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 1بخش  توسعه چابک -5 جلسه

 مقدمه .1

 توسعه چابک چیست؟ .1.1

 است: مجموعه ای از دستورالعمل های توسعهو  فلسفهتوسعه چابک تلفیقی از  

 جلب رضایت مشتری -

 تحویل افزایشی نرم افزار از ابتدای پروژه -

 تیم های پروژه کوچک با انگیزه باال -

 روش های غیر رسمی -

 افزارحداقل محصوالت کاری مهندسی نرم  -

 سادگی کلی در توسعه نرم افزار -

 برقراری ارتباط فعال و پیوسته میان توسعه دهندگان و مشتریان -

 ویژگی های توسعه چابک .1.1

 توضیح ویژگی ها

 محیط کاری جدید سریع و پیوسته در حال تغییر o اهمیت

 انجام دهنده

o  ذینفعان پروژه )مدیران،  سایرو مهندسان نرم افزار با مشارکت تشکیل یک تیم چابک خود سازمانده

 مشتریان و کاربران(

o .تیمی که سازماندهی اش بر عهده خودش است و سرنوشت اش را خود کنترل می کند 

o .تیم چابک، به ارتباطات و همکاری میان همه افراد تیم رسیدگی می کند 

 مراحل کار
o  استقرار( ولی حداقلی و فعالیت های چارچوبی پایه )ارتباطات، برنامه ریزی، مدل سازی، ساخت و

 کمینه

 یک نرم افزار عملیاتی که به موقع تحویل مشتری شود. محصول کار

 کی به وجود آمد؟ .1.1

 صادر کردند: اینفر دیگر از سازندگان نرم افزار )اتحادیه چابک( بیانیه  11توسط کنت بک و  1001در سال 

 این کار به کشف راههای بهتری نائل آمده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که:ما با انجام توسعه نرم افزار و کمک به دیگران در انجام 

 افراد و تعامل ها را بر فرایندها و ابزارها -

 نرم افزار عملیاتی را بر مستندات جامع -

 همکاری با مشتری را بر مذاکره قرارداد -

 و پاسخ به تغییر را بر دنبال کردن یک برنامه برتری دهیم. -
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 چابکی چیست؟ .2

 

نکته: مرتکب این اشتباه نشوید که چابکی این مجوز را به شما می دهد که بدون برنامه ریزی به راهکار برسید. یک فرایند الزم است 

 و انضباط ضروری است.

 چابکی و هزینه های تغییر .3

 در نمودار زیر هزینه تغییرات به عنوان تابعی از زمان در توسعه نرم افزار نمایش داده شده است:

 

 فرایند چابک چیست؟ .4

 فرض های کلیدی در فرایند چابک .1.1

پیش بینی این که کدام خواسته های نرم افزاری باقی خواهند ماند و کدام یک از آن ها تغییر می کند، دشوار است. پیش  -

 بینی این که اولویت های مشتری با پیشرفت پروزه چگونه تغییر می کند نیز به همان اندازه دشوار است.

یاری از انواع نرم افزارها، طراحی و ساخت در بین هم انجام می شوند. یعنی هر دو فعالیت را باید به طور موازی انجام برای بس -

داد، به طوری که مدل های طراحی به هنگام ایجاد، به اثباب برسند. پیش بینی این که چه مقدار طراحی مورد نیاز است، قبل 

 ساندن طراحی، دشوار است.از به کارگیری ساخت برای به اثبات ر

 تحلیل، طراحی، ساخت و آزمون ممکن است )از دیدگاه برنامه ریزی( به آن اندازه که ما دوست داریم، قابل پیش بینی نباشد. -
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 اصول چابکی .1.1

 اصل برای کسانی که می خواهند به چابکی دست پیدا کنند، تعریف شده است. 11در پیمان چابک، 

 تحویل زودهنگام و پیوسته نرم افزارهای ارزشمند، بیشترین اولویت را نزد ما دارد. جلب رضایت مشتری از طریق -

 پذیرا بودن تغییرات در خواسته ها حتی در اواخر فرایند توسعه. -

 در فرایندهای چابک، تغییرات برای مزایای رقابتی مشتریان تحت کنترل هستند. -

 تا دو ماه، که بازه های زمانی کوتاه تر باید در اولویت قرار داده شوند.تحلیل پیوسته نرم افزارهای کاری از دو هفته گرفته  -

 دست اندرکاران و افراد تجاری باید در سرتاسر پروژه هر روز با هم کار کنند. -

 سپردن پروژه به افراد با انگیزه، فراهم سازی محیط و پشتیبانی مورد نیاز آن ها و اطمینان کردن به آن ها در انجام کارها. -

 اثربخش ترین و موثرترین روش انتقال اطالعات به درون و بیرون تیم توسعه، گفتگوی رو در رو است. -

 نرم افزار کاری، میزان اصلی در سنجش پیشرفت است. -

فرایندهای چابک، توسعه پایدار را ارتقا می بخشند. حامیان، سازندگان و کاربران باید قادر به حفظ سرعت ثابت در پیشرفت  -

 ند.کار باش

 توجه پیوسته به اعتالی فنی و طراحی خوب، باعث بهبود افزایش چابکی می شود. -

 ضروری است. -هنر به حداکثر رساندن کارهایی که انجام نمی شوند –سادگی  -

 بهترین معماری ها، خواسته ها و طراحی ها از تیم های خودسازماندهی شده ظهور می کند. -

میزان بهبود اثربخشی خود ارائه می دهد و سپس رفتار خود را مطابق این بازخورد تیم در بازه های منظم، بازخوردی از  -

 تنظیم می کند.

 نکات مهم .1.1

 گرچه فرایندهای چابک با آغوش باز به استقبال تغییرات می روند، هنوز هم بررسی دالیل تغییرات اهمیت دارد. -

نرم افزاری که کار کند مهم است، ولی فراموش نکنید که انواع صفات کیفیتی از جمله قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده و  -

 داشته باشد. بایدقابلیت نگهداری را هم 

 روش های چابک بیشتر خاصیت خود را مرهون دانش نهفته در تیم است نه در دانش نوشته شده روی کاغذ. -

 سیاست توسعه چابک .1.1

 توسعه چابک در مقابل روش های سنتی

 

 نکته: نباید بین چابکی و مهندسی نرم افزار یکی را انتخاب کنید بلکه یک رویکرد مهندسی نرم افزار انتخاب کنید که چابک باشد.
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 عوامل انسانی .1.4

خصوصیات  وجود تاکید دارد.در توسعه چابک بر استعدادها و مهارت های افراد و شکل دهی به فرایند بر اساس افراد و تیم های م

 کلیدی عوامل انسانی چابک عبارتند از:

 توضیح خصوصیات

 رقابت
o  رقابت شامل استعداد ذاتی، مهارت های خاص مرتبط با نرم افزار و آگاهی کلی از فرایندی است تیم

 برای استفاده برگزیده است.

 کانون توجه مشترک

o  متفاوتی را به انجام برسانند و مهارت های متفاوتی را گر چه ممکن است اعضای تیم چابک وظایف

وارد پروژه کنند، همه آن ها باید هدف واحد، تحویل نسخه جدیدی از نرم افزار به مشتری در زمان 

 مقرر را کانون توجه خود قرار دهند.

 همکاری
o  انتشار دادن برای ایجاد اطالعاتی که همه طرف های ذی نفع را در فهم کار تیم یاری دهد، و

 اطالعات که برای مشتری ارزش تجاری در بر داشته باشد، اعضای تیم باید همکاری کنند.

 تیم باید خودمختاری داشته باشد یعنی اجازه تصمیم گیری برای مسائل فنی و پروژه. o توانایی تصمیم گیری

توانایی حل مساله با 

 حمل ابهام

o  .تیم چابک پیوسته ناگزیر از مقابله با ابهام است و پیوسته در معرض تغییر قرار دارد 

o  در برخی موارد، تیم باید پذیرای این واقعیت باشد که مساله ای که امروز در حال جل کردن آن

 است، ممکن است فردا مساله ای باشد که دیگر نیازی به حل آن نباشد.

احترام و اطمینان 

 متقابل

o یم چابک باید تیمی قوام یافته باشد که اطمینان و احترامی را از خود به نمایش می گذارد که به ت

واسطه آن اعضای تیم چنان به هم پیوسته می شوند که کلیت حاصل چیزی بیش از مجموع 

 اجزای تشکیل دهنده باشد.

 خودسازماندهی

o  برسد.تیم چابک، خودش را سازماندهی می کند تا کارها به انجام 

o .تیم، فرایند را سازماندهی می کند تا به بهترین نحو در محیط محلی اسکان یابد 

o  تیم، زمان بندی کاری را سازماندهی می کند تا به بهترین نحو، تحویل یک نسخه از نرم افزار را

 امکان پذیر سازد.

o عمل می کند و  تیم خود سازمانده کنترل کارهایش را بر عهده دارد. این تیم خودش به تعهداتش

 طرح هایی برای انجام آن ها تعریف می کند.
 


