم حیهمراه دارد، ترجشود( به حیتصح دیبا هامیت ریسا

Main  را درDVP د بلن میت یکار یفضععا یهنگام سععازبه یهادوره دهدیم حیترج میت گری( به عبارت دکندیادغام نم
 یهابا ادغام ندهیو درآ دهدیکرده باشعععد انجام م افتیها را درنسعععخه نیاز آنکه آخر شیرا پ راتییتر باشعععد. لذا تغمدت

 مواجه خواهد بود. یدشوارتر

  در ابزارهای مدیریت پیکربندی، از به هنگام نبودن فضای کاری انفرادی )در نتیجه تغییراتی که دیگران در مخزن مشترک
checkin تیمی دشوار است. روش آگاه شدن از به هنگام نبودن فضای کاریشوید. اما اند(به سادگی آگاه میکرده 

  ،در اکثر ابزارهای مدیریت پیکربندیCheckin تغییرات فضععای کاری انفرادی در مخزن مشععترک تیم در یک   کردن

(انجام شده به مخزن مشترک   Dvpکردن تغییراتی که در  فضای کاری تیم )شاخه    checkinشود اما  مرحله انجام می

ست برخی از    ها در چند مرحله انجام میبین تیم ضای کاری  Checkinمراحل شود. لذا ممکن ا  کردن تغییرات ف

 تیم در مخزن مشترک فراموش شود.

 شده لذا     هادغام با کار دیگران ب ضای کاری روزمره انجام  ست       صورت محلی و در همان ف ستقیم ت ستمر و غیر م بطور م

تفاوت فضای کاری روزمره  شود. اما تست ادغام در مخزن مشترک تیمی باید در فضای کاری دیگری انجام شود.     می

 های غیر مستقیم انجام نشود.شود که تستموجب می با فضای کاری تست

     سخه ستی در ن سخه      گزارش می ۱.0معموال در زمانی که خطا/درخوا ست در ن صداق   2.0شود هنوز آن خطا/درخوا هم م
ه کنید توج دارد. لذا احتمال اینکه در هر یک از دو نسخه یک فرآورده را با رویکردهای مختلف تغییر داده باشیم زیاد است.

شه در        که این  ست. بلکه ری ضای کاری تیمی و انفرادی مربوط نی ضوع به تفاوت ف ند زمان روی چکار کردن هممو

 دارد. نسخه از محصول
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 مسئله هویت انفرادی تیم  .3.5.4

سهله نها    سته م سته م  یدر حال دهدیفرد انجام م کیرا  یکربندیپ تیریمرتبط با مد اتیعمل تاًیدر هر دو د سائل  که در د
به  میت کی که   یوقت یمیت جام ا  یاطالعات الزم برا  میدهیفرد قرار م یجا را  ل  اری در اخت میرا کل ت  اتی عمل نیان ذا دارد 

شود   میاز کل ت ابتیبه ن ردف کیآنکه کل اطالعات به  یبرا یداتیتمه شود   عیراد توزاف نیب اتیاز عمل ییهابخش ایمنتقل 
 .کند، ضرورت خواهد داشت. فاینقش هماهنگ کننده را ا یکربندیپ ریو مد

 ساخت محصول یمسئله .3.6

طور کامل به و شودیدر نظر گرفته م یسازادهیپ نیپلیسید یهاهیاز منابع در رو یساخت محصول در بعض یهاتیگرچه فعال
مناسب بستر نا نکهیمحصول دارد و ا یکربندیکه با طرح پ یکیارتباط نزد لیقرار ندارد اما به دل یکربندیپ تیریمد نیپلیسیدر د

 .پرداخت میباشد که درادامه به اختصار به آن خواه کنندهجینه و گیپرهز  اریبس تواندیکار م نیا

اجرا  محصول قابل کیچگونه آنها را به  د،یدار اریدر مخزن مشترک را در اخت افتهیتوسعه یهامجموعه فرآورده دیکن تصور
آنها را  یجراو ا لیکامپا یاستفاده شده و ابزارها یهایآنها، تکنولوژ یاست که با بررس نیا هیروش اول کی د؟یکنیم لیتبد

بتدا در که از ا یکس ی. برادیده صیمراحل ساخت را تشخ دیو خطا موفق شو یبا سع تیو در نها دیامتحان کن د،یحدس بزن
 یاز تکنولوژ که دیشویروبرو م یمثالً در مخزن پروژه با بخش دیکار ساده تر خواهد بود. اما فرض کن نیتوسعه بوده است ا میت

هنوز هم  بخش نیا ایاست؟ آ نینچنیا افتهی سعهها توبخش ریبخش قبل از سا نیچون ا ایاستفاده کرده است. آ تریمیقد
نان ساخت چ مراحل اتیممکن است جزئ یاست؟ گاه افتادهیاز قلم ن یزیچ دیشویاز محصول است؟ چگونه مطمهن م یجزئ

است  . روش بهتر آندیرا فراموش کن ییزهایباز هم چ دیکنیپا افتاده باشد که اگر هر روز هم اقدام به ساخت محصول م شیپ
محصول  مختلف یهادستورالعمل در نسخه نی. ادیبرو شیو مطابق دستورالعمل پ دیبه دنبال دستورالعمل ساخت بگرد که
 دیهدارد که ممکن است بخوا تیجهت اهم نیاز ا یقبل یها)ساخت نسخه د؟یسازیرا م یقبل یهاچگونه نسخه کندیم رییتغ

در نظر  محصول یکربندیاز پ یدستورالعمل را جزئ نی( لذا بهتر است ادیآنها رفع کرده و منتشر کن یرا رو یکوچک یخطا
 یهادستورالعمل امکان بروز خطا دارد است و زبان نیا یدست ی. اجرادی. و آن را هم همراه با توسعه محصول توسعه دهدیریبگ
باشد احتمال بروز اشکاالت  ارخودک یشتریب یهادارند. لذا در دستورالعمل ساخت محصول هرچه گام یادیابهامات ز یعیطب

 .دارد یمشخص شده و ابهامات کمتر یترینحوه ساخت، به زبان رسم نیساخت کمتر است همچن

محصول دارد در  یکربندیمختلف پ یهاها از شاخهمختلف فرآورده یهانسخه یبه جمع آور ازیساخت محصول ن یگاه
 . لذا ممکنکندیصرف م یادیاست و تالش ز ادیزمان ساخت محصول ز یاست. گاه شتریشدن ب جیموارد احتمال گ نیا

ت هر از محصول وجود دارد و ساخ یمختلف یهاگونه ی. گاهنشونداند؛ دوباره ساخته نکرده رییکه تغ یاقالم دیباش لیاست ما
محتمل  اریبس یسادگ نیدر ع دهدیکه در ساخت محصول رخ م یها مالحظات خاص خود را دارد. اشتباهاتگونه نیاز ا کی

 .دیساخت محصول مطمهن شو تیاز صحت و تمام دیبا دیکنیکه مستقر م ینیپلیسیهستند. لذا در د نهیو پرهز

خه قبل نس راتییمحصول است. بطور مثال اگر تغ یکربندیپ یهااستیاعمال س یبرا یخودکار مکان مناسب یهاساخت
دهنده عدم ادغام که نشان دیکنیبرخورد م یساخت خودکار به شواهد نیبعد انجام شده باشد و در ح یهادر نسخه دیبا
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محفاظت  یکربندیپ استیس نیا تیاز رعا دیتوانیمساخت  قفقبل در نسخه در حال ساخت است با تو ینسخه ها راتییتغ

 .دیکن

 مسئله انتشار محصول .3.7

شر م  ست. لذا پ           دیبا شود یآنچه منت شار ا شده قابل انت ست  شد. به عبارت بهتر تنها آنچه ت شده با ست  شار   یبندکریت انت
 متصور است: ریدو راه حل ز بیترت نیتست باشد. به ا یمحصول ساخته شده برا یکربندیهمان پ دیمحصول با

 همان محصول ساخته شده برای تست، منتشر شود. -

مخزن ساخت محصول    دیمطمهن شو  دیکه تست شده است به منظور انتشار، مجددا ساخته خواهد شد با       یگر محصول ا -
 رییبدون تغ ییساخت، نما یکار یجهت انتشار همان مخزن ساخت محصول جهت تست است. و در هر دو نسخه، فضا

ست. در ا  شد تا حدود ز   هیصورت اگر رو  نیاز مخزن ا شت که نتا  نانیاطم توانیم یادیساخت، خودکار با  انکس ی جیدا
 خواهد بود.

 یجانب راتیاحتمال وجود تاث میاز افراد ت کیهر  یمحل یکار یاز محصععول از فضععا  یبخشعع ایمثال انتشععار همه  یبرا
شر م  یناتمام محل یکارها صول من  یکربندیاقالم پ یابیامکان رد نی. همچندهدیم شیرا افزا شود یبر آنچه منت شر  به مح ت

ست همه بدانن  نیشده را از ب  شار در     یکربندیپ دخواهد برد. لذا بهتر ا صول قابل انت شترک قرار دارد تا از   کیمح مخزن م
 شود. یریدر مخزن مشترک جلوگ یمحل راتییفراموش شدن اعمال تغ

ادغام،  یهایدگیچیپ لیدل. بهدیادغام کن Bدر شاخه  دیجهت انتشار با دیاتست کرده Aرا که در شاخه  یراتییمثال اگر تغ ای
شو  دیبا شاخه   رییبدون تغ یکپ کی Bشاخه   یکربندیپ دیمطمهن  ست. که در ا  Aاز  سد ینظر مصورت به  نیا از دو  یکی ر

 است. دیشاخه زا

 جانبیی گم شدن یا از کار افتادن ابزارهای مسئله .3.8

 ینفعانیذ یبانیپشت  میتوسعه و ت  میاست. ت  نفعانیذ یهمه ازیکننده نهدف پروژه، ساخت محصول است. محصول برآورده    
انتشععار  یهاعالوه بر کانال یگرید یهاابزارها از کانال نیمحصععول بوده و به ا یجانب یهسععتند که معموالً کاربر ابزارها

 دارند. یمحصول دسترس

 یررسععب یعنوان مثال ابزارهاافزار به کار گرفته شععوند. بهنرممختلف توسعععه  یهانیپلیسععیابزارها ممکن اسععت در د نیا
شت صحت داده  ساز  یابزارها ،یبانیها در پ صول، ابزارها   ییهابخش ایهمه  یخودکار ساخت مح س  یاز  و  کدها تیفیک یبرر

ستگ  تیریمد یابزارها ست که کاربر نها  ییاز جمله ابزارها هایواب سر و کار ندارد. و معموالً تواتر تغ  ییا و توسعه و   رییبا آنها 
د تا طور معمول با آنها سر و کار ندارن و افراد به شوند یاستفاده م  نیتوسط ماش   ایاست. و   یاستفاده آنها کمتر از محصول اصل   

 داشته باشند. ادیآنها را به 

 یکربندیدر پ یجانب یابزارها نی. لذا اگر اابدییخودش توسعه م  یمحل انهیرا یضا نفر و در ف کیابزارها توسط   نیا یگاه
صول، و   شوند احتماال در زمان       ایمح صول در نظر گرفته ن ست مح ساخت و ت  میخواهیو م میدار ازیکه به آنها ن یدر مراحل 

سعه ده  س  ای م،یده رییغرا ت شان یو کارکردها میآنها را تو ستندات و حت  یاز محل نگهدار یک آن  ییاجرا یلهایفا یکدها و م
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 دایاند. لذا اکبا محصععول را از دسععت داده  یکپارچگیاز آنها وجود دارد  یاگر  نسععخه ا ایاند( و گم شععده یعنیاطالع ندارد )
 در نظر گرفته شده و به همراه محصول ولمحص  یکربندیشود و در پ  یاز محصول تلق  یجزئ یجانب یابزارها شود یم هیتوص 

 منتشر شوند.

 ی بازگشت به عقب مسئله .3.9

ضع  یوقت صول مطابق آنچه برآورد کرده  تیو ضع  رودینم شیبه پ دیامح ضع      یفعل تیو شما از و ست از نظر   تیممکن ا
 یکار به سادگ  نی. ادیعقب برگردبه  ریثابت است. لذا ممکن است ناگز   باًیبدتر باشد. اما زمان انتشار، مطابق برنامه تقر   یقبل
شت   کی یابیباز سخه پ سخه . چرا که هر ست ین بانین شت  ن شامل موارد د   بانیپ ست  شر کن  دیخواهیکه م یگریممکن ا  دیمنت

شد و   شد. به عبارت د     اینبا شده با ست ن ض  میخواهیم گریت صول     یراتییتغ یفقط بع ست در مح شده ا شر   یکه انجام  که منت
برگشت به   میتصم  لی. دالدیبرگردان رییاز محصول را به قبل از تغ  ییهابخش تیفقط وضع  دیاعمال نشود و بخواه  شود یم

 :شده است حیبه اختصار تشر ریعقب در دو مسهله ز

 خطای تخمین .3.9.1

سعه  ندیاز فرآ[ ۱2در هر چرخه ] صول، زمان، ک  یتو شار از پ  [۱۳] یو محدوده تیفیمح ست. تنظ    نییتع شیانت  میشده ا
ست. گاه     هانیهمه تخم شوار ا شار د شروع کرده  یراتییتغ یبا زمان انت شار هنوز ن  دیارا  ست. گاه  تماممهیاما در زمان انت  یا

 ی. گاهدیرگردبه عقب ب ریکار ناگز انیو ممکن است در پا دیستیخود مطمهن ن روش یکه از درست دیکنیرا شروع م یراتییتغ
 :نی. بنابرادیستیاما در فرصت انتشار قادر به تست آن ن د؛یارا اعمال کرده یراتییتغ

 کنید.یا زمان انتشار را جابجا می -

 ی در حال انتشار منتشر نشود.( دهید )یعنی مایل هستید تغییرات شما با نسخهیا محدوده را تغییر می -

  .کنیدیا از کیفیت صرفنظر می -

مایل هسععتید ترکیبی از راهکارهای فوق را در پیش بگیرید )مثال یک بخش از محصععول را بدون تسععت منتشععر کنید و  -
 تغییرات بخش دیگر را به همراه نسخه در حال انتشار منتشر نکنید( 

حصول را با  مبه زمان انتشار   دنیکه رس  یگریو هر موضوع د  ت،یفیک نیتوسعه، تام  ریاشتباه در زمان انتشار، مس    نیتخم
 هستند. نیتخم یخطا قیمخاطره روبرو کند، از مصاد

 زمانتوسعه تدریجی و هم .3.9.2

مختلف محصععول  یهاو بخش کنندیمحصععول اعمال م یکربندیزمان در پصععورت همرا به راتییتغ م،یت یهمه اعضععا
 لیها زودتر تکمبخش یهمواره در مقطع انتشععار بعضعع  نیتخم یانواع خطاها لی. به دلشععوندیکامل م یجیصععورت تدربه

ن انتشار است. انداخت ریدر به تاخ یریگمیحل تصمراه نیاول سدبه نظر بر دیمواجه هستند. شا ریقطعات با تاخ یاند و بعضشده
 :دیدو راه دار میتصم نیبا اتخاذ ا
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شار، انجام تغ  دیمنابع آزاد تا مقطع جد یبرا -  ست ین دیصورت بع  نی. در ادیکن یزیررا مجدداً برنامه یدیجد راتییانت
 وجود داشته باشد. یدیناتمام جد یکه در آن مقطع هم کارها

 ریدرگ یجانب یهاتیرا در فعال گرید یبخشعع ایهمه  ایاز منابع آزاد را در حالت انتظار نگاه داشععته،  یبخشعع ایهمه  -
 نیها، اپروژه در اغلب سععازمان تیریمد نیپلیسععی[ در د۱۴منابع ] یریکارگبه یسععازنهیبه تی. با توجه به اهمدیکن

ض ست یروش قابل قبول ن ص    یانتفاع ریغ یس ینورنامهها و جوامع بپروژه ی. )در بع صا  تیدودو مح یکه منابع اخت
 ندارد.( یمنابع مالحظات خاص یریکارگبه یسازنهیدر زمان انتشار نداشته باشند به یادیز

 لیاست ما و ممکن گرددیبه عقب باز م زیهمه چ بانینسخه پشت یحل است. اما با بازآورراه نیاول بانینسخه پشت  یهیته
 رفته است، به عقب باز گردد. شیبه پ هانیمحصول که مطابق با تخم یکربندیاز پ ییهابخش دینباش

ست که با تکم  گریراه حل د صول   لیآن ا سعه بعد  میاز آن را نگهدار یکپ کیهر قطعه از مح  و در میرا ادامه ده یو تو
شار بخش  ساز    میمونتاژ کن میکرده بود یرا که کپ یاشده  لیتکم یهامقطع انت صول را ب رفع  یاصورت بر  نی. در امیو مح

شترک د  کیبه  یساز کپارچهی یخطاها شت    ازین گریمخزن م سخه پ سخه زنده و قابل تغ  کی بانیخواهد بود. چرا که ن  ریین
باشد. لذا   انتشار محصول   یبرا یدیتهد یکیزیمعقول است که مخاطرات ف  یزمان بانینسخه پشت   هیته گرید. از طرف ست ین

الصععاق  ایمبنا  خط جادی. )ادی[ اسععتفاده کن۱۶برچسععب ] ای[ ۱۵از مفهوم خط مبنا ] دیتوانیم بانینسععخه پشععت هیته یجابه
 یکربندیپ تیریمد ینام واحد اسععت. ابزارها کیا فرآورده ب نیمشععخص چند یهانسععخه ینشععانه گذار یبرچسععب به معن

 ی. برادهندیتوسععععه دهندگان قرار م اریرا در اخت یشعععده امکانات یبرچسعععب گذار یهافرآورده یابیبه منظور باز نیهمچن
 وجود دارد.( ییهاتیو محدود عدمختلف قوا یدر ابزارها یبرچسب گذار

 یربندکیاز پ دیشاخه جد کیدر جدا کردن  تواندیم د،یاکرده جادیهر قطعه از محصول ا یکربندیپ یکه رو ییمبنا خطوط
 یمخزن مشترک نسخه خاص  نی. در ادیمجدد قطعات کمک نما یساز  کپارچهیجهت  دیمحصول بعنوان مخزن مشترک جد  

 تست و منتشر شود. ،یسازکپارچهی تاز هر قطعه از محصول انتخاب شده است تا پس از رفع مشکال

 سیستم مدیریت پیکربندی .4

 ستم یاز س   یرسم  فیبخش به ارائه چند تعر نیدر ا م،یآشنا شد   یاتا اندازه یکربندیپ تیریحال که با مسائل مطرح در مد 
قابل ارائه اسعععت که در  یگریمتعدد د قیمسعععائل و مصعععاد ف،یتعار نیپرداخت. در هر بند از ا  میخواه یکربند یپ تی ریمد 

 مقاله قرار نگرفته است. نیمحدوده و هدف ا

سعه، رد    نیِ چند تیریمد یبرا یکربندیپ تیریمد ستم یس  صول در حال تو سخه  نکهیا یابیگونه از مح  کیدر  ییهاچه ن
ده نسخه،  ش  نییکل انتشار با توجه به مشخصات تع    ایمستقل   یهاساخت برنامه  یساخت مشخص استفاده شده است، اجرا     

 تیریمد مست یتوسط س   میطور مستق که به ییایاز مزا یبعض کاربرد دارد.  یمشتر  طیتوسعه خاص مح  یهااست یو اعمال س 
 عبارتند از: شودیفراهم م یکربندیپ

 های توسعهپشتیبانی از روش 

 نگهداری از یکپارچگی محصول 
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 حصول اطمینان از صحت و تمامیت محصول 

 یدار که در آن محصول توسعه داده شود.فراهم کردن یک محیط پا 

 های پروژهها مبتنی بر سیاستاعمال محدودیت در تغییر فرآورده 

 .فراهم کردن امکان پیگیری اینکه هر فرآورده چرا، چه وقت و توسط چه کسی تغییر کرده است 

 خالصه کرد:توان در موارد زیر را می«  ۱مدیریت پیکربندی و تغییرات»های اصلی بطور کلی دغدغه

ست  - : به زیرسعاخت سعازمانی الزم برای ارزیابی هزینه، زمانبندی، و تاثیرات یک تغییر   2های تغییرمدیریت درخوا

شاره می       صول موجود ا شده روی مح ست  شاره   ۳کند. همچنین به کارهای تیم مرور کننده و کمیته کنترل تغییردرخوا ا
 دارد.

اقالم  کند.کرده و اقالم پیکربندی تشکیل دهنده آن را شناسایی می : ساختار محصول را توصیفمدیریت پیکربندی -

سخه پذیری در فرآیند مدیریت پیکربندی تلقی می  عنوان موجودیتهپیکریندی ب ریت همچنین مدی شوند. های منفرد ن
اخل های نسععخه گذاری شععده در دها، سععاخت و برچسععب گذاری و جمع آوری فرآوردهپیکربندی به تعریف پیکربندی

 پردازد.ها میهای تشکیل دهنده محصول و نگهداشت ردیابی بین این نسخهمجموعه

: یعنی تشریح وضعیت محصول بر اساس نوع و تعداد و نرخ و شدت      (۵)اندازه گیری۴ارزیابی وضعیت پیکربندی  -

ز طریق ممیزی هایی که از این منظر چه بصورت خام و چه اخطاهای کشف و رفع شده در طی توسعه محصول. متریک
 شوند برای تعیین وضعیت تکمیل پروژه مفید است.استخراج می

: یعنی بتوانیم تعیین کنیم روی اقالم چه کاری انجام شده است و به چه دلیلی و در چه زمانی انجام ۶ردیابی تغییرات -

 شده است. این اطالعات نقش سابقه و منطق تغییرات را دارند. 

سخه  - صحیحی از اقالم پیکربندی برای تغییر یا       : هدف از گزین۷گزینش ن سخه  ست که ن سخه اطمینان از این ا ش ن

 بنا شده است.«  ۸شناسایی پیکربندی»های مستحکم شوند. گزینش نسخه بر پایهپیاده سازی انتخاب می

                                                 
1Configuration and Change Management 

2Change Request Management (CRM) 

3Change Control Board (CCB) 

4Configuration Status Accounting 

5Measurement 

6Change Tracking 

7Version Selection 

8Configuration Identification 
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سته بندی محصول جهت توزیع      ۱افزارینرمساخت محصول    - سازی مراحل کامپایل و تست و ب ا ر: نیاز به خودکار

 دهد.پوشش می

ختلف های مها از قبیل کدهای نوشته شده، نسخهمخاطرات از دست رفتن هر یک از فرآورده تهیه نسخه پشتیبان: -

صل از تالش تیم پروژه را کاهش          ست، و به طور کلی نتیجه حا سوابق تغییرات، نتایج ت ستهای تغییر،  صول، درخوا مح
 دهد.می

 جمع بندی .5

 اتیح از چرخه یمقطع زمان دهد،یکه توسعه م  یمحصول  ینوع و معمار ،یمیزار، بسته به ساختار ت  افنرمتوسعه   میدر هر ت
سب  کند،یم یسپار از توسعه محصول که به شخص ثالث برون     ییهامحصول که در آن قرار دارد، بخش   ییهایساز و متنا

 ییشناسا یمحصول مطرح است که اگر به درست یکربندیپ یبرا یمتفاوت یهایازمندین شودیانجام م انیمشتر تیکه در سا
 شیرا افزا یمیکار ت یهانهیروبرو خواهد شد که هز  یمتناسب با هر مسهله وجود نداشته باشد با مشکالت      یراه حل اینشوند و  

 ها میت نیب یکپارچگ یباشعععد،   ربزرگت میافراد آن خواهد شعععد. هرچقدر ت   یکمتر از مجموع خروج میت یخروج تاً یداده و نها 
سخه     یشتر یب تیاهم شد، ن شته با شت  یمتعدد یهادا صول رو  یبانیرا پ  یهاسخه مختلف با ن یهاپلتفرم یکند، قطعات مح

 تیریمد ستم یس  کیاست. برقرار کردن   شتر یموضوع ب  تیحساس   دیداشته باش   یشتر یب انیمتفاوت مستقر شود، تعداد مشتر   
 نهیزمنسععجم فراهم کند که ه یمیکار ت کی یبرا یرسععاختیز تواندیم م،یمطرح در ت یهایازمندیمتناسععب با ن یکربندیپ

 افزار به شدت کاهش دهد.نرم اتیرا در طول چرخه ح میت یو خارج یداخل یهایهماهنگ
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