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  ی هاحلراه  چگونه  -   است  چابکی   مجدد   یکربندیپ ،  کاروکسب  ی از چابک   ی بانیپشت  یافزار برانرم  5ی دغدغه  ترینبرجسته .1

 . زماناز  مشخصی نقطهدر هر  - شوند می 6مجدد یکربندی پاً عیسرسپس و  - شوند می یکربند یپکار  وکسب

قرار    کار وکسبدانش پایگاه   ک ی و در    بودهکار  وبر اساس دانش کسب  دی با  یچابک مجدد    ی کربندیپ ی  سازنده برا  عناصر .2

 . ردیگ

ی  کربندیپ   در ی  دگیچیپ   متراکم شدن و،  یریپذانعطافعدم  منجر به    7ی اهیرو  بصورت  کار وکسب  ی هاحلراه  مونتاژ .3

 .است ترعالیبسیار  ؛باشد بر قواعد یمبتن که  ی کردیرویک  ، 9نی اعال کردیرو .8بندی رکود پیکره -  شودیم

 
1 Sidebar for the Software Industry 
2 Reconfiguration Agility 
3 Assemble-to-order 

کار   تیهدا   ی( براSasha Aganovaو ساشا آگانوا )  فست یاسناد مان   یورود به محتوا و سازمانده  ی( براGladys S.W. Lamالم )  ویاس. دبل  زی با تشکر از گلد 4

 آن. ان ی تا پا
5 Software concern 
6 Reconfigured 
7 Procedurally 
8 Configuration stagnation 
9 Declarative approach 

 ت. وابسته اس کاروکسب ی چابک بیانیهبه  ا،معنزمینه و از نظر مقاله فرعی  نیا
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اول  بعد را    کاروکسب  یابی رد  قابلو    عیسرتغییرات  ،  ی چابکمجدد    ی کربندیپ .4 استقرار   ،10کار وکسب  محصوالت  ه یاز 

 . کندیم  ترسیم ی ساختریز هاییگذارهیسرما گریو د  کار وکسب ی ندهایفرآ

معنا    بدان  نیانجام شوند. ا  شده  تعیین   ش یپاز    ترتیبیدر    د کهزومی ندارل  ، کاروکسب  ی ندهایاز فرا  یاریبسامروزه   .5

مناسب و    کارِ وبا قواعد کسب  د یها باآن  که   به این معنی است بلکه    .کنندینم  پیروی  قواعدی   چی هاز  ها  که آن  ستین

 . شوند یکربندی پ 12وقت رست در سرِد ،11ها رباتنیز با 

از   استفاده مجدد و آسانتا  یفعل  تکنولوژیموجود در  یهاتیاز محدودتا حد زیادی  13افزار چابکتوسعه نرم اقدامات .6

 اند.منتج شده کاروکسب ح یدانش صر

زبانتر کد  عیتوسعه سر .7 از  استفاده  نرمستنی کار  وکسب  یچابک   یبرا  یپاسخ   یسینوبرنامه  ی هابا  با. صنعت    دیافزار 

 . فراهم کند کار وکسب ی ندهایمحصوالت و فرآ عیسرمجدد و  یکربندی از پ یبان یپشت یبرا نوینی ی تعامل یابزارها

  ی بر تعهدات  یمبتن کار  وکسب.  دهد  تشخیص   14کار وکسب  تیدرباره فعال را    ی اساس  ردیافزار نتوانسته است موصنعت نرم .8

)به عنوان مثال    تناقضات   در برابر  ینش ی به واکنش گز  از ین  کاری وکسب  عد قوا  ن ید. چنننقض شود  نتوانیاست که م 

  سختگیرانه   یاز اجرابصورت همه جانبه  )دارد    16بندی شدهدرجه  ییح اجراو( و سط15ی اصالح  های سنجه  ا یهشدارها  

 . ساده( تیهداتا 

هرگز   18محور -آمار   یها ک ی تکنمقایسه با  در    17محور -قاعده یهوش مصنوعی  هاک ی افزار بر سر تکنبحث در صنعت نرم .9

 است. 19محور- تعهد  اساساً کار وتواند جایگزین این واقعیت شود که کسبنمی

توانند در گفتگوها  که می  یی هاربات  -   هستنداتوماتیک  دانشی  نیازمند همراهان  های فناوری اطالعات  متخصصان پروژه .10

 .ارزیابی کنندبودن و کامل ات ها، تعارضات، ابهامشکافکار را از نظر وو دانش کسب کنند مشارکت 

 
10 Business product 
11 Bots 
12 Just-in-time 
13 Agile software development practice 
14 Business activity 
15 Corrective measures 
16 Graded levels of enforcement 
17 Rule-base  
18 Statistics-based 
19 Obligation-based 


