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 نافزار ايرا كنفرانس ملي مهندسي نرماولين                           اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  
   در آموزش مهندسي نرم افزارXPاستفاده از متدولوژي 

  
 علي غفاري برانقار

  واحد قزوين-دانشگاه آزاد اسالمي
com.yahoo@ghafari_al  

  
 مجموعه اي از مفاهيم و اصول وجود دارد در آموزش مهندسي نرم افزار، . امكان پذير مي گرددآنهادرك عميق مفاهيم، با بكارگيري  - چكيده 

 به عنوان ابزار و چارچوبي XPدر اين مقاله از متدولوژي  . يادگيري و بكارگيري فعاالنه آنها نخواهد بودموجبكه صرف آموزش نظري آنها، 
جويان در درك مفاهيم  با قواعد و  و نشان مي دهيم كه چگونه مشكالت دانشبراي آموزش مفاهيم و اصول مهندسي نرم افزار بهره گرفته ايم

 نتايج نشان مي دهد كه دانشجويان در طي انجام پروژه ، مفاهيم مهندسي نرم افزار و مهارتهاي مورد نياز در توليد .گردد  برطرف ميXPاصول 
  .مي نمايندي از پيشرفت خود ترباال فراگرفته و احساس رضايت ،با عمق بيشتري و  را به سرعتنرم افزار

  XPآموزش مهندسي نرم افزار،متدولوژي :مات كليدي كل
 
  مقدمه -1

توسط آقاي كنت بك 1996 در سال XP متدولوژي
 يكي از متدولوژيهاي سبك وزن  XP.[1]معرفي شد

است كه در سالهاي اخير مورد توجه جامعه نرم افزاري 
از اين  .و بخصوص جامعه دانشگاهي قرار گرفته است

اين حوزه با زواياي مختلفي رو، محققين بسياري در 
XP،و كارايي آنرا مورد مطالعه قرار داده اندا كاربرده . 

بسياري از محققين بر كارايي آن نسبت به روشهاي 
 از محققين علتهاي يبعض .[1]گذارند سنتي صحه مي

را مورد مطالعه قرارداده  XPروانشناسي براي كارايي 
 [3]در  .[9,10]اند

 XPاز بكارگيري متدولوژي تجربيات بدست آمده  
بررسي قرار گرفته و اشاره مي نمايد كه پشت  مورد

نكات پنهاني وجود دارد كه در صورت عدم  XPقواعد 
كارايي گزارش شده براي آن حاصل  ،نهاآتوجه به 
   [5]در  .نخواهد شد

  
و  اشاره مي نمايد XPبه اشتباهات رايج در بكارگيري 
ات و راه هاي جلوگيري هفت مورد از اين قبيل اشتباه

 XPيكي از كاربردهاي جدي  .از آنها را بيان مي نمايد
 قرار گرفته بررسيكاربرد آموزشي آن است كه مورد 

اين تحقيق از آن حيث اهميت  .[1,2,6,7,8]است
مي يابد كه يكي از چالشهاي مهم در توليد نرم افزار، 

عوامل مختلفي براي  .دغدغه كيفيت نرم افزار است
اما يكي از عوامل  .[11]افزار مطرح ميگردد فيت نرمكي

 در صنعت نرم افزاري ، عامل نيروي انساني يحيات
بسياري بر اين باورند كه استفاده از نيروهاي  .است

خبره بخصوص در طراحي، كيفيت نهايي نرم افزار را 
 گزارش جالبي از وضعيت [4]در  .[1]تعيين مي نمايد

آن افراد با رشته هاي غير صنعت نرم افزاري كه در 
به عبارت  .افزار شده اند تخصصي وارد عرصه توليد نرم

ديگر يكي از كمبودهاي اساسي در اين عرصه به 
اين يكي از تبعات عدم  و روشني مشخص ميگردد

ر و كارآمد در عرصه مهندسي نرم ثوجود آموزشهاي مو
  . [1]افزار مي باشد

نوان يك راهكار در به ع XPدر اين مقاله از متدولوژي 
تجربيات  وگرفته ايم آموزش مهندسي نرم افزار بهره 

 در "بدست آمده و مشكالتي كه دانشجويان معموال
د را نآموزش مهندسي نرم افزار با آن برخورد مي نماي

مي بيان  XPمطرح و راه حل آنها را با استفاده از 
  .نماييم

  XP متدولوژيمعرفي  -2
XP ،كه اخيرا است ي سبك وزنولوژيهاديكي از مت" 
در اين  . استقرار گرفته توجه صنعت نرم افزاري دمور

 خاص آن، مورد توجه يبه ويژگيها ميان با توجه
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 نافزار ايرا كنفرانس ملي مهندسي نرماولين                           اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

در اينجا  .[1]جامعه دانشجويان نيز مي باشد
  : را به اختصار مرور خواهيم كردXPفعاليتهاي 

  1استعاره 
 براين باور است كه هر نرم افزار XPمتدولوژي 

بردي داراي يك استعاره است كه بر اساس آن كار
به عنوان مثال، سيستم حقوق و . چه شده استريكپا

دستمزد همانند يك سيستم خط توليد است كه 
ساعات كاركرد ورودي آن است و نهايتا فيشهاي 

  .حقوقي خروجي آن  خواهد بود
 2مالكيت كد 

 صرفا مالك ،، هيچ برنامه نويسيXPدر پروژه بر اساس 
به عبارت ديگر، هر كدام از اعضاي تيم  .نيستكد 

بنابراين هر عضو تيم مي  .احساس مالكيت كد را دارد
تواند بدون اخذ مجوز از بقيه اعضاء تيم، كد را تغيير 

 .دهد
  

  3ي ساده طراح
، روي طراحي ساده فوق العاده تاكيد XPمتدولوژي 

 بر اين باور است كه برنامه XPمتدولوژي . نمايد مي
 پروژه ي سعي در پيش بيني نيازمنديهادسان نباينوي

و براين  نمايند و بر اساس آن طراحي را انجام دهند
 ،يزي كه قابل انجام استچساده ترين "معتقدند كه 

  ."آنرا انجام دهيد
   4بازسازي

 فرآيند بهبود ساختار كد بدون بازسازي به معناي
ر به  بطور مستمXP. [1]اينكه وظيفه آنرا تغيير دهيم 
  .بازسازي كد توصيه مي نمايد

  5نشرهاي كوچك 
XPرا بكار مي برد و نشرهاي  6 ايده مدل مارپيچي

در انتهاي هر نشري، .  هفته اي دارد4 الي 3كوچك 
مشتري محصول را بازبيني، ايرادات آنرا شناسايي و 

  .نيازمنديهاي آتي را تنظيم مي نمايد
  7يكپارچه سازي مستمر
 كوچكي تقسيم مي شود و كد نويسي به وظايف

 انجام آنها نيز كمتر از يك روز طول مي "احتماال
بعد از تكميل هر وظيفه بايد آنرا با كد پايه . كشد

بنابراين، هر روز تعداد زيادي محصول . يكپارچه نمود
  .ساخته شده خواهيم داشت

 8مشتري در محل
، هميشه به منظور شفاف سازي و اعتبار مشتريها

ديها در حين فرآيند در محل توليد سنجي نيازمن
  .حضور دارند

  
  

  آزمون واحد ها 
موارد آزمون جعبه سفيد زيادي قبل از توليد كد 

اين آزمونهاي خودكار، به كد پايه . نوشته مي شود
قبل از آنكه يك برنامه نويس بتواند كد . شود افزوده مي

خود را درون كد پايه يكپارچه سازي نمايد اين كدها 
اين عمل . تمام موارد آزمون را پشت سر بگذاردبايد 

باعث اطمينان از اينكه كد جديد وظايف كد پايه را 
مختل نمي كند و در ضمن خود وظيفه اش را به 

  .درستي انجام مي دهد
 9آزمون وظيفه 

بطور سنتي، تكنيكهاي مديريت پروژه بر اساس 
ارزيابي هاي توليد كنندگان از مقدار وظايفي است كه 

 از موارد آزمون XPدر حاليكه . كميل شده استت
وظيفه براي محاسبه ميزان پيشرفت پروژه استفاده مي 

 ١٠"سرعت پروژه"اصطالح  به اين ارزيابي با XP. نمايد
موارد آزمون وظيفه بر اساس . اشاره مي نمايد

زمانيكه هر مورد آزمون . سناريوهاي مشتري است
 مي شود، به اين وظيفه، بطور موفقيت آميزي پذيرفته

معني است كه آن وظيفه بطور مناسبي پياده سازي 
تكميل پروژه بر اساس درصد موارد آزمون . شده است

  . وظيفه اي پذيرفته شده، اندازه گيري مي شود
 11زوج برنامه نويسي 

همواره دو برنامه نويس در كنار يكديگر، پشت يك 
و دستگاه كامپيوتر روي يك طراحي، الگوريتم، كد 

 .يك تست با يكديگر همكاري مي نمايند
  
  

  استاندارد كدنويسي 
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به منظور درك راحت و بهتر كدها توسط اعضاء تيم، از 
با توجه به زوج . يكسري استانداردها پيروي مي گردد

برنامه نويسي و مالكيت كد توسط افراد تيم، استاندارد 
  .سازي كد اهميت بيشتري پيدا مي كند

 12فضاي كاري آزاد 
 از XPروابط افراد تيم با يكديگر و با مشتري در 

  .اهميت فوق العاده اي برخورد دار است
  ساعتي 40هفته هاي 

XP معتقد است كه نبايد برنامه نويسان با اضافه كاري 
تجربه نشان داده است كه . خوشان را خسته نمايند

اضافه كاري و خستگي حاصل از آن باعث افت كيفيت 
  . مي شودمحصوالت توليدي
 13بازي برنامه ريزي 

 برگرفته از XPتكنيكهاي جمع آوري نيازمنديها در 
در ابتدا مشتري نيازمنديها را به  .روشهاي سنتي است

 غير رسمي و داستان گونه مي "زبان خود كامال
 تيم توليد، زمان تخميني را تعيين مي نمايد و .نويسد

ازي حال ب. مشتري نيز اولويت ها را مشخص مي كند
برنامه ريزي شروع مي شود، مشتري كارتهايي را 
انتخاب مي نمايد كه بيشترين كارها در كمترين زمان 

  .قابل تحويل باشد
  

  كيفيت و آموزش مهندسي نرم افزار -3
  جامعه نرم[1,4]با توجه به گزارشات ارائه شده در 

افزاري دو رويكرد كلي در افزايش كيفيت نرم افزار 
  : دارد 

 ده از نيروي انساني متخصص استفا )1
 آموزش موثر نيروي انساني  )2

بسياري بر اين عقيده اند كه توليد نرم افزار با كيفيت 
عالي، مديون حضور طراحان عالي در تيم پروژه است 

البته اين مطلب درست است ولي با توجه به . [1]
فضاي رقابتي موجود در صنعت نرم افزار و از سوي 

د اين قبيل افراد باعث برانگيختن ديگر، محدوديت تعدا
 آنچه از [11]در. انتقاد نسبت به اين ديدگاه مي شود

 بدست مي آيد، توجه و CMMمدل بلوغ فرآيند 
تمركز بر توليد فرآيندهاي مهندسي نرم افزار است كه 
در آنها دانش افراد متخصص در دل فرآيند نهفته شده 

ر افرادي با باشد و نه اينكه كيفيت نرم افزار به حضو
در صورت . توانايي هاي باالي طراحي وابسته باشد

وجود افرادي خاص با توانايي مطلوب و شايد هم در 
حد نابغه در پروژه، موفقيت حاصل، به افراد نسبت 
داده خواهد شد و سازمان توليد كننده نرم افزار در 

طبيعي است كه در . سطح بلوغ اوليه خواهد بود
ين نيروها، موفقيت هاي قبلي به صورت ازدست دادن ا

توجه مديدگاه اول، لذا . احتمال زياد تكرار نخواهد شد
استفاده از نيروي انساني موجود در صنعت است و اين 

مد، عاملي آ طبيعي است كه بكارگيري افراد كار"كامال
 .بسيار حياتي در افزايش كيفيت نرم افزار خواهد بود

ست، در بسياري از  گزارش شده ا[4]همانطور كه در 
ه هاي نرم افزاري، افرادي كه ايفاي نقش مي ژپرو

نمايند، از دانش آموختگان رشته هاي غير رشته 
مهندسي كامپيوتر مي باشند  و اين اثر نامطلوبي بر 

  .فرآيند توليد نرم افزار و كيفيت آن خواهد داشت
 .ديدگاه دوم به حل اساسي مساله توجه دارداين بنابر

ستره هاي مهم آموزش مهندسي نرم افزار، يكي از ب
آموزش دانشجويان رشته كامپيوتر به خصوص گرايش 

 بايد به اين نكته  به عالوه.مهندسي نرم افزار مي باشد
نيز اذعان داشت كه با توجه به رشد روز افزون نياز و 

 در آينده نياز ،تقاضاي صنعت به توليدات نرم افزاري
 مراتب بيشتر از تقاضاي به نيروهاي آموزش ديده به

  .فعلي خواهد بود
  
  مدلهاي آموزش مهندسي نرم افزار -4

 به مدلهاي مختلفي براي آموزش مهندسي نرم [1]در 
هر كدام از آنها داراي نقاط . افزار اشاره شده است

ضعفي مي باشد كه براي مقايسه آنها مي توانيم انواع 
يسه قرار دانشي كه در آنها بدست مي آيد را مالك مقا

 به سه مدل آموزش مهندسي نرم افزار [1]در . دهيم
  :اشاره مي شود 

   مبتني بر تئوريمدل-1
  عملي+  مبتني بر تئوري مدل -2
   فرآيند محور مدل -3

در مدل اول، صرف آموزش مفاهيم و اصول موجود در 
يكي از انتقادهاي وارد . مهندسي نرم افزار مالك است
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ن چيستي است و نه دانش بر اين مدل، دانش دانست
در حاليكه دانشجويان با اين مدل . دانستن چگونگي

  .قادر به انجام پروژه هاي خود نمي باشند
به . در مدل دوم، تمركز بر انجام فعاليتهاي عملي است

عبارت ديگر سعي در برطرف نمودن نقطه ضعف مدل 
اول بر آمده است ولي تجربيات نشان مي دهد در اين 

 "صرفانش چگونگي انجام كار بدست آمده، مدل كه دا
در محدوه خروجي فعاليت هاي مهندسي نرم افزار 

دانشجويان با استفاده از اين مدل، ضرورتا . است
توانايي هاي الزم در پروژه هاي عملي را پيدا نمي 

چراكه بسياري از مهارت هاي الزم در عمل . كنند
يت اتفاق مي افتد و نه صرفا در اجراي يك فعال
  .مهندسي بدون توجه به زمينه كاري واقعي مورد نياز

در مدل سوم، براي برطرف نمودن ايرادات موجود در 
مدلهاي اول و دوم، به فرآيند توليد نرم افزار توجه 

به عبارت ديگر سعي مي شود، محيط واقعي . شود مي
توليد نرم افزار كه در آن بسياري از مهارت هاي مخفي 

 سازي گردد تا دانشجويان ضمن وجود دارد، شبيه
آموزش و بهبود مهارتهاي مورد نياز خود، به دانش 
ديگري دست يابند كه در دو مدل قبلي بوجود نمي 

به اين معني . اين دانش، دانش فرا ادراكي است .آيد
كه دانشجويان دليل انجام فعاليت هاي خود را مي 

ه در اين دانش از نوع دانشي است كه افراد خبر. يابند
 .زمينه هاي تحليل و طراحي در اختيار دارند

  
مشكالت دانشجويان در مدلهاي  آموزش  -5

  مهندسي نرم افزار و راه حل آنها
بخش مي خواهيم، مشكالتي كه دانشجويان با در اين 

مدلهاي مختلف آموزش مهندسي نرم افزار دارند و راه 
حل برطرف نمودن و يا كاهش آنها با استفاده از 

  . را بررسي نماييمXPليتهاي موجود در فعا
دانشجويان آبشاري فكر مي كنند مگر :  1 مشكل

  اينكه فكر آنها را عوض نماييم 
افزار  ليد نرمو ديدگاه و چارچوب متدولوژي ت،فرآيند
 و مدلهاي فرآيند مختلفي تاكنون پيشنهاد شده است

است كه هر كدام از آنها داراي نقاط قوت و ضعف 
 مدل مارپيچي [12]در . [11]ي باشدخاص خود م

براي توليد نرم افزار پيشنهاد شده است و امروزه 
 از اين مدل پشتيباني مي CASEبسياري از ابزارهاي 

نمايند كه يكي از تجربيات موفق در مهندسي نرم افزار 
 مدل آبشاري مورد [12]در  .[13]محسوب مي گردد

خوشبينانه و انتقاد قرار گرفته و يكي از پيش فرضهاي 
غير عملي  آن، داشتن درك درست و كامل از 

 .است) فرآيند(در ابتداي پروژه  نيازمنديهاي نرم افزار،
به عبارت ديگر هيچ ريسكي در كل اجراي فرآيند 
وجود ندارد و تغيير در نيازمنديها وجود ندارد و يا 

  .نامحسوس است
 كه متمركز بر  در مدل اول آموزش مهندسي نرم افزار

 تفكر خوشبينانه ”تئوري است، دانشجويان اصال
از فرآيند را درك ) ريسك محور(و واقعي ) آبشاري(

  .نمي كنند
در مدل دوم آموزش مهندسي نرم افزار، به فعاليتهاي 
مهندسي توجه مي شود و بر طبق يك زمانبندي از 
قبل تعيين شده كه ترويج همان تفكر و نگرش 

 بايد محصوالت فازهاي آبشاري به فرآيند توليد است
بنابراين، در ديدگاه آنها مدل  .مختلف را تحويل دهند

اين قبيل  .توليد نرم افزار همان مدل آبشاري است
دانشجويان در انجام پروژه هاي پاياني خود همين 

  . تفكر را اجرا مي نمايند
در مدل دوم آموزش مهندسي نرم افزار، دانشجو چون 

غيير در نيازمنديها بر بدون درك مفهوم ريسك و ت
خروجي فعاليت متمركز است، بصورت پيش فرض، 

  .مدل آبشاري را پيگيري و درك مي نمايد
در مدل سوم آموزش مهندسي نرم افزار، با استفاده از 

 بهره 14 كه از مدل مارپيچي بوهمXP متدولوژي
 ميگيرد، دانشجويان يكسري نيازمنديهاي كلي و مبهم 

بيان مي ) در اينجا مدرس درس(كه توسط مشتري 
فرآيند را آغاز مي نمايند و بايد در عرض يك تا  شود،

بنابراين  .دو هفته يك نشر از نرم افزار را تهيه نمايند
 دانشجويان مجبور به تغيير طرز نگرش XPبا پيروي از 

  .آبشاري به فرآيند توليد نرم افزار خواهند بود
  

  حليل دام ت : 2 مشكل 
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به مشكلي اطالق مي گردد كه در آن  15رعشه تحليل
 در يك )نيازمنديها(اصرار شديد بر فهم كامل مساله

بسياري بر . داشته باشيم) در ابتداي پروژه( خاص دوره
اين عقيده هستند كه فهم كامل از يك مساله امكان 

در دنياي توليد نرم افزار كه تغييرات در  .پذير نيست
ه عنوان يك اصل و واقعيت پذيرفته ابعاد مختلف ب

  . عقيده استنشده است، تاييدي بر درستي اي
بسياري از دانشجويان، زمان بسياري از پروژه را صرف 
تحليل مساله مي نمايند و با توجه به اينكه تجربه و 
مهارت كافي در بكارگيري تكنيك ها و روشهاي 

اين  .تحليل ندارند، اين كار زمانگيرتر نيز خواهد شد
زمان زياد به اين منظور صرف مي شود كه درك 
درست و كاملي از مساله بيابند تا در مراحل بعدي 
پروژه  دچار تغييرات كمتري شوند و شايد هم بقيه 

  .پروژه را با سرعت بيشتري طي نمايند
  : زير اين اتفاق نمي افتد عواملاما در عمل با توجه به 

ك ها و عدم تجربه كافي دربكارگيري تكني •
 روشها 

بخشي از تغييرات تحت كنترل تيم پروژه  •
 نيست

بازخورد مثبت  با درك كامل تيم بايد •
 كاربر توام باشد/مشتري

با توجه به وابستگي بين درك تيم از مساله و تاييد 
كاربر است كه مي توان به اعتبار تحليل صحه گذاشت 
، لذا تحليل يك امر و تعامل بين تيم تحليل و 

  .اربر است و نه يك فعاليت خاص تحليلگرك/مشتري
بنابراين، اهميت فعاليت تحليل، نبايد باعث ازبين 

اين مطلب زماني شدت مي . رفتن زمان و هزينه گردد
يابد كه دانشجويان مهارت كافي در شناخت نيازمنديها 

به عبارت ديگر به قدري غرق . و مدلسازي آنها ندارند
پياده سازي باقي نمي تحليل مي شوند كه زماني براي 

  .ماند
در مدل سوم آموزش مهندسي نرم افزار با استفاده از 

 ضرورتي در درك كامل نيازمنديها در XPمتدولوژي 
از طرف ديگر، با توجه به . ابتداي پروژه وجود ندارد

اينكه دانشجويان تجربه كافي در تحليل، طراحي و 
برنامه نويسي ندارند، بخش كوچكي از مساله را 

لذا به طور مستمر، با . طراحي و پياده سازي مي نمايند
درك و پياده سازي مساله هاي كوچك، مهارت كافي 

  .در اين فعاليت ها را در خود بهبود مي بخشند
  دام نمادها :  3 مشكل 

، يكي از هسته هاي اصلي فعاليتهاي مدلسازي
مدلسازي بر اساس يكسري نمادها . مهندسي است

 يكي از مشكالتي كه به تجربه در .انجام مي پذيرد
ميان دانشجويان در آموزش مهندسي نرم افزار ديده 
ايم، عدم درك نحوه و دليل استفاده از نمادهاي 

اكثر دانشجويان بجاي تمركز بر درك . مدلسازي است
فعاليت مدلسازي، نگران نمادهاي مدلسازي مي گردند 

ل مساله و به گونه اي كه اين توجه، تمركز آنها را از ح
  .رسيدن به يك نتيجه مطلوب باز مي دارد

يكي از ارزشهاي مهم، تمركز بر  ،XPدر متدولوژي 
از ديد . ايجاد ارزش افزوده از ديد مشتري است

افزاري كه كار كند، حاصل نهايي و موفق  مشتري، نرم
  .پروژه است

بنابراين، دانشجويان بطور مستمرو بصورت زوج برنامه 
د از درك تحليل و طراحي وارد پياده نويسي بايد بع

سازي وظايف نرم افزار شوند و در فواصل زماني 
مشخص نشرهاي نرم افزار در اختيار مشتري قرار 

باعث افزايش مهارت  XPطبيعت تكرار . دهند
لذا . دانشجويان در دوره هاي زماني كوتاهي خواهد شد

دانشجويان احساس مي كنند نتيجه مطلوب را از 
  .خود مي يابندآموزش 

، مدلسازي زماني انجام مي شود كه كمك به XPدر 
درك مساله و ايجاد ارزش افزوده نمايدو با توجه به 

 بخشي از نيازمنديهاي نرم افزار براي ،اينكه در هر دور
پياده سازي انتخاب مي شود، نياز چنداني به مدلسازي 

 .با استفاده از نماده هاي استاندارد وجود ندارد
  

  تغيير فرهنگي و كار تيمي  : 4 كل مش
استفاده از متدولوژي، مستلزم تغيير فرهنگي است 

 XPزوج برنامه نويسي، يكي از فعاليتهاي مهم . [5]
است كه براي اجراي آن بايد تغيير فرهنگي در افراد 

در حاليكه دانشجويان عادت كرده اند . تيم بوجود بيايد
يوتر، برنامه بصورت انفرادي پشت يك دستگاه كامپ
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اين رفتار تك برنامه نويسي، در مدلهاي . نويسي نمايند
اول و دوم آموزش مهندسي نرم افزار، به نوعي تاييد 

چراكه در اين دو مدل، روي همكاري تيمي، . مي گردد
در چارچوب اجراي فرآيند توليد نرم افزار تاكيدي 

 بسياري از مهارتهاي مورد نياز دانشجويان،. وجود ندارد
در فضاي همكاري تيمي در چارچوب اجراي يك 

چراكه در متدولوژيهاي . متدولوژي شكل مي گيرد
مختلف براي افراد تيم، نقشهاي مختلفي وجود دارد و 
. بايد دانشجويان سعي در ايفاي آن نقش داشته باشند

 به معناي همكاري چند نفر با " صرفاهمكاري تيمي،
يد در جهت اجراي يكديگر و تقسيم كار نيست بلكه با

 بعنوان XPاستفاده از . يك متدولوژي انجام پذيرد
چارچوب آموزش مهندسي نرم افزار در مدل سوم، 
. دانشجويان را مجبور به همكاري تيمي مي نمايد

بنابراين، بصورت تدريجي و ضمني، تغيير فرهنگي 
  .مورد نياز در افراد تيم ايجاد مي گردد

 
  ر بكارگيري ابزارها عدم مهارت كافي د:  5مشكل 

كه  RUPدر صورت استفاده از متدولوژيهايي مانند 
 در آموزش مفاهيم [13]سنگين وزن هستند 

مهندسي نرم افزار، بايد دانشجويان قادر به پيشگويي و 
گي دانشجويان ه تخمين باشند كه با شرايط بي تجرب

از جمله   XPدر حاليكه متدولوژي  .سنخيتي ندارد
تطبيقي هستند و حالت تجربه در آنها متدولوژيهاي 

بصورت تكراري در خود تكرارهاي فرآيند بوجود مي 
  .به تجربيات قبلي نيست آيد و مسبوق

زوج برنامه   گزارش شده است،[3]همانطور كه در 
نويسي باعث مي شود اعضاي تيم، دانش و تجربه و 
ايده هاي خود را با يكديگر تسهيم نمايند و اين خود 

فزايش سرعت انجام پروژه و افزايش كيفيت كد باعث ا
از اين منظر، افرادي كه در تيم  .خروجي خواهد شد

پروژه مهارت كافي در بكارگيري ابزارها مورد نياز در 
پروژه را ندارند به سرعت آموزش هاي ضمن كار را 
خواهند ديد و مي توانند در انجام فعاليت هاي پروژه 

ربه ما در محيط كالس تج .نقش مفيدي ايفا نمايند
پروژه نشان مي دهد كه اين قبيل افراد با توجه به 
اينكه در كنار افراد ديگر تيم، به سرعت آموزش مي 

بينند، انگيزه قوي براي ادامه فعاليتها از خود نشان 
 .برند داده و در واقع از انجام فعاليتهاي پروژه لذت مي

   مفاهيم و تكنيك ها ،باور اصول : 6مشكل 
به تجربه دريافته ايم بسياري از دانشجويان، ضرورت 

را درك نمي كنند مگر ) فرآيند(بكارگيري متدولوژي
 XPدر بكارگيري متدولوژي . در عمل آنرا باور نمايند

نه اينكه صرفا  .بايد علت اساسي اصول را درك نمود
تجربه نشان داده  .اصول را بصورت سطحي اجرا نمود

ولوژي به مراتب نتايج بهتري است كه باور اصول متد
داراي سه  XP .بهره مي آورددر پروژه نرم افزاري 

داراي قواعدي  XPمتدولوژي  [3]سطح بلوغ است 
است و مي توان نحوه نگرش و برخورد با اين قواعد را 

  :به سه سطح تقسيم بندي نماييم
 هر كاري را همانطور كه نوشته شده، انجام  :سطح اول

  دهيد 
 بعد از آنكه آنرا انجام داديد، گونه هاي :سطح دوم

  .ديگري در قواعد را نيز تجربه نماييد
كار مي كنيد  XPهايتاً نگران نباشيدكه ن  :سطح سوم

  .XPيا غير 
ما به تجربه دريافته ايم كه صرف آموزش اصول و 
مفاهيم باعث يادگيري و بكارگيري اين مفاهيم و 

  .[1]اصول در دانشجويان نخواهد شد
ز ديگر اصول كه درصورت درك سطحي نتايج خوبي ا

در پروژه بدست نمي آيند، عدم رعايت اصل زوج 
در كالس پروژه مشاهده كرديم، . برنامه نويسي است

كد (16افرادي كه در تيم پروژه، تعويض نقش گرداننده
و راهبر را انجام نداده اند و به عبارت ديگر به ) نويس

جربه پي نبرده اند، در دليل و ضرورت اين فعاليت و ت
  . انجام پروژه داراي سرعت كمتري بوده اند

نها اجازه داده شده است كه در پروژه، آافرادي كه به 
كاركنند، داراي بهره وري پايينتري  خارج از اتاق پروژه

بوده اند و كمتر پيش آمده كه از افراد تيم پروژه 
بطور تمام وقت در كنار  .درخواست كمك نمايند

يگر بودن در اتاق پروژه اين مشكل را حل نموده يكد
  .[5]است
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بسياري از مشكالت مانند زمان بر بودن برنامه نويسي 
و ابهامات با اين تعامالت در بين افراد تيم به راحتي 

 .[5]شود حل مي
  غلبه بر اسطوره هاي نرم افزاري : 7مشكل

يكي از اسطوره هاي مهندسي نرم افزار، جهت گيري 
اصوال در مهندسي نرم . ت به فرآيند استخاص نسب

افزار بطور متوسط هر پنج سال يكبار نقطه تمركز در 
   [11]. جامعه نرم افزاري تغيير مي نمايد

 XP يكي از اشتباهاتي كه در اجراي فرآيند  [5]در 
 .از انجام زوج برنامه نويسي استامتناع وجود دارد، 

 اي به چراكه اين تغييرات فرهنگي در هر جامعه
از  .گيرد و با مقاومت همراه است سختي شكل مي

وجود دارد، فرهنگ  XPجمله مشكالتي كه در اجراي 
 در جامعه نرم افزاري است كه هر برنامه  و غالبسابق

نويسي پشت دستگاه خود كار برنامه نويسي را با 
اين  XPتمركز انجام مي داده است و در واقع از ديد 

حداقل در  .گردد  تلقي مي 17يك اسطوره نرم افزاري
پروژه هاي كوچك و متوسط ما را دچار بحران نموده 

 واقع بسياري از برنامه نويسان اين سبك در .است
برنامه نويسي را تجربه نكرده اند و بسياري نيز باور 

 روش برنامه نويسي نتايج مفيد و كه ايننمي كنند 
  .قابل مالحظه اي دربر داشته باشد

  ربي  نتايج تج-6
براي بررسي عملي موثر بودن استفاده از متدولوژي 

XP و 2 در كالسهاي درس مهندسي نرم افزار 
همچنين در ارائه پروژه پاياني دانشجويان كارشناسي، 

و مقايسه مي توان در فاكتورهاي مختلفي براي ارزيابي 
نظر گرفت كه در اين مقاله بر اساس ميزان توانايي 

 دانشجويان و نيز دانش كسب كيفي انجام پروژه هاي
 نقاط ضعف و قوت سه مدل آموزش 1شده در جدول 

  . مهندسي نرم افزار مقايسه شده است
    مقايسه سه مدل آموزش مهندسي نرم افزار: 1جدول 
+ مبتني بر تئوري   مبتني بر تئوري  مدل

  عملي
  مدل فرآيند محور

نقاط 
  ضعف

عدم توانايي در 
انجام پروزه هاي 

  عملي 

 توانايي در انجام عدم
  پروزه هاي عملي 

  بودن آموزش  زمانگير

نقاط 
  قوت

آموزش مفاهيم و 
اصول تحليل و 

  طراحي

دانش چگونگي انجام 
فعاليتهاي مهندسي 

) تحليل و طراحي(
  به صورت مجزا

  انش فرا ادراكي د

  
  نتيجه گيري  -7

در آموزش مهندسي نرم افزار، مجموعه اي از مفاهيم و 
ول وجود دارد كه صرف آموزش نظري آنها، موجب اص

در اين  .يادگيري و بكارگيري فعاالنه آنها نخواهد بود
سه مدل آموزش مهندسي نرم افزار را مطرح مقاله 
 .كه دو مدل اول داراي بازدهي كمي هستند نموديم

از مدل سوم كه فرآيند محور است با استفاده 
وبي براي آموزش به عنوان ابزار و چارچ XPمتدولوژي 

 مشكالت ،مفاهيم و اصول مهندسي نرم افزار
 برطرف  را قواعد و اصول،دانشجويان در درك مفاهيم

نتايج نشان مي دهد كه دانشجويان در طي  .نمايدمي
انجام پروژه، مفاهيم مهندسي نرم افزار و مهارتهاي 
مورد نياز در توليد نرم افزار را به سرعت و با عمق 

رفته و احساس رضايت باالتري از بيشتري، فراگ
  .پيشرفت خود مي نمايند
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11 Pair Programming 
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