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 چکیده (فارسی)

 بانک، روندها و یبه اطالعات مرتبط به عملیات فعل يگیر تصمیم يبرا یسطوح مختلف بانک یرانمد یران،ا يدر نظام بانکدار
 بوده يبر هوش تجار یمبتن ياطالعات، همیشه راهکارها ينیاز دارند. در چند سال اخیر پیشنهاد متخصصین فنآور تغییرها

ی گشا بوده، حال آنکه طراح در بیشتر موارد گره BIANمانند  يمراجع معتبر يا داده يها . در سطح شاخص و حوزهاست
ی در مواجهه با تغییرات دچار چالش اساس يساز و پیاده یطراح يمورد استفاده در سطح متدولوژ يفارغ از تکنولوژ انبارداده

 چابک يمتدولوژ( شود یم یهآن ارا ییاجرا یهو رو یانبارداده بررس یچابک در طراح يلوژنیاز متدو ینپاسخ به ا ي. براباشد می
مقاله  ینا در است.) Scrumban( منشعب شده از اسکرامبان يمتدولوژ ین. ا)انبار داده با چابک در نرم افزار متفاوت است در

 یه. مجموعه مطالب اراشود یح میو تشر یهارا ينکدارداده در صنعت با هايانبار يبرا فرآیندهاي مناسب و چابک ییروش اجرا
 ییمناسب و اجرا العملهاي عکس که در مقابل تغییرات آورد یامکان را فراهم م ینا ییاجرا يتیم ها يمقاله، برا ینشده در ا

 باشند. داشته

 داده انبار معماري انبارداده، چابک طراحی انبارداده، :کلیدي واژگان

 )انگلیسیچکیده (

In the banking system of Iran, managers require decisions and information related to the 
current operations of the bank, trends and changes. Lately, the suggestion of IT professionals 
has always been based on BI. At the level of subject domains of credential references such as 
BIAN is accepted, while Data warehouse design is in difficulty when faced with changes. To 
meet this need, an agile methodology is presented in the design of the warehouse and its 
implementation is presented. This methodology is Inherited from Scrumban. 

In this paper, in addition to introducing an agile executive approach, an appropriate 
architecture for data warehousing in the banking industry is presented and explained. The 
subjects in this article allows teams to respond to changes in appropriate and effective 
responses. 
Keywords: Data Warehouse, Agile Data Warehousing, Data Warehouse Architect 
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 مقدمه

مشاهده ارزشمند باشد، اما در عمل  تواند بسیار براي بانک می دهنده اطالعاتی عنوان سرویس بانک به ي انبارداده ي،در تئور
و در مواجهه با تغییرات به حد کافی  شود نمیاجرا  غالبا ،شود این انبارداده در زمان مورد نظر مدیران و با هزینه معقول می

یدادها، در مورد رو ینانو قابل اطم همخزن مشترك از اطالعات استاندارد شد بانکی ي انبار داده یک .کند سریع عمل نمی
مشاهده در این حوزه که  يمورد ناخوشآیند شعب بانک و همچنین ستاد است.در سراسر  بانک هاي فرآیندها و تراکنش

 کرد يگذار یهسرما ریال  یلیونمها  دهو  طوالنی صبر زمان یدبا براي برآورده شدن برخی نیازهاي اطالعاتی شود آن است که می
که  ییها یتاز قابل نندهکیدناام مجموعه کوچک یرز یک شده نتیجه حاصل معموال ینرم افزار سنت یمهندس هاي با روش و

صورت گرفته در بررسی هاي  .که استرس وارد شده به تیم توسعه دهندگان قابل توجه است ضمن آن ، خواهد بودرود یانتظار م
 ،هاي انبارداده (پیچیدگی ذاتی، هزینه باال با توجه به ماهیت پروژه ها نمایان شد. عنوان دلیل این چالش نکته قابل توجهی به

ذینفعان پروژه را  ،آمیزي از شکست ترس مخاطره )و کمبود مدیران پروژه باتجربه در این حوزه طوالنی بودن زمان تحویل
شود تا نهایتا لیست کارهاي  هاي مهندسی و مدیریت پروژه بسیار صلب و خطرناك می اتخاذ روش باعث کند که احاطه می

حال وقتی بازخوردهاي منفی پس از کند.  میتر  و پروژه را پیچیدهتر  توسعه دهندگان پروژه را به طور قابل توجهی طوالنی
 1در تصویر  شود. تر مواجه می یچیدهپ یاربس یو حسابرستوسعه با کنترل شود این ترس شدیدتر و فرآیند  تحویل، ارایه می

 را مشاهده کرد. 1بازخورد منفی حلقهتوان  می

 

 

 حلقه بازخورد منفی – 1تصویر 
 

که در  2استفاده از رویکردهاي تحویل تدریجیهاي توسعه دهنده سراغ  از تیمبسیاري اساسی  به بر این چالشِلبراي غ
هاي  انبار داده ذاتا با پروژه هاي  ؛ ولی فرآیندها در پروژههاي انبارداده رفتند در پروژه شدند، فاده میهاي نرم افزاري است پروژه

اول  اشاره کرد؛توان به دو موضوع  میعنوان مهمترین این مشکالت  مشکالت در اجرا شد. بهافزاري متفاوت است که باعث  نرم
و هر الیه نیازمند  افزاري است هاي نرم سیستمحداقل دو تا چهار برابر ي موجود ها تعداد الیهکه در معماري انبارهاي داده  این

است که این مانند آن است  و حتی مجموعه ابزار توسعه متفاوت هاي تبدیل داده متفاوت استراتژي مدل داده ویژه خود، روش

1 Negative feedback loop 
2 Incremental delivery approach 
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در قالب یک پروژه مرتبط پیش ببریم. دوم اینکه که در یک پروژه انبارداده در آنِ واحد، چندین پروژه نرم افزاري را بخواهیم 
بایست  ها رکورد سر و کار داریم که می در یک پروژه انبارداده در سطح بانک اگر نخواهیم بگوییم میلیاردها، حداقل با میلیون

روژه طلب کند. در انبارداده تزریق شوند که اگر بخواهیم فرآیندهاي تزریق را در نظر بگیریم ممکن است روزها زمان از پ
و در  کند پذیر در شرایط تغییرات بار زیادي به زمان وارد می شود که عمال پروژه را با خطر مواجه میربنابراین در الگوهاي تکرا

پس از گذراندن صدها ساعت نوشتن، اجرا و اعتبار  یدبا یمدر دسترس نباشد، ت یگراطالعات د یناگر منبع احالت بدبینانه 
 ، گام بعد را آغاز کند.کنند یم ینانبار تأم یدجد یسوابق داده را به منظور انطباق با طراح ها یلیونکه م یلدتب یپتهاياسکر

بزرگ و  يها ساخت برنامه يبرا هاي انبارداده یمت تااست  یگزینجا يها یکها و تکن ينشان دادن استراتژ هدف این مقاله
و  RUPو  Scrum ،XP ،Kanban تکرارپذیراز چهار روش مختلف  هروش ارایه شد کنند.داده محور استفاده  يکاربرد

تاثیر  چهار. این روش بر کند استفاده می یفیتک ینو تضم ها مهندسی نیازمندي هاي مهندسی نظیر تعدادي از روش همچنین
 عبارتند از: کهمیگذارد 

کنند، بلکه باعث  یرا فراهم م یعتريسر یل، که نه تنها سرعت تحو3ي کدنویسی افزایشی و تکرارپذیرها یکتکن .1
 .شود یم یسککاهش قابل توجه ر

 .کند یو متمرکز م یعپروژه را سر یفکه کار تعر 4و موثر ساده هاي یازمندين یریتمد .2

 تزریقپس از  یو سپس حت ایجاد شودبه صورت گام به گام  انباردادهدهد  یکه اجازه م 5داده یمهندس يها مهارت .3
 .یماصالح کن به صورت به صرفه االزم ر ییراتداده ها تغ

 دهند. یسطوح پروژه انجام م یرا در تمام یجیدرتکند تست  سعی میکه  6متعادل یفیتک ینتضم .4

 شود. ها و نتایج پنج پایه تشریح می در ادامه مقاله ضمن تشریح ادبیات موضوع، در بخش یافته

 ادبیات موضوع

که  کند یاستفاده م سنتی و جدید بسیاري يها یکنبانکی به صورت چابک از تک انبار دادهافزار براي ایجاد  رویکرد مهندس نرم
تکرارشونده و افزایشی  یسیبرنامه نو يبرارا چابک  يها یکدر هسته خود، تکناین رویکرد . مشاهده استقابل  2در تصویر 

در . نمودخواهیم از  یمرور کل فته،ورت گرصهایی که از آنها اقتباس  جهت آشنایی با تکنیک . در این بخشکند استفاده می
 10و کانبان 9سپس یک نگاه گذرا به تولید نرم افزار بهینه .پردازیم از بیانیه چابک می XP8و  7ابتدا شرحی بر دو روش اسکرام

 پردازیم. می RUP11خواهیم داشت و در خاتمه به مرور 

 

3 Iterative, incremental application coding 
4 Streamlined requirements management 
5 Adaptive data engineering 
6 Balanced quality assurance 
7 Scrum 
8 Extreme Programming 
9 lean software development 
10 Kanban 
11 Rational Unified Process 
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 انبارداده چابکطراحی  سلسله مراتب اقتباسی –2تصویر 
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 چابکی وري برمر

به  یدهر مرحله با يکار برا گذاشتند که یران پروژه اصل را براین میمد یستم،در اواسط قرن ب افزار نرم یدتول روش با توجه به
با عنوان  12رویساز  يدر مقاله ا 1970به وضوح در سال  یسنت یکردرو ین، اتا قابل ارایه باشدبرسد  یانطور کامل به پا

با  .شود یم یدهنام 13ياغلب به عنوان روش آبشار که شد یانبه طور واضح ب "بزرگ ينرم افزار يها تمیستوسعه س یریتمد"
 يها یستمس يو تکرار یشیافزا يها یلاز توسعه دهندگان تحو یبعضتوجه به نقاط ضعفی که این روش داشت، به مرور زمان 

 یفمهندسان نرم افزار در ط ،در آن دوران یدجد يها یککنبا ت يتکرار یکردرو یک یب. با ترککردند یشرا آزما ينرم افزار
تعدادي از  2001در سال  آغاز کردند. يکاربرد يبرنامه ها ختسا يرا برا یديجد يها راه ییشناسا یع،از صنا يگسترده ا

 براي چابکی ارایه کردند که عبارت بودند از: اي بیانیهپیشروهاي این رویکرد، 

 و ابزار یندهابر فرآ یهتک يو تعامالت آنها به جا ییانابر دانش افراد و تو یهتک 
 یستن یهدف اصل یننرم افزار قابل اجرا است و مستندات سنگ یدتول یاصل هدف 
 در قرارداد است یو مشارکت آنان برتر از چانه زن یانبا مشتر تعامل 
 تطرح ثابت اس یکبرتر از دنبال کردن  ییراتبه تغ پاسخ 

البته باید توجه کرد که به طور . خواهند شد ینتام یزشوند، موارد سمت چپ ن یندر سمت راست تاماگر موارد مطرح شده  
 هاي شود با گام مینرم افزار  یمهندسمنتج به نظم که  ییها یتفعال یدر مراحل عمده و توال بکو چا یسنت یکردهر دو روکلی 

امروزه  موافق هستند. ينگهدار و یات،تست، عمل یسی،نامه نوبر ی،طراح یل،و تحل یهالزامات برنامه، تجز یستم،الزامات س
 یفتعر ینادر نگاه نخست  کنند. چابک وفادار بماند، تعریف می بیانیهعنوان هر روشی که به  بسیاري از نویسندگان چابکی را به

 یسنت يها تفاوت از روشم یچابکاز  یزيدهد چه چ ینم یحتوضشود این تعریف  دقت به آن نگاه می بهوقتی خوب است، اما 
 یک یدر ط یددهند که توسعه دهندگان با یشده را ارائه م یشنهادل پاص 12 بیانیه یسندگاننوبراي رفع این چالش،  است.

 . این اصول عبارتند از:پروژه دنبال کنند
 با ارائه به موقع و متداوم محصول با ارزش است يمشتر یتجلب رضا یت،اولو ینباالتر .1
 یریتمد يرا به نفع مشتر ییراتچابک تغ يهایندفرآ( در مراحل آخر توسعه یحت یازمندیها،ن ییرتغ استقبال از .2

 )نندک یم
 ارائه در زمان کوتاهتر یتبار و با اولو یکهر چند هفته تا چند ماه  يزود به زود نرم افزار کاربرد یلتحو .3
 ژهتوسعه به طور روزانه در تمام طول پرو یمبا ت يبخش تجار يهمکار .4
 )انجام کار يمناسب و اعتماد به افراد برا یبانیو پشت یطارائه مح(افراد در ساخت پروژه يها ییبر توانا یهتک .5
 توسعه تعامل چهره به چهره است یمت یکروش تبادل اطالعات در  ینوموثرتر ینبهتر .6
 ارائه شده است ينرم افزار کاربر یشرفت،پ یاصل یارمع .7
 یقادر به مشاهده دائم یددهندگان و کاربران با توسعه یبانان،کند. پشت یم ینتضم را یدارچابک توسعه پا یندفرا .8

 باشند یشرفتپ
 دهد  یم یشرا افزا يچابک ساز ی،عال يها یکخوب و تکن یبه طراح یتوجه دائم .9

 است یاصل یازن یسادگ .10
 دینآ یخود سازمانده بوجود م يها یمها و طرح ها توسط ت یازمنديها، ن يمعمار ینبهتر .11

12 Winston Royce 
13 Waterfall method 
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داده  ییرراستا رفتار خودش را تغ ینکند در هم یم یکند که موثرتر باشد و سع یم یسع یممنظم، ت يدر فاصله ها .12
 دهد یقتطب یا

 
 یندآفر درداده انبارمرتبط با  يها یمسه چهارم ت ي،کاربرد يها برنامه ي توسعه يها یمت هاي صورت گرفته از ینظرسنجطبق 
 Hughes[ به کار گیرند یو تکامل يتکرار يها یکدر تکن بیانیه را ینو ا ی وفادار باشندچابک هبیانی هبکنند  سعی می ،توسعه

& Stodder 2012[ 

، پروژه را تغییر بیش از حدتقاضاهاي  ایجادکنند،  از آنجاییکه در فرآیند انبارداده چابک که از روش تکرارپذیر استفاده می
 یممهم است تا ت یاربسهاي انبارداده چابک  رهبران پروژه يارزش ها و اصول براند، ک مستعد انحراف از استاندارهاي چابک می

دهد، پیروي مطلق از  ؛ اما تجربه نشان میهاي چابک باقی نگهدارند به طور واضع در مسیر روش يساز یادهخود را در پ يها
هاي  براي مثال در کتاب .کند با نقصان مواجه می هاي انبارداده را ، پروژشود ها یافت می هاي چابک که در کتاب اصلی و ارزش

هاي انبارداده را  هاي جدید به کاربران ارایه شود. کسانی که سابقه کار در پروژه شود در پایان هر تکرار قابلیت اسکرام اشاره می
فرض کنید بخواهید  است.کالن یکپارچگی دارند غیرممکن  فهایی که اهدا دانند این توصیه عمال در پروژه دارند به وضوح می

مواجه خواهید  ETL14یک قلم اطالعاتی به داشبورد گزارشی اضافه کنید، براي این هدف به سادگی با حجم زیادي از کار 
. بنابراین تیم هاي چابک انبار داده بررسی تاثیرات جانبی و طراحی در داشبورد هم جزو فرآیندهاي زمان بر خواهد بودبود، 
کنند و این چشم  پوشی می پایان هر چرخه چشم به صورت چرخه هاي تکرارپذیر، از ارایه قابلیت جدید دررغم فعالیت  علی

هاي موفق انبارداده  تیم حسی از پیشرفت پروژه نداشته باشند و نتواند نظرات خود را ارایه نماید. شود مشتري پوشی باعث می
 .کنند می هاي ابتکاري استفاده  رسیدن به آن از روشبراي د و ندار یرا در ذهن نگه مبیانیه  1، اصل چابک

 

 )XPنویسی مفرط ( برنامه

را ارائه کرد  مفرطروش   1996در سال   یسلرشرکت کرا يها ینهبرآورد هز یستمس يرو يانجام پروژه ا یندر ح 15کنت بنت
 يها یمت يسبک برا يدمت” کرد: یفتعر ینگونهآن را ا”   Extreme Programming explained“ و در کتاب خود

 .“کنند. یم یدنرم افزار را تول ییر،مدام در حال تغ  یازهايکوچک تا متوسط که با در نظر گرفتن ن

 IEEE  مرسوم توسعه نرم افزار را کنار  يروشها مفرطمتد ”:دهد یم یحتوض ینگونهرا ا ینسنگ يها با روش روش مفرطتفاوت
را به مرور در  مراحل ینتمام ا مفرطروش  یساندور، برنامه نو یندهدر آ یدتول يوسعه براو ت یزآنال یف،تعر يبه جا یعنی یزند؛م
برنامه  در نرم افزار عموما ثابت است. ییراعمال تغ ینههز مفرطدر روش  یجی،کار تدر یجهنت در. “دهند یتوسعه انجام م ینح
 يداستان ها یجادبا ا یافراط یسیبرنامه نو یزيرنامه رباست. چابک  يهایندروش فرآ ینراستفاده ترپ مفرط یا یافراط یسینو

 يداستان ها برا يکند دسته بند یآنها را مشخص م ینهکرده و هز یابیداستان ها را ارز ینچابک ا یمت ،شود یشروع م يکاربر
 يعت پروژه برامرحله از محصول، سر ینپس از ارائه اول یردگ یصورت م یلتحو یختعهد بر تار یک و يانتشار مرحله ا یک
 هد. این فرآیند را نمایش می 3تصویر  .شود یمحصول استفاده م يبعد يها یرایشزمان ارائه و یفتعر

 

 

14 Extract, Transform, and Load 
15 Kent Beck 
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 نویسی مفرط چرخه برنامه – 3تصویر 
 

 اسکرام

 90شد. اسکرام در دهه  مطرحبار  یناول يبرا 17نوناکاو  16تاکیچیدر کشور ژاپن توسط  1986اسکرام در سال  يمتدولوژ
 يمحصوالت نرم افزار یدجهت تول یرسم يمتدولوژ یکتوسعه داده شد و به عنوان  19استرلندو  18شوبرتوسط  یالديم

و  تست، شود یم یمتقس  20پروژه کوچک به نام بسته يبه تعداددر یک پروژه بر مبناي اسکرام،  شد. تهشناخته و به کار گرف
الزم  22يکارها یستل يانجام شده و در هر دور از رو 21يرت دوربه صو کار، شود یدر طول ساخت انجام م يمستند ساز

دمو (نمونه برنامه) به  ارائه. شود یبرگزار م یستادهاز مواقع به طور ا یبا فواصل کوتاه برگزار شده و بعض جلسات. شود یانجام م
 .توان مشاهده کرد می 4چرخه فعالیت اسکرام را در تصویر  شود. انجام می مشخص شده يها يدر زمانبند يمشتر

 

 

 

 

16 Hirotaka Takeuchi 
17 Ikujiro Nonaka 
18 Ken Schwober 
19 Jeff Stherland 
20 Packet 
21 Sprint 
22 backlog) 
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 چرخه اسکرام – 4تصویر 
 

 23تولید نرم افزار بهینه

 یندآاز فر ولید نرم افزار بهینهت ،، شد یگرا ناش یش یسیها در برنامه نو ينوآور و یژاپن یدنفوذ تولبا  اسکرامکه  یدر حال
 یمهندس یوتا و تطبیق آن باتو یدتول یستمس یژهبه وبه سبک ژاپنی  یدتول یقمطالعه دق که حاصل شده است ی مشتقمعکوس

 شکل گرفت.نرم افزار 

. آغاز شد 24ها  توسط پاپندیک 2000سال در اوائل  بهینهبه اصول توسعه نرم افزار  یوتاتو یدتول یستمس تفسیر و تبدیل
]Poppendieck 2004[ یستمدر س 1970 ساخت و ساز در اواسط دهه يها یکو تکن یریتیمد يها در نگرش یدارپا ينوآور 

که اوون و همکارانش  یکردي. روبودشده  یفتعر 25اوون یچیاز جمله تا یوتامهندس تو ین، که توسط چندارایه شد یوتاتو یدتول
در مجموعه 28جونز  یلو دان 27واماك یمزبه کار گرفته شد، که توسط ج "26بهینه یدتول" يبرا يا یهاتخاذ کردند، به عنوان پا

23 lean software development 
24 Mary and Tom Poppendieck 
25 Taiichi Ohno 
26 lean manufacturing 
27 James Womack 
28 Daniel Jones 
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کتابها به طور  ین. اگسترش یافت Thinking Lean [Womack & Jones 2003]، از جمله متحدهدر ایالت  يکتاب ها
اشاره شده  30کانبان، خالق روش 29اندرسون یویدو د ها پابندیکاز جمله  م افزار بهینهتوسط طرفداران توسعه نر يگسترده ا

 روش بهینه عبارتند از: پابدیک براي اصول ارایه شده توسط است.

 ایعاتکاهش ض 
 تقویت یادگیري 
 امکانتا بیشترین حد  گیري تصمیم 
 ارایه در سریعترین زمان ممکن 
 توانمند سازي تیم 
 یکپارچگی ذاتی و درونی 
 نگاه کل گرایانه 

 توان مشاهده کرد. می 1جدول به این اصول را در  اجرايابزار 

 

 اصول و ابزار توسعه نرم افزار بهینه – 1جدول 
 

 کانبان

. ه همراه داردبرا  ينرم افزار یمهايت يبرا یحاتو ترج یماز مفاه ي، تنها مجموعه اشده در تولید نرم افزار بهینه اصول مطرح
شروع  در انتهاي چرخه یلتحو ،بار ینکه اول یهنگامتوان به نوعی گفت موارد اشاره شده بسیار سطح باال هستند و  می

 یک بتوانند در دارند تا نیاز ي مطرح شدهسطح باال يها ییاز راهنما یشبمراتب به  شوند متوجه میها  یمشود، اکثر ت یم
 یریتمد ین، در ح2000اندرسون در اواسط سال  یویدکنند. خوشبختانه، داقدام  یدنرم افزار جد سریع ارائه يبرا یقدق یندفرآ

29 David Anderson 
30 Kanban 

                                                 



                                                                                                        

10 
 

 یدهنام کانبان ،ي این تجربه نتیجهگرفت.  یشپافزار بهینه  تولید نرم یممفاه یهروش خاص را بر پا یک یکروسافت،ها در ما پروژه
 ،دارد کنندگان را پیروياز  يرو به رشد یتجمع رغم اینکه و علی م ظاهر شداپس از اسکر یشترب یادهه  یک، کانبان بعد از شد

 ار اسکرامو  آن یانم یاريبس یزطرفداران کانبان، تما .اند به آن نکرده یاديتوجه ز آنچنان که شایسته آن استچابک  يها یمت
هایی براي  هاي موفق انبارداده مشاهده شده راه در تیم. تا این حد از هم تمایز ندارنددو به  ینادر واقع کنند، اما  یمشخص م

ها با استفاده از  به ساخت انبار داده یلکه ما ییها یمت يبرا کانبانبا  ییآشنا یل،دل ینبه هماند،  ترکیب این دو روش یافته
شده که در آن فرآیندها  سبک کانبان نشان داده نمودار انباشت 5در تصویر  .است يهستند ضرور یشیافزا یلتحو ياه یکتکن

 مشخص است.

 

 نمودار انباشت شیوه کانبان – 5تصویر 
 

 31رویکرد تلفیقی اسکرامبان

به  یبیروش ترک یک ید،رارت خود رسدرجه ح ینبه باالتر کانبانو  پیروان اسکرام یانکه بحث م ی، زمانیجالب توجهبه طرز 
 ارایه شدچابک  يها یمت يبرا یانجیم حل راهبه عنوان  ، 2009در سال  32الدس يکور اسکرامبان توسطشد.  یمعرف یآرام

]Ladas 2009یمدهند، آموزش، نظارت و تنظ یحکنند تا ساده تر توض یم یدااسکرام را پ ینکنندگاناز تمر یاري] . در واقع، بس 
خواهند  یحال، آنها م یناست. با ا رآن را نقطه شروع بهت یجهبه تفکر چابک هستند، در نت یدکه کامال جد ییازمان هادر س

به مجموعه  یشوند، رها کنند. آنها به سادگ یبالغ م یشانها یمکه ت یرا در اسرع وقت هنگام يو زمان بند یمتمراسم گران ق
 ناب استفاده شوند. يبه سمت توسعه نرم افزار Scrumا در سفر خود از دارند ت یازراه دور ن یستگاههاياز ا يا

ها  در این فرآیند، تیم نمود.عنوان یک فرآیند گذار توصیف جاي آنکه به عنوان روش معرفی کند آنرا به  الدس اسکرامبان را به
را نشان  اي برد اسکرامبان نمونه 6صویر تکار خود را با اسکرام شروع کرده و در مراحل بعدي به سوي کانبان حرکت می کنند. 

  دهد. می

 

31 SCRUMBAN 
32 Corey Ladas 
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 از برد اسکرامبان نمونه – 6تصویر 
 

RUP33 

حضور پیدا کرد  يتکرار يروشها یناز اول به عنوان یکی یمنطق یکپارچه یندفراقبل از اعالمیه چابک،  نیم دهه یا بیشترحدود 
توسط  یستمس يمدل ساز يها یکو تکن یمهندس یننو يها یکادغام تکن از RUPشد.  یم یغتبل يبه طور گسترده او 

] Jacobson & Booch 1999[ 36او رومبو 35جاکوبسن، 34بوچهاي  نام به برجسته گرا یش یسینو مهبرنا وطراح  ینچند
 آغاز شد.

 يمعمار یجی،از روش تکرار و توسعه تدر استفاده، ها است یتکارها و مسئول یصتخص يمند برا روش نظام یک یکپارچه یندفرآ
از  نرم افزار یفیتک یو بررس ییراتنرم افزار، کنترل تغ يبصر يمدلساز ي،موارد کاربر يبر مبنا يبر مولفه ها، راهبر یمبتن

نرم افزار  یدتولاز این روش  هدف. دارند یدانش پروژه دسترس یگاهبه پا یمت يهمه اعضا یندفرآ ینا در. اصول این روش است
نرم افزار  یاتچرخه ح یکمدل  ینا در. مشخص شده و با بودجه مناسب است يباال و در زمانبند یفیتک و با ینهبه صورت به
 .شود یمنجر م یواقع یطو انتقال به مح 41یدبه تول یتکه در نها 40و انتقال  39، ساختن 38 یح، تشر 37ینآغاز يشامل فازها

 .دهد را نمایش می چرخه مربوط به آن 7تصویر 

33 Rational Unified Process 
34 Booch 
35 Jacobson 
36 Rumbaugh 
37 Inception 
38 Elaboration 
39 Construction 
40 Transition 
41 Production 
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 RUPرخه چ – 7تصویر 

 روش تحقیق

روش توسعه نرم در خصوص  دیدگاه توسعه به منجر چون است، کاربردياي  توسعه یقتحق یکحاضر از منظر هدف  یقتحق
گرفت.  یشپها در  بانک  انبارداده یدر طراح یدجد یکردرو یکتوان  ی، با استفاده از دستآوردهاي آن مشود افزار چابک می

 .گیرد یقرار م یمایشبا استراتژي پ یبوده و در زمره مطالعات اکتشاف یفیک یقتحق یکردرو ینهمچن

 ها و نتایج یافته

اقتباس  هاي موجود در طراحی انبارهاي داده بانکی اشاره شد و هدف از ارایه این مقاله پیشنهادي در مقدمه مقاله به چالش
صرف زمان  ،اي پایهمشکل همانطور که بیان شد براي حل مشکالت مطرح شده است.  شده از روش هاي تکراپذیر و افزایشی

هاي سنتی  در روش حداقل نیازهاي مورد انتظار است.برآورده شدن ي باال براي ساخت انبارداده در مقابل  طوالنی و هزینه
ها و  ها انرژي صرف شده براي تبدیل داده تواند ماه ها یا طراحی به راحتی می حتی یک اشتباه ساده در شناخت نیازمندي

در چهار حوزه زیر پیشنهاد  چابکهاي  اي به کار بردن روش براي رفع این مشکل پایهاثر کند.  فعالیت فنی صورت گرفته را بی
 شود: می

 ریزي و فنی هاي برنامه تکنیک 
 ها مهندسی نیازمندي 
 مهندسی داده 
 تضمین کیفیت 
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 ریزي و فنی هاي برنامه تکنیک

، اما هنوز هم برند ، آنرا پیش میکامل نرم افزارچرخه از  یاديز يها بخشجه به بدون توچابک  یعموم ياگرچه روشها
اسکرام در تکرار اول خیلی خوب  دهند. ییرتغدر جهت بهبود  ییبه تنها یک پروژه انبارداده را  یريتوانند به طور چشمگ یم

حال  . با اینکند را پشتیبانی و هدایت میکند و پنج گام آن به خوبی تشریفات، ترمینولوژي و اهداف مورد نیاز  عمل می
 يها پروژه یبه طور قابل توجه Scrumاگرچه  مطرح شده در یکپارچگی داده هنوز بر جاي خود باقی است.هاي  چالش

را پوشش  Back-Endو  Front-Endهاي  اما تجربه بخشد ی) را بهبود مDW / BI( هاي داده و هوش تجاريانبار
کند را مشاهده  بندي الزم را ارایه می که طبقه 2 جدول Back-Endو  Front-Endبا تقسیم بندي  دهد. براي آشنایی نمی

 کنید.

 

 در انبارداده Back-Endو  Front-End – 2 جدول
 

اي ارایه کنند، توسعه  هاي دو هفته هاي جدید را در بازه ویژگیتوانند  یمعموال م یمت یکدر  BIکه توسعه دهندگان  یدر حال
توسعه اي ممکن است تنها موفق به انجام تعداد محدودي از داستان کاربري شوند.  در یک بازه چهارهفته ETLهندگان د

ارائه  ي. داده هاهستو داشبوردها  یدر مورد معانها تنها  آن ینگران و هستند يمعمار یهدو ال یا یک يفقط دارا BIدهندگان 
. کند ها را برطرف می هستند که نگرانی BI يابزارها يشده برا یرهو ذخ یافتهن سازما یز،تم کامال ییمعنا یهشده توسط ال

کنند. اهداف آنها معادل  یجادها ا ماژول را براي انبار داده  يمعمار یهال ینچند یدبا یگر،د ي، از سوETLتوسعه دهندگان 
حل رفع آن را  و راهاساسی شناسایی  ايچالش ه 3 جدول زمان است. یکدر  یچیدهپنج برنامه پ یاساخت چهار  يتالش برا

 پیشنهاد کرده است.
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 تطبیق راه حل چالش ردیف

1 
سازي  هر داستان کاربري براي یکپارچه
 برد. داده، بیش از دو هفته زمان می

 یمتقس "توسعه دهنده يها داستان" بهکاربران   يها داستان
مرجع  ياز معمار یهال یکبه  یکهر  شوند طوري که می
 شود یمربوط م دادهارانب

2 
هاي مورد نیاز در تیم، به  بسیاري از مهارت

طور مطلوبی در بین اعضا براي رفع ازدحام 
 مسائل موجود، به اشتراك گذاشته نشده

در تیم خاص  DW / BI خاص براي نقش  تعدادي یفتعر
 دهنگان براي پشتیبانی از توسعه

فه شود تا به هاي جدید به برد وظایف اضا ستون مبوط به نقش
 ها مشخص شود. وضوع فعالیت این نقش

3 

مشتریان نیازمند دانستند این موضوع 
هاي وعده شده  هستند که چه موقع ویژگی

رسد و هزینه برآوري آن  به دستشان می
 چقدر خواهد بود

کامل، قسمتی از آن  Backlogبه جاي کار کردن بر روي یک 
کرده و یک به روز را با توجه به سرعت جاري تیم انتخاب 

ي  هاي همه با توجه به قابلیت 42رسانی بر روي تخمین جاري
 شود. تکرارهاي آینده ارایه می

4 
طوالنی در هیچ شریک تجاري به حد کافی 

ماند تا به عنوان صاحب  پروژه باقی نمی
 .محصول معرفی شود

یک نقش جدید به عنوان معمار پروژه از بین اعضاي توسعه 
ها و طراحی را هدایت کند  شود تا نیازمندي می دهنده انتخاب

عنوان کسی که دید کلنگرانه نسبت به پروژه  تا تیم فردي را به
 دارد در بلند مدت کنار خود داشته باشد.

5 

 شروعي توسعه دهندگان انبارداده برا
یک ماژول نیازمند جزییات  نویسی برنامه

بیشتري از جزییات مطرح شده در 
 ر تکرار هستند.ریزي ه برنامه

شود و بر عهده یکی از  گر سیستم ایجاد می یک نقش تحلیل
از  شناخت ددرص 80با گیرد تا  توسعه دهندگان تیم قرار می

ها و  نیازمندينگاشت بین  ،پیش از آغاز کدنویسی ها نیازمندي
 اهداف شکل دهد.

6 
تحلیل و طراحی براي هر داستان ممکن 

 باشد. بیش از یک تکرار را نیازمند
که متخصصان تحلیل  شود، طوري ایجاد می 43یک کانال ارتباطی

 دهندگان کار انجام دهند. و طراحی در هر تکرار، پیش از توسعه

7 

توسعه دهندگان گرایش به انجام تعداد 
ه زیادي از کارها در یک مرتبه هستند ک

وابستگی  تحلیلتجزیه و باعث پیچیدگی 
 شود می روزانه

ها، مشابه روش کانبان در ستون کارهاي در  تبراي برد فعالی
 یمکه ت يبه طور گیرد جریان محدودیت تعداد فعالیت قرار می

 کند یتوسعه حفظ م یندکل فرا یقمداوم کار را از طر یانجر

 
 Scrumدر  ETLنویسان  هاي برنامه حل ها و راه چالش – 3 جدول

 

42 Current Estimate 
43 pipeline 
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اصلی اسکرام یک تیم به یک شریک تجاري به کند. در نسخه  م تعریف میهاي بسیار کمی را در تی اسکرام به طور کلی نقش
شود، اسکرام به صورت  وقتی برنامه نویسی شروع میعنوان صاحب محصول، یک استاد اسکرام و توسعه دهندگان نیاز دارد. 

اده و یکپارچگی داده، این هاي انبار د متاسفانه در پروژه کند. ها می ها و نقش بینانه توصیه به خودسازماندهی تیم خوش
ها برداشته شده و  بنابراین در این مقاله قسمتی از وظیفه خودسازماندهی از عهده تیم تواند فاجعه بیافریند. خودسازماندهی می

 ینکه اییاز آنجا  است. نیاز دارد توصیه شده DW / BI پروژه يخوب برا تیم یکها ثابت شده است که  از نقش يا مجموعهدر 
پروژه  به یمبه عنوان ت کلیتوان آنها را به صورت  یدهند، م یرا ارائه م یديکل يها یريگ یمابعاد مختلف تصم یاضاف يها نقش

 ها عبارتند از: این نقشارجاع داد. 

 49، استاد اسکرام48، متولی محصول واسطه47، تست کننده سیستم46گر سیستم ،  تحلیل45، مدل کننده داده44معمار پروژه

 یبرآورد فعل در تکرارها که منجر بهدهندگان  توسعه يها داستان ها و  تولید نیازمندي 80/20 مربوطساده  يها يرنوآو یگرد
به عنوان تکرار به ابتداي پروژه  همچنین در شیوه کانبان ایجاد دو تکرار جدي منفی یک و صفر شود، است. میپروژه 

قابل  8فرآیند اصالح شده در تصویر  هاي شیوه ارایه شده است. قیتپذیر، از خال ها و تکرار تعریف آزمون صحت نیازمندي
 مشاهده است.

 

 هاي ابتکاري ارایه شده روش – 7تصویر 

44 Project Architect 
45 Data Modeler 
46 Systems Analyst 
47 System Tester 
48 Proxy Product Owner 
49 Scrum Master 

                                                 



                                                                                                        

16 
 

 ها مهندسی نیازمندي

رسند، مانند یم شمشیر دو دم است همواره یک سوي تیز آن به  ها می هاي چابک انباردهده وقتی به بخش نیازمندي پروژه
بدون یک تصور دقیق و صحیح از مشکالتی که مشتریان با آن مواجه هستند و درگ قوي از  گان قرار دارد.سوي اجرا کنند

مفاهیم اصلی که سیستم باید قادر به اجراي آن باشد، انرژي تیم براي تولید محصوالت ناکارآمد و خروجی نامناسب صرف 
ها داشته باشند که معروف به  ي براي به دست آورن نیازمنديهاي چابک باید رویکرد براي دستیابی به موفقیت، تیم شود. می

پیرامون یک ه به صورت تجزیه و تحلیل تا حدي است که تیم بتواند کار خود را است ک "50اندازه کافی خوببه  فقط"
Backlog .ایجاد تعادل ت هاي منحصر بفردي را جه استراتژينویسی  قبل از شروع برنامههاي انبار داده چابک  تیم شروع نماید

پذیر و  ، افزایش)80/20(روش  روش سبک وزن یکاستراتژي  ینا بندند. هاي پروژه بکار می بین حداقل و حداکثر نیازمندي
دهد که در  ها را نمایش می بندي نیازمندي گروه 4جدول  .براي تعریف موثر پروژه است )51(مشاهده از نقاط کرنري ریزبینانه

 ر برد.کا توان به ها می بررسی

 

 ها بندي نیازمندي گروه – 4جدول 
نمایش داده شده  8ها به وجود می آید به خوبی در تصویر  ها و تغییراتی که در چرخه شناسایی نیازمندي فرآیند نیازمندي

 است.

50Just Good Enough 
51 See Around the Corners 
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 هاي چابک تغییرات ایجاد شده با وجود چرخه صفر و منفی یک با روش مهندس نیازمندي – 8تصویر 
به نمایش  9هاي چابک با مفاهیم چابک مظیر اپیک، داستان کاربري و ... در تصویر  دل کارکرد مهندسی نیازمنديروش و م

 درآمده است.

 

 هاي چابک با مفاهیم چابک مهندسی نیازمندي – 9تصویر 
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 مهندسی داده

مورد نظر تمایالت دهد تا با اهداف و  یم اجازه بانکی  به رهبران پروژه انبار داده ها، مهندسی نیازمندي درچابک  یکردرو
باید روش  ،هستندها قدرتمند  نیکتک ینکه ا قدر آشنا شوند. همان DW / BIدر پروژه داده ها  يساز یرهذخ يبرا ینفعانذ

در طول که بعدا  ییشده تا به امروز را برآورده سازد و آنها ییشناسا یازهاين سازي آنها در نظر گرفته شود تا مهندسی پیاده
 يالگواصلی  چالش ،بانکی يها داده يساز یرهذخ يها پروژه در. پوشش داده شوندنیز  شوند یظاهر م تکراريروند تکامل 

بازدارنده روش چابک باشد و پروژه را با شکست مواجه تواند  یمطراحی  یفمدل داده ضع یکمدل داده است.  یهاول یطراح
ي باالیی  هزینه یرمستقیمتواند به طور غ ی، مو جامع باشد شده است یطراح یه به خوبک يا همدل داد یک ین،. عالوه بر اکند

 یسینو برنامه یدوره طوالن یککند و توسعه دهندگان را به  یدرا به شدت ناام یانتواند مشتر یم یراتتأث ینچن داشته باشد.
 .تغییردهندکسب و کار  یازهاياز ن یبانیپشت يراداده و ماژول ها را ب ییرداده را تغ يها تا برنامه دانبکش تحت استرس

دهد و به  یشافزابخش به بخش را به صورت  انباردادهسازد تا  یرا قادر م یم، تDW/BI یطراح يهوشمندانه برا یکردرو یک
کنند  یرا در طول پروژه بررس مانده سازي شده و باقی پیاده يها بتوانند طرح يتجار يشرکاهم  وهم تیم فنی  یبترت ینا

 يتکنولوژ يها یتا توجه به محدودب ،یمتخصصان داده سنت یشتربالبته  اهدافشان بدون تحمیل هزینه به مرور همسو شود.
. خوشبختانه، امروزه ممکن است یرغ یهدف ینچن یندگو یم، دارند یاردر حال حاضر در اخت که  DW / BIداده  یگاهپا

 یک امکان داردکه امروز  يد طورنکنند وجود دار یم یبانیکه آنها را پشت ییارهاسازگار با ابز  داده يمدل ساز يها یکتکن
شده  يو داده بارگذار یسازگار با طراح سیال و  مشخص ارایه شود و همچنین به طورزمان  یکدر  انبارداده بخش کوچک

به و ارزان  یعد سرنده یاجازه مانبار داده  ياه یمها و ابزارها که به ت یککناین ت .تامین شود نیز ییپاسخ به بازخورد کاربر نها
 ها را بیان کرد. نیازهایی دارند تا بتوان در قالب یک معماري مرجع آن صورت افزایشی کار کنند نیاز به پیش

 تضمین کیفیت

بل مشاهده قا 10با توجه به تعاریف انجام شده تضمین کیفیت به صورت چابک بسیار مهم خواهد بود. رویکرد اصلی در تصویر 
 است:

 

 تضمین کیفیت چابک – 10تصویر 



                                                                                                        

19 
 

 

 است. داده شده  به خوبی نشان 5جدول تست هاي مورد نیاز و متولی آنها 

 

 ها در تضمین کیفیت چابک ها و متولیان آن تست – 5جدول 
 

 جمع بندي

مرور شد. با توجه به نوع مطالب ارایه شده، هر  سازي انبارهاي داده به روش چابک، روشی ابتکاري ارایه و کار پیاده در ارایه راه
 ،بندي چهار گام اي مجزا تا سطح جزییات شکافت و تبیین نمود. همچنین در جمع کدام از چهار گام را می توان در قالب مقاله

وسط نگارندگان اي مجزا ت گام پنجمی وجود دارد که به ارتباط و تعامل چهار گام مطرح شده می پردازد. این موضوع در مقاله
 باشد. در دست تهیه می
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