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 افزار های نرمهای نیازمندیتاریخچه مختصرِ روش

مظهر بسیاری از مالکیت  به سرعت  ،  کنیممیافزاری که ما امروزه تولید  های جهان است. نرم تکنولوژی  ترینبا اهمیتافزار یکی از  توسعه نرم 

 است.   افزار وابستهما به نرم  امروزیساده، جهان    به زبانجهان شده است.    1معنوی  

کردیم(  های)چارچوب فرایندی که برای ساختار، مدیریت و کنترل کارمان استفاده می، متدولوژیساله گذشته  50تا    40  هایدر طول تالش

  زمان  هر  در« را  2آزمون و خطا رهیافت »افزار  برای توسعه نرم،  ها سازی این متدولوژیقبل از پیاده.  سازی کردیمافزار گوناگونی را پیادهتوسعه نرم

 کرد. رهیافت کار می  این. در بیشتر مواقع،  کردیماستفاده می  ضروری بودکه    مکانیو  

  10000کردیم به اندازه  نویسی استفاده میها برای برنامهقدرت کامپیوترهایی که از آن  به همراه  ی ماهاتالش  دامنها گذشت زمان، محدوده و  ب

المللی هواپیماهای  سازهای ساده به سمت پرواز بینبا سرعت زیادی از شبیه  که  مثل این استبرابر افزایش پیدا کردند. این افزایش سرعت  

د، به  ن شوگیری میهای اقتصادی و انسانی بالقوه اندازهشکست که به صورت هزینهیا  بنابراین، پیامد موفقیت    .  کنیمحرکت  مسافربری تجاری  

افزایش پیدا کر این رو،د.  ندطور نمایی  نتایج  ریسک  این  برای کاهشای را  و کنترل شده  تریافتههای ساختمتدلوژی  از  های جدید و تولید 

 توسعه دادیم.جای تولید نتایج ناخواسته  موردنظر به

اینکه   نیازمندیروش  همهدلیل  »مدیریت  روی  بر  ما  نرمهای  داشتند    افزار« های  اساسی  می  استاین  تمرکز  تولید  آنچه  کاالهای که  کنیم 

د که بر روی  دنبرچسبی بو  «افزارهای نرمنیازمندی»  شوند.می  منعکسکد باینری    در های غیر قابل لمسی هستند که  فیزیکی نیستند بلکه ایده

های  در بیشتر مواقع، تجربه .یمد کراستفاده می هاو تحویل به مشتری به داخل توسعه انتقال جریان ارزش برای  هاآنو از  اعمال کرده 3ها انتزاع

 افزارهای زیادی را عرضه کردیم.. در حقیقت، ما نرمهستیمها  های خودمان را مدیون این روشبسیاری از موفقیتما  کردند و  کار می  ترجدید

اندازه  ا کردیم،  هایی که برای کنترل کارمان استفاده میروش  شد ومیتر  تر و بزرگدادیم بزرگتوسعه می  افزارهایی کهنرم ما در طول زمان، 

کند، کاهش پیدا  تر افزایش پیدا تر و با کیفیت افزار با ارزششدند. به همین دلیل، بجای اینکه توانایی ما در تحویل نرمتر میتر و سنگینسنگین

 کرد.  می

ترین معیارهای تاثیرگذار در  تر« به یکی از با اهمیتتر« و »نابافزار »چابکتوسعه نرم   بنابراین، در دو دهه گذشته حرکت به سوی متدلوژهای

. به  کاربردی دارندرنامههای ب و برخورد موثری با نیازمندی  هستندکه با وجود سبک وزن بودن ایمن    یهای، متدولوژیصنعت تبدیل شده است

فراهم   ایم، بدون داشتن سربار اضافیچه ما تجربه کردهباشیم که ایمنی و حاکمیت بهتری را نسبت به آنطور ساده، ما نیازمند فرایندهایی می

 داشته باشد.    هم  سربار کمیفرایندمان عالوه بر ایمنی و حاکمیت بهتر،  خواهیم  ما مینمایند.  

 
1 intellectual property 
2 cut-and-try 
3 abstractions 
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 دهد. نشان می  1-1شکل  طوری کهسازگاری در طول زمان شده است. همان  تمتر  وزنو سبک  بنابراین، مهاجرت به سوی فرایندهای اکتشافی

 

 فرایند نرم افزار در طول چند دهه گذشته  جنبش :1شکل 

 

 کجا خواهیم بود. افزار متوجه خواهیم شد کجا بودایم، فردا کجا خواهیم بود و در آینده  های فرایند نرمبا نگاهی مختصر به هر یک از این گرایش

 فرایندهای پیشگویانه و آبشاری 

، نیاز به  دادرفت خود ادامه میافزار به پیشهمچنان که صنعت نرمبه سرعت پیشرفت کرد.  60و دهه  50افزار پس از آغازش در دهه صنعت نرم

- 1 طوری که شکلهمانافزار آبشاری هدایت نمود. افزاری با مقیاس بزرگ ما را به سوی مدل فرایند نرم های نرمکنترل بهتر پروژهپیشگویی و 

 دهد. نشان می  2

-مورد موافقت قرار می هادر ابتدا نیازمندی طوری که. بهشودانجام می  متوالی از مراحل منظمهای افزار به صورت سریدر این مدل، توسعه نرم

اش  افزار با نیازمندها و طراحیانطباق نرم بررسی برای، نهایتا   شود.کد انجام می سازیپیاده به دنبال آن گردد و می ایجادسپس طراحی  ،گیرند

 گیرد. مورد آزمون قرار می
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از قضا، رویس بیان کرده بود که این   ایجاد این مدل مورد تحسین و تکریم قرار گرفت.بود به دلیل    TRWکه در آن زمان در    4ویستون رویس 

برای توسعه سیستم نرممدل  نمیهای  پیشنهاد  بزرگ  مقیاس  با  بنیادین  او    شود.افزاری  مقاله  عنوان کرده    [Royce1970]در  را  مطلب ذیل 

 است: 

نخواهد   افزار بزرگ هرگز کار  برای توسعه نرم ]نشان داده شده است  2-1همانند آنچه در شکل  [ای  مدل ساده ،  امتجربهطبق   

 کرد.

 

 مدل آبشاری ساده شده. جریان پیشرفت همانند آبشار از باال به پایین است. :2شکل 

  عالوه نمونه اولیه به    به کارگیریو سپس    نمونه اولیه  ساختنابتدا    که دربه طوری    کردرا توصیف  مدل آبشاری    او مدل تقویت شدهسپس  

و شاید تفکر ساختمانی   او به فراموشی سپرده شدمتاسفانه، راهنمایی   گنجانده شد.  در این مدل  برای ساختن استقرار نهایی  بازخورد بین فازها

در صورتی که رویس چنین   رایج مورد استفاده قرار گرفتطور  بهبدین ترتیب    باعث گمراهی شد و  1-2گرافیگ ساده آن در شکل  و    5مانند 

 هدفی نداشت. 

 مسائل مربوط به مدل 

این مدل    باردر زیر    ماو    کردافزاری بزرگ به خوبی کار نمیهای نرم بینی کرده بود، مدل آبشاری برای پروژهرویس پیش  احتماال  طوری کههمان

  . به عنوان نمونه، استندیش گروپ در نبودندخیلی خوب  گذشته نتایج آمارها در طول یک یا دو دهه. کردیمتقال میسخت افزار  برای توسعه نرم 

 به موارد ذیل اشاره کرده است:   [Standish 1994]  گزارش بررسی

 ها قبل از اینکه به اتمام برسند، لغو خواهند شد. درصد از پروژه  31 •

 شان، هزینه صرف خواهند کرد.تخمیندرصد از    189ها بیش از  درصد از پروژه  53 •

 
4 Winston Royce 
5 construction-like 
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 . بودند  ها در زمان مقرر و با بودجه مصوب به پایان رسیدهدرصد از پروژه  16تنها   •

 دهند. ها و کارکردهای خود را تحویل میدرصد از ویژگی  42تر تنها  های بزرگهای تکمیل شده در شرکتپروژه •

بسیار که سه معیار    این دلیل به    ها بوده است، ها علت اصلی شکست پروژهبرخورد غیر موثر با نیازمندیدهند که  به عالوه، این آمارها نشان می

 . اندبوده ها  ذیل باعث به وجود آمدن چالش در پروژهرایج  

 درصد از کل پروژه   13فقدان ورودی کاربر:   •

 ها درصد از کل پروژه  12ها و مشخصات ناقص:  نیازمندی •

 ها درصد از کل پروژه  12ها و مشخصات:  نیازمندیتغییر   •

 ها در مدل آبشاری: مثلث آهنین نیازمندی

 

ها بوده  علت اصلی شکست پروژه  6بدون انعطاف   مدل آبشاریهای مبتنی بر  اعمال فرایند نیازمندیکه    گوییمبتوانیم  به طور یقین نمی  لبتها

ها داشته است و مدل آبشاری مدل فرایند  سزایی بر روی موفقیت پروژهها تاثیر بهکه عدم درک درست و تغییر نیازمندی  استاست، اما واضح  

ای از  مجموعه  بهدر مدل آبشاری نشان داده شده « یها »جعبه نیازمندی ایبوده است. به عالوه، به طور فریبندهگذار در آن زمان تاثیرو  7حاکم 

مورد  ها  بندی و بودجه پروژهی برای تخمین زمانیعنوان مبنا  به  شوند وتوانند به صورت زود هنگام تعیین  می  کند کهاشاره مییی  هانیازمندی

 دهد. نشان می  3-  1طوری که شکل  همان.  استفاده قرار بگیرند

 
6 rigid 
7 dominant 
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 می توانید هزینه و زمانبندی را تخمین بزنید  هنگامی که نیازمندی ها شناخته شده باشند :3شکل 

را و هزینه پروژه به شدت متغیر    تواند منابع)از همه گذشته، چه کسب و کاری میبودندزمانبندی و بودجه نیز ثابت  در مثلث آهنین  احتماال  

-  1طوری که شکل  همان.  کندمی»مثلث آهنین« هدایت    تله  را به سوی  تر، این موضوع مابینانهاز یک دیدگاه واقع  ریزی کند؟(. بنابراینبرنامه

 دهد. نشان می  4

بر روی  مهم    . به عنوان نمونه، یک مطالعهاست« علت اصلی شکست پروژه  هانیازمندی  محدودهثابت بودن    در حقیقت، فرض » انجام شده 

-بزرگآبشاری    مدل  هایتجربه  به  وابستهکند که: »مدیریت محدوده  بیان می  [Thomas 2001]  تکنولوژی اطالعات در انگلیسپروژه    1027

 . نتیجه مطالعه به شرح ذیل است: «است  پروژه بودشکست  مشارکت کننده برای  ترین معیار  

  ، ایجاد گردد هاو سپس به دنبال آن یک گپ طوالنی مدت قبل از تحویل نیازمندی تعریف شوند هاکل نیازمندیدر آن ی که رهیافت 

نیست.   مناسب  نیازمندیدیگر  تغییر  باالی  روی  رتبه  بر  اهمیت کوچک  با  تغییر  وجود یک  دارد که  اشاره  موضوع  این  به  کار  و  های کسب 

 و اساسی است.   بنیادیاند یک نقص  هایی که مستندسازی شدهنیازمندی

 

 

 مدل آبشاری  تله مثلث آهنینِ :4شکل 
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 ؟ توان گفتدر رابطه با کیفیت چه چیزی می

دیگر، کمبود ضمنی مدل   آزموده  .استموضوع حیاتی  نرمکار  می های  را  کتاب  این  بُعدافزار که  به  احتماال  اشاره    خوانند،  حیاتی »کیفیت« 

  نها »کیفیت« ت  و  هستندها ثابت  بندی و نیازمندیهزینه، زمان  داده نشده است. در مثلث آهنین  نشانث آهنین  خواهند کرد که در نمودار مثل

 یم.ار کرددانیم چقدر خوب کهمه ما می  به آن دست پیدا کنند.توانند  ها میمتغیری است که تیم

ها را به صورت زود هنگام تعیین کنند و سپس تغییر را کنترل کنند و  کنند نیازمندیکند که تالش میهایی ظهور میاز دادهبنابراین، آن قطعا  

های  های سخت به عالوه تجربهاین نوع از داده   ای از فرضیات دارای نقص اساسیبه کار ببرند هنگامی که متغیر تیم بود مجموعهکیفیت را  

های فرایند مختلف اساسی را برای صنعت  کنند که مالحظات جدی مدلرهنمون می  8ایم ما را به یک نقطه اوج کرده آوری  شخصی که جمع 

 کنند. در آینده رشد میها  آنکنند و در حقیقت  گارانتی می

 در میان ما هست  هنوز هم  مدل آبشاریو  

 طوری که شکل هماند.  یرگمیقرار  استفاده  مورد  مدل آبشاری باز هم به طور گسترده  امروزه  حتی با وجود این شواهد آشکار،  

 دهد.نشان می  5-  1

گیرد.  و حتی پس از آن هم مورد استفاده قرار می  2010با توجه به کمبودهای مدل آبشاری جای بسی تعجب است که چرا این مدل تا سال  

 باشد. قابل درک  شاید به دلیل وجود برخی دالیل  

خود مدل برای برطرف کردن مسائلی که در گذشته وجود داشت متولد شده بود. یکی از این مسائل مربوط به نگرش »کد نویسی   •

 کن، خطای آن را برطرف کن، دوباره کد نویسی کن تا زمانی که آن قابل نگهداری باشد« بود. 

گرد و  ها طراحی میشود پس از آن سیستم منطبق با نیازمندیها درک میقی و تجویزی است. در ابتد نیازمندیمدل به شدت منط •

 باشد؟   این رهیافتتر از  تر و منطقیعاقالنهتواند  چه چیزی می.  شودسازی و آزمون میدر نهایت سیستم پیاده

پروژه و    های حاکمیتیها مدلکنیم. در نتیجه شرکتهنوز هم عرضه مییم و  اافزارهای بسیاری را عرضه کردتوسط این مدل نرم  •

و تاییدیه  ها شاملاین مدل  اند.شان ساختهافزار معیوببرنامه خود را حول چرخه نرم گذاری، نقاط  های سرمایهمورد کسب و کار 

 هستند.   و مواردی از این قبیل  عطف مرور پروژه و تضمین کیفیت

 
8 tipping point 
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آبشاری   • میمدل  منعکس  را  بازار  واقعیت  نیازمندیتداوم  و  تاریخ  با  توافقاتی  هنوز هم  تامین  کند)مشتریان  روی  بر  را  ثابت  های 

های آینده نیز ادامه خواهند داد. البته گاهی اوقات خود ما هستم که ها این کار را برای سالکنند و احتماال آنکنندگان تحمیل می

 کنیم(تحمیل میها را بر روی خودمان  آن

 

کنیم که این تصدیق میمدل آبشاری را در اینجا بیش از حد توضیح دادیم در صورتی که نباید »اسب مرده را مورد ضرب و شتم« قرار داد اما  

  چابک   خواهیمبدون توجه به اینکه چگونه می  های کسب و کار لگد بزند.اسب خاص ممکن است هنوز هم زنده باشد و به بسیاری از زمینه

سازی  تواند بر روی آزادی عمل ما در پیادهدر حقیقت این می  م  این اسب در آینده اجتناب کنیم.سُهای  ضربه باشیم، مجبور خواهیم بود تا از  

 های چابک شدیدا  تاثیر بگذارد. های نیازمندیتجربه

 

 شود ابداع شده است، به طوری که امروزه نیز استفاده می  1970مدلی که در دهه  :5شکل 

 

بنابراین، با وجود اینکه    این است که به کسب و کار کمک کنیم تا به یک الگوی چابک موثر مهاجرت کند.  به عنوان متخصصان چابککار ما  

 حال حاضر وجود دارد مجبوریم آن را درک کنیم.خواهیم از مدل آبشاری استفاده کنیم اما به دلیل اینکه در  نمی

 فرایندهای تکراری و تدریجی

 

 RUPو  spiral ،RADی رفرایندهای تکرا  :6شکل
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باعث    افزارهای توسعه نرم و گسترش ابزارها و تکنولوژی   «9زمان تا بازار»فشارهای    وجود  در کنارشکست مدل آبشاری    ،در چند دهه گذشته

  1990و    1980  ای که این موضوع ما را به فرایندهای تکراری دههنیاز پیدا کنیم. به گونهف  مبتنی بر اکتشا  مبتکرانه و  هایمدل  شد تا به

 دهد. نشان می  6-  1  طوری که شکلهمان  هدات کرد.

 

 کنند دیده شوند: های تکراری که به صورت ذیل کار میای از روشتوانند به عنوان یک سلسلهها میروش  به طور کلی، این

 (10توسعه سریع ادراکات توسط کشف تجربی)حلزونی  •

 ( 11کاربردی های اولیه و سیستم ابتدایی با استفاده از ابزارهای بسیار سریع)توسعه سریع برنامهها، نمونهساخت سریع مدل •

 ( 12های بسیار بزرگ و بسیار پیچیده)فرایند یکپارچه رشنال تکراری و تدریجی سیستمتوسعه   •

 13مدل حلزونی 

 

  هنوز   در مدل حلزونی  های تکراری مورد استقبال قرار گرفت.مدل حلزونی یک روش پیشگام است که به طور گسترده برای آغاز سلسله روش

قبل از شروع جدی    های الزمارزیابی  و انجام  هانیازمندی این مدل درک  اولیه  مارپیچ  هدف اصلی  دارند.  زود هنگامی  جایگاه  هانیازمندیهم  

سازی  ، یکپارچهنویسیطراحی، کد  های متوالیِحل در گامتر دیگری را با هدف توسعه راهبزرگ  مدل مارپیچاین    ،پس از آن.  است  افزارتوسعه نرم

)اگرچه این  شد انجام میها مبتنی بر اکتشاف  فرایند نیازمندیدر آن  که    بود  ایمنتشر شده  لین مدلحلزونی او  مدل.  گیردنظر می  در  و آزمون

 
9 time-to-market 
10 spiral 
11 RAD 
12 RUP 
13 Spiral Model 
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افراد بسیاری از این  .  (بودگنجانده شده    نیز  اما در آن بازخوردهای ثابتی  ،کردآبشاری پیروی می  شبیه به مدلهای متوالی سنتی  مدل از گام

)و حال افراد بسیاری به طور افزایشی از چابک استقبال  ی و تدریجیر افزار تکراهای توسعه نرم شروعی برای جنبش روشتفکر به عنوان نقطه  

 استقبال کردند.   کنند(می

 14کاربردیتوسعه سریع برنامه

 

 1990در اوایل دهه    15جیمز مارتین( اکنون به عنوان اصطالحی عام برای یک نوع فرایند توسعه که توسط  RADکاربردی)توسعه سریع برنامه

می گرفته  نظر  در  مدلشود.  معرفی شد،  نرم   اساسا   این  فرایند  تعریف شده مدل  خوبی  به  و ساخت   است  16افزار  تکراری  توسعه  بر روی    که 

های  زبان  هااین رهیافت  )یوزنهای سبکاز رهیافت  یامروزه به عنوان مخفف تعداد  به طوری که  استاولیه متمرکز  های  نمونه  ای ازمجموعه 

-را شتاب می  17ی افزار اجراکه قابلیت دسترسی نرم  (کنندی وب را استفاده مید کاربرهای برنامهیی همانند چارچوبهانسل چهارم و چارچوب

کارایی    نسبت به  تاکید بیشتری  بازخوردهابر روی سرعت استقرار و  های سطح باال  ها و رهیافتد. این چارچوبیرگمی قرار  استفادهمورد دهند،  

سازی کنیم ده پیا  به سرعت  ها را قبل از اینکه تغییر کنندافزار اگر بتوانیم نیازمندیی نرمها . از دیدگاه نیازمندیدارندپذیری  و قابلیت مقیاس

  هستند وزن  ، ابزارها به اندازه کافی آسان و سبک کنیدسازی  پیاده را اشتباه    هانیازمندی. در صورتی که  امکان موفقیت بیشتری خواهیم داشت

 
14 Rapid Application Development 
15 James Martin 
16 well-defined 
17 working software 
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ها  ظهور روش  نوید دهندهبسازید. در حقیقت، این تصور    کاغذیسنتی و    هایکشف نیازمندی  هایتر از روشرا سریع  هاکه بتوانید دوباره آن

 . است

 18فرایند یکپارچه رشنال 

 

توسعه   مدل  به  نسبت  حلزونی  مدل  به  بیشتر  توجه  برنامهبا  و  RADکاربردی)سریع  توسعه(  کاربردیِبرنامه   با هدف  که    های  بزرگ  مقیاس 

  1990( در دهه  RUPفرایند یکپارچه رشنال)  فرایندی تحت عنوان    ،هستندها ضروری  در آن  21گسترش و قابلیت  20پذیری ، مقیاس19نیرومندی 

افزار مورد استفاده قرار  برای توسعه نرمبه طور گسترده  افزار تکراری و تدریجی است که  مدل فرایند نرم   فرایند یکپارچه رشنال،  اندازی شد.راه

. ثابت  شودمیعرضه و پشتیبانی    به بازار  است به طور فعال  IBMشرکت    که متعلق به  22افزار رشنال توسط بخش نرم  RUP  . فرایندگیردمی

به طور   این فرایند. است یمقیاس بزرگ چارچوبی موثر دارای های کاربردیتوسعه برنامه عملی مدیریت راهنمایی و برای  RUPشده است که 

.  اعمال شده است ران پروژه از انواع مختلفو با موفقیت بر روی هزا (ها شاغل است دارای میلیون)گیردگسترده در صنعت مورد استفاده قرار می

 نیز هستند.  های بسیار بزرگهایی با مقیاسپروژهها شامل  وفقیتمبه طوری که این  

ها در چرخه عمر  پوشانی فعالیتضرورت هم مورد استفاده قرار گرفت وافزاری است که به طور گسترده فرایند یکپارچه رشنال، اولین فرایند نرم

-ها« فقط به یک فاز منفرد واگذار نمیهایی همانند »نیازمندی. به عنوان نمونه، فعالیتساخت و انتقال را تشخیص داد فازهای آغازین، تشریح،

ها  تشریح و تغییر نیازمندی با این وجود ، اماگیرندمورد توجه قرار میبیشتر در فازهای آغازین و تشریح ها های نیازمندی فعالیت گردند. اگرچه،

 .افتد خه عمر پروژه نیز اتفاق میندی مداوم در طول چر به صورت فرای

 
18 Rational Unified Process 
19 robustness 
20 scalability 
21 extensibility 
22 Rational Software Division 



12 

 

باز که تحت نظر بنیاد اکلیپس است( در  )یک فرایند متن  OpenUPو  Agile RUPشامل    RUPتری از  تر و چابک وزنسبک   های، نمونهاخیرا 

 اند. دسترس قرار گرفته

 

 های تکراری ها در فرایندنیازمندی

یک   تکراری  فرایندهای  اینهدفمند  جنبشدر  در  که  کردیم  مشاهده  را  زودهنگام  سنتی  هاینیازمندی  ،جنبش  ی  طراحی    و   23کالن  با 

-که برای تعریف و کنترل پیاده و دستاوردهایی از این قبیل  افزار و مشخصات طراحینرم  هاییدستاوردهای طراحی همانند مشخصات نیازمند

قرار میمدلها در  سازی استفاده  مورد  آبشاری  تکراری  .  کنار گذاشته شدند  گرفتندهای  فرایندهای  یک   از  های سنتینیازمندیبه جای  در 

اکتشاف«   بر  »مبتنی  میرهیافت  فرایندها،  .شوداستفاده  این  سبک   در  مدلوزنمستندات  و  همانند  تر  چشمهایی  مدلاسناد  و    های انداز 

با توجه به  .  گیرندقرار می  استفادهمورد  برای تعریف آنچه که باید ساخته شود،    اساسا به طوری که این مستندات    شونداعمال می  موردکاربرد

د به  شواعمال می  نخستینهای واقعی کاربر« در تکرارهای »نیازمندی  بسیار سریع کشفای که حاصل شد، خود فرایند تکراری برای درک اولیه 

 گردد. ای که این کار اساسا  باعث کاهش ریسک کلی پروژه میگونه

  انطباق سیستم   برای تضمین  شوند وسازی میاند در فازهای بعدی پیاده ها در تکرارهای نخستین به خوبی تعریف شدهبه دلیل اینکه نیازمندی

 د. ن گیرمورد آزمون قرار می  ،با رفتارهای توافق شده

 فرایندهای تطبیقی)چابک( 

با توجه    است.تر شنیده  تر و بسیار تطبیقیوزنهای سبک از مدل  هیاهوی بسیاری راافزار  و در طول دهه جاری، فرایند نرم  1990خر دهه  از اوآ

  ها مدل، این  ایجاد شد  محورو توسعه آزمون 24های نسل سوم  افزار همانند شیء گرایی، زبانسازی نرمالگوهای پیاده  در   که  اساسی  تغییرات  به

ابزارهای توسعه و    کمک  باروشی که در آن    اگر با به کارگیری  که  کنند میها اینگونه فرض  این مدل.  گوناگونی بودنداقتصادی    پایهمبتنی بر  

به بازآرایی الزم  سپس در کاربرد واقعی توسط مشتری ارزیابی و در صورت وجود مشکل    و  انجام گرددسریعا    کدنویسی،  های درستتجربه

 گردند. بینی و مستندسازی  پیش  ها زودهنگاماز روشی است که در آن همه نیازمندی  ترمقرون به صرفه  ،شود انجام  سرعت  

افزار تطبیقی، اسکرام،  (، توسعه نرمFDDمحور)توسعه ویژگی(، DSDMهای پویا)ها، شامل روش توسعه سیستمتعدادی از این روش در حقیقت

 و ... هستند.   های کریستالروش  (، کانبان، ناب،Agile RUP(، فرایند یکپارچه رشنال چابک) Open Up، فرایند یکپارچه باز)25پی ایکس 

 
23 big, upfront design (BUFD) 
24 3G languages 
25 Extreme Programming (XP) 



13 

 

 26بیانیه چابک 

-های چابک گوناگونی را پیادهبه همراه جمع دیگری از افراد که روش  چابک  افزارهای توسعه نرم بسیاری از متدلوژی  خالقان  2001در سال  

  خلق   افزار استمورد وجود روش بهتر برای تولید نرم ای از اعتقادشان در  که خالصه  دور هم گرد آمدند و بیانیه چابک را  سازی کرده بودند

 کند: شرح ذیل ترکیب و تعریف می  را بهبیانیه چابک اعتقادات مهمی که زیربنای این جنبش است  امروزه    .کردند

با انجام    .انجام دهند  آن راتا  کنیم  کمک می  و به دیگرانایم  کردهآن کشف    انجام دادنافزار به وسیله  برای توسعه نرم  ما روش بهتری 

 کنیم.این کار به ارزش دست پیدا می

 فرایندها و ابزارها    برتر از    اشخاص و تعامالت  

 مذاکره قرارداد    برتر از  همکاری مشتری    

 مستندسازی جامع  برتر از  افزار قابل اجرا  نرم  

 دنبال کردن یک طرح  برتر از  پاسخ به تغییرات    

 دهیم.به اقالم سمت راست می  را  ارزش بیشتری  ما  اما  ،هستند  ارزش  دارای  نیز  این که اقالم سمت چپ  وجودبا   

 :دنشوهای چابک به خدمت گرفته میای از اصول مهم وجود دارد که به عنوان چارچوبی مشترک برای همه روشمجموعه  بیانیه  این  پشت

 . استافزار با ارزش  راضی نگهداشتن مشتری از طریق تحویل زود هنگام و مداوم نرم االترین اولویت ما  ب •

 نمایند. های رقابتی مشتری مهار میمتدهای چابک تغییرات را برای مزیتگوییم.  آمد میبه تغییرات حتی در پایان توسعه خوش •

 . است  پروژه  پیشرفت  برای  ، معیار اصلی27قابل استفاده افزار  نرم •

 دهیم. به طور مکرر تحویل می  ترهای کوتاهرا در مدت زمان چند هفته تا چند ماه با ترجیح زمانقابل استفاده  افزار  نرم •

 . کنندسر پروژه کار    ها  باید با یکدیگر به طور روزانه در سرتادهندهتوسعه  افراد کسب و کار و •

ها اعتماد کنید تا کار را انجام  و به آن  کنیدها محیط و پشتیبانی الزم را محیا  ها را حول اشخاص با انگیزه بسازید. برای آنپروژه •

 دهند.

 . استتیم توسعه، گفتگوی رو در رو    درون  دربه/موثرترین روش انتقال اطالعات  کاراترین و   •

 
26 The Agile Manifesto 
27 Working software 
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طور نامحدودی گام  ها و کاربران باید بتوانند به دهندهدهند. حامیان مالی، توسعهرا گسترش می  28فرایندهای چابک، توسعه پایدار  •

 را حفظ نمایند.  29ثابت 

 . کندمیو طراحی خوب، چابکی را تقویت    سرآمد فنیتوجه مداوم به   •

 . است  ضروری(  هنر به حداکثر رساندن مقدار کار انجام نشدهسادگی) •

 .کنندخودسازمانده ظهور می  هایتیمها از  ها و طراحیها، نیازمندیبهترین معماری •

ا بر این اساس تنظیم ر  شرفتار  تیم    نتیجه، در  دهدرا انعکاس    خود  تواند چگونگی موثرتر شدنتیم می  منظمیزمانی    هایدر بازه •

 .دهدمیکرده  و تطبیق  

رسد  به نظر میها خارج از محدوده بحث ما است. هر چند، بر اساس بررسی اخیر هر یک از آن شرح تفصیلیهای چابک،  با توجه به تعداد روش

است  "هاروش  جنگ"که   شده  فصل  و  حل  حدی  تا  بازار  سهم  نظر  از  شکل  همان  حداقل  که  می  7-  1طوری  دهد.نشان 

 

. با همکاری شرکت  2009سال  در اند. چهارمین گزارش ساالنه بررسی توسعه چابک های چابکی که به طور گسترده اتخاذ شدهبررسی روش :7شکل 

VersionOne . 

 

. براساس  گیرندمی  مورد استفاده قرارکه به طور گسترده    هستند  های چابکیروشپی  اسکرام و ایکسدهد که در حال حاضر  بررسی نشان می

شوند، و این موضوع  های چابک اعمال میسازیدرصد در پیاده  74پی( به میزان  )با یا بدون ترکیب با ایکس  این بررسی، در حال حاضراسکرام

 . هستتجربه ما نیز  

 
28 sustainable development 
29 constant pace 
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در که  بی  برای بیشتر مطال  مبناییهای  را به عنوان تجربه  ها، آنبرتری دارند  هاروش  پی بر سایرهای اسکرام و ایکس که روش  این  با توجه به

این دو روش به طور مختصر در ادامه توضیح    ،بنابراین   کنیم استفاده خواهیم کرد.بحث میدر این کتاب  های چابک  های نیازمندیمورد تجربه

 شوند. داده می

 پیایکس

 

از  ایکس  یکی  نرمروشپی  توسعه  میهای  چابک  کتابافزار  از  بسیاری  در  طور گسترده  به  که  تجربهباشد  است.  شده  توصیف  اصلی  ها  های 

 باشند: پی شامل موارد ذیل میایکس 

 کنند، به طوری که نماینده مشتری نیز در آن مکان حضور دارد. برنامه نویس که در یک مکان کار می  10تا    5یک تیم با تعداد   •

افتد که ممکن است قابل انتشار و یا غیر قابل انتشار باشند به طوری  یا تکرارهای متعددی اتفاق می  30ها افزار در ساخته نرمتوسع •

 دهند.که کارکردها را به صورت تدریجی تحویل می

 نیاز دارد.گردند، هر مقدار قابل توجه از کارکرد که کار  های کاربر مشخص میها به صورت داستاننیازمندی •

دهند.  کنند، و آزمون واحد مربوط به خود را انجام میکنند، از استاندارهای کدنویسی شدید پیروی میها دو نفره کار مینویسبرنامه •

 نمایند. های پذیرش شرکت میمشتریان در آزمون

 کنند.ها، معماری و طراحی در طول پروژه ظهور مینیازمندی •

گردد، به طوری که وجود مشتری در کنار تیم دهنده اعمال میهای کمتر از ده توسعهباشد و معموال در تیممحدوده، تجویزی میپی در  ایکس 

باشد، و بر  « میprogrammingمخفف کلمه »  XPدر    Pباشد و یا اینکه باید به راحتی در دسترس تیم قرار بگیرد. به عالوه،اساسی می

 گیرد. نماید، در نظر میهای شدیدی برای کدنویسی که خروجی با کیفیت بسیار باالیی را تولید میپی تجربهدیگر، ایکس های  خالف روش

 
30 builds 
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 اسکرام

 

 :هستندهای اصلی اسکرام شامل موارد ذیل  گیرد. تجربهکه به طور گسترده مورد استفاده قرار می  استاسکرام یک روش مدیریت پروژه چابک  

 .گرددهستند انجام میروزه یا کمتر    30ثابت  تکرارهای زمانهایی که  اسپرینتکار در   •

تواند اضافه شود. کارکرد جدید فقط توسط  . وقتی محدوده اسپرینت تثبیت شد، هیچ کارکرد دیگری نمیاستکار در اسپرینت ثابت   •

 . گرددتواند اضافه  تیم توسعه می

های  ها و فعالیت، نقصای جدیده الگ محصول  شامل نیازمندیگیرند. بکالگ محصول قرار میبرای اینکه انجام شوند در بککارها  •

 .هستندزیرساختی و طراحی  

آمیز در  موفقیتها مسئولیت تحویل نتایج  . این تیماست  31های خودسازمانده و خودپاسخگو »استاد اسکرام« مربی توانمندسازی تیم •

 هر اسپرینت را بر عهده دارند. 

 کند. »مالک محصول« نقش وکیل مشتری را بازی می •

 . استبرقراری ارتباط    با اهمیت برای  جلسه اسکرام روزانه یک روش •

-تعیین شده کامل میهای  های بازنگری انتشار در زمانهای ایستاده و جلسهها، جلسه. اسپرینتثابت باشندها باید زماناسپرینت •

 شوند. 

 مورد استفاده قرار بگیرد.   افزارهای توسعه نرمتوسط سازمان  گستردهسبک وزن بودن اسکرام باعث شدن است که به طور  

 استها در چابک به طور اساسی متفاوت مدیریت نیازمندی

 
31 Self-accountable 
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.  (بدون توجه به یک روش چابک خاص)استمتفاوت    پیشگویانه کامالدر مقایسه با روش های ترتیبی و      هاهای چابک با نیازمندی برخورد روش

 مشاهده کرد:   چابک  در اصول اصلی  توانرا می  این موضوعبه طوری که  

 . استافزار با ارزش  تحویل زود هنگام و مداوم نرم   بامشتری    کسب رضایتاصل شماره یک بیانیه: باالترین اولویت ما،  

های رقابتی مشتری مهار  گوییم. متدهای چابک تغییرات را برای مزیتآمد میتغییرات حتی در پایان توسعه خوشاصل شماره دو بیانیه: به  

 .کنندمی

بیان شده    «Scaling Software Agility»، تاثیر این موضوع بر روی صنعت چشمگیر و اساسی است. همان طوری که در کتاب  به طور کلی

 است: 

اینکه ماه  هایمتدبه کارگیری  با   نیازمندیچابک به جای  برای آماده کردن مشخصات  بر روی  تیم  ...  گذاری کنیمافزار سرمایههای نرم ها  ها 

داستانتحویل   میزودهنگام  متمرکز  مشتریان  به  ارزش  با  نیازمندیهای  آزمون  جهت  در  زودهنگام  تحویل  به  شوند.  معماری  فرضیات  و  ها 

 کند. میهدایت   ها و اجزاء  شود و کاهش ریسک را با اثبات یا رد فرضیات مربوط به تجمیع ویژگیخدمت گرفته می

در بدترین حالت، نقطه بازرسی  مانند.  نمی  منتظر  ماه  چندین  برایبه امید اینکه تیم چیز درست را بسازد    کاربران  و  مدیریتبا این رهیافت،  

کاربران قادر به استقرار تکرارهای نخستین بر روی محیط کاری خودشان    که  ... ممکن استکشد و  بعدی فقط یک هفته و یا بیشتر طول می

 باشند. 

از این رو،   .استموقع  ، تعاملی و بهتجربیگیریم: رهیافتی که  در پیش می  با چابک  پذیری راها رهیافت انعطافمدیریت نیازمندی  برای،  بنابراین

بت تعهد  او منابع ث  زمان  بر مبنای  ها را  مشخصات طراحی و امثال این مستندات که تحویل تمام نیازمندی افزار،  مهای نر مشخصات نیازمندی

 د. نشودور ریخته می  ،کنندمی

 خداحافظ مثلث آهنین 

توانستیم به اهداف کیفی و قابلیت با وجود آن نمی  ،که  ها در چابک باعث حذف مثلث آهنین گردید. به نحوینحوه برخورد با نیازمندی   تغییر

زمانبندی  متدهای چابک  در. به عبارت دیگر، است، زمان پیروز  وجود دارد  چابککه در بین زمان و محدوده  نبرد. در کنیمدست پیدا  اطمینان

 . استطوری که در شکل ذیل قابل مشاهده  گیریم. هماندر نظر می  و محدوده را شناور  و منابع را ثابت
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 چابک تاریخ و منابع را ثابت نگه می دارد و محدوده را متغیر  :8شکل 

 :داریمموثر    بسیارافزار  . بنابراین، اکنون چرخه نرم است، کیفیت نیز ثابت  گیریمبه کار می  را  های فنی مناسب چابکتجربه  چون،  عالوه بر این

 کنیم.دهیم، این روند را تکرار میتحویل میثابت  کنیم، بخش کوچکی را در تکرارهای زمانکیفیت را ثابت می

 کند میچابک بازگشت سرمایه را از طریق تحویل تدریجی ارزش بهینه  

این    کنند.دهیم و مشتریان پول را زودتر پرداخت میها را زودتر تحویل میچابک مبتنی بر یک اصل اقتصادی منطقیِ ساده است: ما ویژگی 

 . استطوری که در شکل ذیل قابل مشاهده  دهد. همانموضوع بازگشت سرمایه را برای هزینه توسعه بهبود می

 

 تحویل ارزش و بازگشت سرمایه در روش آبشاری در مقایسه با روش چابک  :9شکل 

ای تا  کند. هیچ بازگشت سرمایهشود و تا زمان تحویل ادامه پیدا میمیگذاری )هزینه( فورا شروع  (، سرمایهسمت چپ در مدل آبشاری )شکل

تحویل ارزش با اولین    (،سمت راست  )شکل  چابکدر    .نیستهای تعهد شده یا آخرین مهلت زمانی تعیین شده ممکن  زمان تحویل نیازمندی
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گذاری واقعی  طوری که بعدا خواهیم دید، سرمایه)همانبا فرض سرمایه گذاری ثابت، معادله ذیل برقرار است  گردد.بخش قابل عرضه شروع می

 ک به طور واقعی کمتر خواهد بود(. در چاب

 

 های تطبیقی در مقیاس سازمانفرایند

بازگشت سرمایهکننده دادهطبیعت قانع به  کسب شده  های چابک  که توسط تیم  ایوری، کیفیت و روحیهبه همراه افزایش بهره   های مربوط 

تا اینجا توصیف اگر چه روش های چابک شده است.  برای استفاده از روش   افزاریهای بزرگ نرم، باعث تحریک سازماناست  های چابکی که 

د.  کننو گسترش پیدا می  شده  های بزرگ اعمالاما امروزه به طور فعال در سازمان  .تر توسعه داده شده بودندهای کوچکاند، در متن تیمشده 

توان بسیاری را به وسیله رهنمودهای    Scaling Lean and Agile Development  و  Scaling Software Agilityهایی همانند  کتاب

 اند. ها، حاکمیت و مدیریت سبد محصول به این جنبش افزودهسیستمعملی در مورد موضوعات سازمانی از قبیل معماری خط تولید، معماری  

 32افزار ناب معرفی نرم

های تولید  ای از دانشناشی شد. این سیستم شامل مجموعه  های تویوتا و سیستم تولید تویوتاافزار ناب از موفقیتهای اصلی جنبش نرمریشه

سیستم    ،در جهان باشد. در حقیقت  ماشین  تولید کننده پیشتاز  2007که باعث شد تویوتا در سال    استهای ناب  اقتصادی، اصول و تجربه

نرم  رشد جنبش  باعث  تویوتا  کتابتولید  در  نویسندگانی  تفکر  توسط  ناب شد که  زمینه  افزار  دارای  ناب  تفکر  کرد.  پیدا  رواج  مختلفی  های 

های  همچنین تاثیر تفکر ناب در طول زمان بیشتر از تاثیر متد .استرام و ایکس پی  مثل اسک   تری از متدهای چابک خاصتر و عمیقگسترده

بود. خواهد  می  چابک  سادگی  به  حقیقت،  نمونهدر  را  چابک  متدهای  دیگر  و  پی  ایکس  اسکرام،  کنیمنرماز  های  توانیم  مشاهده  ناب   . افزار 

 . کندافزار فراهم میهای وابسته به نرماقتصاد توسعه محصول جدید در سازمانتری برای بهبود  یک چارچوب وسیع متدهای ناب همچنین

 افزار ناب خانه نرم

معموال عمیق و    شوندکه بر تولید ناب، توسعه محصول ناب، خدمات ناب و تفکر ناب اعمال می  ی هایطوری که اشاره کردیم، اصول و تجربههمان

 گسترده هستند.

که به موجب آن  بسیاری از اصول    اندکردهافزار ناب توصیف  چارچوبی را برای تفکر نرم  34و وود  33، اما الرمن استاگرچه بدنه عمومی کار بزرگ  

که کنند می ارائه مجدداتصویر »خانه تفکر ناب« را برای انجام این کار  هاآنکند. افزار قابل مدیریت ترجمه مینرم  متنهای اصلی را به و تجربه

 
32 Lean 
33 Larman 
34 Vodde 
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متفاوتی را   افزار نابخانه نرمیادگیرنده تصویری هستم . به دلیل اینکه من خودم شده است  همانند تویوتا و ... الهام گرفته های ناب قبلیاز خانه

 . استطوری که در شکل ذیل قابل مشاهده  . همانامکردهایجاد  

 : افزار ناب شامل پنج جزء ذیل استخانه نرم

 35بخشد ارزش سرعت می  تحویلسقف، هدف: پایداری، به   •

 احترام بگذارید   : به افراد1ستون •

 : بهبود مداوم 2ستون •

 مدیریت   حمایتِشالوده:   •

 محتویات: جریان توسعه محصول  •

 

 خانه نرم افزار ناب  :10 شکل

اول یعنی سقف، ستون نرم   و شالوده  2، ستون  1  چهار جزء  تفکر  ناببرای  یعنی  کندفراهم می   36چارچوب فلسفی  افزار  پنجم  جریان  . جزء 

 کتاب اعمال خواهیم کرد.   که در سرتاسر این  کندرا توصیف می  ایناب ویژه   توسعه محصول، اصول

 
35 Sustainably Delivering Value Fast 
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 گردند. های ذیل هر یک از اجزاء توصیف میدر بخش

 بخشدبه تحویل ارزش سرعت می  سقف، هدف: پایداری

نگرش دیگران    ادامه، نحوی. در  تحویلی به مشتری را حداکثر کنیمباید بتوانیم ارزش    ترین زمان ممکن: در کوتاهنیست  مذاکرههدف ناب قابل  

 شود: در این مورد بیان می 

نگاه    به محور زمان  این است که  دهیمدهد تا زمانی که هزینه آن را دریافت کنیم، آنچه که انجام میرا به ما می  یاز زمانی که مشتری سفارش

 کنیم تا آن را  با کنار گذاشتن کارهای بدون ارزش افزوده کاهش دهیم.می

 37تایچی اوهنو

 برای تغییر طرز فکر خود نداشته باشند.«   فزار نیاز داریم تا مشتریان زمان کافیاسریع نرم   بسیار  برای تحویل  »روشی  

 38پوپن دیک 

ید بر روی جریان ارزش و  )به جای اینکه به مشغول بودن افراد یا بهینه محلی فکر کنها.«متمرکز شوید نه بر روی دونده 39دستی »بر روی چوب

 اتالف متمرکز شوید(   نرخ ارزش/

 الرمن و وود 

 :کنیمتوجه می  هانیازمندی  ، به نکات ذیل در موردبنابراین

 شویم.های مشتری متمرکز میکنند، بر روی نیازمندیها را مدیریت مینیازمندیهایی که  افراد یا سازمانبجای تمرکز بر روی   •

 رسانیم.نه به حداقل میفعاال  ها را  کنیم و آنهای بدون ارزش افزوده را کشف میفعالیت •

 ذیل نمایش دهیم.افزار سازمان را همانند شکل  توانیم »زنجیره ارزش« تحویل نرمافزار میهای نرماز دیدگاه نیازمندی

 
36 philosophical 
37 Taiichi Ohno 
38 Poppendieck 
39 Baton 
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 زنجیره تحویل ارزش نرم افزار  :11 شکل

  باید  سرعت واقعی افزایشبرای  همچنین های موجود در زنجیره ارزش را بهینه کنیم.برای بهینه کردن زمان تحویل و بازگشت سرمایه باید گام

 تاخیرهای موجود در زنجیره ارزش را به حداقل برسانیم.  تمام

 : به افراد احترام بگذارید اول ستون

انجام    را افرادکارهای با ارزش افزوده    تمام که در حقیقت، اما همیشه باید آگاه باشیم  امیدبخش استها(  دستی)نیازمندیتمرکز بر چوب،  اگرچه 

همچنین،    نیز است.ای ناب و چابک  پایه  اصولاز    شود. عالوه بر این، احترام به افرادشان می آرامش و راحتیها موجب  آنبه    احترامدهند و  می

 کنند. بهبود خود را پیدا می توانایی رشد تجربیات و  افراد در ناب  

 : بهبود مداوم دوم  ستون

 شویم. می  هدایت  یک سازمان یادگیرندهسوی  به    و بهبود مداوم  بازبینیاز طریق  ،  کایزناست. با  « ستون دوم ناب  40بهبود مداوم یا »کایزن

 کنید.  ها را مشاهده و بررسیشخصا  داده   برای حل آن و بهبود فرایند  به منشاء مسئله مراجعه کنید و •

 کنید.سازی  سرعت پیادهها را به  ها را در نظر بگیرید. سپس تصمیمو با توافق انجام دهید و همه گزینهها را تدریجی  گیریتصمیم •

 به کار بگیرید و اقدامات متقابل موثر را اعمال کنید.   بهبود مداوم را  ، علت اصلی ناکارآمدی   تشخیصبرای   •

 محافظت کنید.از پایگاه دانش سازمانی    41های جانشینی دقیق  و سیستم  تدریجی   ارتقاء پرورش پرسنل با ثبات،    از طریق •

 های پروژه را شناسایی نمایید.پس از پایان پروژه به طور آشکار کاستیدر نقاط عطف اصلی تفکر کنید و   •

 

 

 
 

40 kaizen 
41 careful succession systems 
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 شالوده: حمایتِ مدیریت

مدیریت توصیف گردد که    و کلیدی  فعال  نقش واژه مناسبی نیست تا به وسیله    »حمایت«یقت،  شالوده تفکر ناب است. در حقحمایتِ مدیریت  

ها و ابزارهای تفکر ناب  تجربه با به کارگیریباشد. در ناب، مدیریت  بهتریانتخاب ممکن است  »رهبری«  واژه. داردو هدایت ناب  سازیدر پیاده

 بیند. آموزش می  ،به کارمندانتعلیم  و  ها  اعمال همیشگی آنو بهبود مداوم،  

محور  فرایند تیم  صورتچابک اغلب به    ،که داریم  ایگیرد. براساس تجربه توسعه چابک فاصله میما در  های  در این مورد، ناب از بیشتر تجربه

البته، کنار گذاشتن مدیریت از  در بدیرین حالت تمایل به کنار گذاشتن مدیریت از فرایند و تجربه  و  ترویج پیدا کرده است های اصلی دارد. 

 کنند: های میان چابک و ناب را بیان می. موارد ذیل تفاوتمقرون به صرفه نیستو حل مسئله    مشارکت

 موانع کمک نماید.  برطرف کردنو در    حمایت کندمدیریت ما را    در چابک، انتظار داریم •

 و نقش فعالی را در انجام بهبود مداوم بازی نماید.   کند  رهبریرود که مدیریت ما را  در ناب، انتظار می •

کنند و برای  رهبری می  ،به جای پیگیری  مدیران و هیئت رئیسه.  است  افزاریسازمان نرم در    با اهمیت  ایکنندههدایت  برای ناب  اصل مهماین  

 .هستند  گوجوابها  مداوم تجربه  پیشبرد

 جریان توسعه محصول   اصول  محتویات:

برای    د.نشو افزار به کاربران پایانی استفاده میتیم برای توسعه و تحویل نرم  توسط  که  دنقرار دار  هاییاصول و تجربه  افزار نابدر مرکز خانه نرم 

در  کنند.  می  فراهمهای مختلفی را  دیدگاهگرفتند  هایی که قبال مورد اشاره قرار  انجام این کار تنها یک روش درست وجود ندارد بلکه کتاب

ها به  . این تمشوندکمکی پشتیبانی می تعدادی اصول مطرح شده است که هر کدام توسطکتاب »اصول جریان توسعه محصول« هشت تم مهم 

ترین رویکر برای توصیف اصول ناب است که  کنند. از دیدگاه من، این بهترین و معمول برای ناب فراهم میراهنمایی جامع همراه اصول مربوطه 

 برای تیم توسعه نرم افزار است. در کتاب حاضر  این  ی عالی و با اهمیت  . همچنین، این اصول راهنمایشودبر روی توسعه محصول اعمال می 

 :شامل موارد ذیل هستندکنیم. این هشت تم  اعمال می   م و اصول مختلف آن راکنیرا معرفی میهشت تم  

 دید اقتصادی داشته باشید  •

 ها را مدیریت نمایید طور فعال صفبه •

 برداری کنیدییرپذیری را درک نمایید و از آن بهره تغ •

 را کاهش دهید   هابسته  اندازه •

 جریان را اعمال کنیدای کار در  ه محدودیت •
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 سازی( جریان تحت عدم قطعیت را کنترل کنید)ریتم و همگام •

 ا تا حد ممکن سریع دریافت کنیدبازخورد ر •

 کنترل را نامتمرکز کنید •

 نماید.  های ناب و چابک فراهم میاین هشت تم بستری اقتصادی، کمی و ثابت شده از نظر ریاضی را برای مدیریت نیازمندی

 افزاری دیگری ظهور کرد کانبان: روش نرم

نرم  فرایند  یک  از  حداقل  ناب  سوی  به  جنبش  تعجب،  میبدون  ناب  اصول  بر  مبتنی  انحصاری  طور  به  که  است.  افزاریی  گرفته  الهام  باشد، 

سترده در انجمن چابک مورد  افزار که به طور گکانبان)به معنی سیگنال در زبان ژاپنی( برچسبی است بر روش زمانبندی و مدیریت کار نرم 

 باشد: های ذیل میتعریف شده است، کانبان دارایی ویژگی42طوری که به وسیله جامعه کار در جریان محدود شده  گیرد. هماناستفاده قرار می

 ها و ... باشد. نیازمندیهای قابل عرضه،  تواند شامل داستان کاربر، حداقل ویژگینماید. این واحد ارزش میواحد ارزش را بصری می •

 نماید. ( مدیریت میWIPهای کار در جریان) های ارزش را با بکارگیری محدودیتجریان این واحد •

 شوند تا زمانی که از سیستم خارج شوند سر و کار داریم. با این واحدهای ارزش از زمانی که وارد سیستم می •

این سه ویژگی در کنار یکدیگر، کانبان • از محدودیت کار در اجازه می  با قرار دادن  استفاده  با  ارزش در سرتاسر سیستم  دهد که 

 جریان برای ایجاد لوله پایداری از کار، جریان داشته باشد. 

نماید تا زمانی را که ظرفیت برای اضافه کردن کار  های کار در جریان مکانیزمی را برای سیستم کانبان فراهم میبه عالوه، محدودیت •

 نماید. ارد، نمایش دهد. در نتیجه یک سیستم کششی ایجاد میجدید وجود د

تواند تنظیم شود و تاثیر آن بر این مبنا که سیستم کانبان به طور مداوم در حال بهبود است،  های کار در جریان مینهایتا، محدودیت •

 گردد. گیری میاندازه

 

 

 

 

 

 

 
42 Limited WIP Society 
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 های چابکنیازمندیتصویر کالنِ 

های چابک و ناب در سطوح تیم، برنامه و یا سازمان با وجود ادبیات و زبان متفاوت در  ای از اصول و تجارب نیازمندیسازی موثر مجموعهپیاده

ها اغلب نیازمند  کردن سازمانالگ؟(. به عالوه، ناب  ها، بکها، امتیاز داستان، اپیکهای کاربر، اسپرینتها، شاهکار کوچکی نیست)داستانآن

نیازمندی  یا کاهش مشخصات  و مدلحذف  نرم-های مرحلهها، مشخصات طراحی  نیازمندهای  آن  تایید  دروازه)که در  مرور شوند(،  باید  افزار 

وری را  رادی که بهرههای کار در جریان)که ممکن است از دیدگاه افسازی محدویتشود(، پیادهسلسله مراتب سازمان)که باعث ایجاد تاخیر می

ها وجود خواهد  های فراوانی برای چابک و ناب کردن سازمانباشد. بنابراین، احتماال چالشکنند تاثیر عکس داشته باشد( و ... میگیری میاندازه

 داشت. 

ابتدایی در سازمان، مدت زمانی در حدود شش ماه تا یک سال نیاز اسحتی برای معرفی و پیاده ت. به طوری که برای بدست  سازی تجارب 

گردد، به زمانی بیش از یک سال  آمیز که باعث ایجاد رضایت مشتریان، کسب درآمد و  سهم بیشتری از بازار میآوردن چندین نتیجه موفقیت

د. هر چند، بسیاری از  های قبلی تغییر کننهای مدیریت نیازمندینیاز است.  برای دستیابی به این مزایا، باید چیزهای زیادی از قبیل تجربه

کند مورد  افزار اغلب تجربه میدستاوردهای الزامی موجود، نقاط عطف و ... به عنوان محافظی برای اجتناب از بروز انواع مسائل پروژه که نرم 

رود« بر روی آن راه می  گیرد. بنابراین ما با معمای دشواری روبرو هستیم)چگونه بر روی این بند»بندی که بندباز در سیرکاستفاده قرار می

 بدون داشتن تور ایمن حرکت کنیم و آن را تجربه نمایم ، به طوری که خود این تور ایمن بخش اعظمی از مساله است؟( 

برای موفقیت  اند و در این راستا چندین الگوی رایج ها این گذار را قبل از ما طی کرده ای قرار داریم که تعدادی از سازمانخوشبختانه، در نقطه  

یم ه اها، مدیران و هیئت رئیسه در طول این گذار داریم، تالش کردهایی که با تیم. به دلیل بحثافزار چابک و ناب ایجاد شده است فرایند نرم 

»سازمان    وعِای از مفاهیم انتزاعی و تصاویر گرافیکی مناسب است پیدا کنیم تا قادر به توصیف سریع موضیک زبان مشترک که شامل مجموعه 

های جدیدی برای  کند« باشیم.  برای انجام این کار، نیازمند توصیف مکانیزمشود و چگونه کار میشما پس از تحول چابک شبیه چه چیزی می

هستیم.   کنند،هایی که افراد مهم در الگوی چابک جدید بازی میهای سازمانی و نقشهای جدید، واحدافزار و فرایند تحویل، تیم توسعه نرم

کند. ما آن را »تصویر کالن سازمان  نهایتا و با راهنمایی دیگران به چیزی رسیدم که در دستیابی به اهدافش به طرز معقولی خوب عمل می

 نامیم. همان طوری که در شکل ذیل قابل مشاهده است. چابک« می

 شرح تصویر کالن سازمان چابک 

افزار جدید، چابک،  های نرم دهیم تا خوانندگان یک دید کلی نسبت به مدل نیازمندیخالصه توضیح میدر این بخش،تصویر کالن را به صورت 

 پیدا کنند.    پذیرتر و مقیاسناب
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 : تصویر کالن سازمان چابک 12 شکل

 موارد برجسته تصویر کالن

، از این رو نکات دقیق و ظریف  شوددر نظر گرفته می های چابکهای نیازمندیفرایند تجربهتصویر کالن در این کتاب به عنوان مدل سازمان و 

 شوند. شوند. اما به طور کلی موارد برجسته این تصویر در ادامه آورده میآن بررسی می

 سطح تیم 

پردازد. در  ها« میای از »تکرارها« و »انتشارمجموعههای کاربر« در عضو به تعریف، ساخت و آزمون »داستان 9تا  5در این سطح، تیم چابک با 

ها برای کامل  تر تعداد بیشتری از این تیمهای بزرگها وجود داشته باشد. اما در سازمانهای کوچک ممکن است تعداد کمی از این تیمسازمان

های دیگری که تیم نیاز  های کاربر و چیزالگ داستانبک ها وجود دارند. وظیفه مدیریتسیستممعماری و زیر ها، اجزاء کردن محصوالت، ویژگی

 دارد، بر عهده »مالک محصول« است. 
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 سطح برنامه 

این سطح، کارکرد سیستم انتشار چابک در  با مقیاس بزرگ توسط چند تیم در »قطار  انتشار  توسعه داده می  44« هماهنگ 43های  شود. قطار 

ها زمان و کیفیت ثابت، اما محدوده پروژه قابل تغییر است.  ثابت هست که در آن»تکرارها« و »نقاط عطف« زمانچابک ریتمی استاندارد از  

های قابل  کند. بخشروزه ایجاد می 120تا  60های حدودا « را به طور مکرر در زمان45های قابل عرضهقطار انتشار چابک، »انتشارها« یا »بخش

ظرفیت جذب محصول جدید توسط مشتری و رویدادهای خارجی موثر بر زمانبندی انتشار داد. در این سطح »مدیر  توان بر مبنای  را می  عرضه

 عهده دارد.   ها را برمحصول« وظیفه تعریف ویژگی

 سطح سبد محصول

-گذاری سازمان استفاده میسرمایههای  اولویت  46کنیم که برای هدایت گذاری« صحبت میهای سرمایهدر این سطح، در مورد ترکیبی از »تم

استراتژی کسبهای سرمایهشوند. مفهوم »تم اینکه کار انجام شده کاری ضروری در جهت تحویل  برای تضمین  وکار سازمان است،  گذاری« 

-ها« بیان میاز »اپیک  ایکنند که به صورت مجموعهمیانداز سبد محصول را هدایت  گذاری چشمهای سرمایهگیرند. تممورد استفاده قرار می

 شوند.  گردند که در طول زمان به قطارهای انتشار مختلفی تخصیص داده می

 شود. در ادامه این فصل به مفاهیم موجود در هر سطح با جزییات بیشتری پرداخته می

 تصویر کالن: سطح تیم 

 در شکل ذیل این سطح قابل مشاهده است. 

 

 تصویر کالن  در سطح تیم: 13شکل 

 
43 Agile Release Train 
44 synchronized 
45 potentially shippable increments (PSIs) 
46 drive 
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 تیم چابک

 

های  سازی و آزمون کد را بر عهده دارند و برای ساختن سیستمافزار شامل تعدادی »تیم چابک« است که وظیفه پیادهتوسعه نرم  47خط مقدم 

  48هایی است که برای تعریف/ساخت/آزمون عضو است و شامل نقش  9تا    5کنند. هر تیم چابک حداکثر دارای  بزرگتر با یکدیگر همکاری می

»اجزاء 49ها»ویژگی و  نرم 50«  نقش«  هستند.  ضروری  اسکرام/چابک افزار  استاد  شامل  چابک  تیم  در  موجود  محصول 51های  مالک  تیم   52،  و 

 باشد. ی میگران، متخصصان آزمون خودکار و احتماال رهبر فنآزمون   53دهندگان کوچکی از توسعه

تیم چابک در کار روزانه خود توسط معماران، منابع تضمین کیفیت خارجی، متخصصان مستندسازی، متخصصان پایگاه داده، پرسنل پشتیبانی  

می پشتیبانی   ... و  داخلی  اطالعات  تکنولوژی  مخزن کد/ساخت/زیرساخت،  آنمدیریت  با کمک  تا  و  شود  آزمون  توسعه،  تعریف،  به  بتواند  ها 

 افزار قابل استفاده و آزمون شده بپردازد. ویل نرمتح

 گران برای تیم چابک اساسی هستند.  افزار برای تحویل ارزش به مشتریان یک امر اساسی است، به همین دلیل آزموناز آن جایی که آزمون نرم 

 

 

 

 
47 front line 
48 define/build/test 
49 feature 
50 component 
51 Scrum/Agile Master 
52 Product owner 
53 developers 
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 های چابکاز تیم 54ای مجموعه

 

همکاری    های بزرگها یا زیرسیستمها، سیستم)سه تا ده تیم یا حتی بیشتر( برای تحویل ویژگیهای چابکِ بیشتری  تیم  های بزرگدر سازمان

ها به وسیله  بندی منطقی تیمنیز تقسیم  های خیلی بزرگکنند)سطح برنامه در تصویر کالن(. تجربه نشان داده است که حتی برای سازمانمی

سازی مختلفی سازماندهی شوند. این موضوع  های پیاده ها حول دامنهای از توسعه دهندهه سیستم یا معماری محصول باعث شده است تا مجموع

نامیم به شدت با یکدیگر  « خود که ما آن را »برنامه« می55تر بعدی نفر برای ساختن »چیز بزرگ 100تا  50کند که شاید به این نکته اشاره می

 ریزی انتشار« رو در رو و همکارانه نیز مطرح هست.  »برنامه  بیشینهن موضوع در مورد اندازه  طور که بعدا  خواهیم دید، ایهمکاری کنند. همان

ها بر روی محصول مشخصی  ها« وجود خواهد داشت که هر کدام از آنتر احتماال تعداد بیشتری از این »برنامههای بزرگالبته، برای سازمان

 متمرکز هستند. 

 

 

 

 :چابکهای موجود در تیم نقش

 
54 Pods 
55 next bigger thing 
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 مالک محصول 

 

-گیرد و نقش مالک محصول در این متد به طور منحصر به فرد تعریف میمتد چابکی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می،  اسکرام

و اولویت نیازمندیشود. در اسکرام، مالک محصول وظیفه مشخص کردن  بر  های کاربر و همچنین نگهداری بکبندی  عهده  الگ محصول را 

بیانیه چابک» اصل  به  با توجه  و توسعهدارد.  و کار  با یکدیدهندهافراد کسب  پروژه  روزانه در طول عمر  به طور  باید  مالک  گر کار کنند«ها   ،

 کند. ها مشارکت میهای آنآل در کنار تیم قرار دارد و به طور روزانه در فعالیتمحصول به طور ایده 

 استاد اسکرام

 

کنند. استاد اسکرام تیم را در هنگام گذار به متد جدید راهنمایی  سازی میهایی است که اسکرام را پیادهاسکرام نقش با اهمیتی برای تیماستاد  

 کند.هدف پویای تیم را در راستای بیشینه کردن کارایی تسهیل میکرده و به طور مداوم  

 

 

 

 ان گرگان و آزموندهندهتوسعه
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گران هستند که وظیفه نوشتن و آزمون کد را بر عهده دارند. به دلیل چابک بودن این تیم،  گان و آزموندهندباقیمانده تیم اسکرام شامل توسعه

هستند و با آل در یک جا مقیم  باشد و به طور ایده گر میدهنده به اضافه یک تا دو آزموناندازه آن محدود است و شامل سه تا چهار توسعه

 کنند.  ها کار می« داستان56یکدیگر برای »تعریف، ساخت، آزمون و تحویل

 تکرارها 

های  شود. در سازمانها در اسکرام( ساخته میمدت با نام »تکرارها«)اسپرینتکوتاه  57ثابت دادهای زماندر توسعه چابک، کارکرد جدید در رخ

دهد  کنند. هر تکرار یک بخش با ارزش از کارکرد جدید را نمایش میطول استاندارد را انتخاب می های چابک معموال تکرارهایی باتر، تیمبزرگ

پایدار  الگوی استاندارد تکراری  از طریق  به  «، »ساخت و آزمون داستان59ریزی تکرار »برنامهشود:  انجام می  58که  ها«، »نمایش کارکرد جدید 

 تکرار.«،  60ذینفعان «، »بررسی و تطبیق

شوند. طول  ثابت کوتاه مدت بر روی توسعه کارکرد جدید متمرکز می ها در این رویداد زمان»ضربان قلب چابکی« برای تیم است و تیم  ،تکرار 

ست(.  ترین مدل سازمانی و مدیریتی اها یکسان در نظر گرفته شده است) به دلیل اینکه این روش سادهتکرارها در تصویر کالن برای تمامی تیم

 شود.ها پیشنهاد میشود، اما معموال مدت زمان »دو هفته« برای آناگرچه برای تکرارها طول اجباری تجویز نمی

 

 انتشار« »تعداد تکرارها به ازای هر 

 
56 define, build, test, and deliver 
57 timeboxed 
58 constantly 
59 plan the iteration 
60 inspect and adapt 
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بالقوه( کارکردهای بزرگ انتشار  انتشار)یا  استفاده میبه منظور  از یک سری تکرار  تصویر کالن، به ازای هر  در  .  شودتر برای کاربران خارجی 

دنبال آن یک تکرار تثبیت نیز قبل از انتشار آورده شده است. این الگو اختیاری است و    انتشار چهار تکرار توسعه نمایش داده شده است که به

هار تا پنج تکرار توسعه به  ها از چوجود ندارد. بسیاری از تیم  هیچ قاعده ثابتی برای تعیین تعداد تکرارها در هر بخش قابل عرضه از محصول

انتشار استفاده می کنند. این  روزه را برای بخش قابل عرضه از محصول ایجاد می  90کنند که یک ریتم  همراه یک تکرار تثبیت به ازای هر 

تعداد تکرارها به ازای    کند. در هر صورت، طول وریزی سه ماهه خوبی را برای مشتریان و خود سازمان فراهم میروزه، آهنگ برنامه  90الگوی  

 شود. گیری برای زمان واقعی انتشار محصول به قضاوت سازمان منتهی میهر انتشار و تصمیم

 الگ تیم های کاربر و بکداستان

 

پی ایجاد شده  ایکسهای کاربر در ابتدا توسط  افزار« هستند.  داستانهای نرم یبرای »نیازمند  های کاربر، جایگزین چابک همه منظورهداستان

سازی( هستند.  های مشتری از طریق جریان ارزش)از تحلیل نیازها تا کد و پیادههای کاربر اشیاء اصلی انتقال نیازمندیاست. در چابک، داستان

های مختصری  عبارتهای کاربر »وکار انجام دهد(، داستانها)شرح کاری که سیستم باید برای برآورده کردن نیازهای کسببر خالف نیازمندی

کنند. الگوی استانداردی که برای نوشتن داستان کاربر  از هدف« هستند و آنچه را که سیستم باید برای تعدادی کاربر انجام دهد را توصیف می

 شود به صورت ذیل است: استفاده می

 . <ارزش کسب و کار>برای اینکه   <فعالیت>توانم ، من می<نقش کاربر>به عنوان 

 کند، متمرکز شود. کاری که کارکرد جدید فراهم میوآموزد که بر روی نقش کاربر و مزیت کسباین الگو، تیم میبا  

 الگ تیم بک
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سازی شناسایی  های کاربری است که تیم برای پیاده شود( شامل تمام داستانالگ پروژه نامیده میالگ محصول یا بکالگ تیم)معموال بکبک

شود. اگرچه ممکن است چیزهای  بندی می ای دارد که توسط مالک محصول نگهداری و اولویتالگ جداگانهرای خود، بککرده است. هر تیم ب

قبیل نقص از  بازآراییدیگری  نیز در بکها،   ... و  زیرساختی  اما داستانها و کارهای  باشند،  پیادهالگ محصول وجود داشته  سازی  های کاربر 

 تمرکز اصلی تیم هستند.  61نشده 

اولویت نگهداری،  پیادهشناسایی،  تشریح،  زمانبندی،  داستانبندی،  پذیرش  و  آزمون  نیازمندیسازی،  مدیریت  اصلی  فرایند  کاربر  در  های  ها 

 سازمان چابک است. 

 ها وظیفه

ها را با جزئیات بیشتری پیگیری نماید. نهایتا،  تحویل داستانهای درگیر در  کند تا بتواند فعالیتها تجزیه میها را به وظیفهتیم اسکرام داستان

 شوند. ها توسط اعضای تیم انجام می ها در جهت تکمیل داستان این وظیفه

م ها باعث تمرکز تیها متمرکز باشد)به دلیل اینکه تمرکز بر داستانها باید بر روی داستانالبته، پیگیری در سطح تکرار به جای تمرکز بر وظیفه

ارزش کسب وظیفه وکار میبر  فراهم میشود(.  را  کار کوچکی  ساختار شکست  تیم ها،  آن  وسیله  به  که  میکنند  برآورد،  ها  توانند هماهنگی، 

ها و در نهایت  کنند تا از تکمیل داستانها به ما کمک میپیگیری وضعیت و تخصیص مسئولیت به افراد را تسهیل کنند. عالوه بر این، وظیفه

 یل تکرار مطمئن شویم. تکم

 

 

 

 

 

 تصویر کالن: سطح برنامه 

 
61 yet-to-be-implemented 
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 باشد. در شکل ذیل این سطح قابل مشاهده می

 

 : سطح برنامه در تصویر کالن 14شکل 

های کاربردی، محصوالت  برنامهها،  ها برای ساختن سیستمای از دستاوردهای نیازمندیها و مجموعهها، فرایندساختارها، نقش  ،در سطح برنامه

 تر وجود دارند. و مجموعه محصوالت با مقیاس بزرگ 

 63های قابل عرضه بخش و 62انتشارها

 

افزار در هر تکرار  افزار است، اما ممکن است تیم دریافته باشد که عرضه یک بخش از نرماگرچه هدف هر تکرار تولید بخش قابل عرضه از نرم

« باشد که 64های سازمانی با مقیاس بزرگ(. به عنوان نمونه، تیم ممکن است دارای یکسری »بدهی فنی نباشد)به ویژه برای تیم عملی و بجا  

ها را برطرف نماید. بدهی فنی ممکن است شامل مواردی از قبیل نقصی که باید برطرف گردد، بازسازی ناچیز کد  باید قبل از عرضه محصول آن

 
62 Releases 
63 Potentially Shippable Increments 
64 Technical debt 
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، زمان الزم برای انجام  65کارایی، قابلیت اطمینان، سازگاری با استانداردها یا تکمیل مستندات کاربری باشد. تکرارهای تثبیتهای و انجام آزمون

 اند(. الگ خالی نمایش داده  شده کنند)در تصویر کالن این تکرارها در انتهای انتشار با بکهای اضافی را فراهم میاین فعالیت

 برای عرضه نکردن محصول در انتهای هر تکرار وجود دارد: عالوه بر این، دالیلی  

 با قراردادهای صدور مجوز و خدمات مشتریان  احتمال به وجود آمدن تداخل •

 وکار در هنگام نصب و آموزش احتمال به وجود آمدن سربار برای مشتریان و مختل شدن کسب •

 های کوچک ل وجود نقصاحتمال به وجود آمدن اختالل در عملیات موجود مشتریان به دلی •

از محصول با توجه    کنند. این بخشیک سری تکرار را تحت عنوان بخش قابل عرضه از محصول تجمیع می  هابه خاطر این دالیل، بیشتر برنامه

 تواند منتشر شود)یا منتشر نشود(. وکار میبه فضای جاری کسب

 الگ برنامه ها و بک انداز، ویژگیچشم

 

عهده دارد. چشم انداز به سواالت کالن ذیل  کاربردی را برها یا برنامهانداز محصوالت، سیستموظیفه نگهداری چشم  سازمان، مدیر محصولدر  

 دهد: کاربردی یا محصول پاسخ میدر رابطه با سیستم، برنامه

 کند؟حل خاص حل میای را این راه چه مساله  •

 کند؟فراهم میها و مزایایی را  چه ویژگی •

 شوند؟ ها و مزایا فراهم میبرای چه افرادی این ویژگی •

 
65 Hardening iterations 
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 دهد؟های غیرکارکردی همانند کارایی، قابلیت اطمینان و ... را تحویل میکدام یک از نیازمندی •

 ها، استانداردها، کاربردها و ... را پشتیبانی خواهد نمود؟ کدام یک از پلتفرم •

 ها هستند ای از ویژگیمجموعهانداز، محتویات اصلی چشم

است در یک سند، در مخزن بکچشم قالب چشمانداز محصول ممکن  به  بدون توجه  اما  نگهداری شود.  اسالید  قالب  یا حتی در  انداز،  الگ 

 ها«  به کاربران است. بندی شده است که هدف آن تحویل »مزیتهای« اولویت ای از »ویژگیمحتویات اصلی آن مجموعه 

 های غیرکارکردیندینیازم

های غیرکارکردی از قبیل قابلیت اطمینان، صحت، کارایی، کیفیت، استاندارهای سازگاری  انداز محصول باید شامل نیازمندیعالوه بر این، چشم

 ها را برآورده نماید(. و ... باشد)سیستم برای دستیابی به اهدافش باید این نیازمندی  

 گیرندالگ برنامه قرار می های تحویل نشده در بکویژگی 

نیز حاوی »ویژگی، بکها« هستندالگ محصول که حاوی »داستانمشابه بک برنامه  اولویتالگ  پیاده  بندی شدههای«  سازی  است که هنوز 

ها در این  الگ برنامه برآورد شده باشند و برخی دیگر برآورد نشده باشند. برآورد ویژگیهای موجود در بکاند. ممکن است برخی از ویژگی نشده 

 شود. ها انجام نمیگذاری بیش از حدی بر روی تشریح و تخمین زود هنگام ویژگیو نادقیق است و لذا سرمایه  66سطح دانه درشت 

 ریزی انتشاربرنامه

ها به سوی اهداف مشترک  شرکت و هماهنگ کردن تیم  فضایریزی دارد که سازمان از آن برای تنظیم  ثابت یک جلسه برنامههر انتشار زمان

-ای از اهداف و خواستهبندی شده( به همراه مجموعه های اولویت ای از ویژگیانداز جاری محصول)مجموعهکند. چشم ه میکسب و کار استفاد

 ریزی انتشار هستند.، ورودی جلسه برنامه67ها

کند. تیم در طول  ریزی میانتشار را برنامه  و با آگاهی از سرعت خود،  68ها و اِعمال ریتم تکرار موافقت شده ها به داستانتیم با تجزیه ویژگی

دهد. ثابت تخصیص میها را به تکرارهای موجود در انتشار زمانکند و داستانهای داخلی خود کار میریزی انتشار بر روی وابستگیفرایند برنامه

های جدید انجام داده است با مدیریت محصول در مورد محدوه  داستان  همچنین، تیم براساس سرعت شناخته شده خود و برآوردی که برای

ریزی، نتیجه اصلی دیگر این فرایند  کند تا آنچه که قابل انجام است)یا قابل انجام نیست( مشخص گردد. عالوه بر خود برنامهسیستم مذاکره می

 
66 coarse-grained 
67 desired 
68 agreed-to iteration cadence 
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کند تعهدات خود را با دستیابی  های اولویت شده(. سپس، تیم تالش میای از ویژگیای از  اهداف انتشار است)به همراه مجموعهتعهد مجموعه

 به اهداف انتشار برآورده کند.

 نقشه راه

 

تواند نحوه تحویل ارزش  راه محصول میشود. سازمان با استفاده از نقشهریزی انتشار برای بروز رسانی نقشه راه محصول استفاده مینتایج برنامه

ای از  ریزی شده است که دارای تم، مجموعههای انتشار برنامهای از تاریخراه محصول شامل مجموعهزمان را درک کند. نقشهبه مشتری در طول  

کند و چون سایر انتشارها  بندی شده است. سازمان، انتشار بعدی بر روی نقشه راه محصول را تعهد میهای اولویتای از ویژگیاهداف و مجموعه 

گیردند)به عنوان مثال: در شکل باال اولین انتشار به دلیل داشتن محدوده مشخص توسط  فافی نیستند مورد تعهد قرار نمیدارای محدوده ش

-گردد اما انتشارهای دوم و سوم به دلیل شفاف نبودن و تغییر محدوده مورد تعهد قرار نمیشود و کار بر روی آن آغاز میسازمان تعهد می

 گیرند(. 

راه محصول ممکن است به  دهد. هرچند، نقشه« جاری سازمان برای انتشارهای بعدی و آینده را نمایش می69محصول، »طرح هدف راه  نقشه

وکار و تغییر نیاز مشتریان مورد تغییر قرار بگیرد. به همین دلیل در نقشه راه محصول فقط یک های کسبدالیلی از قبیل وجود باگ، اولویت

 شود. گیرد و برای سایر انتشارها هیچ تعهد خارجی انجام نمیار میانتشار مورد تعهد قر

 

 

 
69 plan of  intent 
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 مدیریت محصول 

 

 افزاری شامل موارد ذیل هستند: های نرم های مدیر محصول چابک در سازمانمسئولیت

 الگ برنامه استانداز و بکمالک چشم •

 کند محتویات انتشار را مدیریت می •

 کندراه محصول را نگهداری  مینقشه •

 کندتیمِ مدیر محصول/ مالک محصول موثری را ایجاد می •

 تصویر کالن: سطح سبد محصول

 باشد. این سطح در شکل ذیل قابل مشاهده می

 

 : سطح سبد محصول در تصویر کالن 15شکل 

های سازمان مطابق با  اختصاص یافته برای مدیریت سرمایههای  ها و سازماندر سطح سبد محصول، مدیریت سبد محصول شامل اشخاص، تیم

  "انداز سبد محصولچشم"ها« که با یکدیگر  گذاری« و »اپیکهای سرمایهباشد. همچنین دو نوع دستاورد شامل »تماستراتژی کسب و کار می

 ، وجود دارد. کنندرا ایجاد می
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 گذاری های سرمایهتم

 

تممجموعه  از  اهداف سرمایهسرمایههای  ای  میگذاری،  فراهم  را  کار  و  واحد کسب  یا  سازمان  نسبی  تمگذاری  این  انداز همه  ها، چشمکنند. 

 است.   70های مدیران سبد محصول شوند. استنتاج این تصمیمات از مسئولیتها مشتق میهای جدیدی از آنها را هدایت نموده و اپیکبرنامه

« و  71ات با ارزشی برای محصول اصلی هستند که باعث ایجاد »تمایز در بازارها پیشنهادها است)تمای از تمجموعهگیری، منتیجه فرایند تصمیم

ها تا یک سال یا  ای از آنها طول عمر بیشتری دارند و ممکن است مجموعهها نسبت به اپیکشوند(. تمبرای سازمان می  "72مزیت رقابتی "

 بمانند. بیشتر بدون تغییر باقی  

 الگ سبد محصولها و بکاپیک

گذاری را تحویل  توسعه هستند و قصد دارند ارزش تم سرمایه  73های ها نوآوری دهند. اپیکها، نیاز مشتری را در باالترین سطح ارائه میاپیک

ها به  ریزی انتشار، اپیک. قبل از برنامهگردندالگ سبد محصول« نگهداری میشوند و در »بکبندی و برآورد میها شناسایی، اولویتدهند. اپیک

شوند تا  ها تبدیل میای از داستانها نیز به مجموعهریزی انتشار، ویژگیشوند و سپس در برنامههای مشخص تجزیه میای از ویژگیمجموعه 

اولیه و یا هر های بولِتی، داستان صدای  های مختلی از قبیل لیستها، در شکل سازی گردند. اپیکپیاده کاربر، یک یا دو جمله، فیلم، نمونه 

 گردند.  قالبی که برای بیان هدف نوآوری محصول مناسب باشد، بیان می

 74بستر معماری 
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قرار  ها دو روی سکه هستند. در کتاب حاضر، این موضوع را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قبال اشاره کردیم که طراحی)معماری( و نیازمندی

ارائه خواهد شد که به ما کمک میمی نیازمندیها و شباهتکنند در موردتفاوتدهیم. همچنین، تعدادی معیار  و  ها فکر  های بین معماری 

هایی گوید: تیمتوانیم از معماری چشم پوشی کنیم. چون تجربه به ما میها متمرکز است، اما نمیکنیم. هر چند، این کتاب بر روی نیازمندی

ها به های جدید بدون بازسازی بیش از اندازه کد هستند. بنابراین، این تیمسازی ویژگیسازنند، قادر به پیادهکه بخشی از بستر معماری را می

 د.های چابک باید موضوع معماری را نیز حل کنعنوان برندگانِ بازار ظهور خواهند کرد. در نتیجه، هر گونه برخورد موثر با نیازمندی

 


