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 چابك هاي تدولوژيم                                                 

  

  

  

رز و چابـك بـودن در انجـام       چابكي  در مقابل َلختي و سستي قرار دارد. در يك بيـان سـاده فـ
بودن در انجام كارهـا اسـت، امـا نـه بـه معنـي ناديـده گـرفتن         افزاري به معني سريعنرمهاي  پروژه

هاي مشتري، مقرون به صـرفه بـودن   افزاري! (برآورده شدن نيازمنديهاي نرممعيارهاي موفق پروژه
  و در زمان مورد انتظار آماده شدن)

كن اسـت، مرگبـار باشـد.    هم كه باشي، اما چابك نباشي، تصادف مم اتومبيلترين پشت مجلل
ممكـن، هنـر انجـام     يتـرين شـيوه  چابكي يك هنر است، هنر استفاده از امكانات موجود به عـالي 

  اي هوشمندانه و پرسرعت، بدون آنكه چيزي از قلم بيفتد.حل، اما به شيوهصحيح يك راه
هـا نسـبت بـه    آن هايي دارند، بعضي ازها تفاوت و شباهتافزار، ربات نيستند، آنمهندسان نرم

هـا اسـت، برخـي    تر هستند، و اين نشـأت گرفتـه از ماهيـت انسـاني بـودن آن     بعضي ديگر چابك
تر هستند و اين كامالً مشهود است. در يك بيان ساده، چابكي، كاتـاليزور فرآينـد   تر و سريع باهوش

فراهم گـردد تـا پـروژه    خواهد. يعني بايد مقدماتي افزار است. بنابراين، چابكي، مقدمه ميتوليد نرم
  سازنده و مشتري هر دو چابك باشند. مثالبرايچابك پيش رود. 

  پروژه چابك     =     مشتري چابك      +       سازنده چابك

  به طور كلي شرايط چابكي و مقدمات چابكي عبارتند از:
 نـي بـر مؤلفـه   اين مدل بايد براساس رويكرد تكـرار و تكامـل و مبت   مدل فرآيند توليد چابك:

باشد تا سازنده و مشتري روزانه و پيوسته با يكديگر در ارتبـاط باشـند و همچنـين سـبب      گرا شيء
هاي محصول به طور پيوسـته و سـريع بـا بـاالترين     شود تا رضايت مشتري از طريق تحويل نسخه

بي بـه عنـوان   هاي چارچو افزار، شامل فعاليتاولويت برآورده گردد. همچنين مدل فرآيند توليد نرم
گـردد، و اينكـه هـر يـك از      حركت، جهـت هـدايت و پيشـرفت پـروژه اسـتفاده مـي       ييك نقشه
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سـازي (تحليـل و طراحـي)، سـاخت     ريزي، مدلهاي چارچوبي شامل مراحل ارتباط، برنامه فعاليت
سازي و تست) و استقرار به چه شكل و با چه حدي از چابكي انجام گردد، در چابـك بـودن   (پياده

هـاي چـارچوبي همچـون ادغـام     روند پيشرفت پروژه مؤثر اسـت و نـه ادغـام و تركيـب فعاليـت     
  هاي طراحي و ساخت.   فعاليت

روش شيءگرايي به دليل استفاده از مفاهيمي همچنـين كـالس بـه عنـوان يـك      روش چابك: 
نـدريختي بـه   نويسي كد، چمؤلفه قابل استفاده مجدد، وراثت به عنوان يك عامل بازدارنده از دوباره

تواند شكل و تمايل چابكي را به خـود بگيـرد. در   عنوان يك عامل باالبرنده خوانايي در برنامه، مي
  شود.تر ديده ميافته، چابكي خيلي كميروش ساخت

آل هايي با طراحـي ايـده  شود تا بتوان مؤلفهتوجه كنيد كه شيءگرايي و مفاهيم كالس باعث مي
در فعاليـت طراحـي مربـوط     (Coupling)و پيوستگي يا اتصال پايين  (Cohesion)با همبستگي باال 

ها همبستگي باال و پيوستگي پايين هاي چارچوبي ايجاد كرد. هرچه قدر در طراحي مؤلفهبه فعاليت
  تر خواهد بود و اين يعني چابكي.افزار سريعنرم يباشد، فرآيند توسعه
و  UML ،Nassi–Shneiderman diagram ،Warnier-Orr Diagram ،Petri net ابـزار چابـك:  

SysML ند شـكل و شـمايل چـابكي را بـه     نتواسازي خاص و منحصر به فرد خود ميبه دليل مدل
 رشنال رز. به كمك UMLهاي طراحي ايجاد شده توسط خود بگيرد. مانند توليد كد سريع از مدل

افزار شـيءگرا نظـامي اسـت     ي نرممتدولوژي شيءگرا يا مهندستر نيز گفتيم،  همانطور كه پيش
آيند شيءگرا (مدرن)، روش شيءگرا (مبتني بـر مفـاهيم كـالس، وراثـت و     يكپارچه شامل مدل فر

ريـزي  زماني از قبـل برنامـه   يافزاري در بازه چندريختي) و ابزارهاي شيءگرا كه منجر به ايجاد نرم
  گردد.هاي واقعي مشتري مينيازمنديبيني شده و دقيقاً مطابق با اي از قبل پيششده، بودجه

تـرين نمونـه از متـدولوژي شـيءگرا براسـاس روش شـيءگرا       متداول RUPمتدولوژي   توجه:
شـيءگرا بـا رويكـرد     ي(مبتني بر مفاهيم كالس، وراثت و چندريختي)، مدل فرآيند مبتني بر مؤلفه

) ++Cنويسـي  بـان برنامـه  و ز UMLسـازي  تكرار و تكامل و ابزارهاي شـيءگرا (مثـل ابـزار مـدل    
  باشد. مي

گـرا، مثـل نسـبت سيسـتم     به متدولوژي شـيء  RUPگراي نسبت نمونه متدولوژي شيء  توجه:
  عامل ويندوز مدرن به مفاهيم مدرن سيستم عامل است.

نظـامي اسـت يكپارچـه     ي چابـك افزار شيءگرا يا مهندسي نرمي چابك متدولوژي شيءگرااما 
(مبتني بر مفاهيم  ي چابك)، روش شيءگراتر تر و سريع (مدرن چابك يآيند شيءگراشامل مدل فر

 يافـزاري در بـازه   كه منجر به ايجاد نرم ي چابككالس، وراثت و چندريختي) و ابزارهاي شيءگرا
هـاي  بيني شـده و دقيقـاً مطـابق بـا نيازمنـدي     اي از قبل پيشريزي شده، بودجهزماني از قبل برنامه

افـزاري را بـه   هـاي نـرم  اين تعريف، فرآيند توليـد پـروژه   گردد.ميي چابك به شكلواقعي مشتري 
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  دهد.سمت موفقيت و چابكي سوق مي
XPهاي  متدولوژي  توجه:

1 ،Scrum ،Crystal ،ASD
2 ،DSDM

AUPو 3
ترين نمونـه از  متداول 4

(مبتني بر مفاهيم كالس، وراثـت   ي چابكبراساس روش شيءگرا ي چابكشيءگرا هاي  متدولوژي
بـا رويكـرد تكـرار و تكامـل و      ي چابـك شـيءگرا  يو چندريختي)، مدل فرآيند مبتني بـر مؤلفـه  

ــزار مــدل ي چابــكابزارهــاي شــيءگرا ، UML ،Nassi–Shneiderman diagramســازي (مثــل اب
Warnier-Orr Diagram ،Petri net ،SysML نويسي و زبان برنامهC++  وC#اشد.ب) مي  

 XP ،Scrum ،Crystal ،ASD ،DSDMگـراي چابـك   هاي شـيء  نسبت نمونه متدولوژي  توجه:
تـر بـه    تـر و سـريع   گراي چابك، مثل نسبت سيستم عامل ويندوز مـدرن به متدولوژي شيء AUPو

 تر سيستم عامل است. تر و سريع مفاهيم مدرن

افزار در قالـب   هاي چابك از طريق يك فرآيند تكرار شونده، به تحويل زودهنگام نرم متدولوژي
پردازند. هر افزايش يك نسـخه اجرايـي    هاي مختلف و جلب حداكثري رضايت مشتري مي افزايش
شـود. بـا    افزار به شكل تكرارشونده به مشـتري تحويـل مـي    افزار است كه در طي فرآيند نرم از نرم

در افزار نهايي تبـديل شـود.    تر شده تا به شكل نرم افزار، كامل و كامل هاي نرم زمان افزايش گذشت
توليـد   ير سرتاسـر چرخـه  دري و بهبـود تـدريجي   يگويكرد مبتني بر تكرار و تكامل، فرصت يادر

ت. شـ ر طول پروژه، امكان تصحيح به موقع اشتباهات وجود خواهـد دا دفراهم است. بدين ترتيب، 
ويكـرد مبتنـي   ر ورت بروز اشتباه در يك تكرار، امكان جبران آن در تكرار بعدي وجود دارد.در ص

مبتني بر تكرار  رويكرد. ريزي مستمر و پويا در طول پروژه نيازمند استبر تكرار و تكامل به برنامه
بـه  اسـت.  ر تـ  كه هريك از قبلي كامـل  دهدمي را ارائه افزار نرماز هايي  و تكامل در هر تكرار نسخه

در  شـود.  مي توليد افزار نرمتري از كامل يتكاملي در هر دور از تكرار نسخههاي ر مدلدبيان ديگر 
افزار ترجيح بيشتري به انجام مراحـل تحليـل و طراحـي     تر نرم هاي چابك، تحويل سريع متدولوژي

د. علـت اصـلي   دارد، اگرچه به هيچ وجه نبايد از انجام مراحل تحليل و طراحـي صـرف نظـر كـر    
افزارهـاي جديـد مـدام درحـال تغييـر و تحـول        هاي چابك اين است كه نـرم  استفاده از متدولوژي

افزار جهت تطابق بـا قـوانين و نيازهـاي محـيط عمليـاتي       هستند، علت اين تغييرات مكرر، نياز نرم
فـزار،  ا ي زودهنگـام نـرم   هاي چابك ضـمن ارائـه   متدولوژي خودش و يا پيشرفت تكنولوژي است.

افـزار نيـز بـه دليـل رويكـرد تكـرار و تكامـل بسـيار منعطـف اسـت. در            نسبت بـه تغييـرات نـرم   
هـاي   افزار با جزئيات كمتري نسـبت بـه متـدولوژي    ي نرم هاي توسعه هاي چابك فعاليت متدولوژي

  هـاي اصـلي يــا   شـود. در واقـع تنهــا وظـايف ضـروري حاضـر در فعاليـت       تـر انجـام مـي    قـديمي 
framework activity      مورد توجه قرار گرفته و از انجام ديگر وظـايف غيرضـروري چشـم پوشـي

                                                                                                                      
1 Extreme Programming 
2 Adaptive Software Development 
3 Dynamic System Development Method 
4 Agile Unified Process 
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شـود، مهندسـي    هـاي چابـك پيشـنهاد مـي     شود. به همين دليل نام ديگري كه بـراي متـدولوژي   مي
  است.  software engineering liteافزار سبك يا  نرم

چابك باشد، به عبارت ديگر  در بحث مديريت منابع انساني و غيرانساني نيز، اين مديريت بايد
گردند. به بيـان  هاي چتري ايجاد ميهاي چارچوبي و فعاليتافزاري به واسطه فعاليتهاي نرمپروژه

افـزار) بايـد   هاي چارچوبي (فرآيند توليد نرمديگر مطابق آنچه پيش از اين نيز گفتيم نه تنها فعاليت
هـاي چتـري،   يكـي از فعاليـت   مثال برايهاي چتري نيز بايد چابك باشد، چابك باشد، بلكه فعاليت

گيري از منابع انساني (مانند مديران رده باال) و غيرانساني (مانند اطالعات پروژه) است كـه   پشتيبان
  بايد به شكلي چابك و سريع و تا دير نشده است انجام گردد.

هـا بـه صـورت خـود      د گفت كـه ايـن تـيم   هاي چابك باي هاي متدولوژي همچنين در مورد تيم
ها با اختيـارات بيشـتري نسـبت بـه ديگـر       تشكيل شده و اعضاي آن (Self-Organizing)ده مانساز
تيم گردد.  هاي كاري مي كنند. كه اين خود سازماندهي سبب چابكي تيم افزاري عمل مي هاي نرم تيم

كنـد و   يم خودش به تعهداتش عمل ميخودسازمانده خودش كنترل كارهايش را برعهده دارد. اين ت
كند. هيچ چيز بـه ايـن انـدازه انگيـزه را در يـك تـيم از بـين         هايي براي انجام آنها تعريف مي طرح
ي پـذيرش مسـئوليت بـراي     برد كه آدم ديگري برايش تعيين تكليف كند و هيچ چيز به انـدازه  نمي

  ند.ك تعيين وظايف و انجام تعهدات در تيم ايجاد انگيزه نمي
خواهـد، مقـدمات چـابكي بايـد فـراهم گـردد، تـا         كنيم كه چابكي، مقدمه مي باز هم تأكيد مي

ها و كارها را سازماندهي كنيـد كـه همـه     پيشرفت پروژه چابك باشد، در يك بيان ساده، طوري تيم
چيز چابك و سريع باشد و عاملي نتواند روند رو به جلوي پيشرفت پروژه را مختل نمايد، بـه هـر   

 دليلي.

بيني چگونگي تكامل يـافتن يـك سيسـتم كـامپيوتري، بـراي مثـال يـك         در اقتصاد نوين، پيش
ي كاربردي مبتني بر وب، در گذر زمان، غالبا كاري دشوار اسـت. شـرايط بـازار بـه سـرعت       برنامه

ر يابد و تهديدهاي رقابتي بدون هشـدار قبلـي ظهـو    كند، نيازهاي كاربران نهايي تكامل مي تغيير مي
ها قبل از شروع پروژه نخواهيد بـود. بايـد    كند. در بسياري شرايط، قادر به تعريف كامل خواسته مي

   به قدر كافي چابك باشيد تا بتوانيد به يك محيط عملياتي متغيير پاسخ دهيد.
بردار است. به ويژه اگر كنترل نشده باشد يا مديريت ضـعيفي بـر آن اعمـال شـود.      تغيير، هزينه

هاي ناشـي از   هاي چابك، توانايي آن در كاهش دادن هزينه هاي متدولوژي بارزترين ويژگييكي از 
  افزار است.  تغيير در سرتاسر فرآيند نرم

هاي پديد آمده از يـك واقعيـت جديـد، باعـث      آيا اين شرايط بدان معناست كه شناخت چالش
افزار را ناديده بگيريد؟  دسي نرمها و ابزارهاي ارزشمند مهن ي اصول، مفاهيم، روش شود كه همه مي

دهـد و   هاي مهندسي بـه تكامـل خـود ادامـه مـي      افزار نيز همانند كليه رشته مطقا خير! مهندسي نرم
  هاي ناشي از تقاضا براي سرعت را نيز پاسخگو باشد. توان آن را طوري تطبيق داد كه چالش مي

اي است كـه بـه وفـور بـه      واژه ابكيچتر،  افزار مدرن اين روزها هنگام توصيف يك فرآيند نرم
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رسد. تيم چابك تيمي فرز و چاالك است كه قادر است به تغييرات پاسخ مناسـب بدهـد.    گوش مي
افزارهايي كـه   شويم. تغييرات در نرم افزار، بسيار با آن مواجه مي تغيير چيزي است كه در توسعه نرم

رات به دليل تكنولوژي جديد، و يا هر نوع شدن هستند، تغييرات در اعضاي تيم، تغيي درحال ساخته
كند،  تغييري كه ممكن است بر محصول درحال ساخت يا محصولي كه محصول نهايي را ايجاد مي

هايي بـراي پشـتيباني از    دهيم بايد خود حاوي ويژگي افزار انجام مي تاثيرگذار باشند. هرآنچه در نرم
افزار توسـط افـرادي    داند كه نرم ست. تيم چابك ميافزار ا تغييرات باشد، چيزي كه قلب و روح نرم

، همكـاري هاي اين افراد و توانايي ايشان در  كنند و مهارت يابد كه در قالب تيمي كار مي توسعه مي
ي اصلي موفقيت پروژه است. چابكي، بيشتر خاصيت خـود را مرهـون دانـش نهفتـه در تـيم       هسته

  است و نه در دانش نوشته شده روي كاغذ.

  هاي تغيير چابكي و هزينه
افزار كه چند دهه تجربـه پشـتيبان آن اسـت، حكايـت از آن دارد كـه       عقل سليم در توسعه نرم

يابد. پاسخگويي به تغيير در فعاليت  ي تغيير به صورت غيرخطي با پيشرفت پروژه افزايش مي هزينه
است، نسبتا آسان و بـا هزينـه   ه آوري خواسته افزاري مشغول جمع كه تيم نرم ارتباطات يعني هنگامي

بنـدي پـروژه    اندك است. و زمان مورد نياز براي پاسخ به اين نوع تغييرات تاثيري عميـق بـر زمـان   
نخواهد داشت. اما اگر چند ماه جلوتر برويم، چطور؟ فرض كنيد تيم درحال انجام فعاليـت تسـت   

درخواسـت تغييـري عمـده در    هد و ناگهان مشـتري   است، چيزي كه نسبتا در اواخر پروژه رخ مي
ها، مدل تحليل، مـدل طراحـي،    هاي سيستم را دارد. اين تغيير نياز به اصالح ليست نيازمندي قابليت

مثال ساخت سه قطعه جديد و اصالح و ويرايش پنج قطعه قـديم، و   سازي و تست دارد، براي پياده
رود و  ها به سرعت باال مي هزينهبه تبع موردهاي تست جديد نيز بايد طراحي شوند. در اين شرايط 

زمان الزم براي حصول اطمينان از اينكه تغييرات بدون برجاي گذاشتن اثرات جانبي اعمـال شـود،   
  قابل چشم پوشي نخواهد بود. 
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سـازي اطالعـات، افـزايش     آل (پنهـان  يك فرآيند چابك با رعايت اصول طراحي معماري ايـده 
كند. به اين ترتيب، تيم  تسطيحتواند، هزينه تغيير را  ياتي) ميانسجام، كاهش اتصال و استقالل عمل

اي قابـل   افزاري قادر به پاسخگويي به تغييرات در اواخر پروژه خواهد بود، بـدون اينكـه ضـربه    نرم
هـاي چابـك    تر گفتيم، متدولوژي مالحظه از نظر زمان و هزينه به پروژه وارد آيد. همانطور كه پيش

هـاي چابـك از    يشي با ساير توصـيه كه تحويل افزا شود. هنگامي شامل تحويل افزايشي محصول مي
تلفيق شـود، زمـان    (دو نفري بر روي يك كامپيوتر) نويسي زوجي قبيل تست واحد مستمر و برنامه

 يابد. و هزينه اعمال تغييرات بيشتر هم كاهش مي

  فرآيند چابك
پذيري برخوردار باشد. ولـي انطبـاق پيوسـته و بـدون پيشـروي از       فرآيند چابك بايد از انطباق

افزار چابك، بايد روند انطباق به طور  وفقيت چنداني برخوردار نيست. بنابراين، در يك فرآيند نرمم
افـزاري چابـك نيـاز بـه      افزايشي انجام پذيرد. براي دستيابي به انطباق افزايشي و تدريجي، تيم نرم

دهنده به دريافـت   هاي الزم را انجام دهد. يك عامل شتاب بازخورد از مشتري دارد، تا بتواند انطباق
اي اوليه از سيستم عملياتي بـه مشـتري اسـت. از ايـن رو، راهبـرد       بازخورد مشتريان، نمايش نمونه

هـاي اوليـه قابـل اجـرا يـا       افزار يعنـي نمونـه   هاي نرم توسعه افزايشي را بايد نهادينه ساخت. نسخه
شتري تحويل داده شـوند تـا   هاي زماني كوتاه مدت به م هايي از سيستم عملياتي بايد در دوره بخش

روند انطباق بتواند همگام با روند تغييرات ادامه يابد. مشتري به كمك اين رويكرد مبتني بر تكـرار  
افـزار را مرتبـا ارزيـابي كنـد، بازخوردهـاي الزم را بـراي تـيم         تواند، هر نسخه از نـرم  و تكامل مي

  هت پاسخگويي به بازخوردها تاثير بگذارد.هاي به عمل آمده ج افزاري فراهم سازد و بر انطباق نرم

  اصول چابكي
خواهند بـه چـابكي دسـت     ) دوازده اصل براي كساني كه ميAgile Allianceدر پيمان چابك (

  پيدا كنند، تعريف شده است.  
افزارهـاي ارزشـمند،    جلب رضايت مشـتري از طريـق تحويـل زودهنگـام و پيوسـته نـرم       -1

 بيشترين اولويت را نزد ما دارد.

ها حتي در اواخر فرآيند توسعه. كـه مزيتـي رقـابتي مـابين      پذيرا بودن تغييرات در خواسته -2
 افزار است. هاي سازنده نرم شركت

هـاي زمـاني    افزارهاي كاري از دو هفتـه گرفتـه تـا دو مـاه، كـه بـازه       ي نرم تحويل پيوسته -3
 تر بايد در اولويت قرار داده شوند. كوتاه

 اري بايد در سرتاسر پروژه هر روز باهم كار كنند.اندركاران و افراد تج دست -4

ســازي محــيط و پشــتيباني مــورد نيــاز آنهــا و  ســپردن پــروژه بــه افــراد بــاانگيزه، فــراهم -5
 كردن به آنها در انجام كارها. اطمينان
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  ترين و موثرترين روش انتقال اطالعات به درون و بيرون تـيم توسـعه، گفتگـوي     اثربخش -6
 رو در رو است.

 زاري كه به درستي كار كند، ميزان اصلي در سنجش پيشرفت كاري است.اف نرم -7

بخشند. سـازندگان و مشـتريان بايـد قـادر بـه       فرآيندهاي چابك، توسعه پايدار را ارتقا مي -8
 حفظ سرعت ثابت در مسير پيشرفت كار باشند.

يش سـازي اطالعـات، افـزا    آل (پنهـان  توجه پيوسته به اعتالي فني و طراحي معماري ايـده  -9
 شود. انسجام، كاهش اتصال و استقالل عملياتي)، باعث افزايش چابكي مي

 سازي ضروري است، يعني هنر به انجام رساندن كارهاي انجام ناپذير. ساده -10

سـازي، سـاخت و    ريـزي، مـدل   هاي چارچوبي(ارتباطات، برنامه بهترين دستاورد از فعاليت -11
هـا،   تحليـل بهتـرين  د. بـه بيـان ديگـر    كننـ  هاي خود سـازمانده ظهـور مـي    استقرار) از تيم

 شود.هاي خود سازمانده منتج مينيازها از تيمشناسايي ها و ها، معماري طراحي

دهـد و   هاي زماني منظم، بازخوردي از ميزان بهبود اثربخشـي خـود ارائـه مـي     تيم در بازه -12
 كند. سپس رفتار خود را مطابق اين بازخورد تنظيم مي

شـوند و در برخـي    مي فرآيندهاي چابك با وزن مساوي به كـار بـرده نمـي   اين دوازده اصل در تما
شـود.   تر مـي  شود يا دست كم نقش آنها كمرنگ ها از اهميت يك يا چند اصل چشم پوشي مي مدل

هاي فرآيند چابـك اغلـب حفـظ     اين اصول تعيين كننده هسته و جوهره چابكي هستند كه در مدل
  خواهند شد.
افــزار نيســت. نبايــد بــين چــابكي و  گــرفتن مهندســي نــرم چــابكي بــه معنــي ناديــده توجــه:

افـزار انتخـاب شـود كـه      افزار يكي را انتخاب كرد، بلكه بايد يك رويكرد مهندسي نـرم  نرم مهندسي
هـاي فاقـد خالقيـت هسـتند كـه تـرجيح        يـك مشـت آدم   سنتيشناسان  چابك هم باشد! اما روش

قص تهيه كنند تا اينكه سيستمي كاري ارائه دهند كه نيازهـاي مشـتري را   دهند مستنداتي بدون ن مي
افزار نيست، بلكه اتفاقا چـابكي   برآورده سازد. مكتب چابكي به معني خروج از مكتب مهندسي نرم

افزار است امـا   آل مهندسي نرم به معني ورود و دقت بيشتر بر اصول اساسي و طراحي معماري ايده
هـا از هـر دو مكتـب، بيشـترين بهـره       چابكي بيشتر. با در نظر گرفتن بهترين ايدهاينبار با سرعت و 

  دست نخواهد آمد. عايد خواهد شد و چيزي از تخريب ديگري، به

   XPمتدولوژي 
) پركـابردترين  Extreme Programmingنويسـي حـدي (   يـا متـدولوژي برنامـه    XPمتدولوژي 

  و يــا  XPهــاي  ســت. ايــن متــدولوژي بــا نــامافــزار بــه شــيوه چابــك ا رويكــرد در توســعه نــرم
X-programming نويسـي حـدي ايـن     شود. علت نامگذاري اين متدولوژي به برنامه نيز شناخته مي

دهـد.   نويسي را با تاكيد بيشتري انجـام مـي   ي برنامه هاي ديگر، مرحله است كه نسبت به متدولوژي
هاي  كند. در اين متدولوژي فعاليت اده ميگرا جهت توسعه برنامه استف از روش شيء XPمتدولوژي 
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نويسي و تست  ريزي، طراحي، برنامه ) شامل چهار فعاليت برنامهframework activities( چارچوبي
) بـه  IXP )Industrial Extreme Programmingموسوم به  XPباشد. به تازگي، شكل ديگري از  مي

است كه فرآيند چابك را مشخصا بـراي   XPپااليشي از  IXPصنعتي پيشنهاد شده است.  XPمعني 
 XPهاي بزرگ هدف قرار داده است. شكل زير گوياي روند كاركرد متـدولوژي   استفاده در سازمان

 است:

  

  )Planning( ريزي برنامه
هـاي مشـتري توسـط سـازنده طـي       ) به خواسـته listening( سپردن ريزي با گوش فعاليت برنامه

شـود. ايـن جلسـات منجـر بـه بيـان        ن سازنده و مشتري آغاز ميجلساتي غيررسمي و شفاهي مابي
هـاي   شـود. خواسـته   ها توسـط سـازنده مـي    آوري خواسته ها توسط مشتري و درك و جمع خواسته

(مورد كاربرد  use caseبراي هر گيرند، سپس در ادامه  ها قرار مي use caseشفاهي مشتري در قالب 
  شود.ييا نياز) سناريو يا شرح حال نوشته م

  باشد:سناريو بر دو طبقه اصلي و فرعي مي
از نقطـه شـروع تـا     use caseبيان روال حركت قدم به قدم كارها داخل يـك   سناريوي اصلي:

  رسيدن به يك نتيجه مطلوب (موفق). (حركت از خود موجود و رسيدن به خود مطلوب).
از نقطـه شـروع تـا     use caseبيان روال حركت قدم به قدم كارها داخل يـك   سناريوي فرعي:

  رسيدن به يك نتيجه نامطلوب (ناموفق). (حركت از خود موجود و رسيدن به خود نامطلوب).
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تواند چندين سـناريوي فرعـي   فقط و فقط يك سناريوي اصلي دارد و مي، use caseهر  توجه:
  شوند. ) نوشته ميIndex Cardسناريوها بر روي كارت شاخص ( داشته باشد.

افـزار و كاركردهـاي    افزار، خصوصيات نـرم  هاي نرم ها و ورودي در سناريوهاي اصلي، خروجي
شود. مشتري بايـد بـراي هـر سـناريو اولـويتي را مشـخص كنـد. از آنجاكـه          افزار مشخص مي نرم

بنـدي سـناريوها توسـط مشـتري،      بر پايه رويكرد تكرار و تكامل است، اين اولويت XPمتدولوژي 
شود، ضمن  سازي سناريوها توسط سازنده در هر تكرار و افزايش مي ت اولويت پيادهمنجر به شناخ

توان سناريوهاي جديدي به پروژه اضـافه نمـود و يـا سـناريوهايي از پـروژه       اينكه در هر تكرار مي
بنـدي آنهـا توسـط مشـتري،      حذف كرد. پس از درك سناريوهاي مشتري توسط سازنده و اولويـت 

هاي الزم مشـخص   سازي هر سناريو را بر حسب تعداد هفته ان الزم جهت پيادهسازنده هزينه و زم
هاي الزم جهت توسعه هر سناريو بيش از سه هفته بود، از مشتري خواسـته   كند. اگر تعداد هفته مي
بنـدي   شود كه سناريوي مورد نظر را به سناريوهاي كوچكتر تقسيم كند و دوباره آنها را اولويـت  مي

و مشتري بـا توافـق يكـديگر سـناريوهايي كـه در يـك تكـرار بايـد توسـعه يابـد را            كند. سازنده
كنند، اما ترتيب توسعه سناريوها در يك تكرار بر حسب شرايط پـروژه   بندي و مشخص مي اولويت

  شود: بر اساس يكي از سه رويكرد زير تعيين مي
 سازي شود. همه سناريوهاي موجود در يك تكرار پياده -1

سـازي شـود، بـه ايـن شـكل كـه ابتـدا         ريوهاي موجود در يك تكـرار پيـاده  برخي از سنا -2
سازي شوند. بنابراين اگر يك تكـرار يـا افـزايش تحـت      سناريوهايي با اولويت باالتر پياده

سـازي   تر پياده هاي پراولويتبندي قرار گرفت، اين مزيت وجود دارد كه سناريو فشار زمان
 اند. شده

سـازي شـود، بـه ايـن شـكل كـه ابتـدا         در يك تكـرار پيـاده   برخي از سناريوهاي موجود -3
بنابراين اگر يك تكرار يـا افـزايش    سازي شوند. سناريوهايي كه ريسك بيشتري دارند پياده

تـر   هاي پرريسـك بندي قرار گرفت، اين مزيـت وجـود دارد كـه سـناريو     تحت فشار زمان
  اند.  سازي شده پياده

رود، بنـابراين   اساس رويكرد تكـرار و تكامـل پـيش مـي     بر XPهمانطور كه گفتيم، متدولوژي 
، مبنايي براي كار قبلي  افزايش تكرار و در شده بر روي سناريوهاي انجام شده هاي انجام گيري اندازه
بـرآورد  «، »برآورد زمـان الزم بـراي انجـام كـار    «، »برآورد ميزان كار«هاي  شامل فعاليت ريزي برنامه

آينده  بعدي است. و تكرار  در افزايش »بندي زمان«و  »مديريت ريسك«، »ارهزينه الزم براي انجام ك
  .است بسيار شبيه به گذشته نزديك، نزديك

  )Design( طراحي
 كـن  ي سادگي بنا شده است، ايـن اصـل كـه سـادگي را حفـظ      برپايه XPطراحي در متدولوژي 

)keep it simple در متدولوژي .(XP طراحي پيچيده برتـري دارد.   همواره يك طراحي ساده بر يك
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شود كه نياز وضع موجـود اسـت و قـرار بـه      در اين متدولوژي صرفا طراحي سناريوهايي انجام مي
سازي قطعي آن است، بنابراين طراحي سناريوهايي كه نياز به آن در آينده محتمل است و قرار  پياده

در جهـت حفـظ    XP. متدولوژي سازي آن قطعي نيست، در اين متدولوژي جايگاهي ندارد به پياده
پـس از شناسـايي مـوارد     كنـد.  استفاده مي CRCهاي  سادگي در فعاليت طراحي خود فقط از كارت

هـا، صـفات، متـدها و    كـالس  نويسي براي هر يك از موارد كاربرد، زمـان تعريـف   كاربرد و سناريو
هـا،  براي شناسـايي كـالس  رسد.  هاي همكار براي هر يك از موارد كاربرد مي ارتباطات ميان كالس

 CRCموسوم به  يها براي هر يك از موارد كاربرد، از تكنيك صفات، متدها و ارتباطات ميان كالس
ــارت كــه ســرواژه ــي  Class – Responsibility Collaboratorي عب ــه معن ــدل همكــاري «و ب م

هـت تعيـين و   روشـي سـاده ج   CRCسازي  . مدلشودمي استفادهباشد، مي» هاهاي كالس مسئوليت
اگر در بخشي از طراحي يك سـناريو، سـختي    هاي داخل هر مورد كاربرد است. سازماندهي كالس

) را operational prototype( ، ايجاد فـوري يـك نمونـه اوليـه عمليـاتي     XPايجاد شود، متدولوژي 
اهكـار  كند. استفاده از نمونه اوليـه عمليـاتي كـه موسـوم بـه ر      براي آن بخش از طراحي توصيه مي

باشد، دو پيامد دارد، اول اينكـه، ايـن راهكـار منجـر بـه كـاهش        ) نيز ميspike solution( خيزشي
شود و دوم اينكـه، ايـن راهكـار منجـر بـه       سازي واقعي سناريوي مورد نظر مي ريسك فني در پياده

برآورد «، »م كاربرآورد زمان الزم براي انجا«، »برآورد ميزان كار«اعتبارسنجي برآوردهاي اوليه يعني 
مربـوط بـه سـناريوي مـورد نظـر      » بنـدي  زمـان «و  »مديريت ريسـك «، »هزينه الزم براي انجام كار

  شود. مي

  )Coding( كدنويسي
شـدن كارهـاي طراحـي مقـدماتي، تـيم توسـعه بـه         پس از كشف سناريوهاي مشتري و انجـام 

هريك از سناريوهايي كـه قـرار   كند تا  تهيه مي» آزمون واحد«پردازد، بلكه يك سري  كدنويسي نمي
كـه   است در نسخه جاري يعني تكرار فعلي گنجانده شود، مورد تست و بررسي قرار گيرد. هنگامي

تواند توجه خـود را بـه آن چيـزي معطـوف كنـد كـه بايـد         آزمون واحد تهيه شد، سازنده بهتر مي
تـوان   دها كامـل شـدند، مـي   كه كـ  سازي شود تا آزمون را با موفقيت پشت سر بگذارد. هنگامي پياده

  تست واحدي را بالفاصله انجام داد و در نتيجه، بازخوردي فوري را حاصل كرد.
) است كـه  pair programmingنويسي زوجي ( ، برنامهXPترين مفاهيم متدولوژي  يكي از اصلي

دو نفـر  كند كه براي توليد كد هر سناريو،  توصيه مي XPدر مرحله كدنويسي قرار دارد. متدولوژي 
زيرا دو فكر غالباً بهتر از يك از اعضاي تيم توسعه بر روي يك كامپيوتر اقدام به كدنويسي نمايند. 

فكر است، مانند حضور مؤلف، هنگام تايپ يك كتاب، كـه بـه كشـف زود هنگـام خطاهـا كمـك       
يس ديگـر در  نـو  شود، برنامـه  نويسان نوشته مي كه برنامه توسط يكي از برنامه درواقع زماني كند. مي

كه به آن تضـمين كيفيـت   كند.  ) ميreview( همان لحظه كد را با هدف كشف خطاهاي آن بازبيني
  شود.درنگ نيز گفته مي بي
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نويسند در كنـار كـار    كنند، كدي كه مي نويسان زوجي كار خود را كامل مي به موازاتي كه برنامه
 كننـده  صورت روزانـه توسـط تـيم يكپارچـه     شود. در برخي موارد، اين كار به ديگران قرار داده مي
 نويسـان زوجـي، مسـئوليت جامعيـت تـدريجي      شود. در مـوارد ديگـر، برنامـه    (جامعيت) انجام مي

به پرهيـز از مشـكالت   » جامعيت تدريجي پيوسته«(افزايشي) را نيز برعهده دارند. اين راهبرد يعني 
سازد كه  فراهم مي )smoke testingكند و يك محيط تست دود ( سازگاري و ايجاد واسط كمك مي

  كند. به كشف زودهنگام خطاها كمك مي

ي سادگي بنا شـده اسـت، بنـابراين     برپايه XPتر گفتيم، طراحي در متدولوژي  همانطور كه پيش
منـدي يـا مـزه)     ، از كيفيت الگوريتمي (غيروظيفـه XPهاي  اين دغدغه وجود دارد كه گاهي طراحي

براي مرتفع نمودن اين دغدغه، روش فـاكتورگيري مجـدد    XPمتدولوژي مناسبي برخوردار نباشد. 
كند. بنابراين با وجود اينكـه روش فـاكتورگيري مجـدد در     ) را پيشنهاد ميrefactoringيا بازآرايي (

سازي طراحـي   شود اما ماموريت آن ارتقاء كيفيت الگوريتمي و خوشمزه مرحله كدنويسي انجام مي
يا بازآرايي، فرآيند تغيير، بهبود و ارتقاء كيفيت كد است، بازآرايي، كـد را   است. فاكتورگيري مجدد

دهـد   كند، بازآرايي، ساختار داخلي كد را بهبود مـي  كند، بازآرايي، كد را تغييرپذيرتر مي خواناتر مي
ي كـد  اما بدون آنكه بازآرايي، رفتار بيروني كد را اصالح كند، به عبارت ديگر بازآرايي، رفتار بيرون

 دهد. هاي كد را تغيير نمي ها و خروجي كند يعني ورودي را اصالح نمي

سازي و بهبود كد است. اين كار احتمال وجود  بازآرايي، يك روش مناسب جهت اصالح، ساده
دهد. واضح است كه عمل بازآرايي پـس از توليـد كـد بايـد انجـام شـود.        خطا در كد را كاهش مي

شود كه عالوه بر بهبود ساختار داخلي كد، فعاليـت طراحـي نيـز در طـول      ميبازآرايي منجر به اين 
فعاليت كدنويسي دستخوش تغيير، تحول و بهبود شود. يعني هم قبـل از كدنويسـي و هـم بعـد از     

اسـت، امـا شـعار    » سـادگي «كدنويسي طراحي درحال انجام است. شعار طراحي قبل از كدنويسـي  
است. و اين كدنويسي است، كه راهنمايي الزم بـراي چگـونگي   » كيفيت«طراحي بعد از كدنويسي 

  سازد. بهبود بخشيدن به طراحي را فراهم مي

  (Testing) تست
(يكپارچگي) در مرحله كدنويسي  شروع زودهنگام و غيررسمي آزمون واحد و آزمون جامعيت
ون اعتبارسنجي (يكپارچگي) و آزم است، اما ادامه آن و شروع رسمي آزمون واحد، آزمون جامعيت

يك بخش، يك جزء يـا يـك    صحت عملكرد يا روند اجراي واحد آزمون در مرحله تست است.
دهـد.  هاي ديگر برنامه مـورد تسـت و ارزيـابي قـرار مـي     مولفهافزار را مستقل از ساير مولفه از نرم

كنـار  اعتبارسنجي عملكـرد يـا رونـد اجـراي چنـدين مولفـه در        ،سازيجامعيت يا يكپارچه آزمون
هـا  مـابين آن نقاط اتصال  افزار ايجاد شده در كنار يكديگر به همراههاي نرميكديگر و يا كل مولفه

بـه   ي برنامـه هاافزار ممكن است هر يك از مؤلفهدر يك نرم دهد.را مورد تست و ارزيابي قرار مي
زيرا ممكن است به دليـل  تنهايي درست عمل كنند اما تركيب آنها با يكديگر به درستي عمل نكند. 
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ها قادر نباشند در كنار يكـديگر،  ها، اين مولفهعدم تنظيم درست نقاط اتصال و ارتباطي مابين مولفه
شـدن  تـدريجي يكپارچـه  تسـت   جهت جامعيت، آزمونكاركرد مورد انتظار را نشان دهند. بنابراين 

هاي منظور از نقاط اتصال مابين مولفه گيرد.مورد استفاده قرار ميهاي برنامه در كنار يكديگر مولفه
هاي مرتبط با هم هست، مانند فراخوني بـا  مرتبط با هم، همان كانال يا محل تبادل داده مابين مولفه

هاي مرتبط با هم درست تنظيم نشوند مقدار يا فراخواني با ارجاع. اگر اين نقاط اتصال مابين مولفه
اتصال از بين بروند مانند حالتي كه يك متغيـر دوبـايتي بـه     ها در گذر از اين نقاطممكن است داده

شود، در واقع در اين حالـت بخشـي   يك متغير يك بايتي در روش فراخواني با مقدار پاس داده مي
واضـح اسـت كـه،     نيز موسوم است. واسط مولفهها از دست رفته است. اين نقاط اتصال به از داده

كردن مشكالت بـزرگ   د ساعت يكبار، نسبت به برطرفبرطرف كردن مشكالت كوچك در هر چن
برد، بنابراين بهتر است آزمون جامعيت به شكل روزانـه   درست قبل از پايان مهلت، زمان كمتري مي

بايسـت آزمـون    ) نيز مـي refactoringو به روش آزمون دود انجام شود. پس از انجام بازآرايي كد (
اعتبارسنجي، اعتبارسنجي عملكـرد يـا رونـد     د. آزمونجامعيت به روش آزمون رگرسيون انجام شو

مورد تست و  آسان و سهلدر شرايط  افزار ايجاد شده در كنار يكديگر راهاي نرماجراي كل مولفه
يابـد،   تنها بـراي يـك مشـتري توسـعه مـي      افزار سفارشي نرمكه يك  هنگامي دهد.ارزيابي قرار مي

هـا كنـد. آزمـون     ي خواسـته  شود تا مشتري را قادر به اعتبارسنجي كليـه  اجرا مي »1آزمون پذيرش«
توانـد از يـك آزمـون     شـود، مـي   افزار، توسط مشـتري انجـام مـي    پذيرش، كه به جاي مهندس نرم

ي سيستماتيك را شامل شـود. درواقـع، آزمـون     ريزي شده هاي برنامه غيررسمي تا يك سري آزمون
ض يك هفته يا يك ماه انجام داد و لذا كشف خطاهايي كه ممكـن اسـت   توان در عر پذيرش را مي

، آزمـون اعتبارسـنجي   XPشـود. در متـدولوژي    پذير مي سيستم را با گذشت زمان تنزل دهد، امكان
شود. مبناي آزمون پذيرش توسـط مشـتري، كنتـرل كـاركرد همـان       توسط آزمون پذيرش انجام مي

  است. ر تكرار يا افزايش بيان شدهسناريوهايي است كه توسط مشتري در ه

   XPهاي متدولوژي  ارزش
پنج ارزش تعريف شده است كه مبنايي بـراي انجـام صـحيح همـه كارهـاي       XPدر متدولوژي 

هـا،   اي بـراي فعاليـت   هـا بـه عنـوان محركـه     است. هركدام از اين ارزش XPموجود در متدولوژي 
  به صورت زير است:ها  رود، اين ارزش به كار مي XPها و وظايف  كنش
برقراري ارتباطات نزديك به شكل رو در رو و غيررسمي ): communicationارتباطات ( -1

هاي دقيق و واضح مشتري و پرهيـز   سازي خواسته مابين سازنده و مشتري جهت مشخص
از برقراري ارتباط با مشتري برپايه تهيه مستندات پـرحجم. هـدف اصـلي ايـن ارتباطـات      

 ) است.customer storiesعيين سناريوهاي مشتري (شناخت نيازها و ت

                                                                                                                      
1 Acceptance Test 
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براي دستيابي بـه سـادگي، بـه سـازندگان توصـيه       XPمتدولوژي ): Simplicityسادگي ( -2
كند كه فقط نيازهاي فعلي بررسي و طراحي شوند و بررسي و طراحي نيازهـاي آينـده    مي

به آينده واگذار شود و به حال آورده نشود. طراحي نيز بايد ساده باشد و اگر نياز به بهبود 
 شود. بود، بازآرايي مي

اي بـه بـازخورد    تيم توسعه بايـد توجـه ويـژه    XPي در متدولوژ ):Feedbackبازخورد ( -3
محصول، مشتري و حتي خود تيم توسعه داشته باشد. با ايجاد هر كالس مربـوط بـه يـك    

use case شـود و   هاي مورد انتظار انجام مـي  آزمون واحد بر روي هر كالس مطابق قابليت
تحت بررسي آزمـون  در كنار هم  use caseهاي همكار درون يك  به تدريج كاركرد كالس

گيـرد. در نهايـت نيـز آزمـون اعتبارسـنجي توسـط آزمـون         (يكپارچگي) قرار مي جامعيت
هـاي تحـويلي در هـر     use caseسازي سناريوهاي موجـود در   پذيرش بر روي نحوه پياده

ريـزي   ريزي افزايش بعدي، بازخورد برنامه شود. همچنين در هنگام برنامه افزايش انجام مي
 گيرد. مورد استفاده قرار مي افزايش قبلي

پايبنــدي سـفت و ســخت بـه برخــي   ): disciplineيــا انظبـاط (  )Courageشـجاعت (  -4
توانـد انظبـاط    ي بهتر مي به جسارت و جرات نياز دارد. يك واژه XPهاي متدولوژي  جنبه

هـاي   باشد. اغلب تمايل و فشار براي انجام طراحي نيازهاي آينـده وجـود دارد. اكثـر تـيم    
آورنـد، بـا ايـن اسـتدالل كـه طراحـي بـراي آينـده در          افزاري هم سر تسليم فرود مـي  نرم

چابك بايد انظبـاط و   XPشود. اما تيم  جويي در زمان و تالش مي بلندمدت منجر به صرفه
شجاعت الزم براي طراحي در امروز و زمان حـال را داشـته باشـد. و در عـين بدانـد كـه       

سازي آنهـا   رز چشمگيري تغيير كند كه طراحي و پيادههاي آينده ممكن است به ط خواسته
 گردد. ها مي كاري و اتالف زمان و هزينه در زمان حال منجر به دوباره

هاي فـوق، احتـرام متقابـل     كردن هريك از ارزش تيم چابك، با محقق: )Respectاحترام ( -5
افزار ايـن   اي نرمه كند. با تحويل موفق هريك از نسخه ميان سازنده و مشتري را برقرار مي

  شود. بيشتر و بيشتر نيز مي XPاحترام و اعتقاد بر موثر بودن متدولوژي چابك 

   Scrumمتدولوژي 
است كـه در يـك    ورزش گروهي شده است. راگبي از بازي راگبي گرفته Scrumنام متدولوژي 

شـكل   بيضـي تـوپ  شكل در دو سوي زمين و با يـك   H هاي با دروازه شكل زمين چمن مستطيل
است به طوري كـه وقتـي خطـايي     راگبي شود. اسكرام در واقع يك شروع دوباره در بازي بازي مي

آغـاز  	گـردد از روش اسـكرام بـراي    دهد يا اينكه تـوپ از زمـين خـارج مـي     در اين بازي روي مي
هايشـان را  ، سرشـوند  دور هم جمع ميها  به اين شكل كه همه بازيكن شود. بازي استفاده مي دوباره
   .افتد اسكرام در بازي راگبي بسيار اتفاق مي ،دكنن و شروع مجدد مي دگيرن ميپايين 

هـاي   . اينكه در هريك از فعاليـت افزار است يك روش گروهي براي توليد و توسعه نرم اسكرام
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سازي، تست و استقرار چه وظايفي بايـد   ريزي، تحليل، طراحي، پياده چارچوبي شامل ارتباط، برنامه
  پردازيم. شود كه در ادامه به آن مي ها مشخص مي sprintانجام شود، توسط 

   (scrum roles)هاي اسكرام  نقش
هبر اسكرام وظيفه دارد تا تمامي اعضاي تيم را هـدايت و  ر  (scrum master) :اسكرام مستر �

راهنمايي نمايد تا هيچ يك از اعضاي تيم از چارچوب و قوانين اسكرام خارج نشـوند. رهبـر   
اسكرام نقش مدير را ندارد بلكه تنها وظيفه رهبري تيم را بر عهده دارد تا با رفع مشـكالت و  

، اجراي اسـكرام را بهبـود   ادر به رفع موانع نباشندي تيم قدر صورتي كه اعضا، ش روموانع پي
 .بخشد

  (Stakeholders) نماينـده ذينفعـان  محصول كه صاحب   (product owner) :محصولصاحب  �
هبر اسكرام و تـيم  هاي خود به تيم توليد، با ر منديبا اعالم دقيق نياز ،است  business پروژه و

پاسـخ داده و همـواره در    توليد بايد به سواالت تيم محصولنمايد. صاحب  توليد همكاري مي
 .دسترس باشد

افـراد ايـن تـيم در چـارچوب قـوانين        (development team) :افزار تيم توليد و توسعه نرم �
درخواسـت كـرده اسـت، مـي پردازنـد. تعـداد        محصـول ام، به توليد آن چه كه صاحب اسكر

معنا شـود و نـه    اعضاي تيم توليد نه بايد آن قدر كم باشد كه همكاري گروهي و كار تيمي بي
گير گردد. تعـداد   آن قدر زياد باشد كه هماهنگي بين اعضاي تيم تبديل به امري دشوار و وقت

نفـر اعضـاي ايـن تـيم را تشـكيل       9 تـا  6اعضاي تيم توليد، بستگي به پروژه دارد اما معموال 
 .دهند مي

  روند كاركرد اسكرام  
  (iterative)شـونده هـاي تكرار  دهند. در متـدولوژي  تشكيل مي ها sprintهسته اصلي اسكرام را 

هـا بـه تـدريج محصـول كامـل       وجـود دارد كـه در ايـن دوره     (iteration)هاي زماني تكراري دوره
شود كه در پايان  يك محصول، تعدادي تكرار در نظر گرفته ميگردد. بدين صورت كه در توليد  مي

شونده در هاي زماني تكرار زماني هر تكرار، يك محصول قابل ارائه وجود دارد. به اين دوره ي دوره
تر شـده و در نهايـت محصـول نهـايي      ، محصول كاملsprintگويند. در پايان هر  مي  sprintاسكرام

داراي تعريفي است كه در آن بايد مشخص شده باشد كه چه چيزي قرار  sprintگردد. هر  توليد مي
نتيجه  .ها، راهنماي ساخت و محصول خروجي نيز بايد مشخص باشند است ساخته شود، نيازمندي

  iterationهاي زماني يا در اسكرام نيز دوره iterative و incremental هاي مثل تمام متدولوژياينكه 
 شود.   يل ميتدريج تكم همحصول نهايي پروژه ب داريم كه در طي آنها

(طـول   روز 30يعنـي حـداكثر    يك دوره دو تا چهار هفته اسـت  كه معموال sprint در طي يك
توليـد   ارائـه و قابـل اسـتفاده را تـدريجا     يك محصـول قابـل   ،كند) اعضاء دوره را تيم مشخص مي
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 .كنند مي

 منـدي  وظيفهو غير مندي وظيفهنيازمندهاي  ليست  نامي است كه به Product Backlog اصطالح
 مشـتري هاي  بندي شده از نيازمندي اي اولويت شود و در حقيقت مجموعه كل يك پروژه اطالق مي

 .است كه در نهايت بايستي تحويل داده شود

 ي در طـول جلسـه   ،بايسـتي انجـام شـود    sprint كه در طي يـك  Product Backlog مواردي از
صـاحب   شـود. در طـول ايـن جلسـه،     مشـخص مـي   Sprint Planning Meeting يا sprintطراحي 

 ي هرا دربـار  )(development teamافـزار   توليـد و توسـعه نـرم    تـيم  )،Product Ownerمحصـول ( 
كنند كه چـه مقـدار    مشخص مي توليد كند. سپس اعضاء تيم آگاه مي  Product Backlog از مواردي

انجام دهند و چه ميـزان   sprint توانند در اين را مي  Product Owner از موارد مشخص شده توسط
 .بعدي هاي sprint  از آنرا در

   انجــام شــود را اصــطالحا Sprint كــه قــرار اســت در يــك Product Backlog مــواردي از
Sprint Backlog نامند. مفاد مي Sprint Backlog     و توليـد  در واقع توافقي اسـت بـين اعضـاء تـيم 
Product Owner ،شدن مفاد يك كه بعد از تصويب sprint ، تواند آنرا در طـول  كس نمي هيچديگر 

sprint هـــاي لحـــاظ شـــده در تغييـــر دهـــد. در طـــول دوره، نيازمنـــدي Sprint Backlog از  
 Product Backlog هـا  آيد ايـن نيازمنـدي   در ادامه ميشوند. اما امكان دارد به داليلي كه  حذف مي 

  .رگرددب  Product Backlog دوباره به
 همچــون (Spread Sheet) هدصــفحه گســتر افزارهــاي از نــرم تــرين روش معمــوال در ســاده

Microsoft  Excel     بـراي سـاختن و نگهـداري Product Backlog و  Sprint Backlog  اسـتفاده
 Agile هـاي  افزاري كه بـراي اسـتفاده در تـيم    توان از طيف وسيعي از ابزارهاي نرم شود، اما مي مي

  .نيز استفاده كرد اند نوشته شده
اسـت، بـه    Time Boxed در اسكرام نيـز  افزار نرم ي توسعه، iterative هاي مانند تمام متدولوژي

  شـده در  تعيـين هـاي   مـام شـود و اگـر نيازمنـدي    وقـت ت  سـر  بايسـتي دقيقـا   sprint اين معني كه
Sprint Backlog   ــي ت ــر علت ــه ه ــاره وارد  ب ــته و دوب ــار گذاش ــا را كن ــند آنه ــل نشــده باش   كمي
 Product Backlog كنند مي.  

دقيقـه بـا هـدف     15ساعت) و كوتاه حدود  24جلساتي روزانه (هر  sprintدر طول اجراي هر 
(تـيم   اعضاي تـيم كشف زودهنگام خطاها و بررسي پيشرفت پروژه توسط تيم اسكرام و با حضور 

  شود.   ) گفته ميscrum meetingشود كه به آن جلسات اسكرام ( برگزار ميتوليد و ذينفعان) 

 :در اين جلسات بايد به سه پرسش زير پاسخ داده شود

 از جلسه قبل تا اين جلسه چه كارهايي انجام شده است؟ �

 ايد؟ از جلسه قبل تا اين جلسه با چه موانعي مواجه شده �

 است انجام شود؟ از اين جلسه تا جلسه بعدي چه كارهايي قرار �
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اگرچه جلسات اسكرام به نسبت كوتاه است، اما تاثير جلسـات بـر رونـد بهبـود فرآينـد قابـل       
ترين مزاياي ايـن جلسـات اسـت. ايـن      پوشي نيست. كشف زودهنگام خطاهاي بالقوه از مهم چشم

د نيـاز  شود كه تيم پروژه زماني خطا را مرتفع كند كه هزينـه و زمـان مـور    موضوع منجر به اين مي
براي رفع آن هنوز مقداري قابل قبول است. مزيت ديگر اين جلسات آن است كـه دانـش عمـومي    

شود، بـاال رود. ايـن موضـوع     جاري انجام مي sprint تيم، نسبت به كار يكديگر و كل كاري كه در
شـود. جلسـات    ) ميself-organizingهاي خودسازمانده ( باعث استحكام كار تيمي خصوصا در تيم

شود. رهبر اسكرام ضمن هدايت جلسات،  ) هدايت ميscrum masterاسكرام توسط رهبر اسكرام (
هاي اعضا در اين جلسات را نيـز برعهـده دارد. شـكل زيـر گويـاي رونـد        مسئوليت ارزيابي پاسخ

 كاركرد متدولوژي اسكرام است:

  
و ساير ذينفعـان پـروژه    Product Owner اي به ، اعضاء تيم طي جلسهsprint بعد از خاتمه يك

در واقـع   .شود استفاده كـرد  افزار مي جاري نرم ي اند و چطور از نسخه دهند كه چكار كرده نشان مي
انـد، در قالـب يـك     شـده  سـاخته   sprintكاركردهاي جديد كه در طول اين sprintپس از اتمام هر 

تـر نيـز    شود. همـانطور كـه پـيش    افزار به صاحب محصول و ذينفعان ارائه مي افزايش جديد از نرم
ريـزي   برنامه sprintگفتيم، كاركردهاي جديد هر افزايش، دقيقا برابر تمام كاركردهايي كه در ابتداي 

از  sprintشـود در مـواقعي كـه     عث مـي با sprintشده بود، نيست. در واقع گاهي محدوديت زماني 
سـازي نشـوند. در ايـن شـرايط      بندي عقب اسـت، برخـي از كاركردهـا در آن افـزايش پيـاده      زمان
ي كاركردهاي جديد    ي ارائه شود. به مرحله هاي بعدي سپرده مي سازي اين كاركردها به افزايش پياده



 541   هاي چابك   فصل يازدهم: متدولوژي

، افزايش sprintپس از تحويل هر افزايش يا  شود. گفته مي demoيك  sprintافزار در انتهاي هر  نرم
بعـدي، بـازخورد    sprintريـزي   همچنـين در هنگـام برنامـه   شـود.   ريزي مـي  بعدي برنامه sprintيا 

  گيرد. قبلي مورد استفاده قرار مي sprintريزي  برنامه
 اهـ  sprintو از مجمـوع ايـن    آيد يبوجود م  Sprintاسكرام يكجلسات از مجموع نتيجه اينكه 

هاي پراهميـت   متدولوژي اسكرام براي انجام پروژه گردد. ايجاد مي افزار ي نرم يند توسعهآهم كل فر
 بندي بوده و همواره درحال تغيير هستند، مناسب و كارآمد است. كه تحت فشار زمان
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 )88دولتي  – IT(مهندسي    شود؟كدام مورد به عنوان يك متدولوژي شناخته مي -1

  1 (ORACLE  2 (4GT  3 (RAD  4 (X-Programming  
    
 )93دولتي  – IT(مهندسي         ؟نيستهاي زير از اصول رسيدن به چابكي ك از گزينهيكدام -2

  شرط چابكي ادغام طراحي و ساخت است. )1  
 ديگر همكاري كنند.ك) توليدكنندگان و مشتريان بايد روزانه و پيوسته با ي2  

  شود.هاي خود سازمانده منتج ميها و نيازها از تيمها، معماريبهترين طراحي )3  
) رضايت مشتري از طريق تحويل نسخ محصول بطور پيوسـته و سـريع بـاالترين اولويـت را     4  

  دارد.
    
   ؟نيست، هيچگاه درست XPدر ) Refactoringعبارت در مورد بازآرايي كد ( كدام -3

 )96 دولتي – IT(مهندسي   
 كند. ) بازآرايي، كد را خواناتر مي1  

  كند. ) بازآرايي، كد را تغييرپذيرتر مي2  
 كند. ) بازآرايي رفتار بيروني كد را اصالح مي3  

  دهد. ) بازآرايي ساختار داخلي كد را بهبود مي4     
       

 

   

 يازدهمهاي فصل تست
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 ) صحيح است.4گزينه ( -1

ORACLE  يكDBMS  ،4استGL هاي نسل چهارم را گويند و زبانRAD   يك مدل توسـعه
 يك متدولوژي چابك است. X-Programmingد. باشسريع مي

    
 صحيح است. )1(گزينه  -2

 كـن  ي سادگي بنا شده است، اين اصـل كـه سـادگي را حفـظ     پايه بر XPطراحي در متدولوژي 
)keep it simple در متدولوژي .(XP   .همواره يك طراحي ساده بر يك طراحي پيچيده برتـري دارد

ادغام طراحـي و   حذف طراحي و يا شرط چابكياما اين سادگي در طراحي به اين معني نيست كه 
  ساخت است.

    
 ) صحيح است. 3گزينه ( -3

 صورت سوال به اين شكل است:

  ؟نيست، هيچگاه درست XP) در Refactoringعبارت در مورد بازآرايي كد ( كدام
  كند. بازآرايي، كد را خواناتر مي )1

 گزينه اول پاسخ سوال نيست.

  كند. بازآرايي، كد را تغييرپذيرتر مي )2
 گزينه دوم پاسخ سوال نيست.

 كند. بازآرايي رفتار بيروني كد را اصالح مي )3

ي سادگي بنـا شـده اسـت،     برپايه XPگزينه سوم پاسخ سوال است، زيرا طراحي در متدولوژي 
مندي يـا   ، از كيفيت الگوريتمي (غيروظيفهXPهاي  بنابراين اين دغدغه وجود دارد كه گاهي طراحي

براي مرتفع نمودن ايـن دغدغـه، روش فـاكتورگيري     XPمزه) مناسبي برخوردار نباشد. متدولوژي 
ين بـا وجـود اينكـه روش فـاكتورگيري     كنـد. بنـابرا   ) را پيشنهاد ميrefactoringمجدد يا بازآرايي (

ــي  ــه كدنويســي انجــام م ــوريتمي و    مجــدد در مرحل ــت الگ ــاء كيفي ــت آن ارتق ــا ماموري شــود ام
سازي طراحي است. فاكتورگيري مجدد يا بازآرايي، فرآيند تغيير، بهبود و ارتقاء كيفيت كد  خوشمزه

كند، بازآرايي، ساختار داخلي  ذيرتر ميكند، بازآرايي، كد را تغييرپ است، بازآرايي، كد را خواناتر مي
دهد اما بدون آنكه بازآرايي، رفتار بيرونـي كـد را اصـالح كنـد، بـه عبـارت ديگـر         كد را بهبود مي

 دهد. هاي كد را تغيير نمي ها و خروجي كند يعني ورودي بازآرايي، رفتار بيروني كد را اصالح نمي

  دهد. بازآرايي ساختار داخلي كد را بهبود مي )4
  گزينه چهارم پاسخ سوال نيست.

 يازدهمهاي فصل تستپاسخ 
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