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 2بخش  توسعه چابک -6 جلسه

 XPبرنامه نویسی  .1

 XPبرنامه نویسی  .1.1

- XPپر کاربردترین رویکرد در توسعه نرم افزار به روش چابک : 

- IXP :XP  صنعتی که پاالیشی ازXP  .است برای استفاده در سازمان های بزرگ است 

 XPارزش های  .1.1

 :XPمبنای همه کارهای انجام شده در 

 ذی نفعانارتباطات اثر بخش میان  -

 سادگی یا توجه به نیازهای فوری و نه نیازهای آینده -

 بازخورد از  نرم افزار، مشتری و سایر اعضای تیم نرم افزاری -

 XPجرات، جسارت و انضباط برای پایبندی به  -

 احترام با دنبال کردن این ارزش ها  -

 XPفرایند  .1.1

 

 توضیح مراحل

 برنامه ریزی

o ها که اعضای تیم را قادر به شناخت حیطه تجاری  گوش سپردن برای جمع آوری خواسته

 مناسب برای نرم افزار سازد.

o  گوش سپردن، به ایجاد مجموعه ای از داستان ها می انجامد که خروجی الزم، برای نرم

 افزاری که قرار است ساخته شود، ویژگی ها و عملکردها را توصیف می کند.

o ( هر داستان مشابهUse Case توسط مشتری )نوشته می شود و روی یک کارت شاخص ها

 قرار داده می شود.

، سازوکاری موثر برای تفکر درباره نرم افزارهای شی گرا CRC، استفاده از کارت های XPدر  o طراحی
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 محسوب می شود. 

o در XP در. نیستند موافق آن با همه البته که شود می برداشته طراحی اهمیت روی از تاکید 

 .شود تاکید طراحی بر باید که آید می پیش مواقعی واقع،

 کد نویسی
o جفتی نویسی برنامه خواهید می اگر رو، تک های آدم از هستند پر افزاری نرم های تیم اکثر 

 .دهید تغییر ها آن در را روحیه این باید باشید، داشته باال بازدهی با

 ، از داستان های کاربر به دست می آید.XPآزمون های پذیرش  o آزمون

 XPانتقادات به  .1.1

است لذا تغییراتی که در خواسته ها به عمل می آید به صورت غیر  XPمتغیر بودن خواسته ها، زیرا مشتری عضو فعالی از تیم  -

 رسمی تقاضا می شود.

 نیازهای متناقض مشتریان در پروژه های با چند مشتری -

 خواسته ها به صورت غیر رسمی بیان می شوند. -

 فقدان طراحی رسمی -

 در توسعه چابک برنامه نویسی جفتی .1.1

نشیند و شروع به برنامه برنامه نویسی جفتی یک شیوه برنامه نویسی است که دو نفر به صورت همزمان پشت یک کامپیوتر می -

 کنند. نویسی می

 ”. navigator“کند به مشهور است و فردی که بررسی می” driver“کند به فردی که کد نویسی می -

)کسی که کیبورد در دست او نیست( باید کامپیوتری برای خود داشته باشد، نه برای توسعه بلکه برای ” navigator“فرد  -

 آزمایش نظرات خود، مرور مستندات و غیره. 

 ( باید کد نویسی کند.اوست)کسی که کیبورد در دست ” driver“فرد  -

 .دهدبرنامه نویسی جفتی کیفیت کد را افزایش می -

هی، آیا واقعا این “ گوید که دهد )به عنوان مثال وقتی که فرد پشت سر شما میی تمرکز تیم را افزایش میبرنامه نویسی جفت -

 "کار در این اسپرنت الزم است؟

گیرند. ولی همین که یک بار آن را امتحان به طور شگفت آوری اکثر افراد نسبت به برنامه نویسی جفتی موضع تدافعی می -

 .آن را یاد بگیرند کنند دوست دارند کهمی

 .ها مرتبا صورت بگیردبهتر است که جابجایی جفت -

 سایر مدل های فرایند چابک .2

 

توسعه وفقی نرم افزار 
(ASD) 

 (Scrum)اسکرام 
روش توسعه سیستم 

 (DSDM)های پویا 
 کریستال

توسعه ویژگی محور 
(FDD) 

توسعه نرم افزار ناب  
(LSD) 

مدل سازی چابک 
(AM) 

فرایند یکپارچه 
 (AUP)چابک 
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 (ASDتوسعه وفقی نرم افزار ) .3

 

 کاربرد: ساخت نرم افزارهای و سیستم های پیچیده  -

 فلسفه: همکاری انسانی و خود سازماندهی تیمی -

 را کنار بگذارید.« ما و آن ها»خواهد بود که هر گونه نگرش همکاری موثر با مشتری تنها در صورتی  امکان پذیر  -

- ASD  تاکید دارد.« خود سازمانده»بر یادگیری به عنوان عنصری کلیدی در دستیابی به تیم 

 (Scrum) اسکرام .4

 اسکرامساختار  .1.1

 شکل گرفت. 1991در اوایل دهه این روش  -

 باشد. یار مناسب میاسکرام برای پروژه هایی که تغییرات در آنها زیاد است، بس -

اسکرام شامل مجموعه ای از الگوهای فرایند می شود که بر اولویت های پروژه، واحدهای کاری قطعه بندی شده، ارتباطات و  -

 بازخورد پیاپی از مشتری تاکید دارد.

ای نرم افزاری کمک ههای مشخص به تیمها و آرتیفکتبرای توسعه چابک است که با تعریف فرآیندها، نقش چارچوبیاسکرام  -

 کند تا چابک شوند. می

شود. هر اسپرینت گفته می در اسکرام، نرم افزار به صورت مرحله به مرحله توسعه پیدا می کند که به این مراحل، اسپرینت -

 گردد.کشد و در انتها یک نرم افزار کار کننده تحویل مشتری میهفته طول می ۴تا  2معموال بین 

 انده در اسکرامتیم های خود سازم .1.1

 های خود سازمانده و میان کارکردی بنا نهاده شده است. اسکرام بر پایه تیم -

گیرد که کدام عضو تیم چه کاری را انجام دهد یا اینکه مسائل تیم اسکرام خود سازمانده است یعنی رهبر تیم تصمیم نمی -

 شوند. چگونه باید حل شوند. این امور توسط کل تیم تصمیم گیری می

تیم اسکرام میان کارکردی است یعنی هر عضو تیم باید قادر باشد هر کاری انجام دهد و از شروع شکل گیری ایده تا پیاده  -

 سازی و تحویل آن مشارکت داشته باشد.
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 فعالیت های چارچوبی: .1.1

 

 ابزارهای فرایند چابک .5

 می کنند: ابزارها در جهت پشتیبانی از عناصر کلیدی کلیه مدل های فرایند چابک کمک

 

 توضیح ابزارها

 .شوند می شروع استخدام مرحله در o اجتماعی ابزارهای

 .کنند سازی شبیه را فیزیکی حضور تا کنند، می کمک شده توزیع های تیم به o فنی ابزارهای

 .دهند می را کارگاهی قالب در کار امکان افراد به o فیزیکی ابزارهای

 تیم اعضای بین ارتباطات تسهیل o ارتباطی و همکاری ابزارهای
 

 

 تحویل تکامل طراحی تحلیل خواسته ها

استخدام افراد 
 مناسب

 همکاری تیمی
برقراری ارتباط میان  
 طرف های ذی نفع

مدیریت غیر 
 مستقیم


