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صه خال در نتيجهافزاري اعوان تهيه شده است و اين خالصه با توجه به اولويتهاي شركت مشاورين صنعت نرم

  .كاملي از كتاب نيست

18/8/1384  

  چيست؟ XP 1فصل 
افزار از انسانها تشكيل شده است با تمام خصوصياتشان نه از گرايانه اين است كه تيم توليد نرمديد واقع -

اند اجرا توانند شبيه الگوريتمهايي كه براي ماشينها نوشته شدهافزار نميبنابراين فرآيندهاي مهندسي نرم. ماشينها

  .شوند

وقتي . دهد تمام تالشتان را بكنيدو محدوديت ساير منابع نباشيد، زيرا اين نگراني اجازه نمي deadlineنگران  -

  .كندانسان احساس كند منابع كافي در اختيار دارد بهتر عمل مي

 .مااين وظيفه آنهاست كه انتظارات خود را مديريت كنند نه ش. نگران انتظارات اشتباه ديگران نباشيد -

  يادگيري رانندگي 2فصل 
  .باشند) حواس جمع(افراد تيم بايد آگاه . پذير باشدبايد تطبيق. افزار شبيه رانندگي استتوليد نرم -

  ارزشها، اصول، و عملكردها  3فصل 
اهدافي كه ( 2، ارزش)شودقابل مشاهده است و كار بوسيله آن انجام مي تكنيكي كه( 1تعريف عملكرد -

-ارزشها را به عملكردها متصل مي contextپلي كه در يك (  3، و اصل)ست به آنها برسندعملكردها قرار ا

 )كند

 .ارزشها كلي هستند در حاليكه اصول و عملكردها وابسته به محيط هستند -

  ارزشها 4فصل 

                                                 
1 Practice 
2 Value 
3 Principle 



  .ه استدانند ولي اشتبادانند، اشكال در چيزهايي است كه افراد مياشكال كار در چيزهايي نيست كه افراد نمي -

شود اهميت افزار عملكرد شخصي افراد و كارهايي كه انجام ميكنند كه در مهندسي نرمبيشتر افراد فكر مي -

  .دارد، درحاليكه در واقع نحوه عملكرد افراد در تيم و سازمان است كه اهميت دارد

  .ام، شجاعت، و احترfeedbackارتباطات، سادگي، : ها بنا شدهبر روي آن XPارزشهايي كه  -

  .است contextسادگي وابسته به  -

- feedback :هرچه زودتر يك مشكل را بدانيد، حل آن آسانتر است. 

 .احترام هر يك از اعضاي تيم مستقل از تخصص و نقشي كه دارند، به عنوان يك انسان، بايد حفظ شود -

 .تواند براي خود ارزشهايي قرار دهد و تيم را با آنها تطبيق دهدهر تيمي مي -

  اصول 5 فصل
  يتانسان

تعريف ) خشك و بي خالقيت(افزار توان فرآيند را مثل اجراي نرمكنند، نميافزار را ايجاد ميچون انسانها نرم -

بايد با  ،بنابراين. شودخورد و به منافع مالي سازمان نيز لطمه وارد ميدر غير اين صورت كار گره مي. كرد

  :براي درست كار كردن اين نيازها را دارندانسانها . اعضاي تيم انساني برخورد شود

  ...و همچنين تامين مالي و مثل امنيت جاني، آبرويي، و شغلي: اوليهامنيت  .1

  داشتن موقعيت و توانايي مفيد بودن در اجتماع :موفقيت .2

تيمي كه اعتبارسنجي كارشان و قابليت حساب كردن روي ديگران را به آنها حساب شدن جزء  :تعلق .3

 .راه هدف مشترك همكاري كنندبدهد و در 

 داشتن موقعيت رشد و گسترش ديد :رشد .4

 قابليت درك كردن ديگران و درك شدن توسط ديگران: صميميت .5

زمانهايي كه مشغول كار نيستند به اينگونه مسائل . استراحت و ورزش: انسانها نيازهاي ديگري هم دارند مثل -

 .اين بهتر است ساعت كاري محدود باشدبنابر. گردندرسند و با انرژي به تيم بر ميمي

 .دهنداگر اهداف افراد و تيم در يك راستا باشد افراد براي موفقيت تيم از خود گذشتگي نشان مي -

  اقتصاد

  .به عبارت ديگر بايد كارها ارزش تجاري داشته باشد. براي هر كاري بايد پول پرداخت شود -

  .كندپروژه را حداكثر مي) سوددهي(زش انجام زودتركارهاي با اولويت تجاري باالتر ار -

  :افزاردو اصل اقتصادي در نرم -

  :ردا، پول امروز ارزش بيشتري دارداز دو مقدار برابر پول در امروز و ف: ارزش پول در زمان .1

 . افزار وقتي پول را زودتر بدست آورد و ديرتر خرج كند سودمندتر استتوليد نرم �

در اين زمان نسبت . (كندر آخرين زمان ممكن خرج ميطراحي افزايشي هزينه طراحي را د �

 .)بردافزار در بهترين وضعيت به سر ميبه زمانهاي قبلي طراح از نظر شناخت نرم

 .شده نيز در مواقع لزوم مفيد استپول گرفتن به ازاي ويژگيهاي تحويل داده �



پروژه انجام شود كه بتوان آنرا مثال طوري . آينده نگري در انجام پروژه: ارزش انتخاب سيستم يا تيم .2

 .البته اين كار بايد حساب شده انجام شود نه ديمي. در چند جاي ديگر نيز استفاده كرد

  جانبه) همه(سود دو 

به همبن . شودو گرنه روابط خراب مي. و همه اين را احساس كنند به نفع تمام طرفهاي مرتبط باشدهر عملي بايد 

شود فقط به آينده نگاه نكند به طوريكه در حال حاضر به مشكلي در نظر گرفته مي دليل بايد روشي كه براي حل

بلكه بايد هم در حال حاضر ) مثل مستندسازي مفصل به منظور راحتتر كردن نگهداري(شكل ضرر به نظر برسد 

  ).و فاكتورگيري مجددمثل استفاده از توليد مبتني بر آزمون (براي ما سودمند باشد هم در آينده، و هم براي مشتري 

  تشابه با خود

دهد، ممكن است در جاهاي ديگر با مقياس متفاوت نيز جواب وقتي يك راه حل يا ساختار در يك جا جواب مي

  :مثال از كتاب. قطه شروع مناسب استحداقل به عنوان يك ن. دهد

For example, the basic rhythm of development is that you write a test that fails and 
then you make it work. The rhythm operates at all different scales. In a quarter, you 
list the themes you want to address and then you address them with stories. In a week, 
you list the stories you want to address, write tests expressing the stories, then make 
them work. In a few hours, you list the tests you know you need to write, then write a 
test, make it work, write another test, and make them both work until the list is done. 

  .)ه متن كتاب مراجعه شودب از دنياي واقعي براي مثال(

  بهبود

) فرآيند، طراحي، كد(توان يافت هيچ چيز كاملي نمي. صفت نيست، فعل است perfectافزار نرم در مهندسي -

  . توان كار را كاملتر كرداما همواره مي

توان شروع كرد و با گذشت تخصص وجود داشته باشد، بلكه مي براي شروع يك كار الزم نيست كاملترين -

  .زمان كار را بهتر كرد

  تنوع

در تيم بايد تخصصها، ساليق، و ديدهاي . تيمهايي كه همه يك جور هستند، با وجود راحتي مؤثر نيستند -

  ... متفاوتي وجود داشته باشد تا مشكالت و خطرات را بهتر ببينند، راه حلهاي متنوعي به ذهنشان برسد، 

  .البته نبايد در تيم تضاد و تنفر باشد. د آرا استالزمه تنوع برخور -

  .دو راه حل طراحي متفاوت يك موقعيت است نه يك مشكل -

  )خودنگري(انعكاس 

كنند؟ كار مي دچگونه دارن: كنندتيمهاي خوب فقط سرشان به كارشان نيست، بلكه به اين سواالت نيز فكر مي -

كنند خطاهايشان را آنها سعي نمي. كنندست را تحليل ميد؟ اين تيمها موفقيت و شككننكار مي دچرا دارن

  .گيرندكنند و از آنها درس ميمخفي كنند بلكه آنها را كشف مي

  .انجام شود) مثال در زمان نهار(تواند به صورت رسمي يا غير رسمي اينكار مي -



 .شود نبايد زمان كار كردن كال صرف بهبود روش كار كردن. در اينكار نبايد افراط كرد -

  )شانس(موقعيت 

  .مشكالت را بايد به صورت موقعيتهايي براي بهبود نگاه كرد يا آنها را به موقعيت تبديل كرد

  تكرار

افزار جدا براي پروژه مثال چون خطا در نرم. در جاهايي كه ارزشش را دارد برخي فعاليتها بايد تكرار يكديگر باشند

، از راههاي مختلفي به مبارزه با آن ...)خورد برد و كار گره ميبين مي اعتماد مشتري را از(كند دردسر درست مي

اگر يكي نتوانست يك خطا را كشف كند ممكن است ديگري ... تجميع مداوم و ريزي دونفره، برنامه: پردازيممي

  .دهيم كه از حاصل آن استفاده كنيمپس اين هزينه اضافه را مي. بتواند

  شكست

دانيم از بين چند راه حل ممكن كدام اگر واقعا نمي. كست به منزله بدست آوردن دانش استبعضي وقتها قبول ش

در برخي موارد اينكار سريعتر از فكر كردن و بحث . سازي كنيمبهتر است يك راه حل اين است كه همه را پياده

  .دهدكردن تيم طراحي جواب مي

  كيفيت

هر . يفيت مورد نياز موجب كندي پروژه نيست بلكه برعكس استباالبردن استاندارد ك ]خالف تصور رايج بر[ -

معموال در پايان [ ...). بيني و هزينه، زمان، قابليت پيش(كند ساير معيارهاي پروژه را بهتر ميبهبودي در كيفيت 

به (هزينه و زماني بيش از هزينه و زمان صرفه جويي شده پرداخت در اثر ناديده گرفتن كيفيت، بايد  ،پروژه

 ])...علت سخت شدن تغييرات و مشكالت معماري و 

احساس (كنند خوششان بيايد كيفيت فقط يك مطلب تجاري نيست، افراد نيازمند اين هستند كه از كاري كه مي -

  .)خوب كار كردن

 .شوداستفاده مي 4به جاي آن از محدوده XPاي براي كنترل پروژه نيست در كيفيت وسيله -

  )گانهبچه(قدمهاي كوچك 

اند، اما اينكار مضر است زيرا با وجود اينكه تغييرات وسوسه كنندههمواره بزرگ در يك گام تغييرات انجام دادن 

  .كوچك ممكن است احساس كندي ايجاد كنند، در مجموع بهتر از انجام تغييرات بزرگ ناموفق و عقبگرد است

  )نه تفويض شده( مسئوليت پذيرفته شده

  .ص دادن نيست بلكه پذيرفتني استمسئوليت قابل تخصي -

  .همراه مسئوليت اختيار نيز بايد باشد -

                                                 
4 Scope 



تخصيص اشتباه دردسرساز است مثال اگر كسي مسئول كاري است ولي خودش دانش الزم را ندارد و قرار  -

-است با راهنمايي ديگري كار را انجام دهد و ديگري در مسئوليت شريك او نيست، كار با مشكل مواجه مي

 .)كار با يكي است، مسئوليت با ديگري(اند چ يك از اين دو نفر در جايگاه درست قرار نگرفتههي .شود

  عملكردها 6فصل 
بايد بدانيد كه با . براي دستيابي به ارزشها مفيدند و به خودي خود چيزهاي مفيدي نيستند XPعملكردهاي  -

اده كوركورانه از عملكردها مفيد و موفقيت خواهيم برسيم وگرنه استفاستفاده از يك عملكرد به چه ارزشي مي

  .مفيد بودن عملكردها به دامنه نيز وابسته است. آميز نيست

  .عملكردها را يكي يكي پياده كنيد -

  .عملكردها وقتي با هم مورد استفاده باشند موثرتر هستند -

  )اصلي(عملكردهاي اوليه  7فصل 

  باهم بنشينيد

البته بايد در  .تا به اندازه كافي باهم ارتباط داشته باشند في جا دارد كار كنندهمه تيم در يك اتاق كه به اندازه كا

  ...مثال با پارتيشن جاي كسي جدا شود. صورت لزوم به نياز برخي افراد به يك جاي خصوصي توجه شود

  تيم كامل

يد احساس تيم بودن، باهم افراد تيم با .تيم بايد تمام قابليتها و زاويه ديدهاي مورد نياز وجود داشته باشددر  -

  . بودن، و پشتيباني از كار، رشد، و يادگيري يكديگر داشته باشند

. اگر به ميزان قابل توجهي به مهارتي نياز است كه در تيم موجود نيست بايد شخصي با اين مهارت به تيم بيايد -

  .شود بايد از تيم برودو اگر نياز به مهارت شخصي تمام مي

  : دو عدد جالب -

o 12 تواند با راحتي با آنها ارتباط برقرار كندتعداد افرادي است كه انسان در يك روز مي.  

o شناسدهاي آنها را نميدر تيم باشند انسان ديگر چهره 150وقتي. 

  .شود، درحاليكه اعتماد الزمه همكاري استاگر اين دو مرز رد شوند، اعتماد كردن سخت مي

  رسان بودن محل كاراطالع 

مثال روي ديوار بردي وجود داشته .  زيكي كه تيم در آن مشغول است بايد نشان دهد كه چه خبر استمحيط في

در اين صورت اگر چند وقت . بندي شده نصب شده باشندروي آن به صورت طبقه "داستانهاي كاربر"باشد كه 

  .اضافه نشود معلوم است كه مشكل وجود دارد "انجام شده"ت هيچ داستاني به قسم

  اركردن با انرژيك

اگر شخصي در يك روز خود را بكشد و دو روز بعد از . توانيد مفيد كار كنيداي كار كنيد كه ميفقط به اندازه -

  .آن خسته باشد به ضرر پروژه است



  .اين بهترين خدمت و احترام به خود و تيم است. شويد، استراحت كنيد تا زودتر خوب شويدوقتي مريض مي -

  ونفرهبرنامه نويسي د

  . هاي نهايي را به صورت دو نفر روي يك دستگاه بنويسيدهمه برنامه -

همچنين موش و صفحه كليد را با . دستگاه را طوري قرار دهيد كه هر دو به اندازه كافي جا داشته باشند -

  .حركت دادن به يكديگر دهيد

  يكديگر را مشغول به كار نگهداريد -

  .دكني 5براي پااليش در سيستم يورش ذهني -

  .ها را واضح كنيدايده -

توانيد وضعيت را نميشما "كند، ابتكار عمل را در دست بگيريد تا از حس بدي كه وقتي همكارتان گير مي -

  .)شك بين اين دو جمله از من است نه كتاب. (خالص شويد يا از گير نجات پيدا كنيد "دتغيير دهي

 .يكديگر را به عملكردهاي تيم مسئول نگهداريد -

توانند افراد مي. نويسي دو نفره به اين معني نيست كه هيچ كس حق ندارد هيچ كاري را تنها انجام دهدهبرنام -

سازي نهايي شود، بايد نمونه اي پيادهاما وقتي قرار است ايده... سازي كنند، و ها فكر كنند، نمونهتنها روي ايده

 .جام شودنويسي دو نفره انساخته شده كنار گذاشته شود و برنامه

 : نويسي دو نفره نكاتي بايد رعايت شونددر برنامه -

o افراد به فضاهاي متفاوتي نيازمندند تا راحت كار كنند. 

o مثال وقتي كسي بيمار باشد ممكن است سرايت كند. بهداشت و نظافت شخصي افراد مهم است. 

 ...هنگام عطسه جلوي دهان را بايد گرفت و

o داز عطرهاي شديد بايد پرهيز كر. 

كنند، رعابت نويسي دونفره تضمين مياگر اين نكات و نكات مشابهي كه راحتي افراد را در هنگام برنامه

، نويسي دونفره با شخصي راحت نيستاگر شخصي در برنامه. توانند درست فكر كنندنشوند، افراد نمي

  .دآنرا با مدير در ميان بگذار خورد، پس بايددر حقيقت به كار تيم لطمه مي

  داستانها

با توجه به اينكه طبق فرهنگ لغات معني اجباري دارد، گمراه كننده است و باعث  requirementكلمه  -

هاي گفته شده براي دستيابي requirementدرصد از  5درصد يا حتي  20يا  10در واقع . شودگرايي ميمطلق

  .بقيه اختياري هستند نه اجباري بنابراين. اي مورد انتظار از سيستم كافي هستندبه مزاياي حرفه

شود، بيان به هر عملكرد قابل مشاهده توسط كاربر توسط يك داستان كه روي يك كارت نوشته مي XPدر  -

داستانها . شودسازي نوشته ميروي كارت تخمين زماني پياده. شونداين كارتها روي ديوار نصب مي. شودمي

به نظر نويسنده يك . دهدح متني معمولي عملكرد را نشان مييك نام دارند و يك شكل گرافيكي يا توضي

 .كارت دست نويس از كامپيوتري ارزشمندتر است

 : كند با كاربر درست به توافق برسيمشود، كمك مياين نكته كه تخمين زماني روي كارت نوشته مي -
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This gets everyone thinking about how to get the greatest return from the smallest 
investment. If someone asks me whether I want the Ferrari or the minivan, I choose 
the Ferrari. It will inevitably be more fun. However, as soon as someone says, "Do 
you want the Ferrari for $150,000 or the minivan for $25,000?" I can begin to make 
an informed decision. Adding new constraints like "I need to haul five children" or "It 
has to go 150 miles per hour" clear the picture further. There are cases where either 
decision makes sense. You can't make a good decision based on image alone. To 
choose a car wisely you need to know your constraints, both cost and intended use. 
All other things being equal, appeal comes into play. 

  دورهاي هفتگي

  :در اول هر هفته يك جلسه داشته باشيد كه در آن اين مسائل را مرور كنيد .1

o شته نسبت به كار مورد انتظار در آنپيشرفت تا به امروز و پيشرفت هفته گذ.  

o سازي در يك هفته داستان انتخاب كندمشتري را مجبور كنيد كه به اندازه پياده.  

o زنندكنند و آنها را تخمين مينام مياعضاي تيم براي كارها ثبت. داستانها را به كارها بشكنيد. 

 .جوابشان مثبت خواهد بود شوند كه در صورت كامل شدن داستانهاسپس آزمونهايي نوشته مي .2

سازي را كامل انجام دهد و فقط به رد كردن البته يك تيم باانگيزه پياده. شودسازي داستانها انجام ميپياده .3

 .كند تا در پايان هفته برنامه قابل استقرار داشته باشدآزمونها بسنده نمي

 .خوبي دارد شود و اين تاثيرمالكيت يك كار به يك شخص داده مي در اين روش -

 .باشد stackتواند با خواست خود افراد يا با استفاده از يك روش تقسيم كارها نيز مي -

اگر كاري بدليل تخصص بايد به كس ديگري داده شود ولي به دليل مكانيزم تقسيم كار به ديگري داده شده، با  -

 .نويسي دونفره مشكل قابل حل استاستفاده از برنامه

  هاي فصليدور

ار يك فصل كار كنيد، سپس توجه را روي تيم، پروژه، پيشرفت، و قرارداشتن در مسير اهداف بزرگتر هر ب -

  . متمركز كنيد

 :ريزي فصلي روي اين موارد تمركز كنيددر برنامه -

o  ،گيرندمخصوصا آنهايي كه از بيرون تيم نشأت ميمشخص كردن گلوگاهها. 

o بهبود مشكالت(ريزي براي تعميرات برنامه( 

o يا موضوعات فصل 6تخاب موضوعان. 

o انتخاب داستانهايي براي موضوعات منتخب به اندازه يك فصل. 

o نحوه قرارگيري پروژه نسبت به سازمان: تصويركلي 

  )كمي شل كردن( كردن ترراحت

از آنجا كه رسيدن به قرارها و زمان تحويلها از نظر روحيه تيمي و اعتماد مشتري اهميت زيادي دارد، بايد  -

  .خودداري شود يزمان محدوده يك برايشود با ديد واقع گرايانه از تعريف كار زيادي سعي 
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  .توان كارهايي را به صورت انجام در صورت اضافه آوردن وقت در برنامه قرار دادمي -

  .بايد با سهامداران شفاف صحبت كرد و تا جاي ممكن كار اضافي و فشرده نپذيرفت -

پذيرش حرف صادقانه و شفاف را در اين زمينه ندارد، خود شخص اينكار  در صورتيكه سازمان آمادگي براي -

  .را براي خودش بكند و به خود فشار عصبي وارد نكند

  ايدقيقه 10هاي ساختن

دقيقه طول بكشد زيرا افراد از  10نبايد بيشتر از ) شودكه شامل اجراي خودكار آزمونها نيز مي( 7زمان ساختن -

اين موارد ظاهرا با (. همچنين نبايد كمتر طول بكشد تا وقت براي قهوه خوردن باشد. آن پرهيز خواهند كرد

شايد هم به دليل آزمون ! ساختن اينا با ما كمي متفاوت استرسد به نظر مي. هاي ما مناسبتي نداردپروژه

   ).باشد

براي اينكه دقيقا چه روالي . ودششود يا همه چيز دوباره ساخته نميالبته در هر ساختني لزوما آزمونها اجرا نمي -

  .اجرا شود، در هر پروژه بايد تصميم گيري شود

نساختن يا اجرا نكردن برخي آزمونها بعد از يك تغيير اين مخاطره را دارد كه برخي خطاها بعد از تغيير كشف  -

  .نشوند

  .بيندنتيجه را مينويس كنند زيرا با هر تغييري برنامهساختنهاي خودكار به كاهش استرس نيز كمك مي -

  تجميع دائمي

تغييرات را در سيستم تجميع كنيد و بيازماييد پيش از آنكه چند ساعت . بيني نيستمشكالت تجميع قابل پيش -

 .از تغيير بگذرد

سازي شوند، بلكه منظور اين نيست كه همه نيازمنديها پياده. بسازيد) قابل استقرار(همواره يك محصول كامل  -

در اين صورت آخر كار . سازي شده به شكل نهايي و قابل استقرار باشندكه قسمتهاي پيادهمنظور اين است 

  .مشكل كمتري خواهيد داشت

اين مطالب برداشت من است و ممكن ( با توجه به مطالب اين قسمت من اين انواع را براي تجميع درك كردم -

  :)است انواع ديگري نيز وجود داشته باشد

  .سيستم تجميع، ساخته، و آزمون شود) روز 7مثال (چند روز  هر: ديرتر از روزانه .1

  .هر روز پس از پايان كار سيستم تجميع، ساخته، و آزمون شود: روزانه .2

شود و سيستم ساخت، متوجه تغييرات شده و انجام مي check inپس از انجام تغييرات : آسنكرون .3

نويس مشغول كار ديگري برنامه check inبعد از . دهداطالع مي) emailمثال (خطاها را به طريقي 

  .كندچك كرد خطاها را اصالح مي emailو بعد كه . شودمي

در حين ساخت دو  .شودگرفته مي feedbackشود و پس از اعمال تغيير ساختن انجام مي: سنكرون .4

 ...اند فكر كنند و توانند كمي به كاري كه كردهنويس مينفر برنامه
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اما با توجه به اينكه روال مشخصي نداريم، شايد . رسدون است و در مجموع مناسب به نظر ميروش ما شبيه سنكر

اگر بتوانيم روال مشخصي درآوريم با . در برخي موارد كه ساختن الزم نيست ساختن انجام شود و برعكس

  .رودباال مي شود و با انجام ساختهاي مناسب كيفيتجويي ميجلوگيري از ساختنهاي اضافه در وقت صرفه

  اول- برنامه نويسي آزمون

  :اينكار چند خاصيت دارد. سازي آزمون بنويسيدقبل از پياده -

نويس از خودش چيزهايي اضافه آيد كه برنامهنويسي پيش ميمعموال در برنامه: 8انحراف از محدوده .1

س ابتدا به دقت نويبا نوشتن آزمونها برنامه. گذارممثال براي فالن حالت اين شرط را مي: كند

در صورتيكه آن كارهاي اضافه را هم بخواهد انجام دهد . خواهد بكندكند كه چه ميمشخص مي

 .تواند براي آنها نيز آزمون بنويسدمي

آزمون . اگر نوشتن آزمون سخت است احتماال اشكال از طراحي است: 9جفت شدگي و يكدستي .2

 .ان استآس highly cohesiveو  loosely coupledبرنامه 

- دهد و در تيم اعتماد بدست مينويس برنامه تميز و درستي تحويل مياز طريق اينكار برنامه: اعتماد .3

 .آورد

شود و نويس گم ميدر بسياري از مواقع برنامه. آوردنويسي را تحت ريتم منظمي در ميبرنامه: ريتم .4

ول درست شود يا مشغنجام مياما با اين روش واضح است كه چه كاري ا. كندمعلوم نيست چه مي

تواند نويسي ميبرنامه. يا اضافه كردن يك آزمون و خاصيت جديد كردن يك خطاي مشخص است

 .refactor –كد  –آزمون : چنين روندي داشته باشد

  طراحي افزايشي

-مي گذرد تغييرات دشوارتركه هرچه زمان مي) Boehmتوسط (هايي ارائه شده افزار دادهدر مهندسي نرم -

اين . توانند طوري كار كنند كه اينطور نباشدمي XPاين مسئله امروزه صحت ندارد، يا حداقل تيمهاي . شوند

  .به معني به حداقل رساندن طراحي نيست بلكه به معني تغيير زمان طراحي نسبت به روشهاي قديمي است

پس از (م به حس كردن موفقيت كند كه نياز تياينكار كمك مي گذاري كنيدهر روز روي طراحي سرمايه -

طراحي . برآورده شود و پرداخت هزينه طراحي تا آخرين لحظه ممكن به تعويق انداخته شود) نويسيبرنامه

سازي هرچه زمان طراحي و پياده .ايد مناسب باشد نه براي فرداشما بايد براي محصولي كه تا به امروز ساخته

 .نزديكتر باشند مفيدتر است

 .مثال قسمتهاي تكراري بايد در يك جا فاكتورگيري شوند. وژه دائما بايد طراحي بهبود داده شوددر حين پر -

  .اگر تغييرات قدم به قدم را ياد بگيريم اين كارها عملي است -

افزار حرفهاي ديگري افزار مخصوصا معماري نرمدر مورد اين ايده بايد محتاط بود چرا كه در جامعه مهندسي نرم

  .تقريبا مناسب است نويسيمميهايي كه ما نظر من اين است كه اين ايده براي سيستم. دشوزده مي
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  شروع 8فصل 
 .تغييرات را كم كم اعمال كنيد تا از جائيكه هستيد به جاي مناسب برويد -

  .براي هر شخص، پروژه، و سازمان يك سري عملكردها و با شكلهاي مختلف مفيد است -

در صورت امكان معياري . كنيدبدانيد چرا از يك عملكرد استفاده مي: انجام دهيدتغييرات با چشم و گوش باز  -

 ...براي مقايسه با قبل داشته باشيد

 .برداينكار اعتماد را از بين مي .تحميل نكنيدبه ديگران از خودتان شروع كنيد و تغييرات را  -

  )10فرعي(عملكردهاي ثانويه  9فصل 
قبال ) 7فصل (ين فصل احتماال درصورتي مناسب هستند كه عملكردهاي اصلي عملكردهاي توضيح داده شده در ا

  .البته تشخيص اين مطلب به عهده شماست. به كار گرفته شده باشند وگرنه ممكن است خطرناك باشند

  مشتريبودن درگير واقعا 

و فصلي شركت  در جلسات هفتگي(كساني كه زندگي و كارشان به سيستم مرتبط است را جزء تيم قرار دهيد 

  :احتمالي زير را داردتاثيرات اين كار .) دهيد

  و تضمين كيفيت ي نيازمنديهاتشخيص خطاها:) از خودم( -

  دريافت بودجه با مشاهده پيشرفت كار -

. است تا بي ارتباط بودن يا ارتباط با نماينده مشتري ترارتباط مستقيم در خوشحال نگه داشتن مشتري موثر -

استفاده در سيستم، نوشتن آزمونهاي غير مورد شتري ممكن است باعث ايجاد ويژگيهاي بيارتباط با نماينده م

  .شود زيرا ممكن است نظر او با مشتري تفاوتهايي داشته باشد... نياز در آزمون پذيرش، و 

   :شودمي اتگويد به اين موضوع اين اعتراضنويسنده مي

تضمين عموميت : جواب .آن ممكن نخواهد بود و عمومي كردنسيستم مختص اين مشتري خواهد بود  -

من اين (رود به طور كلي ارزش محصول با درگير بودن مشتري باال مي. محصول با اعضاي بازاريابي تيم است

  .)فهمم و با اعتراض انجام شده موافقممورد را خوب نمي

آيا : جواب .كندز به ما اعتماد نميافزار چه خبر است هرگاگر مشتري بداند در تيم نرم :تشبيه به كارخانه سس -

داند چه خبر است اگر نداند هم افزار كار كرده است و ميمطمئنيد اآلن اعتماد دارد؟ مشتري تا بحال با نرم

به هر حال شفاف عمل كردن از پنهان كاري سودمندتر است و وقتي شما در حال پنهان كردن ! خواهد فهميد

  .كنيديچيزي نيستيد زمان هم صرف آن نم

اگر كاري . و بهتر است از اول همه چيز شفاف باشد. مشتريتوان دو جور جلسه داشت بامشتري و بيمي:) نظر من(

تشخيص اين نقاط كور به عهده . شود كرد، مشتري اآلن بداند بهتر است تا در پايان زمانرا در يك مدت معين نمي

  .است مدير پروژه

  استقرار افزايشي
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پذير نيست و اگر باشد به سيستم موجود به سيستم جديد بايد افزايشي عمل كرد و انتقال يكباره امكان در انتقال از

  .ارزداش نميهزينه

  تيم دادن ادامه

و با افراد به صورت يك شيء  )كه چند تيم دارند شركتهاي بزرگبراي (يك تيم موفق باز هم با هم كار كنند 

اعضاي تيمهاي موفق نسبت . رفتار نشود زيرا اين در مجموع به ضرر سازمان است) نويسي قابل اتصالواحد برنامه(

  .اندبه يكديگر اعتماد كسب كرده

  تيم 11كوچك كردن

توان تيم را افتد، با ثابت نگهداشتن باركاري ميوقتي كار جا مي: اين مورد هم بيشتر براي شركتهاي بزرگ است

اگر تيمها خيلي كوچك شدند، تيمهاي . دهندمهاي جديدي تشكيل ميكوچك كرد و افراد بيرون رفته از تيم تي

  ).كندتويوتا اينجوري كار مي( توان با هم پيوند دادخيلي كوچك را مي

  يابيتحليل ريشه

ي منظور اين نيست كه اين خطا. شود، خطا و علت آنرا باهم از بين ببريدسازي پيدا ميهر وقت خطايي بعد از پياده

  .برنگردد، منظور اين است كه تيم ديگر چنين اشتباهي نكند دوباره خاص

  :العمل نسبت به يك خطا چنين استعكس XPدر 

  .آزمون خودكار در سطح سيستمي براي نمايش خطا نوشته شود .1

  .دهد نيز نوشته شوديك آزمون واحد با حداقل محدوده، كه خطا را نشان مي .2

در اين صورت بايد آزمون سيستم نيز رد شود، در غير اين . دسيستم را اصالح كنيد تا آزمون واحد رد شو .3

 .برگرديد 2به  مورد

تغييرات الزم براي پيشگيري از ! بعد از اصالح خطا تحليل كنيد كه چرا خطا ايجاد شده بود و كشف نشده بود .4

 .تكرار اين مشكل در آينده به عمل بيايند

  
  :مطالعه اين قسمت از كتاب مناسب است

Taiichi Ohno has a simple exercise for this last step, the Five Whys. Ask five times 
why a problem occurred. So, for example, 

1. Why did we miss this defect? Because we didn't know the balance could be 
negative overnight. 

2. Why didn't we know? Because only Mrs. Crosby knows and she isn't part of 
the team. 

3. Why isn't she part of the team? Because she is still supporting the old system 
and no one else knows how. 

4. Why doesn't anyone else know how? Because it isn't a management priority to 
teach anyone. 
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5. Why isn't it a management priority? Because they didn't know that a $20,000 
investment could have saved us $500,000. 

After Five Whys, you find the people problem lying at the heart of the defect (and it's 
almost always a people problem). Addressing that problem and the other problems 
encountered along the way will give you some reassurance that you won't ever have 
to deal with this particular mistake again. 

  كد اشتراكي

اين كار وقتي قابل تحقق است كه . خواهد بهبود بخشدتواند در هر زمان هر قسمت از كد را كه ميهر عضو تيم مي

پذيري رسيده باشد و افراد نبايد كد را بدون توجه به تاثير روي كار سايرين و تيم به حد قابل قبولي از مسئوليت

  .ساير قسمتهاي سيستم تغيير دهند

   و آزمون كدنويسي

. ساير مستندات را با استفاده از كد توليد كنيد. هاي دائمي نگهداري كنيدكد و آزمون را به عنوان فرآورده فقط -

كنند دهد و مستنداتي كه به اين موارد كمك ميكند يا خواهد كرد پول ميمشتري بابت كاري كه سيستم مي

  .مستندات اتالف منابع هستند باارزشند و ساير

هر چه در طراحي افزايشي موفقتر باشيم . توان جا انداختعملكرد را بصورت افزايشي با پيشرفت تيم مياين  -

هر چه جلسات فصلي در استخراج اولويتهاي . شوندطراحي در ابتداي كار سبكتر مي) تصميمات(مستندات 

   .شودحرفه واضحتر عمل كنند نياز به مستندات سنگين نيازمنديها كمتر مي

  :دهددادن به سوال اساس كار را تشكيل مي جواب -

  .خواهيم انجام دهيمچه كار مي .1

  .خواهيم انجام دهيمچه كار نمي .2

 .خواهيم، انجام دهيمچگونه آن كاري را كه مي .3

  كدفقط يك پايگاه 

جدا كد بزنيد اما اين شاخه نبايد بيش از  )]اصطالح مربوط به مديريت نسخه[( توانيد در يك شاخهشما مي -

  .چند شاخه كردن در بلند مدت به صرفه نيست.) اين كار براي ما جا افتاده است. (ند ساعت دوام بياوردچ

  .ريزي كنيداگر چند تا شاخه داريد براي كم كردن آن برنامه -

حتي اگر براي چند  .توان از طريق فايلهاي تنظيمات كاري كرد كه سيستم ساخت چند جور محصول بسازدمي -

  .سازيدمحصول ميمشتري همزمان 

  استقرار روزانه

افزار مستقر شده سنكرون باشند نويسان با نرمهرشب توليدات روز را در محصول نهايي قرار دهيد تا با برنامه -

  .و تصميماتشان فيدبك درست بگيرد

مثال . يرا مقدمات زيادي براي دستيابي به آن الزم استاين عملكرد در عملكردهاي ثانويه قرار گرفته است ز -

تعداد خطاها بايد از سالي چندتا بيشتر نباشد، محيط ساخت بايد خودكار باشد، استقرار بايد خودكار و با 



باشد، و مهمتر از همه اعتماد درون تيمي و اعتماد مشتري به تيم  roll backافزايشي و  roll outامكانات 

  .بايد باال باشد

براي ما استقراري بين هفتگي تا ماهانه مناسب به . (ر روزانه رسيدتوان به استقرااز استقرار ساالنه كم كم مي -

، مشتري بايد از اينكار خوشحال باشد و حتي كمك مالي حتما با مشتري در اين رابطه توافق كنيد. رسدنظر مي

  .)و انساني كند

  زني در مورد محدودهقراردادهاي با امكان چانه

  .زني قرار دهيدطعي كنيد، اما براي محدوده سيستم امكان چانهدر قرارداد هزينه، زمان، و كيفيت را ق -

-مي. اي از قراردادهاي كوتاه مدت به جاي يك بلند مدت مخاطرات را كاهش دهيداز طريق امضاي مجموعه -

  .توان قسمتهاي اختياري نيز تعريف كرد كه در صورت توافق طرفين انجام شود

توان قراردادهايي نوشت كه محدوده كمتري از ابتدا قطعي شده و ال ميبه جاي قراردادهاي با هزينه تغييرات با -

  .هزينه تغييرات پايينتر است

  پرداخت به ازاي هر استفاده

كه مشتري را با هر استفاده شارژ  SMSافزار ارسال مثل نرم: شودافزارها ديده مياين مدل تجاري در برخي از نرم

  )خورهفعال به كار ما نمي. (بهتر است Licenseاين مدل از مدل فروش . كندمي

  تيم كامل 10فصل 
حتي [. هاي و ساليق فردي يا زيرگروهي اعضاي تيم به تماميت تيم و هدف مشترك لطمه بزندنبايد خواسته -

رسد بايد به آن اگر تشخيص شما به نظر شما صد در صد درست است اما در مجموع تيم به نتيجه ديگري مي

  .]روداين الزمه كار تيمي است و بدون آن فوايد كار تيمي از بين مي. يدنتيجه گردن نه

اين برخالف خواست بسياري از اعضا يا . كارها بايد افزايشي باشد حتي معماري ،براساس اصل جريان -

  .زيرگروهها خواهد بود كه اعتقاد دارند كار آنها بايد زودتر انجام شود

  هاگرآزمون

  .كار آنها افزايشي است. كنندنويسان در نوشتن آزمونهاي سيستم كمك ميبرنامه آزمون گرها به مشتري و

  تعامل انطراح

نيز ] ظاهرا اين نقش عبارت است از تركيبي از استخراج كننده نيازمنديها و طراح واسط كاربر[طراحان تعامل 

  .كارشان افزايشي است

  معمار

 refactoringران نيز كارشان افزايشي است و شامل معما. معماري يك فاز نيست يك فعاليت است XPدر  -

كافي است . دهند استفاده كنندتوانند از نوشتن آزمونهايي كه معماري را زير فشار كاري قرار ميآنها مي. است

  .معماري به قدري خوب باشد كه آزمون را رد كند



سيستم در ذهنش هست و در مواقع زند با اين تفاوت كه يك تصوير كلي از نويس كد ميمعمار مثل برنامه -

  .دهدلزوم معماري را تغيير مي

تقسيم سيستم به مرور زمان . برخالف تفرقه بنداز و فتح كن، فتح كن و تفرقه بنداز است XPمعماري در  -

 .گيردانجام مي

 مدير پروژه

ي يك فاز نيست يك ريزبرنامه XPدر  .مدير پروژه بايد ارتباطات تيم با بيرون و درون تيم را تسهيل كند -

 .فعاليت است

 .مدير پروژه نبايد گلوگاه شود -

 مدير محصول

اين انتخاب . سازي شوندمدير محصول مسئول تنظيم محصول از طريق انتخاب داستانهايي است كه بايد پياده -

مثل (د نياز انجام نشده داشته باشنفني حتي اگر كارهاي مهمتر پيششود و نه مسائل بر اساس حرفه انجام مي

هاي الكي توان از طريق دادهنياز دار ميدرموارد پيش.) ايجاد امكان ويرايش چيزي قبل از امكان ساخت آن

 .مشكل را حل كرد

 .وجود دارد) قابل اجرا(تمام محصول بايد تضمين كند كه از هفته اول يك محصول  رمدي -

ست، برقراري تعادل بين نيازهاي مشتري و ا "واقعا درگير بودن مشتري"عملكرد بكارگيري اگر تيم در حال  -

 .است مدير محصول؟به عهده ) فروشهاي بعدي محصول(نيازمنديهاي بازار 

  )مسئوالن سازمان( 12مسئوالن اجرايي

  .اطمينان بدهند جاعت وداشته باشند و به تيم ش XPبايد پشتيباني الزم را از بكارگيري  -

  .شته باشددا) شفافيت(تيم بايد در مقابل آنها صداقت  -

  .سوال كنند XPحق دارند از همه چيز يك تيم  -

  :در به كارگيري عملكردها XPدو معيار براي ارزيابي موفقيت تيمهاي  -

  .)تعداد انگشت شمار( تعداد خطاهاي پس از توليدكم بودن  .1

 .زمان به سودرسي تغييرات در فرآيند .2

شنگول و با انگيزه باشد و اين از طرز كاركردن و  يم بايداين است كه تهاي موفقيت روحيه تيمي يكي از نشانه[

  .]شودمكالمات مشخص مي

   13نويسندگان فني

  :دو نقش دارند -

  .مثال ارائه فالن ويژگي دشوار است: به تيم در مورد ويژگيها فيدبك سريع بدهند .1

  ...از طريق نوشن راهنماي كاربر، خودآوموز و : ارتباط با مشتري .2

                                                 
12 Executives 
13 Technical Writers 



مثال به دليل ثابت نگه نداشتن . كندن است كه مستندات را مثل مخلفات ميدر اين زمينه اي XPمشكل  -

 .نيازمنديها تا روز آخر، نوشتن راهنماي كاربر با مخاطره مواجه است

 :ويژگيهاي مستندات خوب -

 .نوشته شود ،سازي ويژگي مستند شوندهدقيقا بعد از پياده .١

 .تغيير كندمستند نيز به سادگي  ،در صورت نياز به تغيير ويژگي .٢

 .ارزان باشد .٣

 .زماني به چرخه توليد اضافه نكند .۴

 .نگارش آن براي تيم ارزشمند باشد .۵

  كاربران

  .كنندكاربران در نوشتن داستانها كمك مي -

 .كاربران نمونه بايد تصميماتي را كه شك دارند، تا صحبت با ساير كاربران به تعويق بيندازند -

  نويسانبرنامه

  .شكنندميداستانها را به كارها  -

 .زنندداستانها و كارها را تخمين زماني مي -

 .نويسندآزمون مي -

 .كنندسازي ميويژگيها را پياده -

 .كنندكننده را خودكارسازي ميكارهاي خسته -

 .بخشندكم طراحي سيستم را بهبود ميكم -

 .شته باشندنويسان باهم، آنها بايد مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي دابه دليل تعامل نزديك برنامه -

  منابع انساني 

نويسي دو نفره، ارزيابي شخصي افراد دشوار بدليل برنامه. ارزيابي اعضاي تيم و استخدام است XPدو چالش در 

  :اعضاي باارزش .است

  .كنندمحترمانه برخورد مي -

  .)كننددر كار تيمي شركت مي(كنند با ديگران همكاري مي -

  .گيري و عمل كنندباال تصميمتوانند بدون انتظار به دستور از مي -

 .)دهندسر موعد كارها را تحويل مي(كنند به تعهدات خود عمل مي -

  .مناسبتر است XPالعاده ماهر و ماهر اما اجتماعي، دومي براي از بين دو برنامه نويس فوق

   قشهان

نيست اما كم كم به  نقشهاي ثابت بد XPدر شروع استفاده از . ثابت نيستند XPنقشها در تيمهاي رشديافته  -

تواند براي هر شخص بايد هر كاري مي. شودرسيم كه ثابت بودن نقشها براي هدف تيم مضر ميوضعيتي مي

  .تيم بكند



دهد بايد خودش بتواند از انجام آن اگر كسي پيشنهادي مي. تناسب اختيار و مسئوليت افراد بايد حفظ شود -

  .پشتيباني كند

  نظريه محدوديتها 11فصل 
- XP افزار است نه قسمتهاي ديگر كار مثل بازاريابيبراي توليد نرم.  

- افزار مثل هر فرآيند ديگر بايد سيستم را به صورت كلي نگاه كرد و از بهينهبراي پيشرفت فرآيند توليد نرم -

 سازيپيادهبه عنوان مثال فرضا ممكن است نوشتن آزمون يا انجام مرور در حين . سازيهاي خرد پرهيز كرد

  .اما در مجموع از زمان كل كار بكاهد سازي را طوالني كند،زمان پياده

براي . در سيستم وجود دارد) گلوگاه(محدوديت ) و گاهي دو(گويد در هر زمان يك نظريه محدوديتها مي -

 وقتي آن گلوگاه رفع شد حتما گلوگاه ديگري وجود دارد كه. فكري كرد گلوگاهسازي كار بايد براي آن بهينه

 .شونداي از كار است كه كارها دم در آن مرحله تلمبار ميگلوگاه مرحله .بايد روي آن كار كرد

در اين صورت بايد به طريقي مستقل از روشهاي . افزار ربط نداشته باشدممكن است گلوگاه فعلي به توليد نرم -

  .افزار به آن مشكل پرداختمنهدسي نرم

  همديريت محدود: برنامه ريزي 12فصل 
در اين حالت مجبوريد . گاه است در حاليكه شما پول محدودي داريدمثل خريد از يك فروش XPريزي در برنامه

- در برنامه. اي را انتخاب كنيد كه هزينه آن بيش از پول شما نشوداز بين مجموعه كاالهاي مورد نياز زيرمجموعه

  . مه شده به داستانها نقش اتيكت كاالها را داردداستانها نقش كاالها را دارند و تخمين زماني ضمي XPريزي 

اگر تخمين . ساعاتي كه داريد نيز مشخص است-نفر)دو(با توجه به اينكه وقت تحويل پروژه از ابتدا مشخص است 

را  ارزشترداستانهاي با به اندازه زمان موجود ساعتهاي موجود بيشتر است بايد - نفر)دو(زماني كل داستانها از 

  .يدانتخاب كن

  :با توجه به غيرمطمئن بودن تخمينها بايد

  .با فيدبك تخمينها را اصالح كرد .1

- علت وجود برنامه. ريزي را تا جاي ممكن به تاخير انداخت تا بر اساس آخرين اطالعات انجام شودبرنامه .2

 .همين است XPريزيهاي هفتگي و فصلي در 

بيني يكي از تواند انجام دهد پيشحداكثر كاري كه يك برنامه مي .بيني آيندهها تخميني از آينده هستند نه پيشبرنامه

ارزش بودن آنها نيست بلكه برنامه به منزله يك نقطه شروع اما اين به معني بي. حاالت ممكن براي آينده است

ت كه تيم را يكي ديگر از فوايد برنامه اين اس[ آوردرا فراهم مي... برنامه امكان هماهنگي با ساير تيمها و . است

مسلما وقتي يك موعد پيش روي تيم است بيش از . كند براي رسيدن به موعد تحويلها بيشتر تالش كندوادار مي

افتد تغيير برنامه بايد براساس وقايعي كه اتفاق مي .]كندوقتي كه فعال خبري از تحويل و اين حرفها نيست تالش مي

   .يابد



و تنها پارامتري كه ) زمان و هزينه(كند تا را مشتري مشخص مي 2كيفيت معموال از بين سه پارامتر زمان، هزينه و 

اما در حقيقت اين پارامتر نيز در اختيار تيم نيست، زيرا اگر تيم با پايين آوردن . در اختيار تيم است كيفيت است

دهد تا كيفيت را ت ميكيفيت نشان دهد كه پيشرفت بيشتري صورت گرفته، درنهايت زمان و هزينه بيشتري از دس

تنها متغيري كه . شودبه ميزان قابل قبول برساند و در ضمن به رضايت مشتري و ارتباط با مشتري لطمه وارد مي

  :اگر محدوده به عنوان يك پارامتر مطرح شود. ماند محدوده استخارج از اين مدل باقي مي

  .يك راه امن براي تطبيق داريم -

  .راهي براي مذاكره داريم -

 .شودمسخره و غيرضروري مشخص ميهاي مندياي براي نيازمحدوده -

  :كارهاي زير را انجام دهيد) طوالني يا كوتاه(ريزي براي يك دوره برنامه در

  .اقالم كاري كه ممكن است انجام آنها الزم باشد را فهرست كنيد .1

  .آنها را تخمين زماني بزنيد .2

  .براي اين دوره يك بودجه مشخص كنيد .3

در حين مذاكره تخمين و . توافق كنيد ،تواند انجام شودبودجه در مورد كاري كه در اين دوره مي براساس .4

 .بودجه را تغيير ندهيد

  . شودريزي براي يك كار چند ساعته نيز استفاده مياين روش حتي در برنامه

نويسي دو نفره اين به برنامه. نويسي دو نفره را به حساب آوريدساعت موجود را بر دو تقسيم كنيد تا برنامه- نفر

كند، در حاليكه نويسنده از روي تجربه معتقد است كه اگر دو نفر جدا جدا كار شود كه زمان را نصف ميانتقاد مي

 .توانند در مجموع به اندازه اينكه با هم كار كنند كار مفيد كنندكنند نمي

كار يك كار جمعي است كه هم صحبت كردن دارد و هم اين  .ريزي به نظر همه اعضاي تيم توجه كنيددر برنامه

  .برداينكار انگيزه افراد را براي كاهش هزينه باال مي. همه اعضا بايد در آن شركت كنند. گوش دادن

به عنوان مثال در برنامه اين هفته همانقدر كار قرار دهيد كه در هفته . ريزي را با استفاده از تجربه بهتر كردبايد برنامه

  .ذشته موفق شديد تمام كنيدگ

اهميت دادن به جزئيات : ايد فكر كنيد مشكل چيستاگر در وسط يك دوره زماني هستيد و از برنامه عقب افتاده

اهميت؟ سهل انگاري در اجراي يك عملكرد مفيد؟ اگر راه حلي نيافتيد زير مجموعه با اولويت باالتري از كار بي

  :در ادامه به اين پاراگراف از كتاب توجه كنيد .و روي آن تمركز كنيد) ر مشتريبا نظ(آن دوره را انتخاب كنيد 

The time this replanning takes will be more than repaid in increased harmony and 
efficiency as the team works towards the deployment date. Without the adjustment, 
you are working under a lie. Everyone knows it and has to hide to protect themselves. 
This is no way to get good software done and deployed; and it undermines team and 
individual confidence. 

  .اين نشان دهنده اهميت شفاف بودن است



 زود، مكرر، و خودكار :آزمون 13فصل 
مسئله دشوار اين است كه هم خطا پرهزينه است و . بردافزار است، از بين ميا، كه الزمه توليد نرمخطاها اعتماد ر

و اگر رخ ...) نويسي دو نفره، آزمون وبا برنامه( پس بهتر است از خطا تا جاي ممكن پيشگيري شود. هم رفع خطاها

  .داد از آن درس گرفته شود

  .تلف متفاوت استول در سيستمهاي مخميزان خطاي قابل قب

The world's largest web site may have a hundred software errors a second and remain 
economically viable because 99.99% of the pages appear correctly. Any given user 
experiences the web site as being reliable. The space shuttle, on the other hand, might 
be limited to one software-related failure per century to remain viable. 

  
  .حرفه مناسب باشدافزار رسيدن به ميزان خطايي است كه از نظر يك هدف در تيم نرم

ت گذاري اثرااين سرمايه. يك هدف ديگر كاهش سطحي خطا تا جايي است كه اعتماد به تيم افزايش پيدا كند

  :در كار تيمي دارد مفيدي

Mistakes introduced by one programmer make it harder for everyone else to do their 
work. Every mistake by one team member that affects another costs the team time, 
energy, and trust. Good work and good teamwork build morale and confidence. If you 
can respect and trust your colleagues, you can be more productive and enjoy your 
work more. Hiding errors to protect yourself, while sometimes seemingly necessary, 
is a tremendous waste of time and energy. Trust energizes participants. We feel good 
when things work smoothly. We need to be safe to experiment and make mistakes. 
We need testing to bring accountability to our experimentation so that we can be sure 
we are doing no harm. 

XP كنداز دو مطلب در اين زمينه استفاده مي:  

وقتي شما يك سري عدد را يكبار از پايين به باال و يكبار از باال به . دوباره چك كردن استافزار آزمون نرم -

-مي همينطور در مورد آزمون. شودگيريد احتمال خطا به شدت كم ميزنيد و نتيجه يكسان ميپايين جمع مي

اگر برنامه . كندمي توان گفت آزمونهاي نوشته شده و كد هر دو بيان اين مطلب هستند كه برنامه چه كاري

احتمال خطا دار بودن برابر است با احتمال اينكه هم برنامه و هم آزمون غلط باشند . آزمونها را رد كند

 .كه كمتر است ]حاصلضرب احتماالت[

بنابراين بهتر است بالفاصله پس از ايجاد خطا كشف . هرچه ديرتر خطا كشف شود هزينه رفع آن باالتر است -

 .شود

نويس خودش آزمون هم بنويسد اين مزيت را دارد كه هزينه مبادله اطالعات با آزمون نويس از بين برنامه اينكه يك

 XPبه همين دليل در . رودرود اما بدليل وجود فقط يك زاويه ديد برخي مزاياي دوباره چك كردن از بين ميمي

شوند ود دارند كه از زاويه ديد كاربر نوشته مينويسد، آزمونهايي نيز وجنويس ميعالوه بر آزمونهايي كه برنامه

  .كننداين دو روش يكديگر را دوباره چك مي. )آزمون سيستم(

XP  آزمون دو حرف دارد انجامدر مورد نحوه:  

  . سازي انجام دادسازي بايد آنرا در حين پيادهبه جاي انجام آزمون بعد از پياده -

 .)فشار و باركاريحتي آزمونهاي (بايد آزمون خود كار باشد  -



. شودهرجا ممكن باشد آزمون قبل از كد نوشته مي XPدر . تواند قبل از كد و بعد از آن نوشته شودآزمون مي

  .كندسازي نيز كمك مياينكار به استقالل واسط از پياده

ايم و سيستم نوشتهبا وجود اينكه ممكن است آزموني باشد كه ما ن. دهندآزمونها به ما در مورد سيستم اطمينان مي

توان معياري براي آزمونهاي نوشته شده را مي. دانيممي ،كندرد ميسيستم رد نكند، اما حداقل آزمونهايي را كه 

  .پيشرفت سيستم نيز قلمداد شود

نويس در هر لحظه يك آزمون رد نشده داشته باشد و آنرا رفع كند، سپس آزمون بعدي را بهتر است يك برنامه

  .ا با رد شدن اولي و داشتن اطالعات بيشتر مجبور به بازنويسي دومي نشودبنويسد ت

 ارزش زمان: طراحي كردن 14فصل 
- XP رساندطراحي تدريجي را به نهايت مي.  ]XP  را كامال زير سؤال  "يا طراحي اول معماري"تفكر رايج در

سازي در حين پياده) مثل ساختمان(كي هاي فيزيافزار برخالف طراحيبه عقيده نويسنده طراحي نرم.] بردمي

  .قابل تغيير و اصالح است

بقدري طراحي كنيد كه براي گرفتن فيدبك كافي باشد، بعد با استفاده از فيدبك طراحي را اصالح كنيد تا  -

طراحي يك  XPبا توجه به اينكه تجربه بهترين وسيله براي بهبود طراحي است در . فيدبك بعدي را بگيريد

البته روش مناسب طراحي در موقعيتهاي مختلف متفاوت . شودسازي اصالح ميگي است و با پيادهكار هميش

سازي به صرفه باشد يا طراحي خوبي را نتيجه ها طراحي كامل پيش از پيادهممكن است در برخي پروژه. است

  .دهد

طق بايد در يك جا در سيستم هر داده، ساختار، يا من. باشدمي "]جا[يك و فقط يك "مهمترين قاعده طراحي  -

  .وجود داشته باشند نه بيشتر

هرجايي از سيستم را كه . توانيد كم كم طراحي را بهبود دهيدكنيد هم مياگر در يك سيستم كثيف كار مي -

توانيد فهرستي از ساير مي. (توانيد از نظر طراحي تغيير دهيد، اما از آن محدوده خارج نشويددهد ميتغيير مي

  ) .هاي قابل انجام در طراحي تهيه كنيدبهبود

طراحي در خدمت رابطه  XPدر . اعمال كنيدرا در طراحي ) بهبود(هرگز سيستم را متوقف نكنيد تا تغييرات  -

نبايد از هدف تحويل هفتگي دور شد زيرا . است] سهامداران و مديران[معتمدانه بين افراد فني و افراد حرفه 

  .بينند نه خوبي طراحي رام را ميافراد حرفه كاركردهاي سيست

اين كار اين مزايا . بقدري به تاخير بيفتد كه تحت راهنمايي تجربه انجام شود XPبه طور خالصه طراحي در  -

  :را دارد

  افزارتحويل سريعتر نرم •

  گيري با اطمينان بيشترتصميم •

  اجتناب از زندگي در كنار تصميمات بد •

 شونداوليه طراحي منسوخ مي حفظ روال توليد در حاليكه مفروضات •

  :معيارهايي براي سنجش سادگي طراحي. دهنددر حد امكان راه حلهاي ساده را ترجيح مي XP تيمهاي -



اگر سيستم بيش از شعور كاربران قابليت داشته باشد، براي آنها ساده نخواهد : براي مخاطبين مناسب باشد .1

  .]اندو در ضمن منابع به هدر رفته[بود 

شبيه لغات موجود در مجموعه لغات، . گيرداي كه الزم است مبادله شود در سيستم قرار مير ايدهه: گويا .2

  .كننداجزاي سيستم با خوانندگان آينده ارتباط برقرار مي

  .كنندتكرار ساختار يا منطق فهم و تغيير كد را دشوار مي: فاكتورگيري شده .3

در اين صورت حداقل . اي ممكن را داشته باشداجزمورد باال سيستم بايد كمترين  3طبق : حداقل .4

 .مستندات، آزمون و ارتباطات را خواهيم داشت

  XPمقياس  طبيقت 15فصل 
  :ها باهم متفاوت استدر مسائل زير مقياس پروژه

  تعداد افراد -

  اريزگسرمايه -

  اندازه كل سازمان -

  زمان -

  پيچيدگي مسئله -

  پيچيدگي راه حل -

 )15بحراني-و سالمتي 14انيبحر-سيستمهاي امنيت( نتيجه شكست -

. كنيماكنون برخي از اين موارد را بررسي مي. پذير استمقياس XPنويسنده معتقد است با آگاهي و تطبيق مناسب 

گزاري، اندازه كل سازمان، پيچيدگي مسئله، و نتيجه شكست در كتاب هست ولي چون پذيري براي سرمايهمقياس(

  .)خورد نياوردمبه كار ما نمي

  د افرادتعدا

  .لزوما براي حل مسائل ظاهرا بزرگ نياز به تيمهاي بزرگ نيست

اين يك مسئله كوچك است كه با يك تيم (اگر مسئله واقعا بزرگ است آنرا به چند قسمت كوچك تقسيم كنيد 

براي اينكه از مخاطرات مربوط به تجميع . سپس هر قسمت را به يك تيم كوچك بدهيد). شودكوچك حل مي

  .اين يك راهبرد فتح كن و تقسيم كن است نه تقسيم كن و فتح كن. كنيد مكررا تجميع را انجام دهيد اجتناب

رسد و به اين طريق هزينه ارتباطات به حداقل مي. كار تيمها بايد طوري باشد كه هر تيم انگار تنها تيم است

اطات زياد است، بايد ساختاربندي مجدد اگر مشاهده  شد كه ارتب. شودارتباطات به حالتهاي استثنايي محدود مي

اگر اين هم مشكل را حل نكرد آنگاه تيم به سراغ روشهاي . پروژه به عنوان يك انتخاب مورد توجه قرار گيرد

  .رودهاي بزرگ ميمديريت پروژه
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ت مشكل را بنابراين نبايد يك دفعه به سراغ آخرين راه حل رفت بلكه بايد همواره سعي كرد با حداقل تعداد نفرا

  .حل كرد و اگر نشد افراد و تيمها را زيادتر كرد

  زمان

  .بدليل وجود آزمونها مناسب است XPدر مورد مقياس پذيري براي زمان طوالني 

  پيچيدگي راه حل

XP به پاراگراف زير كه تجربه . اند را نجات دهدتواند به مديريت اين مسائل كمك كند و تيمهايي كه گير كردهمي

  :دهد، توجه كنيده در مورد يكي از مشتريهايش را شرح مينويسند

One client began by getting the build process under control. The team improved the 
build so instead of taking 24 hours on a dedicated machine with lots of manual 
intervention, the build took an hour and could run completely automatically on any 
machine. Then, the team instituted stories and a story board so everyone knew who 
was working on what and how long they were taking. After two years of steady 
improvement the team reduced costs 60%, going from seventy engineers to twenty; 
reduced the time to fix defects 66%; and reduced the time to release for major and 
minor point releases by 75%, from ten weeks to two weeks. Once the team had 
stopped digging itself in deeper, it began to climb out by eliminating excess 
complexity while also fixing defects. 

  .در برخورد با پيچيدگي عمل كردن محلي و بهبود تدريجي است XPحل به طور خالصه راه

  مصاحبه 16فصل 
را  XPكه  Sabre Airline Solutionsشركت معاون رئيس كه  Brad Jensenدر اين فصل با شخصي به نام 

  .صاحبه شده استمبه كارگرفته است،  تيم 13ي برا

  ]XP[خلقت  17فصل 
  .گفته شده است XPدر اين فصل داستان پيدايش 

  افزارتيلوريزم و نرم 18فصل 
تيلور اولين مهندس صنايع بود كار او به اين ترتيب بود كه نحوه كار كارگران را در كارخانه مشاهده كند و آنرا 

  ).مشاهده، فرضيه، و آزمايش: ل شباهت با روش علميبدلي(نام اين روش را مديريت علمي گذاشت . بهبود بخشد

  :گيرندكننده نشات مياين نقايص از سه فرض ساده .اين روش در عين مزايايي كه دارد نقايصي هم دارد

  .رونداند پيش ميريزي شدهچيزها همانطور كه برنامه .1

  .انجامدسازي كالن ميسازي خرد به بهينهبهينه .2

 ]برخورد ماشيني با افراد. [ستند و فقط كافيست به آنها گفته شود چه كنندافراد قابل جايگزيني ه .3



  :افزارتيلوريزم بر نرمتفكر برخي اثرات منفي 

يا اينكه توسط يك . نويس توسط ديگري زده شودتخمين زماني به جاي برنامه: ريزي و اجراجداسازي برنامه .1

ده شود كه يك كار چگونه توسط كس ديگري انجام از پيش شرح دا) معماران يا تيم چارچوب(گروه نخبه 

  .شود

شود اين ايده باعث مي): سازيپياده(از مهندسي ) در قالب واحد كنترل يا تضمين كيفيت(جداسازي كيفيت  .2

 .تيم مهندسي مسئوليت كيفيت را به عهده خود نداند

  سيستم توليد تويوتا 19فصل 
رود بلكه با اين شركت با تالش بيش از حد پيش نمي. ده استتويوتا يك شركت موفق، پول درآور، و پيشرون -

  .يابدشود بهبود ميازبين بردن اتالفهايي كه در فرآيند توليدش مي

هركس . كنند مسئول كيفيت هستند نه كسي كه ته خط ايستادهدر تويوتا همه كساني كه در خط توليد كار مي -

  .بايد به محض مشاهده يك اشكال خط را متوقف كند

دهند و خود آنرا گزارش ميآنها با مشاهده منبع اتالف، . نيز هستندرفع اتالفها مسئول ) يا كارگران ؟(كاركنان  -

 .گيرندمسئوليت تحليل و آزمايش براي رفع آنرا به عهده مي

 .بردبندي اجتماعي موجود در تيلوريزم را از بين مياين روش طبقه -

  

  :افزار خواندني استد تويوتا و مهندسي نرماين مطالب نيز در مورد سيستم تولي

Workers are accountable for the quality of their work because the parts they create are 
immediately put to use by the next step in the line. This direct coupling of functions 
was completely counterintuitive to me when I first read about it. I thought that for a 
mass-production factory to run smoothly there must be a large inventory of parts 
between any two steps of the process. That way, if the upstream machine stops 
working, the downstream machine can keep chugging away on the buffer of parts. 

TPS turns this thinking on its head. While individual machines may work more 
smoothly with lots of "work-in-progress" inventory, the factory looked at as a whole 
doesn't work as well. If you use a part immediately you get the value of the part itself 
as well as information about whether the upstream machine is working correctly. This 
view, that parts aren't just parts but also information about their making, leads to 
pressure to keep all the machines in a line working smoothly and also provides the 
information necessary to keep the machines working smoothly. 

Taiichi Ohno, the spiritual leader of TPS, says the greatest waste is the waste of 
overproduction. If you make something and can't sell it, the effort that went into 
making it is lost. If you make something internally in the line and don't use it 
immediately its information value evaporates. There are also storage costs: you have 
to haul it to a warehouse; track it while it is there; polish the rust off it when you take 
it back out again; and risk that you'll never use it at all, in which case you have to pay 
to haul it away. 



Software development is full of the waste of overproduction: fat requirements 
documents that rapidly grow obsolete; elaborate architectures that are never used; 
code that goes months without being integrated, tested, and executed in a production 
environment; and documentation no one reads until it is irrelevant or misleading. 
While all of these activities are important to software development, we need to use 
their output immediately in order to get the feedback we need to eliminate waste. 

Requirements gathering, for instance, will not improve by having ever more elaborate 
requirements-gathering processes but by shortening the path between the production 
of requirements detail and the deployment of the software specified. Using 
requirements detail immediately implies that requirements gathering isn't a phase that 
produces a static document; but an activity producing detail, just before it is needed, 
throughout development. 

  XPبه كار بستن  20فصل 
كند، نيست كه مشكل آنها را حل مي XPبنابراين اين . مشكالت افراد و تيمها در خودشان است و نه در فرآيند -

انجامد، اما پيشرفت واقعي در افزار ميبه بهبود سريع توليد نرم XP. بلكه خودشان بايد مشكل را حل كنند

بازهم وجود داشته  XPاصلي خود تيم است كه ممكن است با وجود استفاده از  )اتالفهاي(بهبود مشكالت 

  .)بايد باورها و روشهاي غلط را خود تيم اصالح كند. (باشند

  .در هر تيمي مخصوص آن تيم است XPنحوه استفاده از  -

 .شان دهيدخود به عنوان الگو يا مثال موفقيت عملكردها را ن. براي اعمال تغيير از خودتان شروع كند -

 .آدم بايد دائما روش خود را بهبود دهد زيرا هيچ وقت به بهترين حالت نرسيده است -

 .شود تجربه كردكمك كند، هر چند بدون مربي هم مي XPتواند به استفاده تيم از يك مربي مي -

  خلوص 21فصل 
ت با يك تيم آبشاري موفقي. مهم موفق بودن است. است يا نه نداريم XPروشي براي سنجش اينكه يك تيم  -

 .است XPبهتر از شكست در يك تيم 

- XP نبايد هركس به اسم  .شودبراي كنار گذاشتن مستندات بهانه نميXP هركاري دوست دارد بكند. 

  نويسيپايان برنامهراه بي 22فصل 
كرده  او سعي. در زمينه معماري ساختمان نوشته شده است 16عنوان اين فصل از كتاب كريستوفر الكساندر -

. خواهد در خانه زندگي كند در نظر بگيرندبگويد معماران بايد كمتر خودخواه باشند و خواست كسي را كه مي

  : چنين مشكلي در محصوالت مهندسي نيز وجود دارد

We'll give you what you need even if you don't know you need it. 
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- و سياسي بانيان پروژه پا بر روي مسائل فني تيم توليد مي اياز سوي ديگر در مواقع بسياري مسائل حرفه -

مثال زماني كه مهلت تحويل به جاي وابسته بودن به ميزان كار مورد نياز براساس اولويتهاي حرفه تنظيم . گذارد

 . شود

رار هاي سه گروه مشتري، سازندگان، و كاربران برقبراي انجام كار به صورت مناسب بايد تعادل بين خواسته -

 ".نويس و يك مشت آدم ديگهگروهي برنامه"افزار عبارت نيست از مهندسي نرمبنابراين . شود

  .توانند بهبود زيادي ايجاد كننداگر انسان قلبا اين موضوع را نپذيرد، تمام بهترين عملكردهاي دنيا هم نمي -

  توليد در آنسوي آب 23فصل 
  .ر مناطق دنيا گفته شده استافزار در سايمطالبي در مورد صنعت توليد نرم

  ]XP[جامعه  23فصل 
  ): د نويسنده كتاب هم ظاهرا در اين گروه هستخو( Yahooدر  XPگروه 

http://groups.yahoo.com/group/extremeprogramming 

  گيرينتيجه 25فصل 
XP تواند به اشخاص انگيزه و اميد بدهديم.  


