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  چکيده

کنند انعطاف پذير  گويند که سعی می ها می ژیمتدولوای از  های چابک به مجموعه ی ژمتدولو

که   حال آن؛شناسند  میXP ژیمتدولو ها را اصوال با ژیمتدولواين . بينی کننده باشند تا پيش

ژی مطرح در متدولوچندين  تنها يکی از ژیمتدولواين 

  .اين زمينه است

ها در  ژیمتدولوای که برخی از اين  بر خالف بحث اوليه

کردند بعد از  ژی میمتدولومورد عدم وجود فرآيند در 

های ديگر در  مدتی شاهد بوديم که فرآيند البته با نام

فرآيندهای اين . ها هم مطرح شد ژیمتدولومورد اين 

امبلر . هايی با هم دارد  و تفاوتها ها شباهت ژیمتدولو

 ارائه ١ها ژیمتدولوی حيات برای اين نوع از  يک چرخه

اين نوشتار ما به بررسی در . بپوشاندها را  ژیمتدولوتمام اين کرده سعی در آن داده است که 

 و چرخه را کنيم ها با اين چرخه را بررسی می پردازيم، انطباق آن ژی چابک میمتدولوهفت 

کنيم   سعی می نيز در نهايت.ها را بپوشاند ژیمتدولودهيم تا اين  کنيم و گسترش می میاصالح 

  .ها را در قالب الگوهای فرآيند ارائه کنيم ژیمتدولوهای اين  شباهت

                                                   
1 Agile System Development Lifecycle 
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  مقدمه

ه در طی  کها ژیمتدولو از اين ای زيرمجموعهجا به بررسی  های چابک متعدد هستند ولی در اين ژیمتدولو

 و ٢، کريستالXP ،ASD ،dX، ١، اسکرامDSDMها عبارتند از  ژیمتدولواين . پردازيم اند می درس معرفی شده

FDD. از ؛ پرداخته شودها  آن به معرفی فرآيندشود سعی میتر  بيش  در اين نوشتارها ژیمتدولو در معرفی اين 

ها  ی آن کنيم و قصد بررسی مزايا و معايب و مقايسه بيان میاين فرآيندها را تنها . کنيم پرهيز مینيز بيان جزئيات 

 هستند، بنابراين از ۲ و ۱هايی از منابع   به ترتيب خالصه۲ و فصل ۱ شايان ذکر است مطالب فصل .را نداريم

  .ايم ها خودداری کرده تکرار ارجاع به مراجع در اين فصل

دهند را به دقت بررسی کنيم؛ به اين  یهايی که انجام م ها ابتدا بايد فعاليت ژیمتدولواين  برهم نهیبرای 

ی  برای آشنايی با چرخه. کنيم ژی را در بخش يک ارائه میمتدولوای از کارهای انجام شده در هر  منظور خالصه

 در بخش سوم به انطباق .دهيم ای از آن را نيز ارائه می های چابک در بخش دو خالصه ژیمتدولوحيات 

ی الگوهای   به ارائه در بخش چهارمدر نهايت. کنيم پردازيم و آن را اصالح می ی بيان شده می رخهها وچ ژیمتدولو

 در اين نوشتار کلمات مرحله، فاز، قسمت، تکرار به يک معنا در نظر .پردازيم ها می ژیمتدولوفرآيند برای اين 

  .قابل تشخيص استگرفته شده اند؛ مواردی که مفهوم اين کلمات تفاوت دارند از خود متن 

  های چابک ژیمتدولو .۱

ها در سه  ژیمتدولواين . ها هستند که خصوصيات مشترکی دارند ژیمتدولوای از   دسته٣های چابک ژیمتدولو

ها فرآيندی سبک و  فرآيند آن. تری را دارا هستند نويسی و آزمون قدرت بيش ، برنامه٤فعاليت طراحی برنامه

، بر ٧، تکاملی٦های مارپيچی ژیمتدولوها در مفاهيمی است که در  ژیمتدولوين ی ا پايه.  است٥تکراری افزايشی

 باشند و تغييرات را بپذيرند ٩پذير کنند انعطاف ها سعی می ژیمتدولواين . گرا وجود دارد  و شيئ٨مبنای پروتوتايپ

  . هستند١٠بينی کننده ها که پيش ژیمتدولوبر خالف برخی 

                                                   
1 Scrum 
2 Crystal 
3 Agile 
4 Program Design 
5 Iterative Incremental 
6 Spiral 
7 Evolutionary 
8 Prototyping 
9 Flexible 
10 Predictive 
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 از سيستم قابل اجرا و قابل شود هميت کمی پيدا کرده و به جای آن سعی میها مدل ا ژیمتدولودر اين نوع 

با استفاده از تکامل تدريجی سيستم را به تدريج کامل .  استفاده کنند١تر  به عنوان يک مدل ملموس استفاده

سعی  شود و ز میها بر مشارکت فعال کاربران حساب با ژیمتدولودر اين . ها را بپوشاند کنند تا تمام نيازمندی می

تری داده  ها به افراد اهميت بيش ژیمتدولودر اين . شود به افرادی از تيم که فعال هستند ميدان داده شود می

ها  ژیمتدولو. شود که ارتباطات انسانی برای انتقال اطالعات سيستم به کل تيم کافی هستند شود و فرض می می

ت را حفظ کنند و سرعت يکنواختی در توليد سيستم داشته کنند هميشه روند يکنواخت پيشرف چابک سعی می

ها بايد در نهايت تکنيک باشد و در عين حال سادگی در آن لحاظ  ژیمتدولوطراحی برنامه در اين دسته از . باشند

بينی شود و کارهايی انجام شود که ممکن است هيچ وقت استفاده  ها پيش ی پيچيدگی شود؛ لزومی ندارد همه

 جلسات بررسی، اصالح و .کنيم کنيم و آن را با توجه به نياز اصالح می های ممکن شروع می ا حداقل؛ بنشوند

 .توان بررسی کرد و بهبود داد ژی و فرآيند را میمتدولوها وجود دارد و حتی خود  ژیمتدولوبهبود روند کار در اين 

۱ - ۱ . DSDM  
ها دارد  ژیمتدولو در عمل شباهت زيادی با اين ها چابک ارائه شد ولی ژیمتدولوژی قبل از معرفی متدولواين 

ی  نمودارهای گرافيکی محبوبيت زيادی ندارند و همانند بقيه.  استRADهای  و استانداردی برای پروژه

شود و  عمليات به صورت تکراری افزايشی انجام می. گريز هستيم جا نيز مدل های چابک در اين ژیمتدولو

توانند به صورت  های موجود نيز می تيم. شوند شوند و دور ريخته نمی تدريج کامل میهای ايجاد شده به  پروتوتايپ

  .موازی و مستقل از هم به انجام کارهای خود بپردازند

در قبل پروژه به تامين منابع و . شود  تقسيم می٤ و پس از پروژه٣، خود پروژه٢ به سه قسمت قبل پروژههپروژ

 که ٦ و بررسی کسب و کار٥خود پروژه دو مجموعه فاز دارد؛ دو فاز امکان سنجی. پردازيم ريزی اوليه می برنامه

 که به صورت تکراری سعی در ٩سازی  و پياده٨، طراحی و ساخت٧کردن عمليات پشت سرهم هستند و سه فاز مدل

در انتها . کشند میهر بار شروع تا اتمام اين فازهای تکراری از دو هفته تا دو ماه طول . ها دارند تکميل پروتوتايپ

 قسمت خود پروژه از اين ۱ در شکل .پردازيم نيز در قسمت پس از پروژه به نگهداری سيستم با تکرار فاز اصلی می

  .کنيم فرآيند را مشاهده می

استفاده ی فيلترهای تناسب، امکان  دهيم و به وسيله ی فازهای بعدی را می ی اوليه در فاز امکان سنجی برنامه

  :فيلترهای تناسب به اين قرارند. کنيم ی مورد نظر را بررسی می ر پروژه دDSDM از

                                                   
1 Tangible 
2 Pre-Project 
3 Project-Proper 
4 Post-Project 
5 Feasibility Study 
6 Business Study 
7 Functional Model Iteration 
8 Design and Build Iteration 
9 Implementation 
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 .ها را استخراج کرد از واسط بتوان نيازمندی •

 .کاربری که دقيقا مشخص باشد داريم •

 .٢ باشد نه بر مبنای پردازش١بر مبنای کسب و کار: نبايد خيلی پيچيده باشد •

 .سازی شوند ريزی و پياده نامهبتوان جدا بر: ها نبايد پيچيده باشند نيازمندی •

 .نويسی نباشد ها قبل برنامه نيازی به استخراج کل نيازمندی •

 .بندی کرد اگر سيستم بزرگ است بتوان آن را قسمت •

 .باشدوجود داشته  در سازمان DSDMدرک  •

 
 DSDM [1]ژی متدولوفرآيند . ١ شکل

های سطح باال پرداخته، معماری سيستم و  در فاز بررسی کسب و کار به تعريف و اولويت بندی نيازمندی

ژی شديدا متدولوبايد توجه کرد که اين . کنيم  ايجاد می٣های زمانی ی توليد آن را به صورت محدوده برنامه

ها نيز قابل جا به  نيازمندی. ای که در دست است عوض کرد توان فرآيند انجام کار را برای پروژه منعطف است و می

دانيم بايد از سه بعد  طور که می همان. های زمانی و منابع دست برد توان در محدوده  نمیجا کردن هستند اما

ها و جا به جا  جا به نيازمندی ی آزادی دهيم و در اين به يکی درجه) ها و منابع زمان، نيازمندی(توليد سيستم 

هايی که بايد پياده سازی شوند   در اين فاز اولويت بندی ميان نيازمندی.ها اين آزادی اعطا شده است شدن آن

  .شود انجام می

                                                   
1 Business-Oriented 
2 Process-Oriented 
3 Time-Box 
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عمال . پردازد ها می اده از پروتايپفهای سطح باال با است فاز مدل کردن عمليات به ريز کردن برخی از نيازمندی

بديهی است که . دهد ولی درون آن چيزی نيست سازيم که عمليات سيستم را نشان می با اين کار يک پوسته می

های ما همين  شود مدل همان طوری که ديده می. اند جا مورد توجه واقع نشده ای در اين غيروظيفههای  نيازمندی

 گونه بودن شوند؛ اين به صورت سيستم نهايی ارائه میدر اثر بلوغ شوند و  ها هستند که نگهداری می پروتوتايپ

های ساختاری مانند  توان از مدل ياز میدر اين مرحله و در صورت ن. آورد ها را به بار می نهايت ملموس بودن مدل

اين . ی دامنه استفاده کرد برای مدل کردن اين جنبه) ها انتصاب عمليات و صفات به کالس(ها  نمودار کالس

  .شوند های ساختاری نيز به تدريج کامل می مدل

ی قبل  ی ساخته شده در مرحله فاز بعدی که طراحی و ساخت است به کامل کردن و پر کردن پوسته

های غير   داريم و نيازمندی١در اين مرحله آزمون مستمر. پردازد تا بتوان از آن محصول را به دست آورد می

  .شوند های ميانی نيز به عنوان مستندات نگهداری می پروتوتايپ. گيرند ای مورد توجه قرار می وظيفه

سنجی   در محيط واقعی و اعتبار٢زودنیی کارهای انجام شده به صورت يک اف سازی ارائه هدف از فاز پياده

کنيم  در انتهای اين فاز بررسی می.  مستمر داريم٣سنجی با ورود افزودنی به سيستم در حال کار اعتبار. هاست آن

اند يا اصوال نيازمندی جديدی  ها تمام شده آيا نيازمندی. که اوضاع از چه قرار است و چه کاری بايد انجام شود

ی  آيا يک چرخه. گيريم که پس از اين فاز چگونه عمل کنيم های الزم تصميم می  از بررسیپس. کشف شده است

 .بپريم) فازهای تکراری(يا در همين مرحله و به فازهای ديگر ) پرش به فازهای پشت سر هم(ديگر را شروع کنيم 

  اسکرام . ۲ - ۱

ها و ارتباط  ريزی آن وانايی برنامهها، ت اسکرام اساسا يک روش مديريت پروژه است و وابستگی شديدی به انسان

 و ٥)بازی(، توليد ٤ بازیقبِل: )۲شکل  (ی توليد سيستم داريم  سه مرحلهژیمتدولودر اين . ها دارد کردن آنبرقرار 

ی توليد نيز  مرحله. شود  می٨ و معماری و طراحی سطح باال٧ريزی ی قبل بازی خود شامل برنامه ؛ مرحله٦ بازیعِدب

اسپرينت قسمت . گيرد  را در بر می١١ و مرور اسپرينت١٠تن، توليد اسپري٩ريزی اسپرينت ری برنامهسه عمل تکرا

ها انجام  کار توليد سيستم در اسپرينت. باشد ی زمانی آن يک ماه می دهد و بازه تکراری فرآيند را تشکيل می

  .شود می

                                                   
1 Continuous Test 
2 Increment 
3 Continuous Validation 
4 Pre-Game 
5 Development (Game) 
6 Post-Game 
7 Planning 
8 Architecture/High-level Design 
9 Sprint Planning 
10 Sprint Development 
11 Sprint Review 
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

الگ خود  مسئول بک. شود بر توليد می توسط کار١الگ محصول ها به نام بک ريزی ليست نيازمندی در برنامه

ها در اين مرحله انجام  اولويت بندی نيازمندی. کند کاربر است و در طول زمان پروژه اوست که آن را نگهداری می

در اين . دهند اين اولويت بندی بر اساس ريسک که همان ارزش نيازمندی برای کاربر است انجام می. شود می

در نهايت نيز . شوند های متفاوت تشکيل می هايی شامل اعضايی با توانايی شود و تيم  میمرحله تامين منابع انجام

تيم اين مساله  مفهومی به نام امکان سنجی وجود ندارد و بايد خود. شود  پروژه تعيين می٢های بندی ترخيص زمان

  .رام را تسهيل کند وجود دارد تا کارها و اجرای اسک٣!در هر تيم يک استاِد اسکرام. را تشخيص دهد

 
 [1] ژی اسکراممتدولوفرآيند . ٢ شکل

به ايجاد طراحی سطح باالی ) الگ محصول بک(ها  ی نيازمندی بر پايهدر آن ای است که  ی بعد مرحله مرحله

ن البته اي. ها نيز استفاده کرد توان از پروتوتايپ ها می برای فهم بهتر سيستم و نيازمندی. ورزيم سيستم مبادرت می

الگ محصول ايجاد شوند که  در طول زمان ممکن است تغييراتی در بک. شوند ها بعدا دور ريخته می پروتوتايپ

در اسکرام طراحی مشترک که مرجع همگان شود نداريم، . شود عمل به روز رسانی انجام میاين توسط کاربر 

برای . ای تزريق شود ود تا هماهنگی الزم به گونهش  استفاده می٤ها هايی از اسکرام بنابراين برای هماهنگی از اسکرام

مشخص شدن دقيق کارها و الگ را ريز کنند تا با  کنند تا حد امکان بک جلوگيری از برهم نهی کارها نيز سعی می

  .انجام نشود کار مشابه ،ها  بين تيمرفع ابهام

در اين جلسه هدف . آن هستندشود که تمام اعضای تيم در  ای تشکيل می ريزی اسپرينت جلسه در برنامه

اين . شود الگ برای اسپرينت ايجاد می شود و يک بک الگ محصول تعيين می اسپرينت بر اساس اجزای بک

                                                   
1 Product Backlog 
2 Release 
3 Scrum Master 
4 Scrums of Scrums 



  ۱۱ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

ای است  الگ محصول است که قرار است در اسپرينت به آن پرداخته شود و به اندازه ای از بک الگ زيرمجموعه بک

شود و برای  تر می  جزئی در آيندهالگ اين بک. ودنی معرفی کردکه در يک ماه بتوان آن را به صورت يک افز

  .شود سازی مناسب می پياده

ی پيش تا کنون  شود و در آن به بررسی مسائلی که از جلسه در توليد اسپرينت هر روز جلساتی تشکيل می

 است پيش گرفته شود و ی آينده قرار ای که تا جلسه سپس برنامه. پردازند اتفاق افتاده و مشکالت پيش آمده می

تاد اسکرام به فراخور نياز مديريت هم در اين جلسات و به دعوت اس. شود کارهايی که انجام خواهد شد ارائه می

  .د را رفع کنها  از مشکالت تيم مطلع شده و بتواند آند تاکن شرکت می

مرحله کار انجام شده را به در اين . شود در مرور اسپرينت افزودنی ايجاد شده به مشتری تحويل داده می

بر اساس نتايج . کنيم دهيم و تطابق آن با هدف اسپرينت را بررسی می ی مهمی از مشتريان نمايش می زيرمجموعه

در نهايت به بررسی و تحليل . شوند ها اضافه و کم می شود و نيازمندی الگ محصول به روز می دست آمده بک به

  .های بعدی را تغيير دهيم ريزی ر صورت وجود مشکل برنامهپردازيم تا د روند پيشرفت کار می

  سپسهای ايجاد شده با هم ادغام شده و در اين مرحله افزودنی. آخرين مرحله در اسکرام بعد از بازی است

ی مستندات، آموزش  پس از اطمينان از درست کار کردن سيستم به تهيه. شود  انجام می١تست سطح سيستم

 از کاربران ٣در نهايت نيز آزمون مقبوليت. شود  برای استقرار سيستم مبادرت ورزيده می٢ت الزمکاربران و تبديال

  .آيد به عمل می

۱ - ۳ . XP 

با معرفی آن و . ژی چابک استمتدولوترين   معروف،هاست  که پدر اين نوع از متودلوژیXPژی متدولو

هايی با   که شباهتDSDMتر مانند  میهای قدي ژیمتدولوقوانينش بود که مفهوم چابک بودن پا گرفت و حتی 

 ۶ژی دارای متدولواين . بندی ندارد ای به تخمين و زمان ژی اصوال عالقهمتدولواين .  را چابک ناميدندد داشتنها آن

، ٧، محصول سازی٦، تکرارها برای اولين ترخيص٥)برای ترخيص(، برنامه ريزی ٤اکتشاف:  است)۳شکل  (فاز

، )DSDMاسکرام و (ی زمانی  ژی اصالت با انجام کار است تا رعايت محدودهمتدولون در اي. ٩ و مرگ٨نگهداری

ها  ژیمتدولويابد در حالی که در برخی  شود که يک واحد کاری کامل شود و زمان گسترش می يعنی سعی می

مدت . ت کنندی زمانی تعيين شده را رعاي کردند تا محدوده کردند و به آينده موکول می بعضی کارها را حذف می

  . هفته است۲ تا ۱ژی بين متدولوزمان هر تکرار در اين 

                                                   
1 System-wide Test 
2 System Conversion/Packaging 
3 Acceptance Test 
4 Exploration 
5 Planning (Release Planning) 
6 Iterations to first Release 
7 Product ionizing 
8 Maintenance 
9 Death 



  ۱۲ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 
 XP [1]فرآيند متدولوژی . ٣ شکل

در اين مرحله تيم تشکيل . شود های سطح باال پرداخته می در فاز اکتشاف به تامين منابع و درک نيازمندی

ای به چند تيمی بودن وجود  ژی عالقهدولومتاصوال در اين . ی کاربر نيز حضور دارد در اين تيم نماينده. شود می

 ارائه ١های کاربر مندی در قالب داستان ای وظيفه های سيستم از ديد کاربر و به صورت تکه نيازمندی. ندارد

گويد سيستم چه  شود که در سطح باال می  ايجاد می٢در نهايت هم معماری سيستم به نام متافور. شوند می

 و جزئياتی که شود تر می در آينده کاملمعماری  . بايد برای کاربر خوانا باشد مرحله در ايناين معماری. کند می

برای درک بهتر از سيستم از . سازی مناسب گردد  تا برای پيادهشود ممکن است کاربر نفهمد نيز به آن اضافه می

  .شود  استفاده می٣های دور ريختنی به نام اسپايک پروتوتايپ

در اين فاز تخمين زمانی برای هر . ريزی را داريم وليد و اولويت بندی کارها فاز برنامهبرای تخمين زمان کل ت

شود و کاری  نويسان انجام می اين کار توسط برنامه. دهيم  نگاشته شده انجام می٤داستان کاربر که بر روی کارتی

تر کردن  جا برای دقيق  در اين.شود تر شکسته می  هفته باشد به کارهای کوچک۳ش بيش از  دادنکه تخمين انجام

های کاربر  ها که در قالب داستان پس از تخمين زمانی، نيازمندی. ها نيز استفاده کرد توان از اسپايک ها می تخمين

شود که کاربر بهترين مرجع  شود؛ فرض می شوند و اين کار توسط خود کاربر انجام می  اولويت بندی می،هستند

ی  در نهايت نيز تاريخی برای ارائه. تری دارد تر است ريسک بيش رچه برای او مهمبرای تشخيص ريسک است و ه

در . شوند سازی می های مهم از ديد کاربر پياده در اولين ترخيص حداقل نيازمندی. شود اولين ترخيص تعيين می

  .ماند  ثابت می مدت يک تکرارشود و تا آخر پروژه مشخص می)  هفته۳ تا ۱بين (اين مرحله زمان يک تکرار 

                                                   
1 User Story 
2 Metaphor 
3 Spike 
4 User Story Index Card 
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

ريزی آن تکرار  ای برای برنامه در فاز بعدی که تکرارها برای ترخيص اول است، ابتدا و در شروع هر تکرار جلسه

مشکل های  های کاربر و آزمون در اين جلسه کارهايی که بايد در تکرار انجام شوند شامل داستان. شود برگزار می

شود که  ی مراحل قبل استفاده می  از تجربه.ها داريم د و سعی در رفع آنونش میی قبل معرفی   از مرحلهپيدا کرده

 و شوند  مشخص میکه کارهايی که بايد انجام شوند در سطح سيستم قابل توجه اين.  انجام شودها بهتر ريزی برنامه

ريافت سازها خود اقدام به د تخصيص کارها هم به اين صورت است که پياده. شوند در سطح کالس ريز نمی

 ١  در ابتدای هر روز از تکرار جلسات ايستاده.شود در ادامه توليد در قالب تکرار انجام می. کنند های کار می تکه

. شود در انجام تکرار و به صورت روزمره عمليات تحليل، طراحی، برنامه نويسی و آزمون انجام می. شود برگزار می

  .شوند  در اين مرحله اعمال می٢کدمفاهيمی مانند آزمون مستمر و مالکيت عمومی 

، اقدام به وارد کردن آن به محيط کاربر )آيد که از يک تکرار بيرون می(ی هر قسمت از سيستم  پس از ارائه

 ٣شود و بررسی اعتبار و درستی سيستم ی ايجاد شده به کل سيستم اضافه می  اين ترتيب که تکههب. کنيم می

ممکن است برای وارد کردن . شويم که سيستم مورد قبول کاربر است ئن میدر اين مرحله مطم. شود انجام می

 در اين تکرار مشکالت مربوط به وارد .محصول در محيط کاربر نياز به انجام تکرار با مدت زمان يک هفته باشد

  .شود و حتی ممکن است کد نيز زده شود کردن سيستم به محيط کاربر رفع می

 که اصوال هرگونه ديد فرآيند به اين ترتيب است. شويم ص وارد فاز نگهداری میی اولين ترخي پس از ارائه

تر کردن آن نسبت به ترخيص اول و چه بهبود   در سيستم پس از اولين ترخيص چه برای غنیتغيير و افزايش

 سه شامل  که٤ايجادکار موتور  برای انجام اين. شود کارکرد آن و رفع نقص به عنوان عمل نگهداری انجام می

اين کار تا اتمام تمام . افتد دوباره به راه می  است)سازی ريزی، تکرارها برای توليد و محصول برنامه(ی قبلی  مرحله

  .يابد ادامه می) مرگ سيستم(های کاربر و عدم امکان تکامل سيستم  داستان

در اين مرحله . ذير نيستپ دهد که يا تکامل سيستم الزم نيست و يا اصوال امکان مرگ سيستم وقتی رخ می

  .شود  انجام می٥های پس از مرگ سيستم ها و مستندسازی شود و بررسی پروژه بسته می

۱ - ۴ . ASD  
ASD با تاثير از DSDMدر اين ٦يادگيری-همکاری-حدسعمليات به صورت . کند تغيير را بپذيرد  سعی می 

اين روش به جای . شود  استفاده می نيز در مورد همه چيز حتی خود فرآيندرونداين . شود  میانجامژی متدولو

. شود  استفاده می٨اصالح-ساخت-ريزی  و يا فرآيند تکراری برنامه٧ساخت-طراحی- ريزی های مشهورتر برنامه نمونه

افزار که فرآيندی  پذيرند؛ فرآيند توليد نرم های توليد سيستم شديدا تغيير  بر اين است که تمام جنبهASDفرض 

                                                   
1 Standup Meeting 
2 Collective Code Ownership 
3 System-wide Verification and Validation 
4 Development Engine 
5 Post-mortem Activities 
6 Speculate-Collaborate-Learn 
7 Plan-Design-Build 
8 Plan-Build-Revise 
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شود؛ عدم قطعيتی که در اين وضعيت به   ها ممکن می تنها در صورت تسهيل همکاری انسانشديدا پيچيده است 

 را ای تمرکز خود  هفته۸ تا ۱ی  عمال در يک چرخه. ها ممکن است آيد تنها با کوتاه گرفتن زمان چرخه وجود می

ها در اين وضعيت  برنامه. دکنن  را دچار مشکل نمیافراد تيم و تغييرات شود ای از سيستم حفظ می در زيرمجموعه

ژی ممکن متدولو در اين .شوند و ممکن است تغيير کنند  بعد از هر چرخه بازبينی میهايی هستند که تخمين

چيز را رها کنيم و به چيز  قطعيتی که بحث شد مجبور شويم وسط يک چرخه و يک کار همه است به دليل عدم

  .کنيم تدولوژی را مشاهده می فرآيند کلی اين م۴ در شکل .ديگری بپردازيم

 
  ASD [1]ژی متدولوفرآيند . ٤ شکل

 و تضمين کيفيت نهايی و ٢، توليد تکراری١شروع پروژه: دهند  را تشکيل میASDسه فاز اساسی فرآيند 

 ٥اززمان اج ، مهندسی هم)حدس (٤ريزی منعطف چرخه ی برنامه توليد تکراری خود شامل سه مرحله. ٣ترخيص

  .ژی فازی تحت عنوان نگهداری نداردمتدولوشايان ذکر است که اين . است) يادگيری (٦ر کيفيتو مرو) ساخت(

 ٧ی مصنوع  به همراه کاربران به تهيه وپردازيم در شروع پروژه به تعيين اهداف پروژه و معيار موفقيت آن می

 است انجام شود و کارهايی که  از کاری است که قرار٨پردازيم؛ اين مستند شامل ديد کلی ها می مشخصات خواسته

شود و در نهايت  عمال کار تحليل در اين فاز انجام می. شود ها مشخص می ی آن بايد انجام شوند به همراه محدوده
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در . شود که تمام اطالعات را در خود دارد  تهيه می١ی اطالعات پروژه ای به نام صفحه يک مستند تک صفحه

های موجود در پروژه را از  کنيم و ارزش  اقدام می٢پشتيبان) يا(يد از کاربر و نهايت اين مرحله ما به کسب تاي

  .گذاريم طريق بحث در مورد اهداف کيفی و معيارهای ارزيابی به اشتراک می

پردازيم، هدف  ها می ی زمانی پروژه و هرکدام از چرخه ريزی منعطف چرخه به تعيين محدوده در برنامه

های    مولفه.شوند  تعيين میتوليد خواهند شدهای محصول که در آن  وع شود و مولفهخواهد شر ای که می چرخه

ی خصوصيات سعی دارند   مولفه.شوند  تقسيم می٥ و تکنيکی٤، پشتيبانی٣ی خصوصيات تعيين شده به سه دسته

 که برای سرپا کند مسائلی ی پشتيبانی سعی می مولفه. ی مساله است را انجام دهند قسمتی از کاری که در حوزه

ی تکنيکی مشکالت تکنولوژيک بر  و مولفه) افزار سيستم مديريت نرم(نگهداشتن سيستم الزم است را توليد کند 

  ).ی دسترسی به داده اليه(کند  سر راه توليد را رفع می

ای ريزی پروژه به صورتی است که ج برنامه. هاست ها به چرخه بر اساس ريسک توليد آن اختصاص اين مولفه

در اين مرحله ابزارهايی که برای تسهيل ارتباط و همکاری تيم الزم . ٦باز برای تطابق با تغييرات و مشکالت را دارد

هايی است که باقی  اين ليست شامل کارها و مولفه. شود  شوند و ليست کارهای پروژه به روز می هستند برپا می

  .اند مانده

بنابراين فاز توليد اين . کنند شت که به صورت موازی با هم کار میهايی دا توان تيم ژی میمتدولودر اين 

های تخصيص داده شده به چرخه به صورت  در اين مرحله مولفه. اند فرآيند را مهندسی همزمان اجرا ناميده

 کنترل و مديريت پروژه به صورت مستمر اقدام به هماهنگی. شوند  روزانه و يا هفتگی تحويل داده می٧های ساخت

در ادامه برای بررسی کيفيت و کنترل کيفيت نهايی آماده . کند و مراقبت از همکاری درون تيمی و بين تيمی می

شود و برای جلسات در آن فازها آماده  ها ريخته می ی آزمون  برنامه،شوند ها تهيه می نمونه آزمون شويم، می

  .شويم می

بر . پردازيم ی نتايج به مشتری و اخذ نظرات او می رائهی انجام شده و ا در فاز مرور کيفيت به مرور چرخه

در نهايت . باشد ی توليد است و يا ترخيص نهايی می کنيم که يا ادامه اساس نتايج اين فاز قدم بعدی را تعيين می

اد ی پس از مرگ چرخه را داريم که کارايی تيم و روش استفاده شده را مورد بررسی قرار داده و از آن ي هم مرحله

  .دهيم های آموخته شده را در تکرارهای بعدی مورد استفاده قرار می گيريم و درس می

پردازيم، نتايج  سنجی سطح سيستم می ها به اعتبار در تضمين کيفيت نهايی و ترخيص نهايی با اجرای آزمون

گيريم که  ن تصميم میی آزمو در اين مرحله بر اساس نتيجه. کنيم ها را ارزيابی و مشکالت را اصالح می آزمون

در ترخيص، به انتقال سيستم به حالت کارکردن و . ی توليد را داشته باشيم يا به سمت ترخيص رويم تکرار چرخه
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در نهايت نيز پروژه بسته . پردازيم سازی می سازی آن مانند آموزش، تبديالت الزم و مستند ملزومات مستقر

  .شوند های آموخته شده ثبت می شود و درس یشود و مراسم پس از مرگ پروژه برگزار م می

۱ - ۵ . dX  
dXکند   سعی میRUPهای چابک ديگر در اين  ژیمتدولو برخالف ١گريزی مدل.  را به صورت چابک ارائه کند

تر از يک هفته است فرصت  ژی وجود ندارد ولی عمال به دليل کوچک بودن زمان هر تکرار که کممتدولو

  اگرالبته( از همين کوچکی بيش از حد تکرارهايش الهام گرفته است متدولوژی اصوال نام اين. سازی نداريم مدل

  !). را الهام حساب نکنيمXPچرخش 

dX از چهار فاز تشکيل شده که همانند فازهای RUP٣شدن ، جزئی٢اين فازها عبارتند از آغاز.  هستند ،

  مجزاRUPد و تنها برای وفاداری به شدن و ساخت عمال يک فاز هستن البته دو فاز جزئی. ٥ و انتقال٤ساخت

، بررسی ٧نويسی ، طراحی، برنامه٦ريزی تکرار برنامه: شدن و ساخت خود مراحلی دارند تکرارهای فاز جزئی. اند شده

  .٩ و انتقال به ساخت٨پس از تکرار

ی ساده را بر ی مشتری توضيحات شوند به اين صورت که نماينده های سطح باال تعيين می در فاز آغاز نيازمندی

نويس و  شود تا کارايی برنامه نويسد و بر اساس آن يک پروتوتايپ دور ريختنی ساخته می  می١٠روی کارت نمايه

 ١١شود و يک روش پيشنهادی ريزی اوليه انجام می ی پروتوتايپ برنامه بر اساس نتيجه. دنموارد کاربرد مشخص شو

  .شود معماری انتخاب می

ها به اين صورت است که از يک  ی آن طوری که گفته شد يکی هستند و رابطه انشدن و ساخت هم فاز جزئی

تر شدن موارد کاربرد مشخص  در قسمت جزئی. شويم شدن وارد فاز ساخت می مرحله به بعد عمال از فاز جزئی

 انجام سازی البته به صورت تکراری شوند؛ اين پياده سازی می تری دارند پياده هايی که ريسک بيش شده و آن

ی ترخيص وارد  شوند و با ايجاد برنامه ها ثابت می ريزی های باالتر معماری و برنامه با حذف ريسک. شود می

شود با اين تفاوت که بر اساس  شدن انجام می در اين مرحله همان کارهای جزئی. شويم ی ساخت می مرحله

ی کاربر ليست موارد کاربرد  در اين فاز نماينده. زيمسا ی موارد کاربرد را می کنيم و بقيه ی ترخيص عمل می برنامه

شود، موارد کاربرد بر  کند، ميزان کار الزم برای هر مورد کاربرد بر روی کارت نمايه نوشته می را نگهداری می
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پذيرند و  سازی در تکرارهای کوچک انجام می توليد، طراحی و پياده. شوند اساس ريسک اولويت بندی می

  .تمر را داريم مس١يکپارچگی

در طراحی . شوند ريزی تکرار موارد کاربرد با اولويت باال توسط مشتری به تکرار تخصيص داده می در برنامه

نويسی کد نوشته  در برنامه. شوند که به معماری بخورند ای طراحی می موارد کاربرد در جلسات طراحی به گونه

های آموخته شده،  ر بررسی پس از تکرار بر مبنای درسد. شود  تبعيت میXPشود و از بسياری از اصول  می

ريزی و معماری  شوند و در نهايت انتقال به ساخت به محض ثابت شدن برنامه معماری و برنامه تغيير داده می

  .افتد اتفاق می

و موازی ها به صورت مکرر  اين ترخيص. شود افزار توليد شده به محيط کاربر انجام می در فاز انتقال معرفی نرم

های اوليه مشکالتی دارند  جا که ترخيص از آن. شوند و هرچه زودتر باشند بهتر است با ساخت انجام می

  و جزئی شدنعمال اين فاز هم در دل فاز ساخت. کنيم های قديمی را موازی سيستم جديد نگهداری می سيستم

  . است که جدا شده استRUPاست و تنها برای وفادار ماندن به 

  تالکريس . ۶ - ۱

ها معرفی  اعضای اين خانواده با رنگ. هاست ژیمتدولوای از  ی خانواده کريستال در حقيقت ارائه دهنده

و ) تعداد افراد درگير(ها را بر اساس اندازه  پروژه. تر است ژی پيچيدهمتدولوی  دهنده تر نشان شوند و رنگ تيره می

های ديگر نيز  ژیمتدولودهد در داخل آن از  ا اجازه میژی به ممتدولواين . کنند بندی می  طبقه٢ بودن بحرانی

 برای بررسی و بهبود فرآيند برگزار ٣شود و جلسات تامل ژی پايه انتخاب میمتدولوابتدا يک . استفاده کنيم

باشند و ) در يک ساختمان(ژی اين است که توليد کنندگان بايد نزديک به هم متدولوفرض اين . شوند می

ژی کريستال شفاف به عنوان عضوی از خانواده متدولودر اين جا ما به بررسی . ی داشته باشندارتباطات فراوان

  .پردازيم می

ای  تحويل چرخه.  است٦ و خاتمه دادن٥ای ، تحويل چرخه٤کردن ی برقرار فرآيند کريستال دارای سه مرحله

. ٩ و جشن اتمام تکرار٨کپارچگی چرخشیي-آزمون- نويسی ، برنامه٧ريزی تکرار برنامه: نيز خود دارای مراحلی است

ی ايستاده و چندين  های روزانه داريم که شامل يک جلسه يکپارچگی چرخشی، چرخه- آزمون- نويسی در برنامه

که اين فرآيند  اين. باشد در کريستال شفاف زمان تکرارها از يک هفته تا سه ماه می. سازی است ی يکپارچه چرخه
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 نمای ۵ در شکل .ندستهی ذکر شده  م شروع مجدد چرخهن است که تغييرات مستلز فرض بر اينگهداری ندارد و

  .کنيم کلی فرآيند اين متدولوژی را مشاهده می

 
 [1] فرآيند متدولوژی کريستال شفاف. ٥ شکل

ی   هم هست، سر طراح، نماينده١فاز برقرار کردن به تشکيل تيم شامل مدير اجرايی که متخصص دامنهدر 

نويس و  گر، متخصص دامنه، هماهنگ کننده، متن نويس، آزمون برنامه- گر، طراح تحليل(اعضای تيم توليد  و ٢کاربر

پردازيم؛ ارزش تجاری سيستم،  سپس به امکان سنجی اوليه و بررسی سطح باالی پروژه می. پردازيم می...) 

ژی متدولوها، منابع و جزئيات  حدوديتها، م های تکنولوژی، برنامه ، انتخاب٣های سطح باال، مدل دامنه نيازمندی

طور که قبال هم گفته شد در جلسات تامل برای بررسی و بهبود  ژی همانمتدولوجزئيات . شوند همه مشخص می

دهند؛ ولی در اين ابتدا حداقل قوانينی که برای شروع  شوند و فرآيند را خاص پروژه تغيير می فرآيند تعيين می

ی پروژه بر  شود؛ نقشه ی اوليه ايجاد می نهايت هم برنامه در. شوند الزم است تعيين میها  پروژه توافق بر سر آن

  .شوند ها و کارها مشخص می آيد و اولويت ها به دست می اساس کارها و روابط نيازمندی

: شوند تر انجام شود چهار کار اساسی انجام می يا بيش ی تحويل ای که بايد در دو چرخه در تحويل چرخه

 تحويل .باشد  می٥ توليد توسط تکرارها. را داريمهای گرفته شده  بر اساس درس٤ی ترخيص ی برنامه ظيم دوبارهتن

 بر تاثير بااليیی اندک  اين مجموعه .ی اندکی از کاربران هستند  که زير مجموعه٦محصول به کاربران حقيقی
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 از طريق بررسی ١ تامل بر محصول.نيمک  را اعمال میها  آن مرحله نظرات اين در دارند وپذيرش سيستم

انجام تکرارهای توليد نيز برای خود مراحلی دارد که . گيرد  صورت میها ژی و کيفيت محصول و برنامهمتدولو

ی  کند چه کارهايی بايد انجام شود، تکرار روزانه ريزی تکرار که مشخص می برنامه: ی اساسی است شامل سه مرحله

ی يکپارچه سازی، در نهايت  يکپارچگی، با برگزاری جلسات ايستاده و چندين چرخه-مونآز- نويسی ی برنامه چرخه

در . شود گرفته شده در تکرار برگزار می های ياد ای برای بررسی درس نيز جشن اتمام تکرار برگزار شده و جلسه

شود که مورد  ستم اضافه مینويسی جزئی به سي ابتدا با طراحی و برنامه: سازی دو مرحله داريم های يکپارچه چرخه

  .شوند  انجام می٢های يکپارچگی آزمون قرار گرفته سپس عمليات يکپارچه سازی با محصول و آزمون

در اين . های مقبوليت را داريم در نهايت خاتمه دادن سيستم با قراردادن آن در محيط کاربر و انجام آزمون

 انجام شده و دروس ياد گرفته شده ثبت ٣، تبديالت سيستمشود مرحله محصول نهايی برای محيط کاربر آماده می

  .گردند می

۱ - ۷ . FDD  
FDDگيرد؛ در اين  فرآيند آن کل زمان پروژه را در بر نمی کند و ی قابل افزايش عمل می  به عنوان يک هسته

ژی متدولوی کارها در اين  ی همه پايه. های اوليه وجود ندارند سنجی های پس از پروژه و امکان فرآيند فعاليت

ها مجموعه   که نام ديگر آن٥ها ناحيه. شوند ها در سه سطح انتزاع مطرح می خصيصه.  هستند٤ها خصيصه

 تقسيم ٨ها به چندين فعاليت ناحيه.  هستند٧ی مساله بندی بر روی حوزه  است حاصل تقسيم٦خصوصيات عمده

در نهايت در . ها دارند ی نسبت به ناحيهتر  است و سطح انتزاع کم٩شوند که نام ديگرشان مجموعه خصوصيات می

  . که همان خصيصه است وجود دارد١٠دل يک فعاليت چندين قدم

ی  ، حوزه١١ی واسط کاربر معماری شامل چهار اليه. بندی کرد توان سيستم را تقسيم ی معماری نيز می از جنبه

سازی نداريم ولی تيم  های پياده  تيم مشکلی با تعددFDDدر .  است١٣ها  ارتباط سيستم و١٢ها مساله، مديريت داده

بندی با قابليت تطابق با مشکالت   از زمانASDژی نيز مانند متدولودر اين .  بهتر است يک تيم باشدسازی مدل

های چابک فرآيند و  ژیمتدولوژی بر خالف اکثر متدولودر اين . کنيم با قرار دادن زمان اضافه استفاده می
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

قدر خوب است که  ژی اينمتدولوکرد  کنند که عمل شوند؛ شايد فکر می  مجدد نمیها بررسی طور برنامه همين

  !نيازی به بررسی مجدد نيست

FDDی  های تهيه  سه فاز پشت سرهم با نام شاملشوند  ديده می۶ در شکل  که اين فازها دو دسته فاز دارد؛

 ٤سپس دو فاز تکرارِی طراحی با خصيصه و ٣ريزی با خصيصه ، برنامه٢ها ی ليست خصيصه ، تهيه١يک مدل عمومی

  .تر از دو هفته است ژی کممتدولوزمان تکرارها در اين . هستند ٥و ساخت با خصيصه

 
 FDD [1]فرآيند متدولوژی . ٦ شکل

، ٦ها نويس ی کاربر، سربرنامه شود که شامل نماينده کننده تشکيل می ی مدل عمومی تيم مدل در تهيه

شود  سازی انجام می سپس در قالب يک چرخه مدل.  است٧معمار و تحت سرپرستی سر باشد میمتخصصان دامنه 

ی  ی تکراری ابتدا متخصص دامنه يک مرور کلی بر روی حوزه در اين چرخه. آيد  به دست می٨ها و مدل موجوديت

 تکراری  به صورت)ی مساله هستند که حاصل شکسته شدن حوزه (ها  ناحيهسازی  مدلدهد سپس مساله ارائه می

  .شود هايی انجام می و با اجرای عمليات

گروه از تيم برای مدل  آيد، سپس چند زير عمليات به اين صورتند که يک شناخت کلی از دامنه به دست می

ها ادغام شده و مدل دامنه و مدل کلی اشيا  های ارائه شده توسط آن شوند، مدل کردن يک ناحيه منصوب می
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

اصوال هر چيزی را که در (ها  های انجام شده و داليل آن در نهايت انتخاب. شوند میبدست آمده با هم ادغام 

  .کنيم های مدل ثبت می را به عنوان يادداشت) توان آورد ولی بايد ثبت شوند مستندات ذکر شده نمی

. شود يل میها تشک نويس  ی کاربر و سربرنامه  تيمی با حضور مدير پروژه، نماينده،ها ی ليست خصيصه در تهيه

به ) ناحيه(کند؛ اين کار به صورت باال  ی ليست مذکور در سه سطح ناحيه، فعاليت و قدم می اين تيم اقدام به تهيه

  .تر نشود کنيم که سطوح انتزاع از سه سطح بيش ها را استفاده می شود و انواع تکنيک انجام می) قدم(پايين 

اين . سازيم  می١ها و مدير ايجاد نويس از مدير پروژه، سربرنامهريزی با خصيصه ابتدا تيمی متشکل  در برنامه

کند و براساس آن  ها را مشخص می ها و در نتيجه زمان تکميل ناحيه تيم زمان تکميل هرکدام از فعاليت

نويس صاحب  شوند و هر سربرنامه ها داده می نويس مجموعه خصوصيات به سربرنامه. دهد ريزی را انجام می برنامه

ها را صاحب  شوند و بنابراين آن ها منصوب می نويس ها نيز به برنامه کالس. شود  مجموعه خصوصيت میيک

  .ناميم  می٢کالس

نويسی که  کار به اين صورت است که سربرنامه. شود در طراحی با خصيصه ابتدا تيم خصيصه تشکيل می

کند و در صورت لزوم  دور هم جمع میهايی که الزم دارد را  مسئول يک مجموعه خصيصه است صاحبان کالس

شود و  ها نمودار توالی ايجاد می سازی خصيصه در اين مرحله برای پياده. کند ها کمک می در شناخت محيط به آن

ممکن است الزم باشد مدل . سازی شود شود که اشيا چگونه بايد تعامل کنند تا يک خصيصه پياده مشخص می

 ٣در نهايت ساختار درونی. هاست برای انطباق با نمودارهای توالی تغيير کند ساشيا که در قالب يک نمودار کال

طوری که  همان. شود ی طراحی ايجاد می شود و يک بسته شود، طراحی بررسی می ها و متدها تهيه می کالس

  .ها چند به چند است و محدوديتی ندارد نويس ها و سربرنامه ی صاحبان کالس مشخص است رابطه

هايشان و بر اساس توصيف سطح طراحی  ها متدها به همراه آزمون ی ساخت با خصيصه ت در مرحلهدر نهاي

در . شوند تا مطمئن شويم درست هستند و با استانداردها مطابقت دارند کدها بررسی می. شوند سازی می پياده

اند و در نهايت در صورت  شدهسازی  ها پياده دهيم تا مطمئن شويم که نيازمندی سطوح مختلف آزمون را انجام می

  .کنيم ی ساخت اضافه می عدم وجود مشکل حاصل کار را به مجموعه

  های چابک ژیمتدولوی حيات  چرخه .۲

 چابک توسط آقای امبلر ارائه شده است و هدف آن دادن ديد های ژیمتدولوی حيات توليد سيستم  چرخه

های چابک ادعا  ژیمتدولوکه بعضی  البته بگذريم از اين. هاست ژیمتدولوکلی نسبت به فرآيند موجود در اين نوع 

های چابک  ژیمتدولوخصوصيتی که ! کنند  استفاده می٤ی فاز از توالی  و به جای کلمهندکنند که فرآيند ندار می
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2 Class Owner 
3 Prologue 
4 Track 
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

ها کار  ژیمتدولوافرادی که در اين . شوند ها تکرار، افزايشی بودن و همکاری تاکيد می دارند اين است که در آن

  .افزار توانايی دارند ی توليد نرم ی چرخه کنند معموال در همه یم

شود، سپس تکرارهای   انجام می٢ در تکرار صفر١در ابتدا شروع پروژه. فرآيند ارائه شده شامل چهار فاز است

 ٦ فرآوریدهد، در پايان نيز  رخ می٥آيند و به اصطالح اتمام بازی  می٤در ادامه تکرارهای ترخيص.  را داريم٣ايجاد

  .کنيم  مشاهده می۷ی عمومی به همراه ارتباطات بين فازها را در شکل   فازهای اين چرخه.را داريم

ی الزم را تامين کرد  برای اين کار بايد حمايت و بودجه. شود طور که گفتيم در تکرار صفر پروژه آغاز می همان

کشد، در اين   هزينه دارد و چقدر طول میو در نتيجه بايد مشخص کنيم که چه چيزی کسب خواهد شد، چقدر

های  پس از اطمينان از حمايت پروژه بايد نيازمندی. سنجی اثبات کنيم مرحله الزم است کار خود را با يک امکلن

ی  های نمايه و تخته برای اين کار از ابزارهای الزم مانند کارت.  پروژه به دست آيد٧سطح باال به کمک ذينفعان

ها هر موقع  سازی دقيق نيازمندی هاست نه مستند کردن آن، مدل هدف فهم نيازمندی. شود اده میبرد استف وايت

  .شود  انجام می٩سازی  و در جلسات مدل٨که الزم باشد

 
 [2] ژی چابکمتدولوی حيات ايجاد سيستم با  چرخه. ٧ شکل

در طول زمان تغيير خواهد کرد و کنيم؛ مد نظر داريم که تيم  در اين مرحله است که اقدام به ساخت تيم می

. پردازيم ی يک معماری اوليه برای سيستم می سپس به ارائه. کنيم در اين مرحله اعضای کليدی تيم را تعيين می

معماری اين . خواهيم سيستم را بسازيم داشته باشيم که چگونه می ای کلی از اين  حداقل بايد ايدهاين معماریدر 
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 است ١شويم و هدفمان تعيين يک تدبير برای معماری  جزئی نمیی معماری در ارائه. ندک در طول زمان تغيير می

  .پردازيم سازی محيط کار می در نهايت نيز قبل از شروع توليد به آماده. ی يک مستند عظيم نه تهيه

 توليد در اين تکرارها همکاری از يک طرف بين. سازيم در تکرارهای ايجاد به صورت افزايشی سيستم را می

ی  شود چرخه کننده و ديگر توليد کنندگان و از طرف ديگر بين او و ذينفعان وجود دارد؛ اين کار باعث می

بندی  ها بر اساس اولويت سازی نيازمندی در پياده. تر شود و همکاری و ارتباطات بهتر شوند بازخورد اطالعات تنگ

توانند توسط ذينفعان عوض شود و اصوال  ر هر زمان میها د بندی آن ها و اولويت مد نظر داريم که نيازمندی

  .بندی دارند  ذينفعان کنترل تام بر روی حوزه، بودجه و زمان

سازی  شوند؛ مدل سازی انجام می ها هر موقع که الزم باشد و در جلسات مدل طور که گفته شد طراحی همان

 و استفاده از ٢سازی به همکاری شديد  پياده.رود اين جلسات نيز از حد رسم يک سری مدل با دست فراتر نمی

تری دارند کمی  تر و طراحی عميق های پيچيده که نياز به بررسی بيش برای نيازمندی.  نياز دارد٣روش تست مبنا

  . تا وقت توليد کنندگان بيهوده تلف نشود٤کنيم سازی می زودتر مدل

امکان . سازی وجود دارد سبک کد نويسی و مدلهايی مانند قالب و  برای تضمين کيفيت در ايجاد مکانيزم

افزارهای توليد شده  نرم. دهد هر وقت که بخواهيم به سمت بهترين طراحی برويم  به ما اجازه می٥ريفکتور کردن

ها تحويل  شود و به آن کنند برای کاربران نمايش داده می  به صورت نا تمام در حالی که کار می،نيز به طور منظم

در توليد هميشه . توان انجام داد تر باشند آزمون يکپارچگی را بهتر می ها زودتر و بيش چه تحويلهر. شود می

های مقبوليت را  نويسان تا آزمون های برنامه ها سطوح مختلف از آزمون آزمون را مد نظر داريم اين آزمون

  .پوشانند می

مبنای مشکالتی که پيدا   لزوم و بر در صورت.شود در تکرارهای ترخيص آزمون نهايی سيستم انجام می

ی سيستم و مشکالت موجود اين  بسته به اندازه. شوند شود و برخی از مشکالت رفع می شود کارهايی انجام می می

مستندات نيز مانند هر نيازمندی ديگری بايد بسته شوند، اولويت بندی . کار ممکن است چندين تکرار را بطلبد

در اين مرحله مستنداتی که بايد تحويل شوند بسته . ذينفعان بخواهند ايجاد شوندشوند و تنها در صورتی که 

  .کنيم  می٦در نهايت کاربران را آموزش داده و سيستم را مستقر. شوند می

گذاريم از مفيد بودن  کنيم و نمی در فاز فرآوری سيستمی که در محيط کاربر مستقر شده را پشتيبانی می

ی جديدی از  خواهد بازنشسته شود يا اصوال نسخه از فقط در شرايطی است که سيستم میاتمام اين ف. خارج شود

گذاری و حمايت از سيستم قبلی ديگر  ی جديد را فرآوری کرد و به هر حال سرمايه آن آمده است و بايد نسخه

  .گيرد  بر میافزار را در اين مرحله معموال يک تکراری است چون تنها يک ترخيص از نرم. شود انجام نمی
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  ی حيات ها ارائه شده با چرخه ژیمتدولوانطباق  .۳

ی حيات ارائه شده با هم انطباق  های چابک معرفی شده را در قالب چرخه ژیمتدولوخواهيم  در اين مرحله می

به اين منظور هرکدام از فازهای ارائه شده در اين . ی ارائه شده را گسترش بخشيم دهيم و در مواقع لزوم چرخه

در اين ميان فازهايی که به چرخه اضافه . دهيم های چابک انطباق می ژیمتدولوی حيات را تک به تک با  رخهچ

  .شوند اند نيز ارائه می شده

های بيان شده برای  ها به اين صورت است که ابتدا فعاليت ژیمتدولوی حيات با  روش انطباق يک فاز از چرخه

ژی مورد بررسی که بر اين فاز انطباق متدولوگيريم؛ سپس فازهايی از  ی حيات را در دست می آن فاز در چرخه

کنيم؛ در اين ميان ممکن است  ها را بررسی می های ذکر شده در آن سنجيم و حضور فعاليت دارند را می

ا های اوليه اضافه شوند و آن ر های مورد بررسی وجود داشته باشند که مجموعه فعاليت ژیمتدولوهايی در  فعاليت

  .گسترش دهند

نتايج . کنيم های موجود در آن ارائه می ی اين بررسی ابتدا تعريف مختصری از فاز و فعاليت برای بيان نتيجه

دهد  ژی انجام میمتدولوهايی از چرخه که هر  در جدول دوم فعاليت. کنيم بررسی را در دو جدول ارائه می

  .آيند ول اضافه شوند که پس از جدول میدر مواردی الزم است توضيحاتی به جد. شوند مشخص می

شود بيان  ی عمومی پوشانده می های چابک که توسط اين فاز از چرخه ژیمتدولودر جدول اول فازهايی از 

اگر کل يک فاز سطح باال . اند طور که ديديم در سطوح مختلف ارائه شده ها همان ژیمتدولوفازهای . شوند می

آوريم اما اگر قسمتی از آن پوشانده شده   شده باشد در جدول نام همان فاز را میتوسط اين فاز از چرخه پوشانده

در . اند که توسط چرخه پوشانده شده) ی آن هستند زير مجموعه(آوريم  تری را می باشد نام فازهای سطح پايين

  .کنيم مطلب بسنده میها پوشانده شده به ذکر اين  شوند و تنها بخشی از آن تر شکسته نمی مورد فازهايی که بيش

ژی بيان شده متدولوکنيم تنها به چيزهايی که مستقيما توسط خود  ژی چابک سعی میمتدولودر بررسی 

ی  ژی ممکن است قابليت انجام کاری را داشته باشد اما اگر به آن اشارهمتدولودرست است که يک . بپردازيم

ژی از کمبود دانش ما در مورد متدولوود فعاليتی در يک شايد کمب. گيريم مستقيم نکرده باشد آن را در نظر نمی

  .ی اين مستند خارج است های ذکر شده از حوزه ژیمتدولوتر  اما بررسی بيش. ژی باشدمتدولوآن 

به طور . پوشاند ها را نمی ژیمتدولوهايی از  کنيم قطعا قسمت ها برقرار می ژیمتدولوانطباقی که بين چرخه و 

اين . تر رويم دهد که ناگهان همه چيز را رها کنيم و به سراغ کاری مهم امکان اين را می ASDژی متدولومثال 

 طراحی داريم که اين FDDيا مثال در . ژی هم در نظر گرفته نشده استمتدولوامکان حتی در فرآيند خود 

ی کامل بر اساس  يک چرخهی  در انتها نيز در ارائه. ها اين نمود را ندارد ژیمتدولوکدام از ديگر  موضوع در هيچ

  .کنيم جا به مشکل اشاره می فازهای ارائه شده اين مشکل برقرار خواهد بود که در همان

تواند در  ها می مثال تحليل نيازمندی. ها متفاوت است ژیمتدولواز طرفی سطح درشت دانگی کارها نيز در 

ها را مشترک  ژی مانند هم هستند آنمتدولوو جا نيز ما وقتی که کليتی از د در اين. سطوح مختلفی انجام شود

 FDDها در  ی نيازمندی به طور مثال سطح تحليل اوليه. ها متفاوت باشد گيريم هرچند که سطح عمل آن می



  ۲۵ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

دو را دارای اين  اند ما هر دو به کليتی از يک مفهوم توجه کرده  است؛ اما چون هرXPتر از اين کار در  خيلی وسيع

  .گيريم یفعاليت در نظر م

ژی دقيقا متدولوها ممکن نبود چون هر  ژیمتدولوداديم، انطباق  های ساده کننده را انجام نمی اگر اين فرض

های ساده کننده کمی شرايط را  اين فرض. کرد که در انطباق به خودش برسيم شرايطی را به ما ديکته می

  .کنند تر می راحت

  تکرار صفر . ۱ - ۳

دهيم و  های اوليه را انجام می ريزی ها و برنامه های الزم، تخمين بررسی. کنيم  پروژه را شروع میاين مرحلهدر 

  :های زير وجود دارند  فعاليتمرحلهدر اين . کنيم ی مساله را مشخص می حوزه

 .خواهد آمدبايد مشخص شود که پشتيبانی الزم از پروژه و شروع آن به عمل :  کسب حمايت و بودجه •

اين . آيد ی کار به دست می ديد کلی از مدت زمان و هزينهدر اين فعاليت : و برنامه ريزیتخمين  •

 .ريزی بيان نشده است در چرخه مستقيما و به عنوان برنامه فعاليت

ی پروژه انجام شده  ها به اين استدالل که قبال نمونه ژیمتدولواين موضوع در خيلی از : امکان سنجی •

 .است وجود ندارد

 .معموال به زبان کاربر هستند: های سطح باال اج نيازمندیاستخر •

 .کنيم در اين مرحله از پروژه معموال کاربران را نيز درگير می: کمک ذينفعان •

 .شود شود و جذب افراد انجام می ی اوليه تيم در اين مرحله ريخته می معموال شالوده: ساخت تيم •

 .دهد ستم را به ما میی کلی از چگونگی ساخت سي ايده: معماری اوليه •

 .ها را رفع کنيمجور نياز بايد قبل از شروع به کار اين: سازی محيط و منابع آماده •

اين . کنيم ها نيز استفاده می ها گاهی از پروتوتايپ برای شناخت بهتر نيازمندی: استفاده از پروتوتايپ •

 .فعاليت توسط خودمان به چرخه اضافه شده است

ها شروع  تر هستند تا اول با آن هايی مهم بايد مشخص شود که چه نيازمندی: ها اولويت بندی نيازمندی •

 . وجود نداردی اوليه اين فعاليت در چرخه. کنيم

  .اند ی عمومی انطباق داده شده های موجود با اين قسمت از چرخه  متدولوژی٢ و ١در جدول 

  شوند فازهايی که پوشانده می  

DSDM  ،کردن عمليات  بررسی کسب و کار، مدلقبل پروژه، امکان سنجی  

  قبل بازی  اسکرام

XP   برای ترخيص(اکتشاف، برنامه ريزی(  

ASD  ريزی منعطف چرخه شروع پروژه، بخشی از برنامه  

dX  آغاز  

  کردن قرار بر  کريستال



  ۲۶ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

  شوند فازهايی که پوشانده می  

FDD  ريزی با خصيصه ها، برنامه ی ليست خصيصه ی يک مدل عمومی، تهيه تهيه  

 های چابک توسط تکرار صفر از چرخه ژیمتدولونده شده از فازهای پوشا. ١ جدول

  DSDM  اسکرام  XP ASD  dX  کريستال  FDD  

    �    �        حمايت

  �  �  �  �  �  �  �  تخمين

    �          �  امکان سنجی

  �  �  �  �  �  �  �  ها نيازمندی

  �  �  �  �  �  �  �  کمک ذينفعان

  �  �    �  �  �    ساخت تيم

      �    �  �  �  معماری

    �          �  محيط و منابع

      �    �  �  �  پروتوتايپ

    �  �  �  �  �  �  اولويت بندی

  های چابک ژیمتدولوهای تکرار صفر چرخه با  انطباق فعاليت. ٢ جدول

 XPمانند  کنند تا انتها را ببينند ولی برخی ديگر ها سعی می ژیمتدولوريزی برخی از  در انجام فعاليت برنامه

  .کنند فقط تا اولين ترخيص را بررسی می

dX کند ولی باالخره بايد در اين فاز   را مستقال و به عنوان يک فعاليت معرفی نمیها اولويت بندی نيازمندی

  .آن را انجام دهد به اين دليل که بايد در فاز بعدی بر اساس آن معماری را ايجاد کند

  ايجاد . ۲ - ۳

ها  ژیمتدولوبرخی . ها رسيديم ای از فعاليت های موجود در تکرارهای ايجاد به مجموعه در استخراج فعاليت

پوشش ها را  آن...) برنامه نويسی دو نفره و ( در اين مرحله خيلی فعال بودند و ما نتوانستيم تمام اصول XPمانند 

در اين مرحله فعاليت مربوط به . ها را در اين مرحله بپوشانيم فرآيند آنکلی  اما تقريبا توانستيم اجزای دهيم

  . تکرار را به تکرار صفر فرستاديمهرهای مربوط به   برنامه ريزیظر نگرفتيم و حتی ريزی را در ن برنامه

توانستيم در قالب چرخه  های جالبی در سطح فرآيند داشتند که البته نمی  ها هم ايده ژیمتدولوبرخی 

 بودن فرآيند در مثال چند سطحی. کردند های ديگر از آن پشتيبانی نمی ژمتدولوکدام از  اعمالشان کنيم چون هيچ

ی جالبی بود اين چند سطحی بودن در   ايده در کريستالهای بسيار کوچک ی توليد در حد زمان مرحله

  نيزشروع کردن کريستال با حداقل چارچوب و تکامل آن. رفته بود های ديگر حداکثر تا دو سطح پيش ژیمتدولو



  ۲۷ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

در ادامه . رسيد  نيز موضوع جالبی به نظر میFDDدر نهايت بحث طراحی و حضور آن در . ی جالبی بود ايده

  :بينيم ی مشترک استخراج شده را میها فعاليت

 .کنيم ی تکرارها و به تدريج سيستم را کامل می به وسيله: توليد افزايشی •

 .دهند توليد کنندگان شديدا با هم ارتباط دارند و تبادل اطالعات انجام می: همکاری توليد کنندگان •

توانند  های برنامه و فرآيند دسترسی دارند و می کاربران بر تمام قسمت: نفعان بر برنامهکنترل تام ذي •

 .آن را تغيير دهند

سازی يک  شود درک کلی از چگونگی پياده اين کار که معموال در جلساتی انجام می: طراحی برنامه •

 .دهد قسمت از سيستم به ما می

 .رويم ها پيش می شود و بر اساس آن يار استفاده میها در سطوح مختلف بس از آزمون: آزمون مبنا •

ها به  تک اجزا شويم ديدی کلی نسبت به آن که وارد تک قبل از اين: زودتر يا ديدن کل سازی کمی مدل •

اين کار . دهيم گيريم و يک طراحی سطح باال انجام می ها را در نظر می آوريم و ارتباطات آن دست می

 .معماری دور ريختنی باشدتواند حتی در قالب يک  می

 .اين کار برای مالکيت عمومی کد الزم است: قالب و سبک کد نويسی مشترک •

ها را با تغيير کنترل شده در  نشينيم و مشکالت و کاستی می) پس از توليد(در آينده : ريفکتور کردن •

 .بخشيم  با اين کار طراحی سيستم را بهبود می.کنيم سيستم و طراحی آن رفع می

ها  ی درون سازمانی به منظور گرفتن نظرات کاربران و اعمال آن اين نمايش اوليه: ايش برای کاربراننم •

شود تا سيستم بهتر و  در حقيقت از همکاری کاربران استفاده می. شود در ترخيص استفاده می

 .تر توليد شود نقص بی

 جديد به آن اضافه هایند و کارشو عمليات انجام شده در قالب يک کل سازماندهی می: يکپارچه سازی •

اين فعاليت توسط . ها در آن موجود است  هميشه يک سيستم داريم که آخرين فعاليت؛دنشو می

 .خودمان به چرخه اضافه شده است

شود و همگان  ی قبل تا کنون مطرح می در اين جلسات مشکالت از جلسه: جلسات روزانه و ايستاده •

در . در اين جلسه حضور دارند و زمان آن کوتاه استتيم ی افراد  همه. سعی در بررسی و کمک دارند

اين فعاليت نيز توسط خودمان اضافه شده . شود ی بعد اعالم می ی هر شخص تا جلسه نهايت نيز برنامه

 .است

 و از کنيم می را مرور رخ دادههر چند وقت يک بار اتفاقاتی : بررسی پيشرفت کار و فراگيری دروس •

در سطوح مختلف از خود فرآيند گرفته و  در آينده گيريم را چيزهايی که ياد می. گيريم یمها درس  آن

اين فعاليت که توسط خودمان اضافه شده است تنها به وجود عبرت گيری . کنيم میها اعمال  تا برنامه

 .پردازد و به سطح اعمال آن کاری ندارد می

ی   تعيين کنيم در ادامه به کدام سمت برويم و مرحلهتوانيم در انتهای هر تکرار می: تعيين قدم بعدی •

 .کنيم بعدی که بايد پيش گرفته شود را انتخاب می

  .اند های موجود با تکرارهای ايجاد انطباق داده شده  متدولوژی٤ و ٣در جدول 
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  شوند فازهايی که پوشانده می  

DSDM  طراحی و ساخت  

  )بازی(توليد   اسکرام

XP  ن ترخيصتکرارها برای اولي  

ASD  ا، مرور کيفيتزمان اجز مهندسی همريزی منعطف چرخه،  بخشی از برنامه  

dX  شدن، ساخت جزئی  

  ای تحويل چرخه  کريستال

FDD  طراحی با خصيصه، ساخت با خصيصه  

 های چابک توسط تکرارهای ايجاد از چرخه ژیمتدولوفازهای پوشانده شده از . ٣ جدول

  DSDM  اسکرام  XP ASD  dX  يستالکر  FDD  

  �  �  �  �  �  �  �  توليد افزايشی

  �    �  �  �  �    همکاری

      �    �      کنترل ذينفعان

  �  �  �  �  �    �  طراحی برنامه

  �  �  �  �  �    �  آزمون مبنايی

  �      �  �      ديد سطح باال

      �    �      قالب و سبک

      �  �  �      ريفکتور کردن

    �    �  �  �  �  ارائه به کاربران

  �  �  �  �  �    �  يکپارچه سازی

   �     �  �   جلسات روزانه

   �  �  �  �  �   درس آموختن

     �   �  �  تعيين قدم بعدی

  های چابک ژیمتدولوهای تکرارهای ايجاد چرخه با  انطباق فعاليت. ٤ جدول

شود و در جلسه   انجام میCRCهای   توسط خود برنامه نويس و با استفاده از کارتXPطراحی برنامه در 

  .نيست

  ترخيص . ۳ - ۳

در اين ترخيص . شود ها به خوبی پشتيبانی نمی ی ژمتدولوهای انجام شده در اين مرحله در برخی از  ليتفعا

  :های اين مرحله عبارتند از فعاليت. هدف ما معرفی محصول به محيط کاربر است
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شويم که مورد قبول کاربر  گيرد و مطمئن می سيستم مورد آزمون نهايی قرار می: آزمون نهايی سيستم •

 . نيز استفاده کنيم١در اين مرحله ممکن است از آزمون بتا. ستا

 .اند بايد رفع شوند مشکالتی که در آزمون پيدا شده: رفع کردن مشکالت يافته شده •

 .مستنداتی که کاربر از ما انتظار دارد بايد در اين مرحله نهايی شوند: بستن مستندات •

 .ه چگونه بايد با سيستم کار کنندشوند ک کاربران آموزش داده می: آموزش کاربران •

شود و تمام کارهای مرتبط مثل تبديالت الزم و  سيستم در محل مشتری مستقر می: استقرار سيستم •

 .شوند کارهای مشابه برای عملياتی کردن سيستم انجام می

  .کنيم های چابک با تکرار ترخيص را مشاهده می  انطباق متدولوژی٦ و ٥در جدول 

  شوند وشانده میفازهايی که پ  

DSDM  سازی پياده  

  بعد بازی  اسکرام

XP  محصول سازی  

ASD  بخشی از تضمين کيفيت نهايی و ترخيص  

dX  انتقال  

  بخشی از خاتمه دادن  کريستال

FDD  بسيار محدود در ساخت با خصيصه  

 های چابک توسط تکرار ترخيص چرخه ژیمتدولوفازهای پوشانده شده از . ٥ جدول

  DSDM  راماسک  XP ASD  dX  کريستال  FDD  

  �  �  �  �  �  �  �  آزمون نهايی

        �  �      رفع مشکالت

        �  �  �  �  بستن مستندات

      �  �  �  �  �  آموزش کاربران

    �  �  �  �  �  �  استقرار سيستم

  های چابک ژیمتدولوهای تکرار ترخيص چرخه با  انطباق فعاليت. ٦ جدول

 هيچ توجهی به اين FDDاصوال . ها با اين فاز بسيار متفاوت است ژیمتدولوطور که اشاره شد، برخورد  همان

 حتی ASD. شوند ای دچار مرگ زودرس درست پس از اين فاز می  نيز به گونهASD، کريستال و فاز نداشته است

                                                   
1 Beta Test 
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 نيز سيستم قديمی را برای جلوگيری از dX. گيرد در اين مرحله بين ترخيص نهايی و مرگ سيستم تصميم می

  .کند شکالت در کنار سيستم جديد نگهداری میبروز م

شوند يا بايد در همين فاز حل شوند، يا بايد توسط تکرار  ها يافته می مشکالتی که در اين فاز و با اجرای آزمون

  .ی اصلی رفع شوند چرخه

 دو فاز ارتباط نزديکی بين اين فاز و سطح تاثير آن با دو فاز بعدی و همچنين فاز قبلی وجود دارد؛ وقتی

های به کاربران در  ، ارائه) و کريستالFDD ،ASD(شوند  سازی نمی به صورت کامل پياده) نگهداری و مرگ(نهايی 

ای از کاربران خواهد بود و در تکرار ترخيص برای اولين بار  فاز ايجاد تنها به صورت محدود و به زير مجموعه

  .رود بودن آن با تکرار ايجاد از دست میکنيم و حالت موازی  سيستم را وارد محيط کاربر می

البته . شوند و پشت سر هم خواهند بود با اين ديد تکرارهای ايجاد و ترخيص به صورت تکراری انجام نمی

های محدود را در فاز ترخيص گرفت ولی در اين صورت عنصر مهمی از تکرار ترخيص که در  توان آن ارائه می

پردازيم اين موضوع را بازتر   که به ارتباطات فازها می۶-۳ در بخش .رود محيط کاربر بودن است از دست می

  .کنيم می

  نگهداری . ۴ - ۳

البته اين فعاليت، يک فعاليت . پردازيم در اين مرحله تنها به فعاليت پشتيبانی سيستم و نگهداری آن می

. ناميديما نگهداری ی اصلی فرآوری ناميده شده است ولی ما آن ر اين فاز در چرخه. شود بزرگ محسوب می

ای به  ها اصوال هيچ اشاره ژیمتدولوبعضی از . های مختلف با هم بسيار تفاوت دارد ژیمتدولوبرخورد با اين فاز در 

اند و برخی نيز آن را مستقيما  ی حيات خود نياورده اند ولی آن را داخل چرخه اند، برخی اشاره کرده اين فاز نکرده

ی خود و چه  چه خارج از چرخه(اند  هايی به اين فاز فکر کرده  ژیمتدولودر بين . اند و در داخل خود مطرح کرده

در اين مفهوم برخی آن . افتد  دوباره به راه میايجاددر بين همه فرض بر اين است که در اين فاز موتور ) داخل آن

). کريستال(اند  چرخه در نظر گرفتهی خود و با تکرار  و برخی نيز آن را خارج از چرخه) XP(اند  تر گرفته را جدی

  :تک فعاليت اين فاز عبارت است از

اين کارها . برخی کارها وجود دارند که پس از مستقر شدن سيستم الزم هستند: پشتيبانی و نگهداری •

ی عملياتی جديد بر اساس نياز جديدی  توانند از اصالح مشکلی از سيستم، تا اضافه کردن يک تکه می

 .نداز مشتری باش

  .های معرفی شده تطبيق دهيم دولوژیايم فاز نگهداری را با مت  سعی کرده٨ و ٧های  در جدول

  شوند فازهايی که پوشانده می  

DSDM  پس از پروژه  

  خارج از چرخه  اسکرام

XP  نگهداری  

ASD  ندارد  
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  شوند فازهايی که پوشانده می  

dX  ندارد  

  خارج از چرخه  کريستال

FDD  ندارد  

 های چابک توسط تکرار نگهداری چرخه ژیلومتدوفازهای پوشانده شده از . ٧ جدول

  DSDM  اسکرام  XP ASD  dX  کريستال  FDD  

          �    �  پشتيبانی و نگهداری

  های چابک ژیمتدولوهای تکرار نگهداری چرخه با  انطباق فعاليت. ٨ جدول

نگهداری . اند دهاند و به فاز آخر که به آن اشاره خواهيم کرد پري ها از روی اين فاز پريده ژیمتدولوبعضی از 

هايی که اصال اين فاز را ندارند قطعا آن را مدنظر  ژیمتدولوافزار است و  های توليد نرم ترين قسمت يکی از مهم

. اند ای به آن نکرده اند، اشاره دانسته می) ی خود با تکرار چرخه(ی خود  اند ولی چون آن را خارج از چرخه داشته

اما ) ASD(کنند که ديگر چيزی برای نگهداری نماند   را تکرار میايجادتور قدر خودشان مو البته برخی هم آن

  .کنند ای نمی مستقيما به نگهداری اشاره

  مرگ . ۵ - ۳

کارهای نهايی با سيستم انجام . شويم شود وارد اين مرحله می وقتی پروژه و سيستم از دست تيم خارج می

  :های اين فاز به اين قرارند فعاليت. کنيم شود و آن را به عنوان يک کار تمام شده ثبت می می

 .شود شود و رسما بسته می پروژه خاتمه يافته اعالم می: بستن پروژه •

 .شوند تجربيات کسب شده در توليد سيستم ثبت می: مستند سازی پس از مرگ •

  شوند فازهايی که پوشانده می  

DSDM  ندارد  

  ندارد  اسکرام

XP  مرگ  

ASD   يی و ترخيصتضمين کيفيت نهاقسمتی از  

dX  ندارد  

  قسمتی از خاتمه دادن  کريستال

FDD  ندارد  

  های چابک توسط فاز مرگ چرخه ژیمتدولوفازهای پوشانده شده از . ٩ جدول
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  .باشند های چابک با فاز مرگ می ی انطباق متدولوژی  نشان دهنده١٠ و ٩های  جدول

  DSDM  اسکرام  XP ASD  dX  کريستال  FDD  

        �  �      بستن پروژه

    �    �  �     مستندسازی بعِد مرگ

  های چابک ژیمتدولوهای فاز مرگ چرخه با  انطباق فعاليت. ١٠ جدول

  های چابک ژیمتدولو برای فرآيند عمومی اصالح شده . ۶ - ۳

در اين قسمت به چگونگی ارتباط اين فازها و . تا کنون به هرچه پرداختيم تک فازهای فرآيندهای چابک بودند

. های قبلی کمی اين مفهوم و برخی شبهات در مورد آن را مطرح کرديم در بخش. پردازيم یها م حرکت روی آن

شود کامال مشخص است؛ ابتدا تکرار صفر انجام  ترتيب بين فازها که با گذشت زمان در طول پروژه معين می

گهداری و پس از آن در نهايت هم به ن.  ايجاد را داريم فازحاصليص کردن خرشود سپس ايجاد و بعد از آن ت می

  .اند  با استفاده از خطوط جهت دار بين فازها نمايش داده شده۸اين ارتباطات در شکل . رسيم مرگ پروژه می

های چابک مشاهده کرديم بحث بازگشت به مراحل قبل و تکرار يک فاز  ژیمتدولوطور که در اکثر  همان

- هاست که فرآيند تکراری ی اين بازگشت به وسيله. شود باشد و به دفعات ديده می موضوع بسيار مطرحی می

اين دو ديد را در انتهای . های چابک بررسی شده وجود دارد دو جور بازگشت در بين فرآيند. شود افزايشی می

شود  جا ناشی می تفاوت اين دو ديد از آن.  که تکرار ترخيص را بررسی نموديم به اجمال معرفی کرديم۳- ۳بخش 

. بينند شود و تمام کاربران آن را می شوند، سيستم عملياتی می ها به محيط کاربر منتقل می که در يکی ترخيص

شود و سيستم تنها به  در ديگری فقط به صورت محدود و داخل سازمان توليد کننده ترخيص انجام می

کرارهای ايجاد انجام شود؛ ترخيص با اين محدوديت از ديد ما در همان ت ای از کاربران نمايش داده می زيرمجموعه

پس نوع محدود آن را در فاز . رويم بايد سيستم در محيط کاربر عملياتی شود وقتی به فاز ترخيص می. شود می

  .گيريم ترخيص در نظر نمی

  
  های چابک ژیمتدولوفرآيند عمومی اصالح شده برای . ٨ شکل
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های نوع  بازگشت. نمايش داديم) باالی شکل(چين  دار نقطه با خطوط جهت ۸های نوع اول را در شکل  بازگشت

بديهی است که يکی از اين دو . نمايش داده شدند) پايين شکل(چين  خط- دار نقطه دوم توسط خطوط جهت

  .شوند ژی انتخاب میمتدولوها برای يک  مجموعه بازگشت

ی خود  ها نگهداری را در چرخه ژیمتدولوز خيلی ا. بحث مطرح ديگر در اين چرخه موضوع نگهداری است

تنها ها بسيار محدود و  در اين صورت فاز مرگ مطرح شده برای آن. دانند بينند و آن را خارج از چرخه می نمی

فاز مرگ با تمامی فوايدی که دارد تنها پس از اتمام کل پروژه است . شود کمی فراتر از کارهای پس از تکرار می

  .رار شودتواند برق که می

دهند مدل خود را ارائه  کنند نگهداری را خارج چرخه و با تکرار آن انجام می هايی که ادعا می ژیمتدولواگر 

شود و نگهداری  ها در کارهای پس از چرخه انجام می يعنی مرگ آن. رسيم دهند باز هم به همان مدل قبلی می

ميرد و  در نهايت هم باالخره سيستم روزی می. شود ام میدانستند در فاز نگهداری انج که آن را خارج از خود می

  .بايد فاز مرگ را برای آن داشت

است، اين ژی گفته متدولواما ما برای پايبند بودن به ميثاق خود که رعايت دقيق همان چيزی است که خود 

 پايين و سمت ی چين نمايش داده شده و در گوشه داری که به صورت خط  با خط جهتديد را کنار گذاشتيم و

بديهی است که يا بايد فاز نگهداری را در نظر .  حضور دارد امکان پرش از فاز نگهداری را داديم۸ شکل چپ

های آن را  گرفت و اين ارتباط را کنار گذاشت يا اين ارتباط را حفظ کرد و فاز نگهداری و تمام ورودی و خروجی

  .حذف کرد

شود فازهای ايجاد، ترخيص و قسمتی از تکرار صفر را در  نيز مشاهده می ۸طور که در شکل  موتور توليد همان

اما کامل نپوشاندن تکرار صفر . رسد که چرا ايجاد و ترخيص جزئی از آن هستند بديهی به نظر می اين. گيرد بر می

به طور . هستندشوند غير قابل تکرار و اصالح  شايد بديهی به نظر نرسد؛ برخی کارها که در تکرار صفر انجام می

 دليل بازگشت به اين فاز !ی ديگر قابليت بازگشت وجود نداردمثال در تامين منابع و خريد ملزوماتی مانند صندل

 فاز را در بر های  فعاليت تمام اصالحاتباشد ولی... ها و  ها، تغيير نيازمندی تواند اصالح برنامه در موتور توليد می

موتور ايجاد يال خروج از . شامل قسمتی از تکرار صفر در نظر گرفتيمتنها اد را پس ما نيز موتور ايج. گيرد نمی

کنيم پس از آخرين ترخيص به مرگ خواهيم   و وقتی در فاز نگهداری تکرارش میگيرد ترخيص را نيز در بر نمی

  .رفت

رسی کنيم شايد  علوم کامپيوتر برديداگر به . است) موتور ايجاد(فاز نگهداری متشکل از سه فاز پيشين 

ها مختلف  ژیمتدولو. آيد قابل ساده کردن باشد ماشين حالتی که با تکرار موتور ايجاد در فاز نگهداری به دست می

 اين کار را XPها برای انتقال به نگهداری متفاوت است؛ برخی مانند  ديد متفاوتی را در اين زمينه دارند و معيار آن

ی مجدد الزم  شود که واقعا اين استفاده بنابر موضوع مطرح شده مشخص می. ندده انجام می زودتر و برخی ديرتر

هايی با حالت عادی دارد؛ مثال  از طرفی حضور موتور توليد در نگهداری تفاوت. تر شدن نيست است و قابل ساده

  .ممکن است زمان تکرارها در نگهداری با حالت عادی فرق کند
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  کهای چاب ژیمتدولوالگوهای فرآيند  .۴

هايی شناسايی  در اين راه فعاليت. های چابک پرداختيم ژیمتدولوهای قبل به بررسی شباهت فازهای  در بخش

  نيزکنيم ی الگوهای فرآيندی که در اين بخش ارائه می پايه. دادند شدند که هرکدام قسمتی از کارها را انجام می

  .ها هستند همين فعاليت

ی  سپس به ارائه. کنيم های چابک را ارائه می ژیمتدولو متصور برای در اين بخش ابتدا چهار فرآيند کلی

در قالب . گيرند تک فازهای فرآيند عمومی مورد بررسی قرار می  و تکپردازيم  می٢ و مرحله١الگوهای فرآيند فاز

را نام ی  ی الگوهای مرحله دهيم و سپس اجزای تشکيل دهنده برای هر کدام الگوهای فاز را ارائه می يک شکل

 در نهايت نيز پاد الگوها را .دهيم به دليل محدوديت زمان و فضا برای الگوهای مرحله شکل ارائه نمی. بريم می

  .بينيم می

ها را  ژیمتدولونهی   که برهم۳ی الگوهای فرآيند مرحله به صورت مختصر در بخش  های تشکيل دهنده فعاليت

اين . کنيم ها بسنده می  در اين بخش به توضيح مختصر از آنانجام داديم توضيح داده شدند؛ به همين دليل

 معرفی شده و شرح داده شوند؛ در اين الگوها به چگونگی انجام ٣توانند به صورت الگوهای فرآيند کار ها می فعاليت

يت توان محدود های مختلفی قابل انجام است و می شود؛ به طور مثال برنامه ريزی به صورت عمليات پرداخته می

ی اين نوشتار خارج هستند پس ما به  اما الگوهای فرآيند کار از حوزه. ها قرار داد را بر روی زمان و يا نيازمندی

 .پردازيم ها نمی آن

 

  فرآيند کلی . ۱ - ۴

جا اين فرآيند عمومی را  در اين. های چابک را مشاهد کرديم  ژیمتدولو فرآيند عمومی حاکم بر ۸در شکل 

  .کنيم توان از آن استخراج کرد را ارائه می خاب ممکن فرآيند که میبازتر کرده و چهار انت

  
  بازارايی اول فرآيند عمومی. ٩شکل

                                                   
1 Phase Process Patterns 
2 Stage Process Patterns 
3 Task Process Patterns 
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ی  شود و مرحله  به صورت کامل انجام می آنی ترخيص  حالتی از فرآيند را داريم که مرحله۹در شکل 

و پس از ترخيص . شود تهای هر تکرار محصول وارد محيط کاربر میدر اين فرآيند در ان. نگهداری هم حضور دارد

ی  گرديم و گرنه حلقه ها به تکرار صفر بر می ی نيازمندی در صورت نياز به تغيير برنامه، زمان بندی يا مجموعه

تکرار صفر و . پردازيم در انتها نيز با تکرار موتور توليد به نگهداری سيستم می. دهيم ايجاد و ترخيص را ادامه می

  .مرگ نيز همان طور هستند که قبال توضيح داده شده است

در اين حالت ترخيص کامل در محيط مشتری و در برخی . بينيم  می۱۰نوع ديگری از فرآيند را در شکل 

معموال در فازهای ايجاد و به . موارد حتی يکپارچه سازی محصول در داخل سازمان توليد کننده وجود ندارد

در نهايت . کنند ها را اعمال می دهند و نظرات آن ای از کاربران نمايش می دود محصول را به زيرمجموعهصورت مح

نگهداری اين نوع از فرآيندها معموال از حالتی که در . پردازند هم در يک فاز تک تکراری به ترخيص محصول می

تری از اين دسته ديديم در  نعطاف کم ديديم محدودتر است؛ همان طور که در تکرار ايجاد و ترخيص ا۹شکل 

توان  بنابراين می. شود محدود میاندکی ها به رفع مشکالت  تر دارند و معموال نگهداری آن نگهداری هم انعطاف کم

  .شود  ديده می۱۱اين حالت را مشابه حالتی گرفت که در شکل 

  
  بازارايی دوم فرآيند عمومی. ١٠ شکل

  

  
  بازارايی سوم فرآيند عمومی. ١١ شکل
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ها عمومی  وقتی انعطاف آن کم است و ترخيص. گذارد ژی در فازهای مختلف آن تاثير میمتدولوديد يک 

 برخی از. تر هستند تری دارد يا اصوال ترخيص عمومی ميانی ندارد، به همان دليل در نگهداری هم کم فعاليت کم

تری برای  توانند کار را تمام کنند و کار کم کنند در تکرارهای موتور توليد تا می ها سعی می ژیمتدولواين 

در عمل هم وقتی ما يک . شوند  خيلی به هم نزديک می۱۱ و ۱۰با اين ديد عمال شکل . نگهداری بگذارند

تر  های سازمان بيش ديد احتماال تعداد پروژهبا اين . تری خواهد بود ترخيص عمومی داريم، در فاز نگهداری کار کم

  .ی جديد تعريف شود شود چون برای نگهداری و اضافه کردن چيزهايی به سيستم بايد يک پروژه می

  
  بازارايی چهارم فرآيند عمومی. ١٢ شکل

های مکرر داريم  ر اين حالت ترخيصد.  ارائه شده است۱۲توان متصور بود نيز در شکل  حالت نهايی که می

  .های مورد بررسی استفاده نشده است ژیمتدولواين روش در هيچ کدام از . ولی نگهداری نداريم

زمانی که فاز ترخيص و فرآيند عمومی ارائه  (۶- ۳ و ۳- ۳ های در اين جا وابستگی سه فاز آخر که در بخش

. اند کند که اين سه فاز چگونه ژی مشخص میمتدولويد د. شود  کامال مشخص می،به آن اشاره شد) شدند می

 نگهداری  هربرایجديد  ی در عوض به دليل تعريف پروژه( کم حجم است  همراه با نگهدارِی،های محدود ترخيص

های زياد  ترخيص).  ممکن است به سازمانی ديگر واگذار شودی نگهداری پروژه .رود های مشابه باال می تعدد پروژه

  .تر همراه خواهد بود تر و طوالنی فاز نگهداری عميقنيز با 

  تکرار صفرالگوی فرآيند فاز  . ۲ - ۴

اين الگو .  نشان داده شده است۱۳ی تشکيل دهنده در شکل  الگوی فاز تکرار صفر به همراه الگوهای مرحله

  .باشد شامل چهار الگوی فرآيند مرحله می

  برقرار کردن پروژه .۱ -  ۲ - ۴

اين الگوی فرآيند . ی انجام پروژه را فراهم کنيم  ين است که ملزومات اوليهدر برقرار کردن پروژه سعی ما ا

  :های زير تشکيل شده است مرحله از فعاليت



  ۳۷ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 کسب حمايت و تامين بودجه برای شروع به کار •

 امکان سنجی انجام پروژه •

 سازی محيط و منابع برای شروع به کار تيم آماده •

 ی تيم تشکيل شالوده •

  استخراج نيازمندی .۲ -  ۲ - ۴

های زير در اين مرحله رخ  فعاليت. افتد ستخراج نيازمندی با استفاده از خود ذينفعان در اين مرحله اتفاق میا

 :دهند می

 های سطح باال معموال به زبان کاربر استخراج نيازمندی •

 کمک ذينفعان •

  
   تکرار صفر–الگوی فرآيند فاز . ١٣ شکل

  رهابرنامه ريزی تکرا .۳ -  ۲ - ۴

قسمتی از برنامه ريزی انجام شده . دهد برنامه ريزی و تخمين توليد سيستم و تکرارها در اين مرحله رخ می

ها برای هر کدام از تکرارها و يا چندين تکرار پشت سر هم صورت  ی برنامه ريزی برای کل پروژه است و بقيه

 :های زير است اين مرحله شامل فعاليت. گيرد می

 ه ريزیتخمين و برنام •
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 ها استفاده از پروتوتايپ برای شناخت بهتر نيازمندی •

 ها اولويت بندی نيازمندی •

  طراحی سطح باال .۴ -  ۲ - ۴

 :هايی است دهد شامل فعاليت به ما ديد کلی از چگونگی به کار گيری سيستم میکه طراحی سطح باال 

 به دست آمدن معماری اوليه •

 فهای مختل استفاده از پروتوتايپ برای بررسی انتخاب •

  الگوی فرآيند فاز ايجاد . ۳ - ۴

 شامل چهار الگوی مرحله است که در ی فازاين الگو. پردازيم در الگوی فاز ايجاد ما به ساختن سيستم می

  . قابل مشاهده هستند١٤شکل 

  
   ايجاد-الگوی فرآيند فاز . ١٤شکل

  توليد برنامه .۱ - ۳ - ۴

  و با همکاری ايجاد کنندگاناين کار معموال به صورت مشارکتی. يمپرداز در اين مرحله به ساخت سيستم می

 :حضور دارند در اين مرحله زيرهايی  فعاليت. گيرد انجام می

 ی تکرارها توليد افزايشی و تدريجی به وسيله •

 همکاری توليد کنندگان •
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 قالب و سبک کد نويسی مشترک •

 ها ريفکتور کردن و رفع کاستی •

 آزمون مبنايی •

  ازی در قالب يک کليکپارچه س •

  مشارکت ذينفعان .۲ - ۳ - ۴

تواند گره  ها در زمان توليد می حضور آن. ذينفعان در فرآيندهای چابک نقش بزرگی در توليد سيستم دارند

 :تاثير ذينفعان شامل موارد زير است. گشای ما باشد

 ها و فرآيند  کنترل تام ذينفعان بر برنامه •

 ها  آنن نظراتنمايش برای کاربران درون سازمانی و گرفت •

  سازی طراحی و مدل .۳ - ۳ - ۴

ی مدل هرچند دور ريختنی  های چابک مدل گريزی وجود دارد ولی در موارد الزم به تهيه ژیمتدولودر 

 :کارهای زير مرتبط با اين مرحله هستند. ورزند مبادرت می

  طراحی برنامه معموال در جلسات •

 زودتر و ديدن کل سازی کمی مدل •

  جلسات و بررسی .۴ - ۳ - ۴

برخی . شود های چابک غالبا در جلسات و به صورت مشترک اخذ می ژیمتدولوی ها در تصميم گير

در زير کارهايی که در اين جهت هستند را . گيرند ها و ارتباطات انسانی نيز در جلسات انجام می هماهنگی

 :بينيم می

 جلسات روزانه و ايستاده •

 بررسی پيشرفت کار و فراگيری دروس •

 تعيين قدم بعدی •

  فرآيند فاز ترخيصالگوی  . ۴ - ۴

در اين فاز . کنيم شود و در عمل شروع به استفاده از آن می در اين فاز سيستم وارد محيط مشتری می

اين فاز همان طوری که در . شوند چيزهايی که مورد نياز کاربر است تا بتواند بهتر با سيستم کار کند فراهم می

  .استشود شامل دو الگوی فرآيند مرحله   ديده می١٥شکل 
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

  
   ترخيص- الگوی فرآيند فاز . ١٥ شکل

  عملياتی کردن سيستم .۱ -  ۴ - ۴

د کار شدن اين سيستم برای وار. سيستمی که در سازمان توليد کننده ايجاد شده بايد وارد محيط واقعی شود

ردن در محيط کاربر تنظيم در اين مرحله سيستم آماده شده را برای کار ک.  را انجام دادهايی بايد عمليات

 :های اين مرحله عبارتند از فاليت. کنيم می

 آزمون نهايی سيستم •

 رفع کردن مشکالت يافته شده •

 استقرار سيستم •

  ی بهتر تسهيالت استفاده .۲ -  ۴ - ۴

هايی را ارائه دهيم تا منحنی يادگيری کاربر سرعت  ی بهينه از سيستم بايد در کنار آن کمک برای استفاده

 :های زير حضور دارند در اين مرحله فعاليت.  بگيردتری به خو بيش

  مستندات و نهايی کردنبستن •

 آموزش کاربران •

  الگوی فرآيند فاز نگهداری . ۵ - ۴

ها  ژیمتدولواين فعاليت که در . ی اين فاز پشتيبانی و نگهداری است به نظر تنها فعاليت و تنها الگوی مرحله

 .های زيادی است شود، خود شامل فعاليت و تکرار آن رانده میچابک محجور واقع شده و معموال به خارج چرخه 

ها خود در مورد اين فاز کم  های چابک است و آن ژیمتدولوجا که هدف ما بيرون کشيدن مشترکات بين  از آن

  .ی اين فاز است  نشان دهنده۱۶شکل . تر فاز نگهداری را غنی کنيم توانيم از اين بيش اند، نمی مطلب گفته
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

  
   نگهداری- الگوی فرآيند فاز . ١٦ شکل

  پشتيبانی و نگهداری .۱ - ۵ - ۴

شوند عمال در اين فاز نيز انجام خواهند شد و قابل تکرار در  هايی که در موتور توليد انجام می خيلی از فعاليت

 :طور که اشاره شد عبارت است از تک فعاليت اين مرحله همان. اين جا هستند

 انی و نگهداری با استفاده از تکرار موتور توليدپشتيب •

 الگوی فرآيند فاز مرگ . ۶ - ۴

 قابل ١٧ی اين فاز در شکل  ی مرحلهدو الگو. پردازيم ارهای الزم میدر اين فاز به خداحافظی با سيستم و ک

  .اند مشاهده

  
   مرگ- الگوی فرآيند فاز . ١٧ شکل

  بستن پروژه .۱ - ۶ - ۴

توان  هايی که می توانيم به جشن حاال می. شود شود و رسما از سازمان خارج می مرحله پروژه بسته میدر اين 

 : اين الگو تک فعاليتی است!گرفت فکر کنيم

 بستن پروژه •
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

  ثبت دروس پس از مرگ .۲ - ۶ - ۴

 در اين اطالعات. پردازيم  که در پروژه کسب کرديم به صورت مدون مییی تجربيات در اين مرحله به ثبت کليه

 :اين مرحله نيز تک فعاليتی است. های بعدی و به فراخور نياز استفاده خواهند شد پروژه

 مستند سازی پس از مرگ •

  پاد الگوها . ۷ - ۴

های اشتباه در  اين روش. شوند های چابک فرضيات غلط و اشتباهی نيز مشاهده می ژیمتدولودر 

پاد الگوهای . ناميم  می١کرار شونده را پاد الگوهای غلط ت اين روش. اند های مختلف پيش گرفته شده ژیمتدولو

  .ها شناخته شده است ژیمتدولوارتباطات انسانی، مدل گريزی، نداشتن طراحی و ابزار محور بودن در مورد اين 

ها تعيين کننده  ژیمتدولواين موضوع در اين . کنند های چابک بر ارتباطات انسانی بسيار تکيه می ژیمتدولو

رود دچار زياده روی  موارد انتظاری که از روابط انسانی و انتقال اطالعات با استفاده از آن میدر برخی . است

تواند باعث بروز مشکالت در پروژه و عدم مقياس پذيری آن   نيز میوژیلدو در متای بودن آن بنابراين پايه. شود می

  .شود

ها را   کال اين فعاليت٢ازی و فلج شدن در آناليزها از ترس افتادن در دام مدل س ژیمتدولوتعداد زيادی از اين 

های  ها را با هزينه ها کمبود نداشتن يک درک مشترک در قالب طراحی و مدل ژیمتدولواين . اند کنار گذاشته

  .کنند کنند جبران می فراوانی که برای مديريت و هماهنگ نگه داشتن تيم مصرف می

منظور ما از . اند درز بودن خود را از دست داده مقياس پذيری و بی ،ها به دليل نداشتن طراحی ژیمتدولواين 

های تحليل را برای  نشيند و مدل سازی می طراحی ميان تحليل و پياده. طراحی، طراحی سطح برنامه نيست

  .دساز را ممکن می) سازی پياده (یها به سطح بعد ای تبديل يکنواخت اين مدل کند و به گونه سازی آماده می پياده

اين فرض به خودی خود مشکلی ندارد اما وقتی . هاست ژیمتدولوابزار محور بودن يکی ديگر از فرضيات اين 

  .کند افراطی شود وابستگی به ابزارها را زياد می

  نتيجه گيری

ی عمومی برای زير  در اين مستند توانستيم يک چرخه. های چابک ارائه شده مشترکات زيادی دارند ژیمتدولو

همان طور که از . ها بيرون بکشيم ای الگوی فرآيند از آن ها ارائه دهيم و مجموعه ژیمتدولوای از اين  همجموع

های مربوط به ايجاد سيستم و موتور  ها در بخش ژیمتدولوهای اين  های مستند حاکی است، تمرکز فعاليت بخش

اين امر منطقی به . شود ها کاسته می فعاليتشويم از تعدد  تر است و هرچه به انتهای پروژه نزديک می ايجاد بيش

تر از زمانی است که  شوند به مراتب بيش رسد؛ مدت زمانی که در فازهای مرتبط با موتور توليد سپری می نظر می

                                                   
1 Anti Pattern 
2 Analysis Paralysis 
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

حتی . تر باشد های فازهای وابسته به آن نيز بيش کنيم و طبيعی است که تعداد فعاليت در فازهای ديگر فعاليت می

  .گيرند شوند و توسط آن انجام می های انتهايی نيز وارد موتور توليد می ها فعاليت ژیمتدولو گاهی در اين

های درون فازهای اين چرخه را بررسی  ی ايجاد سيستم گذاشتيم و فعاليت ما تمرکز خود را بر روی چرخه

ند در اين نوشتار بررسی افزار قابل استفاده هست نرمايجاد ی   جای چرخه ها که در همه برخی فعاليت. کرديم

ها  اين فعاليت. توان مرور دانست که در هر سطحی از چرخه قابل استفاده است ها را می ی اين فعاليت نمونه. نشدند

کردند و اطالعاتی نيز  ها کمکی به ما نمی ژیمتدولوجا که در همه جا قابل استفاده هستند در تطابق  از آن

  .افزودند نمی

ترين   بيش۱۰ تا ۱های   با توجه به جدولXP  رسد متدولوژی های بررسی شده به نظر می در ميان متدولوژی

شد فرآيند  کنيم اين متدولوژی که ادعا می مشاهده می. دهد های چابک می پوشش را بر فرآيند عمومی متدولوژی

های چابک را با اين  وژیشايد به همين دليل است که متدول. ترين تطابق را با فرآيند مطرح شده دارد ندارد بيش

  .شناسند متدولوژی می

اين الگوها . در اين نوشتار تا حد الگوهای فرآيند مرحله پيش رفتيم و الگوهای فرآيند کار را بررسی نکرديم

تر  برای بررسی الگوهای فرآيند کار به بررسی دقيق. نيز در مورد فرآيندهای چابک قابل بررسی بودند

 ی اين الگوها نياز زمانی که برای بررسی و ارائهدر ضمن . تری نياز داريم و با جزئيات بيشهای ذکر شده  ژیمتدولو

  .تر از زمان الزم برای الگوهای فرآيند مرحله خواهد بود  بسيار بيشاست
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  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

  فارسی های  عبارت انگليسی معادل

 End Game اتمام بازی

 System Interaction ها ارتباط سيستم

 Spike اسپايک

 Scrum Master استاِد اسکرام

 Scrum اسکرام

 Scrums of Scrums ها هايی از اسکرام اسکرام

 Continuous Validation اعتبارسنجی

 Increment افزودنی

 Exploration اکتشاف

 Phase Process Patterns الگوهای فرآيند فاز

 Task Process Patterns الگوهای فرآيند کار

 Stage Process Patterns الگوهای فرآيند مرحله

 Feasibility Study امکان سنجی

 Transition انتقال

 Transition to Construction انتقال به ساخت

 Flexible پذير انعطاف

 Test Driven Development (TDD) جاِد تست مبنااي

 Beta Test آزمون بتا

 Continuous Test آزمون مستمر

 Acceptance Test آزمون مقبوليت

 Integration Test های يکپارچگی آزمون

 Inception آغاز

 بحرانی بودن
 Criticality 

 Process-Oriented بر مبنای پردازش

 Business-Oriented ربر مبنای کسب و کا

 System-wide Verification and Validation بررسی اعتبار و درستی سيستم

 Post-iteration Revision بررسی پس از تکرار
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 Business Study بررسی کسب و کار

 Chartering برقرارکردن

 Planning (Release Planning) )برای ترخيص(برنامه ريزی 

 Planning ريزی برنامه

 Plan-Build-Revise اصالح- ساخت-ريزی برنامه

 Plan-Design-Build ساخت- طراحی-ريزی برنامه

 Sprint Planning ريزی اسپرينت برنامه

 Plan By Feature (PBF) ريزی با خصيصه برنامه

 Iteration Planning ريزی تکرار برنامه

 Iteration Planning ريزی تکرار برنامه

 Adaptive Cycle Planning يزی منعطف چرخهر برنامه

 Coding نويسی برنامه

 Cyclic Program-Test-Integrate يکپارچگی چرخشی- آزمون-نويسی برنامه

 Post-Game بعِد بازی

 Product Backlog الگ محصول بک

 Anti Pattern پاد الگو

 Prototyping پروتوتايپ

 Post-Project پس از پروژه

 Sponsor نپشتيبا

 Implementation سازی پياده

 Predictive بينی کننده پيش

 Reflect on the Delivery تامل بر محصول

 System Conversion تبديالت سيستم

 Cyclic Delivery ای تحويل چرخه

 Deliver to Real Users تحويل محصول به کاربران حقيقی

 Release ترخيص

 System-wide Test تست سطح سيستم

 Final Q/A and Release تضمين کيفيت نهايی و ترخيص

 Evolutionary تکاملی



  ۴۶ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 Iteration 0 تکرار صفر

 Iterations to first Release تکرارها برای اولين ترخيص

 Development Iterations تکرارهای ايجاد

 Release Iterations تکرارهای ترخيص

 Iterative Incremental تکراری افزايشی

 Recalibrate the Release Plan ی ترخيص ی برنامه تنظيم دوباره

 Build a Feature List ها ی ليست خصيصه تهيه

 Develop an Overall Model ی يک مدل عمومی تهيه

 Track توالی

 Development (Game) )بازی(توليد 

 Sprint Development توليد اسپرينت

 Iterative Development توليد تکراری

 Develop in Iterations توليد توسط تکرارها

 Elaboration شدن جزئی

 Iteration Completion Ritual جشن اتمام تکرار

 Standup Meeting  جلسات ايستاده

 Reflection جلسات تامل

 Model Storming سازی جلسات مدل

 Agile چابک

 Agile System Development Lifecycle های چابک ژیدولومتی عمومی ايجاد توسط  چرخه

 Speculate-Collaborate-Learn يادگيری- همکاری- حدس

 Problem Domain ی مساله حوزه

 Wrap-up خاتمه دادن

 Feature خصيصه

 Project-Proper خود پروژه

 User Story داستان کاربر

 Vision/Charter ديد کلی

 Stakeholders ذينفعان

 Alternative روش پيشنهادی



  ۴۷ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 Refactoring ريفکتور کردن

 Builds ساخت

 Construction ساخت

 Build By Feature (BBF) ساخت با خصيصه

 Prologue ساختار درونی

 Chief Programmer نويس سربرنامه

 Chief Architect سرمعمار

 Project Initiation شروع پروژه

 Project Initiation شروع پروژه

 Class Owner صاحب کالس

 Project Data Sheet ی اطالعات پروژه صفحه

 Design By Feature (DBF) طراحی با خصيصه

 Program Design طراحی برنامه

 Design and Build Iteration طراحی و ساخت

 Production فرآوری

 Activity فعاليت

 Analysis Paralysis فلج شدن در آناليز

 Pre-Game قبِل بازی

 Pre-Project قبل پروژه

 Step قدم

 User Story Index Card کارت داستان کاربر

 Index Card کارت نمايه

 Post-mortem Activities کارهای پس از مرگ سيستم

 Crystal کريستال

 Spiral مارپيچی

 Collective Code Ownership مالکيت عمومی کد

 Metaphor متافور

 Domain Expert متخصص دامنه

 Feature Set مجموعه خصوصيات



  ۴۸ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 Major Feature Set مجموعه خصوصيات عمده

 Time-Box ی زمانی محدوده

 Product ionizing محصول سازی

 Domain Model مدل دامنه

 Object Model ها مدل موجوديت

 Functional Model Iteration کردن عمليات مدل

 Model Phobia ريزیگ مدل

 Development Manager مدير ايجاد

 Data Management ها مديريت داده

 Death مرگ

 Sprint Review مرور اسپرينت

 Quality Review مرور کيفيت

 Deploy مستقر کردن

 Artifact مصنوع

 Architecture/High-level Design معماری و طراحی سطح باال

 Tangible تر ملموس

 Concurrent Component Engineering زمان اجزا مهندسی هم

 Development Engine موتور ايجاد

 Support Component های پشتيبانی مولفه

 Technical Component های تکنيکی مولفه

 Feature Component های خصوصيتی مولفه

 Area ناحيه

 Maintenance نگهداری

 Ambassador User ی کاربر نماينده

 Just In Time (JIT) هر موقع که الزم باشد

 Highly Collaborative همکاری شديد

 User Interface واسط کاربر

 Architecture Strategy يک تدبير برای معماری

 Integration يکپارچگی



  ۴۹ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

  انگليسی های عبارتفارسی  معادل 

 Acceptance Test آزمون مقبوليت

 Activity فعاليت

 Adaptive Cycle Planning ريزی منعطف چرخه برنامه

 Agile چابک

 Agile System Development Lifecycle های چابک ژیمتدولوی عمومی ايجاد توسط  چرخه

 Alternative روش پيشنهادی

 Ambassador User ی کاربر نماينده

 Analysis Paralysis فلج شدن در آناليز

 Anti Pattern پاد الگو

 Architecture Strategy يک تدبير برای معماری

 Architecture/High-level Design معماری و طراحی سطح باال

 Area ناحيه

 Artifact مصنوع

 Beta Test آزمون بتا

 Build a Feature List ها ی ليست خصيصه تهيه

 Build By Feature (BBF) ساخت با خصيصه

 Builds ساخت

 Business Study سب و کاربررسی ک

 Business-Oriented بر مبنای کسب و کار

 Chartering برقرارکردن

 Chief Architect سرمعمار

 Chief Programmer نويس سربرنامه

 Class Owner صاحب کالس

 Coding نويسی برنامه

 Collective Code Ownership مالکيت عمومی کد

 Concurrent Component Engineering زمان اجزا مهندسی هم

 Construction ساخت

 Continuous Test آزمون مستمر



  ۵۰ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 Continuous Validation اعتبارسنجی

 بحرانی بودن
 Criticality 

 Crystal کريستال

 Cyclic Delivery ای تحويل چرخه

 Cyclic Program-Test-Integrate يکپارچگی چرخشی- آزمون-نويسی برنامه

 Data Management ها دادهمديريت 

 Death مرگ

 Deliver to Real Users تحويل محصول به کاربران حقيقی

 Deploy مستقر کردن

 Design and Build Iteration طراحی و ساخت

 Design By Feature (DBF) طراحی با خصيصه

 Develop an Overall Model ی يک مدل عمومی تهيه

 Develop in Iterations توليد توسط تکرارها

 Development (Game) )بازی(توليد 

 Development Engine موتور ايجاد

 Development Iterations تکرارهای ايجاد

 Development Manager مدير ايجاد

 Domain Expert متخصص دامنه

 Domain Model مدل دامنه

 Elaboration شدن جزئی

 End Game اتمام بازی

 Evolutionary تکاملی

 Exploration اکتشاف

 Feasibility Study امکان سنجی

 Feature خصيصه

 Feature Component های خصوصيتی مولفه

 Feature Set مجموعه خصوصيات

 Final Q/A and Release تضمين کيفيت نهايی و ترخيص

 Flexible پذير انعطاف



  ۵۱ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 Functional Model Iteration کردن عمليات مدل

 Highly Collaborative همکاری شديد

 Implementation سازی پياده

 Inception آغاز

 Increment افزودنی

 Index Card کارت نمايه

 Integration يکپارچگی

 Integration Test های يکپارچگی آزمون

 Iteration 0 تکرار صفر

 Iteration Completion Ritual جشن اتمام تکرار

 Iteration Planning ريزی تکرار برنامه

 Iteration Planning ريزی تکرار برنامه

 Iterations to first Release تکرارها برای اولين ترخيص

 Iterative Development توليد تکراری

 Iterative Incremental تکراری افزايشی

 Just In Time (JIT) هر موقع که الزم باشد

 Maintenance نگهداری

 Major Feature Set مجموعه خصوصيات عمده

 Metaphor متافور

 Model Phobia گريزی مدل

 Model Storming سازی جلسات مدل

 Object Model ها مدل موجوديت

 Phase Process Patterns الگوهای فرآيند فاز

 Plan By Feature (PBF) ريزی با خصيصه برنامه

 Plan-Build-Revise اصالح- ساخت-ريزی برنامه

 Plan-Design-Build ساخت- طراحی-ريزی برنامه

 Planning ريزی برنامه

 Planning (Release Planning) )برای ترخيص(برنامه ريزی 

 Post-Game بعِد بازی



  ۵۲ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 Post-iteration Revision بررسی پس از تکرار

 Post-mortem Activities کارهای پس از مرگ سيستم

 Post-Project ژهپس از پرو

 Predictive بينی کننده پيش

 Pre-Game قبِل بازی

 Pre-Project قبل پروژه

 Problem Domain ی مساله حوزه

 Process-Oriented بر مبنای پردازش

 Product Backlog الگ محصول بک

 Product ionizing محصول سازی

 Production فرآوری

 Program Design طراحی برنامه

 Project Data Sheet ی اطالعات پروژه صفحه

 Project Initiation شروع پروژه

 Project Initiation شروع پروژه

 Project-Proper خود پروژه

 Prologue ساختار درونی

 Prototyping پروتوتايپ

 Quality Review مرور کيفيت

 Recalibrate the Release Plan ی ترخيص ی برنامه تنظيم دوباره

 Refactoring ريفکتور کردن

 Reflect on the Delivery تامل بر محصول

 Reflection جلسات تامل

 Release ترخيص

 Release Iterations تکرارهای ترخيص

 Scrum اسکرام

 Scrum Master استاِد اسکرام

 Scrums of Scrums ها هايی از اسکرام اسکرام

 Speculate-Collaborate-Learn يادگيری- همکاری- حدس



  ۵۳ی  صفحه    های چابک فرآيند عمومی متدولوژی

  

 

  

  ۱۳۸۵ماه  دی -  گرا های شيئ متدولوژی

 Spike اسپايک

 Spiral مارپيچی

 Sponsor پشتيبان

 Sprint Development توليد اسپرينت

 Sprint Planning ريزی اسپرينت برنامه

 Sprint Review مرور اسپرينت

 Stage Process Patterns الگوهای فرآيند مرحله

 Stakeholders ذينفعان

 Standup Meeting  جلسات ايستاده

 Step قدم

 Support Component های پشتيبانی مولفه

 System Conversion تبديالت سيستم

 System Interaction ها ارتباط سيستم

 System-wide Test تست سطح سيستم

 System-wide Verification and Validation بررسی اعتبار و درستی سيستم

 Tangible تر ملموس

 Task Process Patterns رآيند کارالگوهای ف

 Technical Component های تکنيکی مولفه

 Test Driven Development (TDD) ايجاِد تست مبنا

 Time-Box ی زمانی محدوده

 Track توالی

 Transition انتقال

 Transition to Construction انتقال به ساخت

 User Interface واسط کاربر

 User Story رداستان کارب

 User Story Index Card کارت داستان کاربر

 Vision/Charter ديد کلی

 Wrap-up خاتمه دادن

  


