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  چکيده

ولوژی متدهای مختلفی برای ساختن  روش. برای انجام يک پروژه بايد يک متدولوژی داشت

اين روش خود به چندين دسته از . ها مهندسی متدولوژی است يکی از اين روش. موجود است

  .شود ها تقسيم می روش

در اين . پردازيم  ارائه شده است می٢ و راليته١در اين نوشتار به معرفی روشی که توسط ميربل

روش، دو روش ديگر مهندسی متدولوژی با هم 

های استفاده  هر کدام از روش. اند ترکيب شده

شده در يک سطح از مهندسی متدولوژی مورد 

  .گيرند استفاده قرار می

م گذاری استفاده در سطح اول که روش بره

دولوژی  خود يک مت  پروژهمخصوصشود  می

ای  در سطح دوم که از روش نقشه. کنيم ايجاد می

 اعضای تيم مخصوص هريک ازشود  استفاده می

  .باشد ی خود اعضا می  اين کار بر عهده.کنيم تر می متدولوژی را خاصپروژه 

ی مجدد نقش  د و چارچوب استفادههای مت ای مخزن تکه ها دو عنصر پايه در هردوی اين روش

  .اند دارند و امکان ارتباط بين اين دو روش را ايجاد کرده

                                                   
1 Mirbel 
2 Ralyte 
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  مقدمه

اند که  همگان به اين نتيجه رسيده. دهد معموال با هم تفاوت دارند هايی که يک سازمان انجام می پروژه

هايی که مانند يک کتاب  ديگر روش. دی حاالت را بپوشان افزار ارائه داد که همه توان يک فرآيند توليد نرم نمی

  .کنند تمام حاالت را در نظر بگيرند به آن صورت مورد توجه نيستند آشپزی سعی می

اين کار .  هدف ساخت متدولوژی مخصوص پروژه و در زمان اجرای آن است١در مهندسی متدولوژی وضعيتی

  :به دو روش قابل انجام است

  ی مجدد متد کنار هم قرار دادن اجزای قابل استفاده يک متدولوژی با ٣ و انطباق٢ساختن •

   برای تغيير يک متدولوژی موجود برای تطابق با پروژه٥ يا برازش فرآيند٤تنظيم متد •

در روش دوم يک . سازيم  می٦های متد ی مجدد به نام تکه در روش اول متدولوژی را از اجزای قابل استفاده

ولوژی با روش متددهد که ساخت  تحقيقات نشان می. کنيم د تنظيم میمتدولوژی عمومی موجود را برای کار خو

  .دهيم تر است؛ پس ما تمرکز خود را بر روش اول قرار می تری نياز دارد و کمی سخت دوم به دانش بيش

خواهيم فرآيندی را برای يک عضو پروژه بسازيم، عضو پروژه بايد کل پروژه را يکجا ببيند و درک  وقتی می

ی اضافی اوليه  اين هزينه. هايی از پروژه که مربوط به اوست را اجرا کند س بايد سعی کند آن قسمتسپ. کند

. ممکن است يک تاثير منفی بر روی افراد پروژه بگذارد و در نتيجه استفاده نشدن از متدولوژی را به بار بياورد

 انجام داديم را تکرار کنيم و اين بار توانيم کاری که در ساخت متدولوژی برای پروژه برای حل اين مشکل می

  .متدولوژی را برای هريک از اعضای پروژه بسازيم

سازيم و در قدم  در قدم اول وقتی متدولوژی را برای پروژه می. تر کنيم پس در دو قدم بايد متدولوژی را خاص

نيز از روش اول مهندسی ها  در هردوی اين قدم. دهيم دوم وقتی متدولوژی را برای يک عضو پروژه ارائه می

 و برای قدم ٧برای قدم اول از نوع خاصی از اين روش به نام برهم گذاری مبنا. شود متدولوژی وضعيتی استفاده می

در هردو روش دو ساختار مورد استفاده قرار . کنيم  استفاده می٨دوم از نوع ديگری از آن به نام بر مبنای نقشه

  :گيرند می

                                                   
1 Situational Method Engineering (SME) 
2 Construction 
3 Adaptation 
4 Method Configuration 
5 Process Tailoring 
6 Method Chunk 
7 Assembly Based 
8 Roadmap Driven 
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بيان . دهيم سازيم را قرار می ها متدولوژی می هايی را که از آن در اين مخزن تکه: ١های متد مخزن تکه •

ای باشد که  به طور خالصه اين بيان بايد به گونه. ی مجدد آدابی دارد های قابل استفاده اين تکه

بر همين اساس تکه متد قالبی . خورد يا نه استفاده کننده بتواند تشخيص دهد اين تکه به دردش می

دهد تا کار  ارد که توسط آن اطالعاتی در مورد چگونه استفاده کردن از تکه متد در اختيار قرار مید

  .تر شود جستجو و بازيابی آن راحت

خورد ياری  هايی که به دردمان می در کنار مخزن ما را در پيدا کردن تکه: ٢ی مجدد چارچوب استفاده •

های  ها و حالت  که يک تقسيم بندی روی انواع پروژهاين چارچوب ساختاری درخت مانند دارد. کند می

. های ذکر شده را تا حدی طبقه بندی کرد توان تکه با استناد به اين ساختار می. دهد مختلف ارائه می

شرايط پروژه را در نظر : بريم در جستجوی برای تکه متدها با توجه به شرايط پروژه از اين ابزار بهره می

کنيم و تکه متدهای مرتبط با آن را در مخزن بازيابی  درخت محل پروژه را پيدا میگيريم و در اين  می

  .کنيم می

توضيح بيش از اين در مورد اين دو ساختار از اين نوشتار خارج است و توضيحات مختصر ارائه شده تنها برای 

 به تفصيل در مورد ۲ و ۱های  در ادامه و در بخش. های نوشتار است ی بخش فهم بهتر مطالب موجود در بقيه

ی به کار بردن اين دو روش با   هم ايده۳در بخش . دهيم ای توضيح می گذاری و نقشه های برهم هرکدام از روش

 نيز تاثير اين روش انجام کار بر روی روش ۴در نهايت در بخش . دهيم هم و مزايای آن را مورد بررسی قرار می

Open/OPFکنيم  را بررسی می.  

  گذاری روش برهم .۱

ی کنونی  های پروژه با توجه به نيازمندی) های متد تکه(ی مجدد  های متد قابل استفاده گذاری، مولفه در برهم

طور که مشخص است اين روش دارای سه  همان. گيرند شوند و کنار هم قرار می های متد انتخاب می از مخزن تکه

  .:هايی دارد ها راهنمايی اين قسمتگذاری برای هر کدام از  روش برمبنای برهم قسمت است و

  های متد ی نيازمندی تهيه •

  انتخاب تکه متدها •

  کنار هم قرار دادن تکه متدها •

هايی  ی مورد نظر يعنی فعاليت های پروژه کنند تا نيازمندی ها به ما کمک می های تعيين نيازمندی راهنمايی

ی مجدد نيز برای تعيين  چارچوب استفاده. اوريمها را به دست بي که در داخل آن انجام خواهد شد و ترتيب آن

  .گيرد های از پيش تعيين شده مورد استفاده قرار می شرايط پروژه و انتخاب فعاليت

                                                   
1 Method Chunk Repository 
2 Reuse Frame 
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گويند چگونه تکه متدها را از مخزن استخراج کنيم تا بتوانيم  های انتخاب تکه متدها به ما می راهنمايی

ی مجدد نيز به ما کمک  ب دهيم در اين راه چارچوب استفادههای مشخص شده در بخش قبلی را جوا نيازمندی

  .تری داشته باشيم کند تا جستجوی راحت می

کنند که روش مناسب برای کنار هم  های مربوط به کنار هم قرار دادن تکه متدها به ما کمک می راهنمايی

  .قرار دادن تکه متدها را انتخاب کنيم تا متدی همگن به دست آوريم

  های متد نيازمندیی  تهيه . ۱ - ۱

  :های ممکن است دو هدف داشته باشيم ی نيازمندی در زمان تهيه

  مان بسازيم خواهيم يک متد جديد از ابتدا برای پروژه می •

  ی مورد نظرمان است هدفمان تطابق يک متدولوژی موجود با پروژه •

  
  ها ی نيازمندی اجزای نقشه. ١شکل

ی  اين قالب را نقشه. کنيم بينيد ارائه می  می۱ها را به قالبی که در شکل  الت نيازمندیدر هر دو ح

های  ها روش ها برسيم و يال  خواهيم به آن هايی هستند که می ها هدف نامند و در آن بيضی  می١ها نيازمندی

  .ای به سمت هدف جديد حرکت کرد توان با آن از هدف کسب شده مختلفی هستند که می

  انتخاب تکه متدها . ۲ - ۱

ی  های نقشه خواهيم تکه متدهايی را انتخاب کنيم که هر کدام حداقل يکی از استراتژی در اين قسمت ما می

تکه . کنيم ها را به مخزن اعمال می سازيم و آن  می٢هايی برای اين منظور پرسش. ها را پوشش دهند نيازمندی

های  توانيم سطح پرسش می. کنيم ها اعتبارسنجی می با نيازمندیی ارتباط  متدهای بازيابی شده را بر اساس درجه

  :ای تغيير دهيم که يک تکه متد مورد موشکافی قرار گيرد خود را به گونه

  . تکه متدهای درونی آن را بازيابی کنيم٣اگر تکه متدی ترکيبی باشد، با تجزيه

                                                   
1 Requirements Map 
2 Query 
3 Decomposition 
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  .تر را بازيابی کنيم تد بزرگ تکه م١اگر تکه متدی جزئی از تکه متدی ترکيبی باشد، با تجميع

  کنار هم قرار دادن تکه متدها . ۳ - ۱

دهيم و  ها را در کنار هم قرار می ی بازيابی حداقل دو تکه بازيابی شده باشند در اين مرحله تکه اگر در مرحله

 هم توان تکه متدها را کنار در اين قسمت به دو طريق می. آوريم ها سينرژی مورد نظر خود را به دست می از آن

  :کنيم ها را انتخاب می ی تکه متدها يکی از روش قرار داد که البته با توجه به رابطه

  ٢در کنار هم قرار دادن با ارتباط بر قرار کردن •

  ٣در کنار هم قرار دادن با يکی کردن •

ا هم دهند و اشتراکی ب شود که دو تکه متد پيدا شده کارهای مختلفی را انجام می روش اول وقتی استفاده می

روش دوم وقتی مطرح . ها ورودی ديگری شود ها پلی ايجاد کرد تا خروجی يکی از آن بنابراين بايد بين آن. ندارند

در اين حالت . ها فرق کند های مشترکی داشته باشند ولی روش حل مشکل در آن شود که دو تکه متد هدف می

  .ناسايی شود و با هم ادغام شودها ش های مشابه آن دو تکه با هم اشتراک دارند و بايد تکه

گذاری متدی است که از سينرژی الزم برخوردار است و آن را متدولوژی  ی اين قسمت از برهم نتيجه

  .ناميم مخصوص پروژه می

  ای روش نقشه .۲

درست همانند . در اين قسمت هدف تطبيق متد مختص پروژه بر نياز يکی از افراد درگير در پروژه است

در اين قدم تکه . ی خاص به تطبيق آن برای يکی از افراد پروژه نيز نيازمنديم  يک پروژهتطبيق متد برای

هدف از . شوند دست آمده استخراج می ی قبل به متدهايی که مورد نياز عضو پروژه است از متدی که در مرحله

  :دشون اين نيازهای به سه دسته تقسيم می. ی نقشه رفع نيازهای اعضای پروژه است ارائه

خواهد ببيند چگونه تحليل  خواهد، به طور مثال می عضو پروژه در اجرای يک قدم از پروژه راه حل می •

ای از تکه متدها که آن قدم از انجام پروژه را  برای اين منظور مجموعه. نيازمندی بايد انجام داد

 .شوند پوشانند به او ارائه می می

خواهد بداند چگونه  تری نياز دارد، به طور مثال می ت بيشعضو پروژه در يک نقطه از پروژه به اطالعا •

ای کوچکی از تکه متدها که لزوما به هم ربط  برای اين منظور مجموعه. يک نمودار طراحی بکشد

 .شوند ندارند ارائه می

                                                   
1 Aggregation 
2 Association 
3 Integration 



  ۶ی  صفحه    مهندسی متدولوژی دو قدمی

  

 

  

  ۱۳۸۵ ماه بهمن -  گرا های شيئ متدولوژی

خواهد بداند  خواهد فرآيند توليد پروژه را از يک ديدگاه بررسی کند، به طور مثال می عضو پروژه می •

در اين حالت تعداد زيادی تکه متد . ای که در آن به تحليل مجدد سازمان نياز است چگونه است ژهپرو

  .شوند پوشانند به او عرضه می که ديدگاه مورد نظر او را می

های مختلفی برای تامين کردن يک هدف وجود دارد، عالوه بر اين ترتيب به کار بردن  درون يک متد راه

های متد درون  های مختلفی برای استفاده از تکه بينيم که روش متنوع باشد؛ در نتيجه میتواند  ها نيز می روش

  .توان کشيد های مختلفی می توان داشت و نقشه يک پروژه می

  :ی استفاده از متد برای هر عضو سه قدم اساسی بايد برداشته شود برای ساختن نقشه

  نيازمندی او تعريف شود •

  ن متد خود پروژه بازيابی شوندتکه متدهای مرتبط از درو •

  تر هم بکنيم با استفاده از تکه متدهايی از درون مخزن اصلی متد هر فرد را حتی غنی •

   پروژهعضوهای  تعريف نيازمندی . ۱ - ۲

در مفهوم .  بيان کند١هر عضو پروژه بايد مشکل خود برای به کار بردن متدلوژی را در قالب مفهوم مشکل

  .شوند ی مربوطه وجود داشته باشند مطرح می مشکل بايد شرايط الزم به همراه چيزهايی که نبايد در تکه

  انتخاب تکه متدهای مرتبط از متد مختص پروژه . ۲ - ۲

ی اين  در نتيجه. سنجيم در اين قدم شباهت هر تکه متد با مفهوم مشکل بيان شده توسط عضو را می

  .آيد بق با نياز عضو پروژه از دل متد مختص پروژه بيرون میای تکه متد مطا مجموعه

  ها در داخل مخزن جستجو برای تکه متد . ۳ - ۲

تواند  دليل جستجو در مخزن می. توان تکه متدها را مستقيما از داخل مخزن بر اساس نياز استخراج کرد می

خواهد آن را اصالح  شف کرده و میی اوست ضعفی را در متد ک اين باشد که عضو پروژه در مورد کاری که به عهده

  .کند

ها تضمين شده  شود، سينرژی و هماهنگی اين تکه ای تکه متد پيدا می وقتی در متد مختص پروژه مجموعه

برای اين . شوند بايد اين موضوع را چک کنيم ها مستقيما از داخل مخزن استخراج می ولی وقتی اين تکه. است

  :تواند در سه دسته بگنجد اين رابطه می. موده شودها آز ی بين تکه کار بايد رابطه

  ٢تکه متدهای تجميع شده •

  ٣تکه متدهای جايگزين •

                                                   
1 Problem Context 
2 Aggregated 
3 Alternative 
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  ١تکه متدهای ناسازگار •

ی ناسازگار در يک متد نبايد  به طور مثال دو تکه. توان سازگاری متد را تضمين کرد با توجه به اين روابط می

  . جايگزين به جای هم استفاده کردهای توان از تکه با هم حضور داشته باشند، يا می

  ميزان کردن امکانات . ۴ - ۲

در جستجوی تکه متدها بايد حد عموميت و خاص بودن مورد نظر خود را بشناسيم تا تکه متدی متناسب با 

تر در نظر بگيريم تکه متدهايی که به دست  اگر خصوصيات مورد نظرمان را عمومی. سطح توقع خود بيابيم

خواهيم انجام دهيم ارائه  د ولی در عوض راه کاری کلی و مبهم در مورد کاری که میتر هستن آوريم بيش می

تری  های کم تر در نظر بگيريم، تکه در مقابل اگر خصوصيات را جزئی. دهند و سطح انتزاع باالتری دارند می

د و ما را دقيقا تر خواهند بو ها جزئی ولی اين تکه) حتی ممکن است تکه متدی پيدا نکنيم(شود  نصيبمان می

  .کنند راهنمايی می

  ی  يک نقشهنهای ساخت روش . ۵ - ۲

ی متد مخصوص پروژه ابتدا عضو پروژه بايد نيازهای خود را بشناسد، سپس با يکی از  برای ساختن نقشه

ی متد مخصوص خود را بسازد و در نهايت چيزهايی که مفيد ديده را به گروه نگهداری و  های زير نقشه روش

های ساخت به ترتيب زير  سه روش. وژی انتقال دهد تا در متدولوژی خاص پروژه هم اعمال گرددتعريف متدول

  :هستند

های موجود در متد مخصوص پروژه هستند بنابراين اين روش را  در روش اول جستجوی ما محدود به تکه

  .ناميم  می٢هدايت شده

در اين . گرديم ها می ر مخزن به دنبال تکهنهيم و مستقيما د در روش دوم وقعی به متد مخصوص پروژه نمی

جا که دست عضو پروژه را  اين روش از آن. شود روش برای يافتن جواب برای يک مشکل بسيار خاص توصيه می

  .شود  ناميده می٣کامال باز گذاشته و او را محدود نکرده، آزاد

شوند و سپس  وژه استخراج میهايی از متد مخصوص پر شود ابتدا تکه  ناميده می٤روش سوم که متوازن

  .کنند تر می شوند و آن را غنی ی ساخته شده پيدا می های مجموعه های جايگزين از درون مخزن برای تکه تکه

                                                   
1 Incompatible 
2 Guided Roadmap Building 
3 Free Roadmap Building 
4 Balanced Roadmap Building 
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  ترکيب دو روش .۳

کنند تا يک فرآيند قابل فهم برای  کردن يکديگر به ما کمک می دو روش معرفی شده در اين نوشتار با کامل

ها بر  اند اين است که هردوی آن دليل اين که دو روش به خوبی با هم چفت شده. متک اعضای پروژه بسازي تک

ی  اين دو مفهوم چيزی نيستند جز مخزن تکه متدها و چارچوب استفاده. اند ی دو مفهوم مشترک استوار شده پايه

  .مجدد

ازيم توسط مهندس س ی را از دريای متدهای موجود می روش برهم گذاری مبنا که در آن متد مخصوص پروژه

روش بر مبنای نقشه . هاست ی متدولوژی تر در زمينه ی آن داشتن اطالعات بيش شوند و الزمه متدولوژی انجام می

. شود شود توسط خود اعضا انجام می ی بعد و برای ساختن متد مخصوص يک عضو پروژه استفاده می که در مرحله

کار همان عضو از پروژه نياز دارد توسط افراد عادی با دانش محدودتر جا که اين کار تنها به دانش محدود به  از آن

  .نيز قابل انجام است

تر و پوشاتر ساختيم که سطح مختلف  از ترکيب اين دو روش در دو سطح ذکر شده يک متدولوژی قوی

 دانش موجود در شود هم از ی اين ترکيب باعث می نتيجه. گيرد توانايی و دانش را در ساخت متدولوژی به کار می

در نتيجه به همراه . های متعدد استفاده شود و هم هر عضو بتواند متدولوژی را مخصوص خود درک کند متدولوژی

ايم که خالقيت خود را به کار برند و خود تعريف دقيق  قراردادن دانش کافی در متدولوژی به اعضا اجازه داده

  .کاری که بايد انجام دهند را به دست آورند

ايم و  تری دارد را، امکان پذير کرده ی جستجوی فردی که اطالعات کم ا اين ترکيب، محدودتر کردن حوزهب

  .ايم ها و حجم زيادی از دانش را گرفته جلوی سردرگمی يک عضو عادی پروژه در برخورد با انواع متدولوژی

های ديگر  توان به زمينه ا می است ولی اين روش ر١های اطالعاتی ی تعريف اين روش در ساخت سيستم حوزه

های ديگر وجود دارد کم بودن قوت مخزن تکه متدها و چارچوب  تنها محدوديتی که در حوزه. نيز بسط داد

های  ی سيستم شود که به اندازه ای پيدا می ی اساسی کم حوزه در مورد اين دو پايه. ی مجدد است استفاده

  .اطالعاتی غنی باشد

  OPFاستفاده از  .۴

 اطالعاتی را ارائه دهيم در ابتدا سردرگم OPFدر تمرين دوم از ما خواسته شد تا در مورد قسمتی از وقتی 

فوران اطالعاتی اين متا مدل به حدی است که هنوز طبقه بندی . ساختار اين متا مدل بسيار پيچيده است. بوديم

که اگر به جز يادگيری هدفی  ه اينخالص. های اصلی آن کامل نشده است چه رسد به محتوای آن برخی از قسمت

ی زمانی زيادی صرف آن  رسيديم و هزينه  و طرف آن رفتن بود خيلی سخت به آن میOPFديگر در بررسی 

                                                   
1 Information System Development (ISD) 
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ای  به عالوه فوران اطالعاتی آن هم به گونه. کشد آن را درک کنند افرادی که با آن آشنايی ندارند طول می. شد می

  .در ابتدا سخت است  از آنتصوير کلی در نظر گرفتن است که

کند   را دو سطحی میOPFی  ی مورد نظر از اين جهت کاراست که فرآيند استفاده روش معرفی شده در مقاله

شخصی به نام مهندس متد که اطالعات کافی در اين زمينه دارد مسئول . گيرد های الزم را فاکتور می و هزينه

ی  گذارد و برای ادامه زيادی از زمانی که بايد گذاشته شود را او میقسمت . شود ی اوليه به اين موجود می حمله

  .کند کار توسط اعضای ديگر هم راه را باز می

تواند در اين  اين گروه می. گيرند گذاری از روش ذکر شده را به عهده می گروه مهندسی متد قسمت برهم

ی کاری  هد تا اعضای پروژه در تعريف نقشه را به اعضای ديگر پروژه آموزش دOPFقسمت چگونگی استفاده از 

  .برای خود و در صورت لزوم بتوانند از دانش موجود در آن به صورت کنترل شده بهره ببرند

تری نياز دارد و يا نياز به  ها به تجربه و دانش بيش ها که نظر دادن در مورد آن در مورد برخی از قسمت

دهيم و تاثير اعضای پروژه از طريق استخراج  ولوژی ميدان میمتده تر به گرو يکنواختی در سطح تيم است، بيش

نظر دادن در مورد .  در نظر گرفت١توان مرحله ها را می ی اين قسمت نمونه. تر خواهد بود نقشه برای خود کم

بنابراين تاثير . چگونگی پخش کارها در طول زمان کاری نيست که هر شخص بخواهد در مورد آن تصميم بگيرد

  .تر خواهد بود وش نقشه مبنا بر روی آن کمر

بر مبنای (توان بازتر گذاشت و تاثير قسمت دوم  گردد را می ها که واقعا به خود عضو تيم بر می برخی قسمت

به طور . ها معموال به دانش خيلی پيچيده و ديد کلی نياز ندارند طراحی اين قسمت. تر کرد را بر آن بيش) نقشه

تواند  می) ٥ و نقش٤، محصول کاری٣واحد کاری( مخصوص يک عضو تيم است و اجزای آن  که٢مثال يک تالش

  .توسط خود عضو تيم دقيق شود

شود شخصی در تيم آبشاری عمل کند و شخص ديگری به  برای روشن شدن مطلب در نظر بگيريد که نمی

!) مند البته رِوش( دوست دارد شود شخصی کار مخصوص به خود را به طريقی که افزايشی، اما می-صورت تکراری

هايی برای   قسمتOPFشايد بيان قسمت اول بديهی به نظر رسد ولی در نظر داشته باشيد درون . انجام دهد

هايی در سطح کالن وجود دارد اين در حالی است که درون مخزن تکه متدها در روش پيشنهادی اجزايی  انتخاب

  .با اين قدرت وجود ندارد

ای  ی ما از زير مجموعهمخزن تکه متدها.  با روش مذکور استفاده کنيمOPF، اگر بخواهيم از به بيان ديگر

ی مجدد را برای  ی استفاده بايد چارچوب استفاده با توجه به حوزه. شود  تشکيل میOPFهای متد درون  مولفه

توانيم از  تفاده کنيم، می اسOPFهای اطالعاتی از  ی سيستم اگر بخواهيم در حوزه. ی مورد نظر بسازيم حوزه

  .چارچوب ارائه شده در روش پيشنهادی استفاده کنيم

                                                   
1 Stage 
2 Endeavour 
3 Work Unit 
4 Work Product 
5 Role 
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ولی بايد در نظر داشت که زير . ی خوبی برای روش مذکور بسازد"مخزن تکه متدها"تواند   میOPFدر حقيقت 

 OPF کل تواند خورد؛ مخزن مورد استفاده در گام برهم گذاری می ای از آن برای گام دوم به درد می مجموعه

در کنار اين مخزن نبايد از . ای از آن است ای زير مجموعه باشد در حالی که مخزن مورد استفاده در گام نقشه

  .ی مجدد نيز غافل شد و بايد آن را نيز محيا کرد چارچوب استفاده
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