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Todos,
Em anexo é o primeiro artigo em minha nova série, “Desmistificando CMMI
V2.0” Como mencionado no artigo, eu realmente queria para cobrir o novo
método de amostragem aleatória utilizada para CMMI V2.0 Índice de
referência e sustentação avaliações, mas senti que eu não poderia enfrentar
adequadamente o assunto sem primeiro falar com o desenvolvimento e
apresentação do inventário do projeto. Então esse é o foco do artigo nº 1; o
método de amostragem será o tema do artigo n° 2.

Para aqueles de vocês totalmente familiarizado com CMMI V2.0, você pode
encontrar estes 4 itens particularmente útil:

1. Texto completo da Área de Prática de Estimativa (EST). Isto lhe dará
uma oportunidade para olhar, em um nível baixo, como o novo modelo é
construído.

2. A visão de nível superior da arquitetura modelo é fornecida no separador
[ReadMe] do livro Inventário Projeto baseado em Excel. Embora não seja
mencionado no artigo, estes dois diagramas são fornecidos para lhe dar
uma visão em áreas de capacidade e as suas Áreas de Atuação associados
e para ajudá-lo a decifrar algumas das novas siglas.
3.Para uma visão geral de alto nível de “O que mudou” com CMMI V2.0,
você pode querer dar uma olhada neste artigo por Neil Potter
http://processgroup.com/improving-productsystemit-development-withcmmi-for-development-quick-look/

4.Finalmente, Dave Greer está tentando o seu melhor para revigorar o
Modelo de Maturidade do CMMI-Capability Integração
Principal Grupo LinkedIn grupo
https://www.linkedin.com/groups/54046/
Quer participar ou fazer perguntas. De qualquer maneira, você ganha mais
com isso, se você colocar mais!
Se alguém tem quaisquer outras boas fontes de CMMI informações
relacionadas à V2.0 para transmitir, por favor me avise e eu vou considerar
colocá-lo na carta de apresentação para futuros artigos. Como mencionado
no meu e-mail fragmentado definição de expectativa - por favor, não hesite
em enviar perguntas, sugestões para futuros artigos ou artigos que você
gostaria de escrever / co-autor. Estamos nesta jornada de transição juntos,
e há uma tonelada que podemos aprender um do outro, e como todos nós
avançar.

Regards, Pat

