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  :ملخص البحث
من أهم المنهجيات الرائجة حاليًا في مجتمع تطوير البرمجيات، ولكن على الرغم من ذلك تجد المنظمات صعوبة في  DevOpsتعتبر 

تبنيها وتحقيقها ضمن بيئة عملهم، نظرًا لضبابية دورة حياتها وعدم وضع إطار عمل واضح لها، ولكثرة األدوات الضرورية الواجب 
 قوم في هذه الورقة البحثية باستعراض دراستي حالة متشابهين من حيث الهدف والطبيعة وتختلفانسنلذلك  عملية التطوير. ألتمتةتعلمها 

ضع ، وسنAgile انطالقًا من منهجيات التطوير السريعة DevOpsمفاهيم وأسلوب عمل من ناحية منهجية التطوير بهدف توضيح 
ى منهجية تطوير سنتبن .ة جمع المتطلبات وصواًل إلى لحظة التسليمتحت المالحظة والتتبع، بدءًا من لحظالمراد تطويرهما تطبيقين ال

من  المستخلصة من الدراستين البيانات سنجمعنهاية . DevOpsإطار عمل خاص بمنهجية  في الحالة األولى، وفي الثانية Agileسريعة 
باستخدام أسلوب  وسنحللها، Interviewsوالمقابالت الدورية الناتجة عن طبيعة المنهجيات المستخدمة  Observationsخالل المالحظات 
 .Cross Case Analysisالتحليل التقاطعي 

 إلى المنظمات، وما هي العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه العملية. DevOpsتهدف دراستنا إلى دراسة التأثير الذي تضيفه 

 ، دراسة حالة.Lean ،DevOpsمنهجيات التطوير السريعة، منهجيات التطوير الرشيقة  مفتاحية:الكلمات ال

 المقدمة:
من منهجيات تطوير البرمجيات التي نالت شهرة كبيرة في اآلونة األخيرة، لعل ذلك يعود إلى طرحها مفهومًا أوسع  DevOpsتعتبر 

األطر الالزمة إلحالل التعاون  DevOps ، حيث فرضت]Lean ]1 والرشيقة Agileمنهجيات التطوير السريعة للتعاون الذي طرح من قبل
. كانت أولى ]1[بين جميع فرق المنظمة البرمجية للحصول على المنفعة والقيمة العظمى المراد تسليمها للزبون بسرعة وبجودة عالية 

، حيث ]The Phoenix Project ]2عند صدور كتاب  2013ولكن لم يتم اعتمادها رسميًا إال في عام  2009بوادر ظهورها في العام 
، ما زالت . ولكن على الرغم من األهمية الكبيرة لهذه المنهجية]2[كحاجة ملحة من قبل مجتمع تطوير البرمجيات  DevOpsاعتبر ظهور 
ي حالة تردد من تبني هذه المنهجية ضمن بيئة عملها، ولعل ذلك يعود نتيجة الضبابية التي تحيط بأسلوب عمل هذه المنظمات ف

 المنهجية.

 مشكلة البحث:

 ، إال أننا إذا بحثنا ضمن الدراسات واألبحاث التطبيقية المتعلقة بها وبآلية تبنيها فنجدDevOpsعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي نالتها 
 على دراسة الممارسات واكتشاف التحديات التي تواجه تبني المنهجية منصباً التركيز ، حيث ما زال [5]أنها ما تزال في مرحلة مبكرة جدًا 

ودراستها من ناحية تطبيقية، أو طرح إطار  DevOpsأو إجراء أبحاث تطبيقية متعلقة بالمنهجيات السابقة، دون التطرق في العمق إلى 
 متكامل إلدارة عملية تطوير البرمجيات وفقًا لمبادئها.عمل 
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 هدف البحث:

ل إجراء دراسة عملية تطوير البرمجيات وذلك من خالفي DevOps توضيح مدى التحسن الذي سيضيفه انتهاج إطار عمل داعم ل
، وباستخدام التحليل DevOps، والثانية باستخدام إطار عمل Agileحالتين، نطور األولى باستخدام منهجية تطوير برمجيات سريعة 

 لهما، سنقوم باستخالص الفروقات والتحديات التي واجهت عملية تبني كاًل منهما. Cross-Case Analysisالتقاطعي 

 أسئلة البحث:

 بنينا أساس البحث على مجموعة من األسئلة وهي:

 الحالتين؟ وماهي الحلول؟ما هي الصعوبات التي واجهت سير العمل في  .1
 ما هو االختالف الذي طرأ على أسلوب العمل من ناحية التعاون وتنظيم الفرق؟ .2
 ما هي التغيرات التي طرأت على مخرجات كل مرحلة من مراحل عملية التطوير؟ .3

 :دراسات السابقةال

ظهرت العديد من دراسات الحالة والدراسات البحثية التطبيقية التي تحدثت عن منهجيات تطوير البرمجيات المختلفة، ولكن ال تزال 
 وأسلوب عملها وشروط تبنيها. DevOps الفي مرحلة مبكرة عندما تتعلق بمنهجية  -دراسات الحالة-الدراسات التطبيقية 

ضمن المنظمات  Agile، بدراسة نظرية تحدثت عن خطوات االنتقال من منهجية Hemon et. al."  [5]" هيمن وآخرون  حيث قام كل من
دعم و ، وقاموا بدعمها من خالل دراسة حالة، وركزوا فيها على ضرورة فهم دور األتمتة في عملية التطوير، DevOpsالتي تنتهجها إلى 

بيئة  نالالزم لتحسي ومستوى التواصل بهدف تعزيز التعاون  الالزمة لكل دور مسند في العملية Hardوالتقنية  Softالمهارات اللينة ب العمل
 ، والذي يختلف بناء على طبيعة المهمة المسندة.التطوير

إلى  اضح إلدارة عملية االنتقالو نموذج تجد إال دراسة واحدة تطرقت إلى وضع  كونها لمنقدت الدراسة القصور في الدراسات السابقة، 
DevOpsتجارية بحتة، وتالفت هذه الدراسة الموضوع من خالل وضع عدة طرق لتحقيق ذلك الهدف.  الدراسة ألهداف ، ولكن كانت

لتحقق اوقام الباحثون بذكر قصور دراستهم أيضًا بأنها لم تجرب نظريتها إال ضمن شركة عمل واحدة ولم تشرك جهة خارجية تقوم بعملية 
 .DevOps، لذلك نصحت بإجراء المزيد من الدراسات للتوجه بذكاء نحو validationمن صحة النتائج 

، ضمن دراسة مرجعية ركزت على توضيح مفاهيم المنهجيات Mousaei" "GANDOMANI [6] & غاندوماني وموساي في حين ذكر
 .قد اعتمدت واستفادت من النوعين اآلخرين DevOps أكدت الدراسة أنوممارساتها وأساليب عملها، و  DevOps والالسريعة والرشيقة 
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الحظنا أن هذه الدراسة اقتصرت على الجانب النظري دون أن تدعمه بدراسة حالة عملية، أو الخوض في بناء نموذج كامل واضح 
 كسابقتها، ولكنها عززت بعضًا من المفاهيم النظرية الضرورية لدراستنا. DevOpsإلطار عمل خاص ب 

، DevOpsمع ثقافة  Scrumدراسة حالة لتطبيق وب طّور وفقًا لدمج إطار عمل ال ، Govil et. al." [7]"يل وآخرون ڤغو  تناولت دراسة 
لتسريع وتنظيم عملية التسليم وضبط جودة التطبيق،  DevOpsحيث استخدمت السكرم بهدف تنظيم العمل والتنسيق بين األفراد، وال

ولكنها لم تطرح منهجية البحث التي اعتمدت ، DevOpsوأكدت الدراسة على الممارسات الضرورية الواجب تواجدها أثناء العمل وفقًا لثقافة 
لتطبيق وفقًا لخطوات المستخدمة لتطوير اعليها لتأكيد نتائج الدراسة المستخلصة، ولكنها أضافت لبحثنا معلومات قيمة عن تفاصيل وا

 لدمج المنهجيتين التي قمنا بوضعهما تحت الدراسة.

 DevOpsبعضًا من المفاهيم النظرية والممارسات لكل من منهجيات التطوير ، Maroukian et. al." [8]" ماروكيان وآخرون  ناقشفي حين 
ضمن مجموعة منظمات كبيرة الحجم ومختلفة التقانات والثقافات، وتطرقوا إلى الجوانب اإلدارية في عملية تطوير  ،Leanو  Agileو

البرمجيات، واألدوار الضرورية إلدارة المشاريع البرمجية، واعتمدوا في ذلك على استخدام مقاربات البحث ضمن البيانات الكيفية 
Qualitative Dataأهمها الممارسات والمبادئ ع العاملين في المنظمات. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، كأسلوب المقابالت م

، وأكدت على Continuous Delivery والتوصيل المستمر Kanbanو Scrumاألهم في عملية التطوير كعمليات المراقبة واعتماد أساليب 
لم تحتوي الدراسة على أي تطبيق حقيقي أو دراسة حالة، تؤكد  .التطويرضرورة وضع اآللية المناسبة لدمج جميع األطراف في عملية 

 الباحثين بالقيام به باالعتماد على نتائج هذا البحث للتحقق منها.نصحت الذي أو ترفض النتائج المستخلصة، األمر 

وأطلق  Kanbanو  Scrumعلى  باالعتماد ،ضمن بيئات التطوير DevOpsعن وضع إطار عمل جديد لدمج  ،Saltz "[9]" سالتز تحدث
من خالل ممارسات ومبادئ هاتين المنهجيتين إلى مستوى أعلى، ب حيث انتقل، Structured Kanban Iterationأو  SKIعليه اسم 

. قدمت الدراسة مثااًل تطبيقيًا إلطار العمل الجديد، DevOps، والتعديل بما يتناسب مع العمل ومتطلبات همااالستفادة من أفضل ممارسات
 ونصحت الدراسات الالحقة باختبارولكن لم تتحقق من صحة الدراسة، وحددت مجموعة من المقاييس الممكن استخدامها لتحقيق ذلك، 

، باالنتقال إلى Scrumمل وفقًا لكانت ميزة هذه الدراسة أن إطار العمل المطروح سيساعد الشركات التي تع إطار العمل والتحقق منه.
 هذه الدراسة تجربتنا حيث قامت باإلضاءة على أهم النقاط في دمج هذه المنهجيات. أغنتبسالسة، وقد  DevOpsنموذج مدعوم ب

 :منهجية البحث

، وقد اعتمدنا في صياغة هذه الدراسة [10]ثسنقوم باستعراض الخطوات التي قمنا باتباعها ومنهجية البحث التي تم اعتمادها إلجراء البح
 :[11] البحث الذي قدمهعلى هيكلية 
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 :Study Design and Case Selectionتصميم الدراسة واختيار الحالة  .1

إلى  2017بين تشرين الثاني ما قد استخدمنا مقاربة دراسة الحالة المتعددة وبنيت على دراستي حالة، األولى: أجريت في الفترة 
إطار عمل واعتمدنا  2020أيار  حتى 2019، والثانية: منذ تشرين األول لتحقيقهاأسلوب المنهجيات السريعة  تبنيناو  2018نيسان 
 .DevOps داعم ل

ودراسة خطوات االنتقال لها بشكل  بشكل أعمق DevOpsألنها ستعطينا القدرة على التعامل وفهم منهجية البحث هذه قمنا باختيار 
ضمن المنظمة  DevOpsالذي أحدثته  ثراأل، وتحديد األولى حالةالدراسة انطالقًا من ، المدروسة العمل في البيئة يتناسب مع طبيعة

ام في األنسب لالستخد وهالبحث  منهجيات، باإلضافة إلى أن هذا النوع من وذلك ما قمنا به في دراسة الحالة الثانية البرمجية
ة الستخدامها يسياق عملنا، ويعود ذلك إلى خصوصية مفاهيم هندسة البرمجيات التي تفرض صعوبات في عملية جمع بيانات كمّ 

في القياس والمقارنة وفقًا ألسس إحصائية، ولذلك توجهنا إلى إحدى المقاربات البحثية التي تمكننا من التعامل مع البيانات 
 الممكن استخالصها من تجارب تطوير البرمجيات. Qualitative وصفيةالنوعية/ال

للعمل  ممارسينألن ال كبيرة،خصوصية ب تميزت هذه الدراسةجرت الدراسة الكاملة في سوريا، محافظة حمص، و  اختيار الحالة:
فيها يعانون إلى اآلن من نقص في الفهم والمعرفة الخاصة بمنهجيات تطوير البرمجيات، ولذلك كان من الصعب إيجاد  البرمجي

قسم  تم اختيار منظمتين تمتلكان مواكبة متطلبات دراسة الحالة أو العمل وفقًا لضوابطها، لذلك وبعد البحثمنظمات قادرة على 
 مع أحدث التقنيات وتطوير آليات العمل. مختص بتقانة المعلومات يهتم بالتعامل

منظمة خيرية غير ربحية وهي جمعية البر والخدمات االجتماعية، مكتب تقانة المعلومات  ضمنأخذت دراسة الحالة األولى حيزًا 
المفوضية  مشترك معشروع تطوير م، والذي خاض تجربة العمل وفقًا لمنهجية تطوير سريعة لقسم الحلول التقنية والبرمجية –

 .UNHCR لشؤون الالجئين السامية لألمم المتحدة

 DevOpsاستخدام إطار عمل ل  تمجامعة البعث كلية الطب البشري، حيث  –حمص  –طورت الدراسة الثانية أيضًا في سوريا و 
، ابقةعلى األبحاث والدراسات الساالعتماد باإلضافة إلى ، الحالة األولىفي الذي جرى تعاون العمل و الأسس ومفاهيم من  مستخلص

 .خاصة بالكلية نظام إدارة مكتبة الكترونية وكان الهدف بناء

ي المنهجيات أكان الهدف من كال الدراستين الحصول على أفضل البرمجيات وأكثرها أمنًا بأسرع الوسائل وأكثرها فاعلية، ومعرفة 
 .وفقًا لهذه الشروط ستحقق هذا الهدف

 

 1الجدول 
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 للعاملين في كل حالة والمالحظات.وصف 
 المالحظات العاملين الحالة

 الحالة األولى
 مطورين، مدير المشروع 4

 تقنيان2منسق "من طرف الزبون"، 

كان الباحث القائم على هذه الدراسة هو مدير المشروع والمشرف 
على عملية التطوير، مما أثرى الدراسة وزاد مدى دقة المعلومات 

 المستخرجة.

 الحالة الثانية
مطوري، مسؤول عمليات األتمتة  3

"التكامل والتوصيل"، مراقب، داعم 
 تقني، مدير المشروع.

إطار العمل الخاص بتطوير القائم على هذه الدراسة وضع الباحث 
 هذا المشروع.

 

 :Data Collectionجمع البيانات  .2

مع أصحاب المصلحة وكافة المقابالت وهي  Qualitativeقمنا باستخدام مجموعة من األساليب الخاصة بجمع البيانات النوعية 
وكانت ، Focused Group Discussionإجراء ما يعرف بالمقابلة الجماعية الموجهة باإلضافة إلى  العاملين على كال المشروعين،

االجتماعات التي تنص عليها منهجية التطوير السريع، وكان النقاش مفتوحًا ضمن هذه االجتماعات  مدمجة ضمنهذه المقابلة 
أسئلة محددة أساسية ذات نهايات مفتوحة باإلضافة ألسئلة ال )نعم / ال( وذلك للحصول على أكبر قدر من المعلومات ومع وجود 

 إلثراء البحث.

م تجري أي . لليتم الحقًا كتابتها وأرشفتها تحدث في موقع العملتسجل و  ا كانتاالجتماعات بشكل دوري ومنتظم وعادة مجرت 
 ولكن بعض البيانات استخرجت أيضًا من خالل اتصاالت هاتفية.اجتماعات عبر وسائل االتصاالت الفيديوية، 

 :Data Analysisتحليل البيانات  .3

في اتجاهين  الموضوعة لهذه الدراسة، حيث تركزت واألسئلة على األهدافقمنا بتحليل البيانات والوثائق التي حصلنا عليها مستندين 
 إطار عمل هالتأثير واالختالف الذي أضاف إلى هما معرفة العقبات التي واجهت آلية التطوير منذ بدايتها حتى نهايتها باإلضافة

DevOps  على هذه العملية، وكان العنصر األساسي في عملية البحث هو الباحث الواضع لهذه الدراسة الذي كان جزءًا من عمليتي
األنماط والسمات للبيانات ومراجعتها وتدقيقها من قبل مشرف البحث األكاديمي والرجوع التطوير وهو الذي قام بمعاينة واستخراج 

 ابقة النتائج مع الواقع، معتمدين على التدوين اليدوي والبرامج المكتبية االلكترونية لتسجيل وتحليلللتحقق من مطممثلي الزبائن إلى 
هذه التصنيفات أو كما تسمى السمات  2ويوضح الجدول  بناء على كل مرحلة من مراحل التطوير  ، كما قمنا بتصنيفهاالنتائج

 تقاطعيالوانتهينا باستخالص النتائج منهما باستخدام أسلوب التحليل  "3"انظر جدول ، وتعاملنا مع بيانات كل حالة على حدا] 12[
Cross-Case Analysis. 
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 2الجدول 

 وصف للتصنيفات المستخدمة لترميز البيانات المستخلصة

 الوصف السمة / السمة الجزئية
 أدوار ومسؤوليات وفرق وأصحاب المصلحة، والزبائن.البيانات الخاصة بآلية تقسيم المنظمة من  السياق / هيكلية المنظمة

البيانات التي توضح متطلبات المشروع من وظائف أساسية ووظائف تحسينية، باإلضافة إلى  السياق / طبيعة المشروع
 طبيعة واجهات المستخدم المطلوبة.

 المنهجية / جمع المتطلبات
التحليل، التصميم، التحقيق، 

 والمراقبةاالختبار، الصيانة 

 البيانات المستخلصة من هذه المراحل

 العقبات التي واجهتها الفرق في أثناء عملية التطوير تحديات العمل
 جميع األدوات المستخدمة من قبل الفرق والهدف من استخدامها وفي أي مرحلة استخدمت األدوات

 وماهي نتائجه. تطوير مقارنة بغيرهااألثر الذي أحدثه استخدام منهجية  التأثير / إيجابي أم سلبي
 

  3الجدول 

  وصف ملخص عن سياق دراستي الحالة

 دراسة الحالة الثانية دراسة الحالة األولى جانب الدراسة
وصف عن 

 المؤسسة وحجمها
 2500، +البعث السوريةكلية أكاديمية تابعة لجامعة  + موظف/ة1000جمعية خيرية غير ربحية، 

 موظف / مدرس
تطبيق وب يخدم المراكز المجتمعية لتسجيل الخدمات  المشروع

 المقدمة والمستفيدين منها
تطبيق وب عبارة عن منصة الكترونية تفاعلية 

 للمراجع األكاديمية المفيدة التي تخدم الطالب
 سوريا -حمص  - البعثجامعة كليات  UNCHRالمراكز المجتمعية المتعاقدة مع  الزبون 

 طالب وأساتذة جامعة البعث موظفو المراكز المجتمعية كل حسب منصبه الوظيفي المستخدمون 
من طرف  ITمطورين، مدير المشروع، مسؤول  4 فريق العملحجم 

 الزبون، تقنيي صيانة وبنية.
 مختبر، مراقب، تقني، مدير المشروع. 1مطورين،  3

 االنتهاء من تطوير أي ميزة من قبل أي مطور عند .، ما يقارب شهرsprintفي نهاية كل دورة  المدة لإلصدار
 تقريبًا بمعدل يومي لالختبار، وأسبوعي للنشر .sprintعند االنتهاء من ال  معدل النشر

 Azureالعمل المشترك من خالل متابعة العمل على  االجتماعات واالتصاالت الهاتفية أسلوب التواصل

board  وإرسال المالحظات عليه واالجتماعات
 واالتصاالت الهاتفية.

 أيام عمل 5ساعات في  7إلى  6بمعدل  أيام العمل 6ساعات في  6بمعدل  عدد ساعات العمل
منهجية تطوير سريعة تعتمد على مبادئ إعالن  منهجية العمل

 األجيل.
، لتوسيعها DevOpsالإطار عمل مبني على مفاهيم 

لتشمل عملية جمع المتطلبات والتحليل، فكان مزيجاً 
لتنظيم المتطلبات وإدارة مدة اإلصدارات،  Scrumمن 

Kanban  لمراقبة العمل والDevOps. 
 Visual Studio 2015 Communityبيئة التطوير   األدوات

  نظام إدارة الشيفرة المصدريةGithub 
  نظام إدارة قواعد البياناتSql Server 2014 

Express Edition 

 Azure DevOps Server 2019  

  نظام إدارة الشيفرة المصدريةAzure Git. 
  نظام إدارة المتطلباتAzure Boards. 
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  نظامWindows Server 2012 
  مخدمIIS server 8.x 

  نظام إدارة المكتبات والمحفوظاتAzure 
Artifacts. 

  نظام إدارة االختباراتAzure Testlabs. 
  نظام إدارة اإلصدار والنشرAzure Pipelines. 
  نظام إدارة قواعد البياناتSql Server 2016 

Enterprise Edition. 
 Visual Studio 2019 Enterprise Edition. 

  مخدمIIS Server 8.x 
  نظامWindows Server 2012. 

 

 :سياق العمل في كل مرحلة

طبيعة  ،المنهجية، أسلوب العمل وتتبع عمل الفريق على حدا في هذا القسم من النواحي التالية:سنقوم باستعراض تفاصيل كل حالة 
 .المشروع، الجهة الطالبة للمشروع

 :UNCHRدراسة الحالة األولى: نظام سند الموزع بالتعاون مع  .1
، األول قسم الدعم التقني قسمين، المكون من 1أجريت دراسة الحالة األولى ضمن مكتب تقانة المعلومات في جمعية البر

ميع أقسام جتلبية وتخديم على القسمان  نالمختص بتطوير البرمجيات، ويعمل هذال التقنية والبرمجية قسم الحلو  والثاني
الداعمة  بناء على قيود وتعليمات وقوانين المنظمات ونشاطات الجمعية المتعلقة بمتطلباتهم التقنية كالصيانة وتطوير البرامج

 لجمعية.ل

بنود تم تطويره بناء على معايير و وضع إحدى مشاريع المكتب المتناسب مع هدف هذه الدراسة تحت البحث وهو تطبيق وب 
إلى تتبع عملية تقديم  حيث يهدف. UNCHR المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وشروط موضوعة من قبل

المنظمة عبر مراكزها المجتمعية، بحيث يمكن التحقق من بياناته والتأكد من عدم الخدمات للمستفيدين المسجلين ضمن هذه 
 استفادته من خدمات مسبقة ضمن المراكز.

ن اتقنيو مبرمجين،  UNCHR ،4قام بالتنسيق بين المبرمجين ومسؤول التقانة من الذي مدير مشروع  :عمل على هذا المشروع
المخدم الخاص بنشر التطبيق وتهيئته. باإلضافة إلى أن كل مبرمج لعب أكثر من  بإعداداللذان قاما من قسم الدعم التقني 

دور في عملية التطوير كالتحقيق واالختبار. وقام مدير المشروع بالمشاركة ببعض أعمال البرمجة واالختبار اليدوي قبل النشر 
 للمستخدمين، وهو فعليًا الباحث الواضع لهذه الدراسة.

                                                             
 جمعية خيرية غير ربحية تقع في سوريا حمص1 
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. وعقدت مجموعة من االجتماعات بين فريق العمل ومسؤول تقانة Agileاتُبع أسلوب المنهجيات السريعة  العمل:أسلوب 
UNCHR بناء على توصيف  للمتطلبات لمناقشة والوصول إلى فهم أعمقلUNHCR  وتحديد قصص المستخدمين. جرت

لمعرفة المتطلبات  sprint في كل دورة للتطويراالجتماعات على عدة مستويات بناء على المناصب الوظيفية للمستخدمين. 
 األكثر أهمية لكل دورة.

، وعند االنتهاء كانت تناقش نتائجه Sprintسجلت البيانات ورقيًا ونوقشت الحقًا ضمن الفريق، وحدد موعد بدء وانتهاء كل 
 .UNHCRوتراجع مع مدير المشروع ومنسق 

 githubبعملية دمج العمل مع المشروع باستخدام عنها عند االنتهاء من إضافة أو تطوير أي ميزة يقوم المبرمج المسؤول 
 وعند وجود أخطاء يتم اخبار دوية أيضًا.، الحقًا يقوم المبرمجون اآلخرون بعملية اختبار ييدوياً  الناتجة ومعالجة األخطاء

 المبرمج بذلك باتصال هاتفي أو عند االجتماع التالي.
 لم يتم نشر أي ميزة إال للمستخدمين الخبراء القادرين على التعامل مع األخطاء.

كل يدوي أيضًا مراجعتهم بش سجلتو  عليه، تدريب المستخدمينوتم  بيتا تحت االختبار النظاموضع  بعد االنتهاء من التطوير
استغرق العمل ما يقارب ستة أشهر بين بدء أول اجتماع وعملية تسليم المنتج األولي للزبائن،  إلجراء التحسينات بناء عليها.

 ساعات. 6وكان متوسط عدد ساعات العمل اليومي 
واعتمدت  Visual Studio 2015وهي بيئة التطوير  من قبل فريق التطوير استخدمت األدوات الضرورية لعملية التطوير: األدوات

نظام إدارة الشيفرة المصدرية و  Sql Server 2014 Express Editionونظام إدارة قواعد البيانات  Asp.net MVC 5لغة البرمجة 
Github.  من ناحية فريق الدعم التقني قاموا بتهيئة المخدم بتنصيبWindows Server 2012  ومخدمIIS Server 8.x.  
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 جامعة البعث: – المكتبة االلكترونية في كلية الطب البشري دراسة الحالة الثانية:  .2
الخاصة بكلية الطب البشري في جامعة البعث، وهي مسؤولة عن متابعة تم دراسة الحالة الثانية بالتعاون مع شعبة المعلوماتية 

 .الضرورية للمستخدمين البرمجياتوالشبكة، وتنصيب جميع التجهيزات الحاسوبية في الكلية 
تطبيق المطلوب اللمشروع. امدير  ولعب باحث هذه الدراسة دورتم وضع دراسة خاصة بالتطبيق بالتعاون بين مهندسي الشعبة، 

، امعة البعثجمرتبطة بشبكة داخلية ضمن  الكترونية دارة مكتبةإل منصة تفاعليةبهدف جعله تطبيق وب بني  عن كان عبارة
على تلبية احتياجات الطالب في كلية الطب البشري، لتأمين الوصول السريع إلى المراجع العلمية التي يحتاجونها، من  ةقادر 

خالل تطوير واجهة مستخدم بسيطة وسهلة االستخدام، وتخصيصه بشكل متوافق مع شعبة المكتبة االلكترونية في كلية الطب 
 للتوسعة ليشمل كافة كليات ومعاهد الجامعة الحقًا. ي، وبني بشكل قابلالبشر 

عمل على هذا المشروع شعبة المعلوماتية، وبسبب نقص الكادر عندها تم تقسيم العمل بشكل تسلسلي بداًل من متوازي بحيث 
 مبرمجين، مختبر، مراقب، داعم تقني. 3تم تقسيمه على أساس وجود 

، وعمل فيها وفقًا للطريقة DevOps مع Kanbanمع  Scrumطورت المنصة وفقًا لدمج عدة منهجيات وهي  أسلوب العمل:
، وأيضًا تبعت االجتماعات Scrumالتالية: ضبطت مرحلة جمع المتطلبات وتنظيم قصص المستخدمين وفقًا لمنهجية السكرم 

من لوح ض واضيع تناقش. دونت قصص المستخدمينأسلوب المنهجية في تحديد أوقاتها وضرورتها وخصوصيتها وأية الم
تنظيم المراحل المتبقية من تحليل وتصميم  في ، حيث استفدنا من ذلكAzure Boardsااللكتروني المقدم من قبل  Kanbanال

لى ع من خالل نقل قصص المستخدمين وبطاقات العمل ومتابعة ما تم إنجازه وما هو قيد اإلنجاز وتطوير وصواًل إلى النشر
عملية  DevOpsمنهجية ال أضفنا بناء على، و Work In Progress WIPوتحديد عدد المهام الممكن إنجازها في كل مرحلة  اللوح

 Sprintالاجعة مر ما اعتبرناه كاجتماع  المراقبة المستمرة للمنتج المنشور وذلك بهدف معرفة مدى رضا الزبائن عن المنتج، وهو
األتمتة، حيث استخدمت  وهي DevOpsالالعملية بشكل كامل بإحدى أهم المفاهيم التي تتبناها مت ك  حُ  .Scrumبالخاص 

، وكانت عملية دمج أفرع الشيفرة المصدرية بهدف أتمتة كل ما يمكن أتمتته Azure DevOps Server 2019من  التقنيات المقدمة
، من Automated Pipelinesمسارات العمل المؤتمتة تمت وفق  قد وإنشاء ملف البناء وإنشاء اإلصدار وعملية النشر كلها

إصدارات للمنتج إلى مجموعة ة نشر عد، حيث كان باإلمكان   Sprintاختلفت في هذه الحالة مدة كل .Azure Pipelinesخالل 
بكل متطلباته حتى يتم تفعيل  Sprintال، أي لم يتم االنتظار من االنتهاء من ضمن الدورة الواحدة أجهزة مخصصة لالختبار

الميزات  آخر أشهر بدءًا من عملية جمع المتطلبات وصواًل إلى نشر 6استمر العمل على المشروع ما يقارب الميزات الجديدة. 
 .ساعات عمل يومية 7إلى  6، بمعدل ثالثال sprintللجديدة ال

 Azure Boards ،Azureإلدارة كل عملية التطوير بما يقدمه من ميزات، كال  Azure DevOps Server 2019استخدم  :األدوات

Pipelines ،Azure Repos، Azure Test Plans ،وال Azure Artifacts،  ن يواستخدم فريق المطورVisual Studio 2019 

Enterprise Edition مع قاعدة بيانات ،Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition نظام ،Windows Server 2012 
 .IIS Server 8.x، ومخدم لتهيئة المخدم
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 :والمناقشة النتائج

 النتائج: .1
 Cross-Caseسنقوم باستعراض أهم النتائج المستخرجة من دراستي الحالة السابقتين بنتيجة إجراء تحليل تقاطعي للحالتين 

Analysis،  ا هو بقيت نفسها بين أسلوبي العمل وموالذي هدف إلى إيجاد نقاط االلتقاء بين الحالتين ومعرفة الممارسات التي
 االختالف، والصعوبات التي واجهتهما وكيف حلت.

RQ1في الحالتين؟ وماهي الحلول؟ : ما هي الصعوبات التي واجهت سير العمل 
ر من فهم المتطلبات الخاصة بالتطبيق بشكل أكث انتهاج منهجية سريعة الفريق من خاللاستطاع  في الحالة األولى:
في  تضارب   حدثكانت الصعوبة بأنه نتيجة لالجتماع مع مستويات مختلفة من المستخدمين، دقة وأعمق ولكن 

مكن يرتيب المتطلبات وتحديد األهم وإقصاء ما تفكان ال بد من إيجاد حل لذلك من خالل  العديد من المتطلبات.
عمل المبرمجين على أجهزة تختلف عن بيئة النشر، مما أدى إلى  نتيجة إقصاءه، كما ظهرت مشكلة في أثناء النشر

ر تم بيئة النشفي أن  ويعود السبب في ذلك إلى .المطورة عمل بعض الوظائف معد أبرزها ظهور بعض المشكالت
 إلضافيةا ولم يتم التنسيق مع المطورين بهدف معرفة ما هي المكتبات مكتبات والحزم والبرمجيات األساسيةتنصيب ال

ير واجهت عملية التطو  .، واألدوات المتناسبة مع حجم العمل، كنظام إدارة قواعد البيانات المناسبالواجب تنصيبها
د ذلك يتم دوي وبعأيضًا مشكلة أخرى في عملية إجراء التعديالت والدمج، خصوصًا أنها كانت كثيرًا ما تتم بشكل ي

 .github فيرفعها إلى فرع المشروع الرئيسي 
ل، ولكن فور لفريق واستخدامها لتنظيم العمل بالنسبة كلياً أدوات جديدة  تبني تركزت الصعوبات في في الحالة الثانية:

 اإلنتاجية. تسريع العمل وزيادةفي  ةفعليال هاساهمتلوحظ متعلمها 

وتلخصت  ،في عملية التطوير الحالتين نجد أن دمج األسلوبين قد أدى إلى تحسن كبيروبمقاطعة العمل بين  بالمجمل
لى باإلضافة إ ،وفهمها وهو األمر الذي يتطلب مهارات هندسة المتطلباتالصعوبات في عملية جمع المتطلبات 

فة تطلبات أدق ومعر م على في زيادة القدرة على الحصول المساهمة لذي بإمكانهاخبير،  محلل النظامضرورة وجود 
 .بفترة زمنية أقل بيئة العمل

سرعت مفاهيم األجيل في تسريع عملية التطوير والتحقيق في الحالة األولى، لكنها واجهت مشكلة في عملية دمج 
األمر لمعالجة التضاربات يدويًا، نتيجة  Githubواألفرع الخاصة بالمبرمجين وحتى عند استخدام  الشيفرة المصدرية

وكان يقوم بتحديد مواقع  Visual Studio 2019الذي ربط بال  Azure Reposالذي تم حله في الحالة الثانية من خالل 
 .للقيام بعملية الدمج للمبرمج اتيار عدة خالتعديالت وإعطاء 
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في ظهور العديد من المشكالت التي لم تكن لتظهر لو تم إعداد على جهازه  فرد سببت عمليات االختبار اليدوية كل
افة باإلض وساهمت األدوات الداعمة المستخدمة في الحالة الثانية، من قبل جهة واحدةالبيئة لجميع المستخدمين 

 من التخفيف من أعباء هذه المشكلة. للتعاون والتواصل بين مختلف أعضاء الفريق
 دائماً  بوكان التطبيق ينصأيضًا في الحالة األولى حيث كانت تأخذ وقتًا طوياًل،  كبيرةمشكلة واجهت عملية النشر 
عدم إعاقة أو إيقاف العمل للمستخدمين، وحلت هذه المشكلة في الحالة الثانية من خالل ل ،خارج ساعات العمل

بط تتم بشكل أتوماتيكي عند ض مجدولة زمنياً  عملية عمليةً هذه الالتي جعلت من  استخدام مسارات النشر المؤتمتة
 .اإلعدادات الخاصة بها

2RQ : العمل ضمن  وتنظيم ن وعاة التيضمن المنظمة من ناح أبناء على الحلول المستنتجة ما هو االختالف الذي طر
 الفريق؟

ر خآبيئة وتجهيزها منوطة بفريق العداد إ ة يمبرمجين للتطوير وكانت عمل 4وزعت المهام في الحالة االولى على 
ا وجد م نتيجة عدم التنسيق بين الفريقين حيث غالباً  كالتر مشموقد سبب هذا األ لديه خبرة بالبرمجة. وليسمنفصل 

ورية لعمل لبرمجيات الضر ابعض ، وتنصيب إصدارات مختلفة لبيئة النشر فينقص في المكتبات الواجب تواجدها 
 التطبيق في موضع الفشل.وضع  إلىذلك في كثير من األحيان  أدىمما  التطبيق،

اف العمل طر أفي حين قمنا في الحالة الثانية وبناء على ما ظهر من مشاكل في التنسيق بين الفريقين بدمج كل 
 التواصل بين جميع األعضاء، حيث Azure Boardل عزز استخدامناو  ،ووضعهم في صورة الهدف المراد تحقيقه

 حويلت وأيضا ساهم في ،جميع المتطلبات من قصص مستخدمين وحاالت اختبار ومتطلبات تقنية عرضاستخدم ل
لمشكلة حقيقية تواجه مجتمع تطوير  حالً  األمر الذي يعتبر- مرئية لكافة األطراف التطوير إلى عملية عملية

 .ملعلى الهدف النهائي للعبشكل أعمق وأوضح وأكثر تركيزًا  ومفهومة وقابلة للتعديل والمناقشة ،-البرمجيات
شكل بوالتوصل الى حلول  في المشكالت هاأيبداء ر إأصبحت جميع األطراف قادرة على فهم عمل بعضها البعض و 

 مينوقصص المستخد . وساهمت عملية إسناد المهامأقل سرع وبوقتأبطرق تناسب جميع األطراف وبطريقة  جماعي،
 ابيبشكل إيجمر انعكس األ ،كل واحدة منها معرفة المسؤول عنفي  االلكتروني اللوحعن طريق  باألفرادطها بور 

عن ظهور  الناجمالتوتر َف ف  خُ ، فبشكل كامل عنه مسؤولال خطأ يحل من قبل الشخصصبح كل أعلى الفريق حيث 
 .فراد عند ظهور عرض مشابهلقاء اللوم بين األإعملية هذا النوع من المشكالت، وانتهت 

RQ3 : على مخرجات كل مرحلة من مراحل عملية التطوير؟ طرأتما هي التغيرات التي 
جميع مراحل  يعسر من ت Azureلوح باستخدام  تقدم العملرؤية تعزيز مفهوم قابلية ضافت عملية دمج فرق العمل و أ

أن عملية جمع المتطلبات بقيت نفسها في الحالتين، ولكن الذي اختلف هو طريقة  سابقاً كما ذكرنا . لكن و العمل
 Azure DevOps Serverقلل التنظيم االلكتروني للعمل من خالل  حيث ،Azure Boardتنظيم المتطلبات باستخدام 
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 تنفيذ االختبارات. ومن زمن االجتماعات. كما تحسن معدل 4انظر الجدول  ،من الوقت الذي احتاجته كل مرحلة
بة . كما قلت نسومن المسؤول عنه اكتشاف األخطاء من خالل استخدام االختبارات المؤتمتة التي ساهمت في سرعة

إلى المخدم المركزي وإدارتها منه. أضافت عملية نتيجة لرفعها جميعها وتسجيلها  %90ضياع المعلومات بما يقارب 
 وإنجازه. sprintالمن سرعة  -Leanإحدى مبادئ المنهجيات - وتحسين وتقليل الهدر sprintمراجعة كل 

  4الجدول 

  المدة الخاصة بكل مرحلة من مراحل التطوير
 دراسة الحالة الثانية دراسة الحالة األولى جانب الدراسة

استغرق ما يقارب شهر للحصول على فهم شامل  عملية جمع المتطلبات
 لمفهوم المشروع.

للحصول على توصيف من شهر إلى شهرين 
 دقيق للمشروع واعتماده "إنجاز العمل الورقي".

يتراوح كل منها  sprintsتقسيم العمل إلى مراحل  والتحقيق  التحليل
 لمدة شهر، مع تحديد نقاط اإلنجاز لكل مرحلة.

 .sprints 3في النهاية حددت 

المطلوبة،  sprintsالعدد  حدد في االجتماع
األول كان شهر، ويتم تعديل   sprintالوطول 

الحقًا باجتماع المراجعة من  sprintمدة كل 
 خالل محاوالت تحسين العملية وإزالة الهدر.

ويأخذ وقتًا في المرحلة  Sprintبعد االنتهاء من  االختبار
ألفا ما يقارب أسبوعين، وفي المرحلة بيتا ما 

 يقارب أسبوع إلى أسبوعين.

حيث أسند الدور إلى دمج ضمن عملية التحقيق، 
 مختبر، وأتمتت العمليات.

كان يتم بعد عملية تخطيط واختبار، وكانت  النشر
الموافقة يدوية حيث يأخذ ما يقارب الشهر 
للموافقة، "الموافقة من المركز الرئيسي ل 

UNHCR ."في دمشق 

 Azureتمت أتمتة العملية من خالل 

DevOps Server والقبول من قبل الشخص ،
ؤول عن مسار عمل النشر وفور عملية المس

التثبيت يتم في النهار التالي نشر الميزة الجديدة، 
 والتراجع عنها في حال ظهور مشكالت.

 :المناقشة .2
كانت التي "، الوصول إلى تحديد النقطة الواجب االنطالق منها في دراستنا، و 3استطعنا من خالل الدراسات السابقة "الفقرة 

محاوالت الباحثين في إيجاد إطار عمل جديد يدمج أفضل الممارسات الموجودة إلى اآلن في عملية تطوير البرمجيات، متناسبًا 
وهذا هو االتجاه  DevOps، مع Kanbanو Scrum كومبادئها. فاختارت الدراسات دمج أشهر النماذج  DevOpsمع مفاهيم 

انت معتمدة فقمنا باختيار الحالة األولى التي كالحاالت الخاصة لتطبيقه. عليه في اختيار ، واستندنا تبعناه في دراستنااالذي 
 فقط وانطلقنا منها للحالة الجديدة المشابهة، ولكن بتطبيق أسلوب العمل الجديد الشامل للمنهجيات الثالث. Agileعلى مفاهيم 

والتحسين المستمر  agile لاجدنا أنه كلما تعود الفريق وتعلم مفاهيم ، و الدراسة والتحليل بعد االنتهاء من الحالتين بناء على
مليات ع ساهم ذلك في تحسينأبكر وبشكل أعمق، وتم تحفيز المنظمة على انتهاج هذا النهج كسلوك، كلما  DevOpsوأدوات 

وتشجعيها إلى أتمتة كل ما يمكن  DevOps باإلضافة إلى أنه على الرغم من الفوائد التي تجلبها رضا الزبون.زاد التطوير و 
ى إقصاءه من يجعلنا غير قادرين علفي عملية اكتشاف األخطاء، مما يلعب دورًا كبيرًا إال أنه يتبين أن االختبار اليدوي  أتمتته

 .تجنلذلك كلما تم دمج اختبار المستخدمين للمنتج بمراحل أولية وبشكل أسرع كلما زاد ذلك من جودة الممعادلة التطوير. 
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 الخاتمة والعمل المستقبلي:

كانت  األولى منهجية سريعة معدلة بما يتناسب مع فريق العمل والثانيةطرحنا في هذه الدراسة حالتين النتهاج منهجيتي تطوير برمجيات 
كان الباحث جزءًا من عملية التطوير والتخطيط تجميعًا لدراسات سابقة، واستطعنا التواجد في كل مرحلة من مراحل العمل بدقة حيث 

 Lean وال Agile الوالتحديات لكل منها، ومدى ضرورة فهم واستيعاب مبادئ  والمزاياللحالتين واستطعنا من ذلك استنتاج الممارسات 
 .كمنهجية تطوير DevOpsلالعتماد على 

 يلي: استطعنا تلخيص النتائج كما
 نيوتحس DevOpsل للتوسعة والتكامل من انتهاج منهجية ا بعضها والقابلةل استخدام األدوات المناسبة والمتوافقة مع يسهّ   .1

في تحقيق  مسبقاً  Agile، كما تساهم آلية تنظيم الفريق وانتهاجهم منهجية إدارة مختلف مراحل عميلة التطوير البرمجيعملية 
DevOps. 

 واالطالع ،بحيث تسمح األدوات المناسبة من استعراض قصص المستخدمين، مرئية إلى عملية عملية التطوير DevOps تحول .2
بب وراء سأسباب فشلها وال، و ونقاط التأخير في العملية ، ومواضع عنق الزجاجةومعرفة نجاحها مسارات العمل المؤتمتةعلى 

 تقدمالمدى  نحة عنظرة واضفي إعطاء ته وساعة تثبيته، مستودع للشيفرة المصدرية مع إمكانية تتبع مثبّ  يفيد استخدامو  .ذلك
 العمل. في

عند استخدام إطار العمل الجديد، مقابل استخدام منهجية بناء على الحالتين استطعنا الحصول على تحسين وسرعة في العمل  .3
ورصد  إلى الربع ةتقلصت المدة إلى النصف، والثالث ةالثانيوفي الدورة شهرًا،  تاستغرق ثانيةال الحالة في دورة ، )أولسريعة فقط

 (.التي توفرها Azure Serverاألمر من خالل إحصائيات 
من األعباء أو الوقت المبذول في عملية جمع المتطلبات ولكنها من خالل استخدام األدوات تساعد في  DevOpsال تخفف  .4

ة التعديل نتيجة إلمكانيفي زيادة مدى فهم ودقة المتطلبات ألنها مرئية من قبل كافة األطراف  حيث ساهمت، تنظيمها وحفظها
 لزبون.لالقيمة الحقيقية  إلى النتيجة التي تقدم للوصول المباشر السريع والمرئي من قبل جميع األطراف

ن ن، األمر الذي أصبح من الممكن تالفيه مضمن الحالتي ةواجهنا مشكلة من ناحية التأخير الزمني بسبب االجتماعات الكثير  .5
 باستخدام وسائل االتصال الفيديوية. Online إلى اجتماعات افتراضية االجتماعات تحويلخالل 

، متطلباتوعمليات جمع ال التدخل باألعمال المتعلقة بالجهود الذهنية للعاملين وفقها كالعمليات البرمجية DevOpsالال تستطيع  .6
 .ومحللي النظام لخبرة المبرمجين في هذين األمرين يعود األمرحيث 

 وهو كالتالي: DevOpsتوصلنا إلى وضع تعريف خاص بنا، بناء على التجربة العملية لمنهجية  .7

بالتعامل معها ككتلة واحدة بهدف هدم  فيهايهدف إلى تنظيم العمل خاص بالمنظمات البرمجية، أسلوب عمل إداري "
جميع الحواجز في عملية التطوير البرمجي وبناء منظومة تطوير قائمة على الحوار والتعاون بين مختلف األطراف، 

الملقاة على الفرق المختلفة من خالل حل إحدى أكبر مشاكل هندسة البرمجيات وهي غير المرئية  تخفيف األعباء وإلى

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون السادس العدد

 م 2020 – األول كانون – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

713 
 Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

عمليات مؤتمتة مما يؤدي  إلىتعتمد على األدوات لتحويل العمليات التكرارية  كما .، من خالل األتمتةوتحويلها كذلك
 ".إلى زيادة اإلنتاجية والكفاءة وتقليل الوقت

نهاية، وبعد ما قمنا به من عمل نجد أننا نحتاج أكثر إلى التعمق بأفضل الممارسات لهندسة البرمجيات ودمجها بعملية 
تحسين إطار العمل ليشمل جوانب الحفاظ على جودة البرمجية المطورة، والتي تواجه تحديًا كبيرًا مقابل  إلمكانية DevOpsال

األمنية  تاعمليات التطوير السريعة الحاصلة، وأيضًا لزيادة أمان البرمجيات المطورة وتوسعة االختبارات لتشمل االختبار 
 الدفاعية.
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Abstract: 

Recently, DevOps is one of the most popular methodologies in the software development community. 

Despite this, organizations find it difficult to adopt and implement it within their work environment, due 

to the blurry life cycle, the lack of a clear framework, and the new tools needed for its adoption. 

Therefore, in this research paper, we will review two case studies that are similar in terms of purpose 

and nature and differ in terms of development methodology, with the aim of clarifying the concepts and 

method of work of DevOps based on Agile methodologies, and we will put two applications under 

observation and tracking, starting from the gathering of the requirements until the stage of delivery. We 

will adopt an Agile development methodology in the first case and in the second a DevOps framework. 

In the end, we will collect the data extracted from the two studies through Observations and interviews, 

and we will analyze them using the Cross-Case Analysis method. 

Our study aims to examine the impact DevOps has on organizations, and what obstacles this process 

can face. 

Keywords: Agile Development Methodologies, Lean Development Methodologies, DevOps, Case 

Study. 
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