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 دیباچه

 سند اهدافِ 

مربوط به  یبالقوه، چگونه مخاطرات كنندميمشتركي كار  0كد متعددی داشته باشيم كه بر روی منبعِ  توسعه چابکِ هایتيماگر 
 ینسخهتوسعه،  یحلقهكاهش داد؟ چطور مطمئن خواهيم شد كه در انتهای هر  توانميرا  هاآناتفاقي ميان  برخوردهایتداخل و 

 پاک و قابل ترخيصي وجود دارد؟
. فرض پردازدمي چندگانه ایهتيمنسخه در یک محيط چابک با  كنترلِ  سيستمِاستفاده از  ینحوهاین نوشتار به تشریحِ یک نمونه از 

 وظایف آشنا هستيد. یاسكرام، ایكس پي و تابلو چارچوبِ یپایه من در ادامه این است كه شما با مفاهيمِ
« 3پایدار الگوی ترانکِ »یا « 2اصلي یشاخه مدلِ» یپایهروشي كه شرح خواهم داد بر  – امنكردهرا ابداع  این روش من شخصاً

 همين سند مراجعه كنيد. است. برای اطالعات بيشتر به بخش منابعِ بناشده
 هاتيم كه بيشترِ رسدمي نظر بهبه چنين چيزی نياز داشتند.  داشتم كه واقعاً سروكار هایيتيمنگارش این نوشتار این بود كه با  دليلِ

استفاده  از آن ماندر شركت  دوست خواهند داشت. این همان مدلي است كه ما را آناین مدل را خوب درک كنند،  كهدرصورتي
 به شكل چابک، كمک فراواني كرده است. افزارهانرم كردیم. این روش به ما برای توسعه و ترخيصِ

  ضيح دهم رسم و تو ،بر روی تخته را آنشاید دیگر مجبور نباشم هر دفعه  آسان و روانِ این مدل، با تالش برای توصيفِ

 سند چه کسانی هستند؟ مخاطبینِ

عهده دارد!(. انشعاب سازی و  ل به كار است )فارغ از نقشي كه برچابک مشغو یتوسعه هایتيممستقيم در  صورتبهكه  هركسي
 مدیر یا مسئول پيكربندی.  فقطنه، شودميادغام به همه مربوط 

در ادامه نخواهند یافت. این نوشتار  ایتازهچنين كارشناساني مطلب  نيستند، قطعاًسخه كنترل ن كارشناسانِ ،این نوشتار مخاطبينِ
 هستيم. مساعيتشریکروشي ساده و مفيد برای  برای مابقي افراد است، افرادی مانند ما كه نيازمند آموختنِ

 رفع مسئولیت

 شکبينيست.  ومانعجامعبوده و یک روش  افزارینرم هاینسخهكد و  منابعِ این روش تنها یكي از چندین روش موجود برای كنترلِ 
 خواهيد داشت.  ،نياز به وفق دادن آن با شرایط ویژه خود و یا برعكس برای استفاده انتخاب كنيد احتماالً را آناگر 

داشته و  افزارنرم یتوسعه است و كمترین تنش را بر روی فرآیندِ قرارگرفتههای مختلف مورد آزمایش در تيم موردنظراز طرفي روش 
 ترین مزایای آن است.های چابک از مهمبيشترین سازگاری با متدلوژی حالدرعين

                                                           
1 Codebase 
2 Mainline model 
3 Stable TRUNK pattern 
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 اهداف 

 شود: نائلنسخه باید بتواند به اهداف زیر  كنترلِ های متعدد، یک مدلِچابک با تيم یتوسعههای در محيط

 بازخورد سریع خرابی کد 

o ِممكن كشف شوند ترین زمانِ، باید در كوتاهسازییكپارچه خطاهایكُد و  ناسازگاری. 

o ِمداوم حل كنيم تا اینكه گهگاه به مشكالت بزرگ رسيدگي كنيم! طوربهكوچک را  بهتر است مشكالت 

  و ترخیص ارائهقابلهمیشه 

o ِخيلي بد و بغرنج هم باید چيزی برای ارائه و ترخيص وجود داشته باشد. حتي پس از یک اسپرینت 

 ساده 

o  ها باید ساده و شفاف باشند.با آن كار كنند، پس قواعد و روش هرروز ،توسعه اعضای تيمِ تمامِقرار است 

 ساده )برای نصب بر روی دیوار( یِبرگتک یخالصه

اگر این تصویر برای شما واضح است، زحمت و  ادامه دهيداست، نگران نباشيد، فقط به خواندن  كنندهگيجاگر این تصویر برای شما 
 خواندن ادامه مطالب را به خود ندهيد 
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 نسخه الگوی کنترلِ

 استفاده یمشخطانشعاب و  مالکِ

 كلي و ساده این است: یقاعدهیک 

 استفاده دارد. مشيخط، یک مالک و یک «( 1ترانک»هر انشعاب )حتي  قاعده:

بروز شدن در آن انشعاب را  یاجازهچه چيزهایي  كه دقيقاً دهندميتوضيح  هامشيخط. شویمميآشفتگي  در غير این صورت دچارِ

 تعریف و دنبال كردن قوانين فوق را بر عهده دارد. شخصي است كه مسئوليتِ ،مالک .ا هستنددار

 «5شدهلیتکم»مفهوم 

 یكاربر را بر روی تابلو توسعه یک داستانِ ، زماني كه تيمِدیگرعبارتبهشود؟ تلقي مي« شدهتكميل»،  6كاربر چه موقع یک داستانِ 
 كند، این واقعاً به چه مفهومي است؟ها منتقل مي«شدهتكميل»به ستون   7وظایفش

 (Done) شدهلیتکم (In Progress)  در حال انجام (To do) کارها صفِ

 

 

  

 :من فرضم بر این است كه

 بودن« قابل ترخيص= » «شدهتكميل»تعریفِ   صحیح: فرضِ

كند، در ها منتقل مي«شدهتكميل» به ستونِ را آنو  شدهتكميل ،كاربر كه یک داستانِ گویدميتوسعه  عضوی از تيمِ وقتيبنابراین 
، و در این «واقعي منتقلش كنيم! عاليه! بيایيد به محيطِ»بتواند( وارد اتاق شده و بگوید: تواند )و باید همان لحظه مشتری نهایي مي

 «.نه! صبر كنيد مشكلي وجود دارد...»در تيم توسعه نباید وجود داشته باشد كه بگوید:  كسيهيچلحظه 

                                                           
4 Trunk 
5 Done 
6 User Story 
7 Task-board 

 برداشت

 افتتاح حساب واریز

فاكتورثب  

 افتتاح حساب
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 كهدرصورتيخاطر داشته باشيد،  د. ولي بهانتخاب كني« شدهتكميل» تعاریفِ عنوانبههر چيزی كه مایل هستيد را  توانيدميشما 
 تعاریفِ یمجموعهباشد به مالحظاتي نياز خواهيد داشت: چه چيزی از « قابل ترخيص بودن»شما چيزی كمتر از  تعریفِ

كلي مش ،«تكميل شدن»انجام خواهد داد؟ چه موقع این كار را خواهد كرد؟ اگر بعد از  را آناست؟، چه كسي  جامانده« شدهتكميل»
 پيش بياید، چه خواهد شد؟

 ها«شدهلیتکم» انشعابِ

بودن(، « قابل ترخيص)» شدهتكميلمن از  خواهد داشت! با تعریفِ سرپناهكاربر با موفقيت تكميل شد، نياز به  اینكه داستانِ محضبه
 نهایي منتقل كنيد. این مشتریِ را ترخيص و به محيطِ موردنظر داستانِ  ،بتوانيد از آنيستم باید وجود داشته باشد كه انشعابي در س

 است. هاشدهتكميل ، انشعابِانشعاب

استفاده كنم  هاشدهتكميل انشعابِ عنوانبه ،از ترانک باشد. من قصد دارم هاشدهتكميل بالقوه، انشعابِ  صورتبهتواند هر انشعابي مي
 شود.نيز گفته مي« 8اصلي یشاخه»، )نقطه خوبي برای شروع است(. گاهي به این انشعاب

 است. همان مسير و بستر اصلي رودخانه! هاشدهتكميل، انشعاب «ترانک»  فرض:

 ترانک: هایمشیخط

  از آن ترخيص داشت. توانميدر هر زمان 

 ِشوندميترخيص  زودیبهمواردی است كه  شامل. 

 طوربهتواند تصميم بگيرد كه ما باید محصول مي مالکِ ،هرلحظهدقيقاً یعني همين! در  «از آن ترخيص داشت توانميدر هر زمان »
 ترخيص جدیدی داشته باشيم. ،ترانک سِمستقيم از رأ

 :بينيدميدر اینجا یک مثال را 

 

                                                           
8 Mainline 
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است. پس در طول این اسپرینت پنج  روزرسانيبهیک تغيير و  یدهندهنشانسبز  هایدایره .ترانک است یدهندهنشان رنگآبي خطِ
این كار را در انتهای هر اسپرینت  دلخواه از ترانک ترخيص داشته باشيم اگرچه عموماً  در هر زمانِ يمتواناست. ما مي دادهرختغيير 

 ماني برای تكميلِ بيمار شوند و ز توسعه نيمي از اعضای تيمِناگهاني  طوربهدر انتهای اسپرینت  كهدرصورتيانجام خواهيم داد. 
توانيم تصميم بگيریم كه ترخيصي نداشته و یک ترخيص داشته باشيم. البته مي توانيمميهمچنان  نداشته باشند،« 5شماره  داستانِ»

 صبر كنيم.« 5داستان كاربری » در عوض تا اسپرینت بعدی و رسيدنِ

 بخواهيم در محيطِ اینكهكاربری را در آن قرار دهيم مگر  تانِ، یعني نباید داس «شوندميترخيص  زودیبهمواردی است كه  شاملِ»

اصلي بروز  در انشعابِ آنچه(. هر باشد ضرربيمشتری  آن در محيطِ ]یا نگرفتن[قرار گرفتن  كمدستمشتری وجود داشته باشد )یا 
كاربر شماره  داستانِ»باشد. اگر  وكاركسب ازنظر اتكاقابلكامل كلمه   توسعه را گذرانده باشد. یعني به معنيِ كاملِ شود باید مسيرِمي

 ارائهغيرقابل ،چون انشعابو . امكردهانشعاب را ضایع  ترخيص كنم، اساساً با قرار دادنش، را آن خواهمنميباال چيزی است كه « 3
 . امكردهانشعاب سرپيچي  هامشيخطاست، از 

 خلوط نكنيد. هر چرخه یک انشعاب ویژه.هرگز چند چرخه ترخيصي را در یک انشعاب م  قاعده:

 شوند؟اضافی چه زمانی ایجاد می یهاانشعاب

  خوب. یتوصيههرچه كمتر بهتر.  این هم یک 

دارید یک انشعاب اضافي ایجاد كنيد كه چيزی برای بروز رساني در دست  درزمانيفقط   توصیه:

آن  بتوانيد از هایشمشيخطكه بدون مخدوش كردنِ  دیگری مناسبِ انشعابِ ،حالدرعين و
 .نيست استفاده كنيد هم در دسترس

 9های کاریانشعاب

 .اختيارداریمدر است را  ترخيصقابل  هرلحظهپاكيزه و مرتب خود كه  بسيار خب، بيایيد تصور كنيم كه ترانکِ

از بروز  قبلهای یكپارچگي را باید آزمون حتماً است. بنابراین قرارگرفته  01یكپارچگي لطفاً! قابل ترخيص یعني مورد آزمونِ لحظهیک

 ترانک انجام دهيم. رسانيِ

را   هاآن توانمميكنم؟ مطمئناً  دارینگهدارند را كجا  تائيدولي قبل از انتقال به ترانک نياز به  اندشدهتكميلپس كدهایي كه به نظرم 
م آزمایش كرده و سپس مستقيماً آن را بر روی ترانک بروز كنم. اما این روش به نظر كمي محلي بر روی كامپيوتر خود صورتبه

 كاردرست چيزهمهولي مطمئنم كه روی كامپيوتر من : »ایدكردهشما با این مورد برخورد  یهمهرسد، یقين دارم كه ترسناک مي
 «.كرد!مي

                                                           
9 Work Branches 
10 Integration tested 
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خواهم محل كار را ترک كنم. كدهایم را كجا باید قرار تمام كردم، مي مروزم راا نویسيبرنامهكار بسيار خب، »شبيه این:  ایجملهیا 
را در محلي ویژه  قرار دهم  هاآن خواهمميبروز كنم.  هاآنتوانم ترانک را با اند، پس نميهنوز مورد آزمایش قرار نگرفته هاآندهم؟، 

 یتوسعه )مگر نه اینكه: تيمِ«  كميلي دیگر را بر روی آن انجام دهند.تا اعضای دیگر تيم بتوانند به آن دسترسي داشته و كارهای ت
 (00منابع كد چابک = مالكيت اشتراكيِ

محل مناسبي برای این كار  كهدرحاليقرار دهيم،  درجایي را آن خواهمميما در این وضعيت هستيم. چيزی  در دست داریم كه 
 است. جدید فرعي یک انشعابِ آن، از آن استفاده كنيم. این دليلي موجه برای ایجادِ مشيخط موجود نيست كه بدون مخدوش كردنِ

 انشعابِاین انشعاب را یک  ،است. برخي شدهگذاشتهبناميم كه بين تمام اعضای تيم به اشتراک  کاری انشعابِ را آنبيایيد 

 نامند.مي 13توسعه انشعابِیا  12آزمون

 :«الف»تیم  یتوسعه انشعابِ مشیخط

 ِاندگذراندهها را  01آزمونک كدها كامپایل شونده و قابل ساخت هستند، تمام. 

 

)انشعاب كاری  ترثبات)همان ترانک( و دیگری انشعابي كم  باثبات انشعاب داریم. یكي انشعابِ یدو شاخهما رسد، به نظر عالي مي
 دیگرعبارتبهعدم ثبات و پایداری آن باشد.  است تا نمایانگرِ شدهمشخصقرمز  بارنگتيم در تصویر فوق  كاریِ تيم(. انشعابِ یویژه

و ممكن است به حد كافي برای  نشدهانجام هاآنیكپارچگي روی  هایآزمونآزمونک ها را گذرانده ولي هنوز  ،این انشعاب محتویاتِ
 خود، در اختيار دارد. یتوسعه توسعه، محلي برای بروز رساني كارها در روالِ ترخيص و ارائه آماده نباشند. بسيار خب، پس حاال تيمِ

 ادامه دهيد. به خواندن؟ شودميه چ هاانشعاب سازیهمگامانطباق و تكليفِ پس 

                                                           
11 Collective code ownership 
12 Test Branch 
13 Development branch 
14 Unit Test 
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 کاری بر روی ترانک انشعابِ 15انتشارِ

 اینقطهكاری به  ویژه در مواقعي انشعابِ رطوبه. شودميتكميل در آن لحظه، یک داستان توسعه وجود دارد كه  نقاطي در مسيرِ
 كدهای تمامِ دیگرعبارتبهتوانيم )و باید كه( اقدام به انتشار بر روی ترانک كنيم. ترخيص است. در این مواقع مي كه قابلِ رسدمي

ترانک یكسان خواهند بود. كاری و  كار، انشعابِ بعدازاینكپي كنيم.  ،كاری را برداشته و بر روی ترانک موجود بر روی انشعابِ
آن بر روی ترانک هستيم. انتشارِ  یآمادهم داده و حاال انجا كاری را از قبل كهچونهم گفت  «منتشر كردن»به این عمل  توانمي

 .استیک تشبيه و استعاره مفيد  )انتشار( این كلمه

ها . آنایمكرده سازیپيادهرا  واریزو  حساب افتتاحِ، كاربرِ تر كنيم. تصور كنيد كه دو داستانِبيایيد با مثالي موقعيت را شفاف
ترخيص هستند. كار بر روی  یآمادهیكپارچگي را با موفقيت گذرانده و  هایآزمونآزمون و  واحدهایبه این مفهوم كه  اندشدهتكميل

 ر خواهد بود:وظایف چيزی شبيه شكل زی یاست. تابلو نشدهتكميلولي هنوز  كنيمميرا شروع  برداشت

 (Done) شدهانجام (In Progress)  در حال انجام (To do) صف کارها

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

داستان انجام شود.  تكميلِ منظوربهكه باید  یک كار یا تكليف است. تكه كارهایي زردرنگ روی تابلو نمایانگرِ هایبرگههریک از 
ها. و اقسام این« العاتيجدول مرتبط در بانک اط افزودنِ»، «الگوی گرافيكي آماده كردنِ»، «اصلي كالسِ ویرایشِ»، مثالعنوانبه

 روز كار است.-نفر 8تا  3 یدربرگيرنده معموالً روز كار و هر داستان-یک نفر یدربرگيرنده معموالً هر تكليف

 انشعاب چيزی شبيه شكل زیر خواهد بود: سوابقِ

                                                           
15 Publishing 

 افتتاح حساب

 

 واریز

 برداشت
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الزم را  های انطباقِ، آزمونخود اعمال كرده كاریِ كند. تغييرات را بر روی انشعابِمي سازیپيادهرا « حساب افتتاحِ»ما ابتدا  پس تيمِ
دیگری را انجام  هایآزمون ها وكند، تستكاری را بروز مي انشعابِ  كند، مجدداًموجود را برطرف مي دهد، مشكالتِانجام مي

 شود.بر روی ترانک منتشر مي شدهانجامآنچه  ! تمامِكندميكار  چيزهمه، دهدمي

 چيزهمه، پس شوندمير گذاشته پشت س سازییكپارچه هایآزمون، تنها یک بروز رساني نياز است، كندمي سازیپياده« واریز»سپس 
 شود. بر روی ترانک منتشر مي دوباره

 را انجام داده ولي هنوز كار بر روی آن به پایان نرسيده است. روزرسانيبهاست، دو « برداشت» یتوسعه راهِ یميانهل تيم در حا

اصلي كپي  بر روی انشعابِ ،ویژه به این مفهوم نيست كه فقط كدهای مربوط به یک داستانِ« ترانک بروز رسانيِ»باشيد  توجه داشته
یک انطباق و  دیگرعبارتبه، كنيمميكاری را بر روی ترانک كپي  انشعابِ خواهند شد، بلكه در هر بروز رساني كل محتویاتِ 

 گيرد.كامل صورت مي سازیِهمگام

 آید:جالب پيش مي سؤالب، دو خُ

 ِچه؟ وقتآنچند داستان كند،  سازیپيادهموازی اقدام به  صورتبهما  اگر تيم 

  چه؟ وقتآنترانک باشد،  روزرسانيبه همزمان در حالِ صورتبهدیگری نيز  هایتيماگر 

 قرار دهيم. موردبررسيفوق را  سؤاالت نوبتبهبسيار خب، بيایيد 

 چه؟ وقتآنچند داستان کند،  یسازادهیپموازی اقدام به  صورتبهاگر تیم ما 

اینكه  محضبهبود.  كند، انتشار بر روی ترانک خيلي ساده خواهد سازیپيادهتان را فقط یک داس ،واحد تيم در یک زمانِ  كهدرصورتي
 . و تمام!كنيمميكاری بر روی ترانک كپي  را از روی انشعابِ چيزهمهو آزمایش شد،  سازیپيادهكاری  روی انشعابِ یک داستان بر

 افتتاحِ»چطور خواهد شد؟ اگر  وقتآنباشيم چندین داستان  سازیپياده مشغولِ همزمان صورتبه خود ولي صبر كنيد، اگر ما در تيمِ
 توسعه باشد، چه باید كرد؟! حالِ هنوز در« واریز»باشد و  شدهتكميل« حساب
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 (Done) شدهانجام (In Progress)  در حال انجام (To do) صف کارها

  

 
 

 
 

  
 

 
 

  

 

در ترانک ترخيص است را نيز  غيرقابلكه « واریز» تمامِنيمه ترانک كنيم، داستانِ سازیهمگامدر این لحظه اقدام به  كهدرصورتي
 خواهيم داشت!

 ترانک! هایمشيخطسرپيچي از  «آژیر خطر»

 شود. تكميل« واریز»توانيم صبر كنيم تا مي مطمئناً

 كنيم ....()بسيار خب، صبر مي

... همين حاال یكي از اعضای صبر كنيد انتشار را انجام دهيم! چند لحظه توانيم عملِبه اتمام رسيده است، مي« واریز» حاال داستانِ
 همان مشكل! بازهمرا شروع كرده است! آه، « برداشت» داستانِ سازیپياده ،تيم

 (Done) شدهانجام (In Progress)  در حال انجام (To do) صف کارها

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

شود یا مربوط مي« واریز» خودِ كدهایاینكه این مشكل به  با مشكل مواجه شود، تشخيصِ« واریز» هایآزمونیكي از  كهدرصورتي
 دشوار خواهد بود.، كاری بسيار است كه در همان انشعاب بروز شده ،«برداشت» تمامِنيمه كدهایبه 

 افتتاح حساب

 

 واریز

 برداشت

 افتتاح حساب

 

 واریز

 برداشت
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حجيم  فرصتي فرضي در آینده برای یک ترخيصِ ، منتظرِغلتانيممي. ما گلوله برف را همچنان كندنميصبر كردن كمكي به ما 
 اتفاقي واقعاً رخ دهد(. چنينباشند )اگر  شدهتكميل، زماني كه تمام موارد كاربری مانيممي

 ؟!كردباید  كاریچهعمومي و متعارف است. پس  العادهفوقاین یک مشكل 

 هستند: هااینهای ممكن از فنون و استراتژی برخي

 دبر روی یک داستان متمركز كني هرلحظهموازی كمتری انجام دهيد. سعي كنيد تيم را در  هایتوسعه. 

  تا تمام شدنِ ،«واریز» برای انتشار كدِرا آغاز كرد، « واریز»بر روی  كامل شود كار« حساب افتتاحِ»اگر كسي قبل از آنكه 
 بازیشعبدهموقت دیگری بروز كنيد البته اگر به  را بر روی یک انشعابِ« واریز»صبر كنيد. یا ممكن است « حساب افتتاحِ»
 عالقه دارید! هاانشعاببا 

  و نامرئي كد  خود را با تغييرات ایمنز كرد، كار را آغا« واریز»بر روی  كامل شود كار« حساب افتتاحِ»اگر كسي قبل از آنكه
 كدهاینيازمند « واریز» كهدرصورتي مثالعنوانبه، شروع كند. گذاردنميمخربي بر روی ترخيص پذیری انشعاب  تأثيركه 

 متدهایكنيد ) سازیپيادهكدهای جدید را بجای اعمال تغييرات،  چند تغيير بر روی كدهای موجود است، فعالً جدید و نيز
 هاآن فعالً گرافيكي دارد یِهای كاربرنياز به واسط« واریز»اگر جدید و از این قبيل(.  هایآزمونید، های جدد، كالسجدی
به پایان رسيد و بر روی « حساب افتتاحِ»اینكه  محضبهها، فيلدها و از این قبيل(. ها، لينکكنيد )دكمه رؤیت غيرقابلرا 

 كنيم. سازیپيادهرا « واریز» يِمابق توانيمميترانک قرار گرفت، 

 هستند: دستخوش یک سری قواعدِ  موارد زیر

 رهبر است.كندميكار  باالتربا اولویت  يهركسي كه بر روی داستان ، 

 .دیگر اعضای تيم رهرو هستند 

 متمركز كنيد. داراولویت داستانِ یتوسعهخواهيد رهبر باشيد، خب، تالش خود را برای كمک به مي 

 دهندميخدماتشان را در اختيار وی قرار  رهروهاآنكه رهبر نياز به كمک داشت،  محضبه. 

 ِكند.رهبر را مختل نمي حركتِ یک رهرو مسير 

  تواندميكه بخواهد را  چه هرآن. یک رهبر كندنميیک رهرو هرگز كدهای غيرقابل ترخيص را بر روی انشعاب كاری بروز 
 را رعایت كرده باشد(. هامشيخطبروز كند )البته تا زماني كه 

 كند، از این به بعد بعدی كار مي دارِاولویت كه بر روی داستانِ هركسيتكميل شد،  جاری دارِاولویت اینكه داستانِ محضبه
 رهبر خواهد بود.

 ممكن است نياز به چندین مدال و تاج برای تيم خود پيدا كنيد 

در  سرعتِ باالتوسعه،  . این سبکِكنندمي غلوبسيار  زمان چندین داستانهم سازیِپيادهفواید  ر موردِها دها، بسياری از تيماین با تمامِ

مانند ادغام  آميزیمخاطرهو  برزمان كارهایخُرده ،توهمي اغواء كننده باشد زیرا در انتها تواندميكند ولي را تداعي مي سازیپياده
 .كندميرا به تيم تحميل   گيروقتهای و آزمون سازییكپارچهنهایي كدها، 
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 ترینزدیک تا بتوانند به شكلِ –شوند، همين است نفر در یک تيم( فرض مي 9)اغلب كمتر از  جمعيتكم ،های اسكرامدليلي كه تيم
موازی كار كند،  صورتبهخودش  بر روی داستانِ هركسي كهدرصورتيیكدیگر متمركز شوند.  همكاری كرده و بر روی تالشِ باهم

داشته باشند، تداركات  جلوروبهتوانيد از اعضای تيم بخواهيد كه نگاهي مي شکبيهمكاری وجود نخواهد داشت.  گونههيچعمالً 
 ، عمده تالشِهرلحظهقرار دهند. ولي در  سازیپيادهبعدی را فراهم كنند و حتي كمي از آن را نيز مورد تحليل و  الزم برای داستانِ

 متمركز باشد. داراولویت تيم باید بر روی داستانِ

همزمان و موازی چند داستان دارید،  سازیِپيادهنياز به  كهوقتيویژه  طوربههای چندالیه دیگری است. تيم های چندالیه موضوعِتيم
و  واگرایي  06بازگشتي آزمونِ خصوصِ خواهم كمي درقبل از آن ميپردازیم. به این موضوع نيز مي . چند دقيقه دیگرشوندميایجاد 

 توسعه صحبت كنم. تيمِ در درونِ 07كد

 شدهانجامبازگشتی برای آن  یعنی آزمونِ «شدهلیتکم»

كاری را بر روی ترانک كپي  ها انتقال داده و انشعابِ «شدهتكميل» ،آن را به ستون شود،تلقي مي شدهتكميل، وقتي یک داستان
 .برداردمفهومي بسيار مهم در  ،و قابل ترخيص باشد. این موضوع اعتمادقابلكنيم. ترانک باید هميشه مي

كه به ترانک دست ميزند، مسئول است اطمينان دهد كه تمام ترانک قابل  هركسي  قاعده:

 است. قرارگرفتههایي كه از گذشته در آن قابليت حتي تمامِ –ماند ترخيص مي

نيز  ماقبل هایداستانمناسب برای  های بازگشتيِاجرای تمام آزمون شاملِ« الف داستانِ» این قاعده به این مفهوم است كه، آزمودنِ
 تر را دچار اختالل كرده باشد.قدیمي هایداستان عملكردِ كهدرحاليكار كند  خوبيبه« الف داستانِ»هست. این كافي نيست كه 

تمام  محضبهبازگشتي  یهارسد؟ تمام آزموننمي غيرمعقولد لحظه صبر كن! این به نظر چن
 هر داستان مجدداً اجرا شوند؟ شدنِ

بازگشتي  هایآزمون های بازگشتي. من گفتم تمامِآزمون تمامِخب اوالً، من هرگز نگفتم 

 .مناسب

پایه در  عنوانِبهقابل ترخيص  تروتميزِسالم و  كه ما یک ترانکِ این موضوع را به یاد داشته باشيد
بسيار محدود و كوچک  ،تغييراتسطحِ ! ایمافزودهو حاال فقط یک داستان به آن  اختيارداریم

ها را توانيم همه آنباشند، مي شدهطراحيخودكار  صورتِبههای بازگشتي ما هستند. اگر آزمون
ها را )با ترینن صورت باید بهترین و مناسبدستي هستند در ای ،هاآزمونیكجا اجرا كنيم. اگر 

 تغييرات( گزینش و اجرا كنيم. یحوزهتوجه به 

باید  دستي بازگشتيِ . برای هر آزمونِ گرددبازميتوازن بين مخاطرات و هزینه  بههر آنچه هست 

                                                           
16 Regression testing 
17 Diverging code 
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 كشفِ احتمالِ خود آزمون )مثال: اجرای این آزمون چقدر كار خواهد برد( در مقابل درصدِ یهزینه
را نيز در نظر  هاآزمونخودكار كردن این  یهزینهرا ارزیابي كنيم. و البته  ارزشمند هایضعف

 (o:داشته باشيم. 

 ها(ناسازگاری کد )ادغامِ واگراییِ

 اطالعبي؟ چيزی كه من از آن شودميبپردازم، چه  كندميرا فراخواني  Widget اگر من با خوشحالي به نوشتن كدی كه كالسِ
 كالسِ  ،كدهایش بوده بازسازیِ مشغولِ كهدرحاليهستم، این است كه یكي از اعضای تيم من )آقای سهيل( یک ساعت پيش 

Widget  مرتبط قبل از آنكه به كد نویسي  واگرا یا ناسازگار داریم. من نياز دارم كه در اینجا یک كدِرا حذف كرده است. بنابراین ما

 ممكن این موضوع را متوجه شوم. در اولين فرصتِ ،ادامه دهم  Widget كالسِ با

امكان( كدهای خود را با انشعاب كاری  محضبهمداوم و پيوسته )یعني،  طوربه  قاعده:

 كنيد. سازیهمسان

خود را  خود ادغام كنيد، و سپس كدِ كاری بر روی كدِ دارد. آخرین تغييرات را از انشعابِ دوسویهمفهومي  ،در این حالت سازیهمسان

خواهم بفهمم دیگران چه چيزی شود )= ميگفته مي« Checking Up» اصطالحبهكاری قرار دهيد. به عمل اول  بر روی انشعابِ
برای دیگر  امدادهتغييراتي كه  خواهممي)=  شودميگفته « منتشر كردن» اصطالحبهدوم  (. به فرآیندِاندكردهرا تغيير داده و بروز 

 باشد(. دسترسلقاباعضای تيم 

 جریانِ روید و در خاللِدیگری مي اینكه از یک كار به كارِ محضبه ، كمي زودتر یا دیرتر عادت خوبي است، اصوالًباریکساعتي 
بفهمم  درنگبيخواهم من مي»فرهنگي در این موضوع نهفته است، فقط منظور این نيست كه  ظریفِ ینكتهخاصي نيستيد.  كاریِ

 درنگبيخواهم افراد دیگر من مي»،  به این مفهوم هم هست كه «ه كدی نوشته است كه با كد من ناسازگاری داردكه چه كسي چ
كاری  انشعابِ هایمشيخطفقط به خاطر داشته باشيد كه از قواعد و «. ها سازگار نيستآن ام كه با كدِبفهمند كه من كدی نوشته

 (.نده شده باشند و غيرهها گذرامونتخطي نكنيد )تا زماني كه آز

با  كههنگاميدر  كمي بعدتر این گزاره راخواهم نظر برسد ولي با من بمانيد و صبور باشيد. مي بدیهي به این قاعده ممكن است نسبتاً
 تر كنم.، برایتان شفافخواهيم داشت سروكارای چندالیه هتيم
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 باشد، ترانک یروزرسانبه حال در همزمان صورتِبه نیز دیگری یهامیت اگر –های چندالیه تیم

 چه؟ وقتآن

پروازهای هوایي  رزروِ یسامانههستند كه بر روی  هكار-های چندها تيمداریم. آن« ب»و تيم « الف» بيایيد فرض كنيم كه ما دو تيمِ
 است. متمركزشده ،زمينهپس كنترليِمدیریتي و  بر روی مواردِ« ب»رزرواسيون و تيم  بر روی فرآیندِ« الف» كنند. تيمِكار مي

های بيشتر از این در داستان كنند )معموالًكاربر برای هر تيم آغاز مي ها، همين اآلن یک اسپرینت را با دو داستانِ فرض كنيد كه آن
 هر اسپرینت وجود خواهد داشت(.

 1، اسپرینت شماره « الف» تیمِ

 (Done) شدهانجام (In Progress)  در حال انجام (To do) صف کارها

 
 

  

 
 

  
 

 1، اسپرینت شماره « ب» تیمِ

 (Done) شدهانجام (In Progress)  در حال انجام (To do) صف کارها

 
 

  

 
 

  
 

داشته  ،قبل از انتشار بر روی ترانک ،خود كدهای كه هر یک نياز به آزمایشِ زمانيكاری خود را در اختيار دارد تا  هر تيمي انشعابِ
 باشند.

 رزرو

 

 انصراف/لغو

 

 فاكتور

 

هليست سيا  
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هستم و ما انشعاب كاری خود را داریم. تغييراتي ممكن « الف» جالب داریم. بيایيد فرض كنيم كه من در تيمِ حاال ما یک مشكلِ 
هست كه  طرفآندیگری  گرفته باشد. چرا؟ خب، چون تيمِ صورت ،من كاریِ قبل از اعمال بر روی انشعابِ ،است بر روی ترانک

 د داد. بر روی ترانک قرار خواه را آنتان یک داس تكميلِ محضبه

آن كد ممكن است  باشم. خبربي باشد كه من از آنجدیدی در ترانک وجود داشته  از زمان، ممكن است كدِ هرلحظهبنابراین در 

ام را كردهفراخواني  را آنكه من  Widget ، نام كالسِ«ب» من ناسازگار باشند! ممكن است كسي در تيمِ )خدایي ناكرده( با كدِ
 این موضوع صحبت نكرده بودیم؟ در موردِ ... چند دقيقه صبر كن. مگر ما قبالً اوه!عوض كرده باشد و ... 

 تر. مقياسي متفاوتمشابه است. ولي در  حليراهمشابه با  خب، درست است. این همان مشكلِ

 كاری خود ادغام كنيد. ترانک را بر روی انشعابِ محتویاتِ هرروز  قاعده:

 

 

ما است )  تيمِ كاریِ موجود در ترانک بر روی انشعابِ ینسخهآخرین  ادغامِ مسئولِ ،روم، یكي از اعضای تيممي سركارمبه كه  هرروز
 آمده بر روی ترانک( . وجود به = رسيدگي به تغييراتِ
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است.  اولویت باال با این كار –كنيم برطرف مي را آن سرعتبه، متوجه ناسازگاری در كد شود، ما خود «(الف» من )تيمِ اگر تيمِ
روی ها را فراخوانده و بر ما را نوشته است( داشتيم، آن ناسازگار با كدِ كه كدِ هركسي)یا « ب» تيمِ نيازی به كمکِ كهدرصورتي

دادن  سروسامانحل مشكل است و   من مسئولِ خيلي مهم این است كه تيمِ ینكتهكنيم. كار مي مشكل تا زمان رفع آن، همزمان
 كاری ما صورت گيرد )نه بر روی ترانک(. بر روی انشعابِ درنهایتباید  ،به مشكل

 را دارد.ها را بر روی انشعابي رفع كنيد كه كمترین پایداری ناسازگاری  قاعده:

منظم كارهای خود را بر روی ترانک منتشر نكرده باشند، وقت تلف كردن است. هرگونه  طوربهافراد  كهدرصورتيادغام از ترانک  قطعاً
تا زماني كه كسي چيزی را بر روی ترانک منتشر نكرده است، مخفي است. پس یک « ب»و « الف» تيمِ واگرایي یا ناسازگاری ميانِ

  قاعده دیگر وجود دارد:

 محضبه مثالعنوانبهمنظم ادغام كنيد،  طوربهانشعاب كاری خود را بر روی ترانک   قاعده:

 یک داستان تكميل شد. تا انتهای اسپرینت منتظر نمانيد. اینكه

 وجود دارد: توجهجالبجانبيِ  یعارضهیک  كه اینجا اشته باشيدتوجه د

 كه اول كارهای خود را بر روی ترانک قرار داده باشد، برنده است! هركسي  جانبی: یعارضه

ها ناسازگاری دارد، تيمي كه دیرتر ترانک را بروز كرده است باید ناسازگاری باهمكدی باشند كه  دو تيم در حال نوشتنِ كهدرصورتي
تر بر روی ترانک كند كه كدهای خود را سریعها را تشویق ميجانبي خوب است، چون تيم یعارضهرا بررسي و رفع نماید. این یک 

 قرار دهند

 این یک مثال از كل یک اسپرینت است.
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برای « ب» و تيمِ لغوو  رزرواسیون سازیِپيادهبرای « الف» توسعه هستيم. تيمِ  روزه با دو تيمِ 6 اسپرینتِ ما در حال كار در یک 

 .بيندازیمكرده است. بيایيد نگاهي به آنچه اتفاق افتاده است  ریزیبرنامه ،سیاه لیستِو  فروش فاکتورِ سازیِپياده

 ترانک از زاویه دیدِ «ب» تیمِ از زاویه دیدِ «الف» تیمِ از زاویه دیدِ روز

 ( كد از ترانک. موردِ )برداشتِ ادغامِ 0
جدیدی وجود ندارد. كار بر روی 

 Check) . بروز كردنِرزرواسیون

Inِكاری خود. ( انشعاب 

جدیدی  ( كد از ترانک. موردِ)برداشتِ ادغامِ

 . بروز كردنِفاکتوروجود ندارد. كار بر روی 

(Check Inِانشعاب ) .كاری خود 

 امروز هيچ اتفاقي رخ نداد.

 ( كد از ترانک. موردِ )برداشتِ ادغامِ 2
توسعه بر روی  جدیدی وجود ندارد. كارِ

 به پایان رسيد. آزمونِ رزرواسیون

و تكميل است.  شدهانجامیكپارچگي آن 
. كنيمميرا بر روی ترانک كپي  چيزهمه

 .كنيمميرا آغاز لغو  یتوسعه

 ،رزرواسیونحال  روز قبل. همانندِ
 است! شدهتكميل

( كد از ترانک. مورد )برداشتِ ادغامِ 3
 جدیدی وجود ندارد. همچنان  در حالِ

 هستيم. لغوكار بر روی 

تغييراتي  ( كد از ترانک. آها!)برداشتِ ادغامِ

است.  شدهافزوده رزرواسیونوجود دارد. 

، «ب» تيمِ ادغام بر روی انشعابِ
ها بر روی كدهای ما برطرف ناسازگاری

ادامه  رافاکتور  یتوسعه. سپس شودمي

  .دهيممي

 امروز هيچ اتفاقي رخ نداد.

جدیدی  ( كد از ترانک. موردِ)برداشتِ ادغامِ روز قبل. همانندِ 1

. آزمون رسدميبه پایان  فاکتوروجود ندارد. 

( انجام رزرواسیونیكپارچگي آن )به همراه 

را بر روی ترانک كپي  چيزهمه، شودمي

را آغاز سیاه  لیستِ یتوسعه. كنيممي

 .كنيممي

 شدهتكميل فاکتورحال  

 است!

 ( كد از ترانک. آها!)برداشتِ ادغامِ 5
 فاکتورتغييراتي وجود دارد. كدهای 

 تيمِ  . ادغام بر روی انشعابِاندشدهافزوده

جدیدی  ( كد از ترانک. موردِ)برداشتِ ادغامِ
كار بر روی  وجود ندارد. همچنان در حالِ

 هستيم. سیاه لیستِ

 امروز هيچ اتفاقي رخ نداد.
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ها بر روی كدهای ما ، ناسازگاری«الف»
 یتوسعه . سپس كارِشودميبرطرف 

 ادامه ميابد.لغو 

 ( كد از ترانک. موردِ )برداشتِ ادغامِ 6
توسعه بر روی  د ندارد. كارِجدیدی وجو

را بر روی  چيزهمهبه پایان رسيد.  لغو

 .كنيمميترانک كپي 

 !است شدهتكميل لغوحال  همان كارهای روز قبل.

توانيم . ولي مشكلي وجود نخواهد داشت، همچنان مياندشدهتكميل سیاه، لیستِ جزبهها داستان یهمهاسپرینت به پایان رسيد. 

 سازییكپارچهاقدام به ادغام و  مداوم و پيوسته، صورتبهدر طول فرآیندِ توسعه نهایي داشته باشيم زیرا  یارائهیک نسخه برای 
د در بدترین زمان ممكن خود را نشان ك یا واگرایي ، هرگونه ناسازگاریكردیممياسپرینت صبر  ایم. اگر برای این كار تا پایانِكرده
 نداشتيم. اختيار درها كافي برای تصحيح آن كه وقتِ درزمانيدرست  -داد مي

 های ترخیصانشعاب

 اسپرینتِ یميانهایم. حال در را ترخيص كرده افزارنرم 0.1.1 اول را به پایان رسانده و نگارشِ اجازه دهيد فرض كنيم كه اسپرینتِ
 رسد. خب! چه باید كرد؟ترخيص شده به ما مي جدی در نگارشِ یک نقصِ ه گزارشي مبني بر وجودِدوم هستيم ك

های داستان را ترخيص كنيم. این یعني تمامِ 0.0.1 بر روی ترانک برطرف كرده و نگارشِ مستقيماً را آنترین راه آن است كه ساده
است  قبولقابلتئوری این موضوع  ازنظرجدید وجود خواهند داشت.  در نگارشِ ،حالتابهطي اسپرینت دوم  ،شده سازیپياده كاربرِ

در هر مقطع  آنچهدارد. پس هر  تأكيد« ترخيص بودن قابلِ»هم به  «تكميل شد شاخصِ»و  هاستشدهتكميل چون ترانک، انشعابِ
 خواهيم ترخيص كنيم.از زمان در ترانک وجود دارد باید همان چيزی باشد كه مي

ترخيص   های جدید راحال حاضر داستان مانند موارد زیر وجود داشته باشند كه نخواهيم در ،ممكن است دالیلي موجه هرحالدر
 كنيم:

 ِترخيص، خراب بوده است.  به این مفهوم است كه ترانک در زمانِ جدی وجود دارد لزوماً این حقيقت كه یک نقص
آن  . ممكن است بخواهيم خودِاندشدهدادهتوسعه  ،خراب یشالودهدوم بر روی یک  های اسپرینتِ داستان ،ترتيباینبه

 قرار دهيم، تصحيح كنيم. تأثيررا تحت  یدیگر های جدیدِخراب را بدون آنكه داستان یشالوده

 نداشته باشند. ،اسپرینت های جدید در وسطِداستان تمایلي به ترخيصِ ،ممكن است ذینفعان 

  تنها  آنكهحالاستخراج شود،  ترانک از دلِ، جدید و بقيه هایداستان جدید شاملِ طول بكشد تا یک ترخيصِ هامدتشاید
 تا نواقص را خيلي سریع برطرف كنيم. رفع اشكال ساده داریم مكانيسمبه یک نياز 

 پس، چگونه این كار را انجام دهيم؟
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  ایجاد كنيد.است شدهانجامزماني كه ترخيص  ک و در مقطعِدر باالی تران 0.1 نگارشِ به اسمِ« ترخيص انشعابِ»یک ، 

 الزم را بر روی انشعاب مذكور انجام دهيد. هایكاریوصله 

 در شده، انجام اصالحاتِ شكل،را بر روی ترانک ادغام كنيد )به این  یادشده ترخيص تكميل و ترخيص، انشعابِ محضبه
 های آینده نيز وجود خواهند بود( . ترخيص

 

، ایجاد كنيم. كنيمميكار  0.1.1 همچنان بر روی انشعابِ كهدرحاليرا  0.1 ترخيصِ اجازه نداریم انشعابِ توجه داشته باشيد كه ما
نيازی نيست كه یک انشعاب ایجاد كنيم مگر آنكه حقيقتاً الزم باشد چيزی  طوركليبهمشكل صبر كنيم. پس  بروزِ توانيم تا زمانِمي

 ل شود.بر روی آن تكمي

 بزرگ تصویرِ

. بيایيد كمي دور بایستيم و نگاهي برآمدماین الگو  چگونگي بكار بستنِ  دقيق در موردِ  نسبتاً  یک مثالِ  شرحِ یعهدهبسيار خب، من از 
 .بيندازیمپشت سر  بزرگِ به تصویرِ

 سازیپيادهكد را  یشاخهشود تا یک ، یک انشعاب ایجاد ميدرواقعميگویند ) 09كد یشاخه، به یک انشعاب ، 08اصلي یشاخهدر مدل 

 .شودهم گفته مي استریمها كند(. گاهي به آن

اصلي، شاخه كدی  یشاخهنامند. مي 21پایه )والد( یشاخهكد ) همان شاخه كدی كه از آن منشعب شده است( را  یشاخهیک  والدِ
 پایه یا والدی ندارد. یشاخهاست كه هيچ 

 استنتاج كنيم كه: گونهاینتوانيم مي ما، ینمونه بنابراین در خصوصِ

                                                           
18 Mainline Model 
19 Codeline 
20 Baseline 
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 ِاصلي است. هيچ والدی ندارد، درست است؟ یشاخهما،  ترانک 

 ِیشاخه عنوانبه، ترانک را «(ب» تيمِ كاریِ ، انشعابِ«الف» كاری تيمِ، انشعابِ 0.1 ینسخهشاخه كدهای دیگر ) مابقي 
 .تياردارنداخخود در  یپایهوالد یا 

 بينيد:را در اینجا مي ترپيچيده ینمونهیک 

 

 گوید كه:تصویر فوق به ما مي

 ِشدهبستهتكميل و انشعاب  ،پروژه یتوسعهاصلي منشعب شده است. در حال حاضر  یشاخهاز ، ایكس یپروژه شاخه كد 
 است.

 ِاصلي منشعب شده است. یشاخهفعال در اختيار دارد كه از  كاریِ ،یک انشعاب ،«الف» تيم 

 ِمنشعب شده است. ،كاری پيشرو نيز دارد كه از همان انشعابِ 20یک شاخکِ « الف» تيم 

 ِنداشته و دیگر پشتيباني نخواهد شد. ينهایي جای در محصولِ روازاین، است شدهبسته 2.3 ترخيصِ انشعاب 

كد ممكن  یشاخههر  مثالعنوانبه( خود دارد، )والدِ یپایه یشاخهتوجه به نسبي با  بات و استحكامِثُ یک سطحِكد،  یشاخههر 
 تر( باشد.)نرم ترثباتبيتر( یا تر )سختخود كمي باثبات یپایه یشاخهاست از 

  نهایي  یارائهترخيص و  كند و به وضعيتِ، ندرتاً تغيير ميشده است آزموده، پایدار و باثباتیا  سختكدِ  یشاخهیک

 تر است.نزدیک

                                                           
21 Spike 
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  نهایي  یارائهترخيص و  كند و از وضعيتِشده، مدام تغيير مي آزموده ، پایدار نيست، ناقصثباتبيیا  نرمكدِ  یشاخهیک

 دور است.

گيرند. قرار مي رو به پایين ،نرم كدِ یشاخههای سخت رو به باال و انشعاب كدِ یشاخههای كد، انشعاب هایشاخه رسمِ در هنگام
 توانيم نتيجه بگيریم كه:پس با نگاه به تصویر فوق مي

 ِاصلي است. یشاخهتر از ، سخت2.3 ترخيصِ انشعاب 

 ِاصلي است. یشاخهتر از نرم« الف» تيمِ كاریِ انشعاب 

 ِاست.« الف»كاری تيم  تر از انشعابِنرم« الف» تيمِ شاخک 

های فراواني وجود داشته باشند، ها مفيد است، ولي وقتي انشعابانشعاب یتاریخچه فوق برای نمایشِ یهشداستفاده ترسيمِ روشِ
نمایش را  اندشدههای موجود و جایي كه از آن منشعب وجود دارد كه فقط انشعاب تميزتریتواند دچار آشفتگي شود. اینجا روش مي
 .دهدمي

 

نصب كنيد! نگاه كردن به  توسعه تيمِ اتاقِ این روش رسم كرده و بر روی دیوارِ های خود به عابكنم كه یک تصویر از انشپيشنهاد مي
 است. كنندهكمک، بسيار سازییكپارچه هایبحث آن حينِ

« الف» تيمِ كاریِ از انشعابِ مستقيماً! پس هيچ كدی یابندميیان جر هاشاخه تغييرات در امتدادِ مهم این است كه تمامِ یقاعدهیک 
 كاریِ  انشعابِ . در عوض، تغييراتِباعث بروز آشفتگي و اغتشاش خواهد شدشود، وگرنه ادغام نمي« ب» كاری تيمِ بر روی انشعابِ

 اعمال شود.« ب»تيم  كاریِ بر روی انشعابِ اصلي حركت كرده و سپس یشاخه باید به سمتِ ،«الف» تيمِ

 اصلي است. یشاخهاز  ترسخت كدِ یشاخهشود كه به معني یک ناميده مي« ترخيص كدِ یشاخه» اصلي،  یشاخههر چيزی باالی 

از شاخه اصلي  ترنرم كدِ یشاخهشود كه به معني یک مي ناميده «توسعه )یا كاری( كدِ یشاخه» اصلي،  یشاخه هر چيزی پایينِ
 است.
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 همکاری: طالییِ یقاعده

 ِرا بپذیرید. كنندهتثبيت هميشه تغييرات 

 ِكننده را تحميل نكنيد. ثباتبي هرگز تغييرات 

 كد وجود دارد به چه مفهوم است؟ یشاخهخب، این در مواقعي كه انواع مختلفي 

 

 روش رنگي برای توضيحات زیر است: ،باال تصویرِ

  پایه كدِ یشاخهشود، آن تغيير باید بالفاصله بر روی كدِ ترخيص ایجاد مي یشاخههرگاه یک تغيير بر روی یک، 
 اصلي ادامه دهد. یشاخهو به همين ترتيب مسير را تا رسيدن به  شدهادغام

o  :یک خطا یا باگ در نگارشِمثال R2.4.2است باید رو به  دادهرخآن  یواسطهبهشده است. تغييراتي كه  ، رفع

 اصلي ادغام شوند. یشاخهبر روی  ،نيز رو به پایين ازآنجاادغام و ، R2.4 نگارشِپایين و بر روی 

  خود باشد. یپایه یشاخهتغييرات از  یكنندهدریافتكدِ ترخيص، هرگز نباید  یشاخهیک 

o  :های تغييرات نباید بر روی نگارش اینشده است.  رساني اصلي بروز یشاخهجدیدی بر روی  كدِمثالR.2.3 

 انتشار یابند. R.2.4و 

  یابندميجریان  ،های كاریشاخه پایه به سمتِ هایشاخهمتوالي و مداوم از  صورتبهتغييرات. 
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o :و « ب» و تيمِ« الف» تيمِ كاریِ یشاخهرو به پایين به سمت  سرعتبهاصلي باید  یشاخههر تغييری در  مثال

 جریان یابد.« الف» تيمِ به شاخکِ« الف» همچنين از شاخه كاری تيمِ

 ِاست. پذیرامكانپایدار  پایه تنها در مقاطعِ یشاخهكاری به سمت  یشاخهتغييرات از  جریان 

o :شده باشد اقدام به ادغام بر روی  آزموده، تنها زماني كه یک داستان تكميل و به طول كامل «ب» تيمِ مثال

 كند.شاخه اصلي مي

نياز باشد. با توجه ادغام  عملياتِاز  نوعيبهممكن است گيرد آن صورت مي یپایهكد و شاخه  یشاخهكه تغييراتي بر روی  هرزماني
تر از این دو شاخه نرم ایشاخهبر روی  را آندهيم كه ترجيح مي ،خطا است مستعد بروزِ ایبالقوه صورتبهكد  ادغامِ به اینكه عملياتِ

 تر كپي كنيم.سخت یشاخهتوانيم كدها را بر روی آن مي شدنِ تائيدادغام و  انجام دهيم. پس از پایانِ

ساده را  یقاعدهتوانيم یک گرفتند، ميتر قرار ميهای نرمتر در باالی شاخههای سختآن شاخه با استفاده از قراردادی كه طبقِ
 استنتاج كنيم:

 رو به پایين ادغام كنيد، رو به باال كپي.قاعده: 

كاری خود ادغام و  شود. تغييرات را رو به پایين و بر روی انشعابِاصلي مي یشاخهدر  روزرسانيبهتغيير یا  متوجه« الف» تيمِ مثال:

 یشاخهرا بر روی  چيزهمهپایدار و باثبات رسيد، رو به باال  اینقطهبه « الف» اینكه تيمِ محضبهكند. ها را تصحيح ميناسازگاری
 اصلي تغيير نكرده باشد. یشاخها باید بررسي كنند كه در این فاصله چيز دیگری در هآن طورقطعبهكند. اصلي كپي مي

 تغییراتی در مدل

 .كندمياصلي را توصيف  یشاخه مدلِ سازیِپياده یک نمونه از چگونگيِ ،«نسخه الگوی كنترلِ» فصلِ

 .كندميعمومي تشریح  اصلي را در شرایطِ یشاخه مدلِ ،«بزرگ تصویرِ» فصلِ

 .كنماشارهالگو  این سازیِپياده چگونگي مورد در و محتمل معمول تغييراتِ از خواهم به برخيدر این فصل مي

 باشد« قابل ترخیص بودن» شرطِ نباید شاملِ  لزوماً« 22شدهتکمیل» شاخصِ
این  كه بر اساسِ هایيداستان تكيه كنيد و مطمئن شوید كه انشعابي برای جا دادنِ  ،دارید« شدهتكميل»فقط روی هر تعریفي كه از 

 مراقب باشيد. اگر انجامِ  ،«شدهتكميل» از تعاریفِ ،بااهميت جا نماندن مواردِ شوند، وجود دارد. در خصوصِتلقي مي شدهتكميلتعریف، 
 را انجام خواهيد داد؟ هاآنوجود نداشته باشد، پس چه زماني « شدهتكميل» در معيارِ سازییكپارچههای آزمون

 اصلی باشد یشاخهنباید  لزوماً ،ترانک
اصلي شما باشد  یشاخهترانک،  لزومي ندارد كه حتماً باوجودایناصلي برای كار كردن این الگو نياز دارید.  یشاخهشما به یک 

 (.، انتخابي بسيار طبيعي استهاترانک در بسياری از حالت )اگرچه انتخابِ

                                                           
22 Done 
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 خودشان را داشته باشند یویژه های کاری مجبور نیستند انشعابِتیم
اصلي داشته باشيد. البته تا  یشاخهدد در حال كار بر روی متع هایتيماشتراكي یا  های متعدد با یک انشعابِتوانيد تيممي مطمئناً

 آن انشعاب را رعایت كنيد. هایمشيخطزماني كه  

 جدید ایجاد کنید ترخیصِ مجبور نیستید در هر زمان یک انشعابِ
 قبلي استفاده كنيد. این انشعابِ جدید پس از هر اسپرینت، از همان انشعابِ یک انشعابِ ممكن است تصميم بگيرید كه بجای ایجادِ

یا چيزی شبيه این، مشخص شود. البته مدلي بهتر خواهد بود اگر بيش از یک « توليد در دستِ»تواند با عنواني مثل ترخيص مي
 اشته باشيد.توليد ند نگارش در وضعيتِ

 داشته باشید ترخیص ،مجبور نیستید پس از هر اسپرینت
های خود قدم . ریتمِاین كار را انجام دهيد هر داستان، یک ترخيص داشته باشيد. یا هر سه اسپرینت در ميان توانيد پس از تكميلِمي

 را انتخاب كنيد.

 کنیدهای بازگشتی را برای هر داستان اجرا مجبور نیستید آزمون
 ا برای آخرِ ر هاآن، ممكن است تصميم بگيرید كه دشوارندو  آورماللشما واقعاً  بازگشتي یا یكپارچگي در محيطِ هایآزموناگر 

تصميم  هماهنگ كنيد. این های بيشتریبازگشتي و یكپارچگي را برای داستان هایآزمونتوانيد ، بنابراین ميداریدنگهاسپرینت 
 شما قرار داشته باشند ی«شدهتكميل» بازگشتي و یكپارچگي در تعاریفِ هایآزمون كهدرصورتيكه باید بپذیرید.  دبردارمخاطراتي در 

در  شدهتكميلكاربر  داستانِ« صفر» خطر داشتنِ در معرضِ سادگيبهپيش بياید، به این مفهوم است كه  هاآنو مشكلي در اجرای 
 قرار خواهيد گرفت. ،انتهای اسپرینت
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 منابع

به نشاني  Henrik Knibergتوسط  شدهنوشته ،اصلي یمقالهآزاد از  ایترجمه كتابچهاین » 
control-version-http://www.infoq.com/articles/agile است» 

 كنم:مایل به مطالعه بيشتر در این زمينه هستيد، من قویاً این منابع را توصيه مي كهدرصورتي

Practical Perforce 

By Laura Wingerd. Here’s a sample chapter that covers most of mainline model: 

http://www.oreilly.com/catalog/practicalperforce/chapter/ch07.pdf 

It’s a Perforce book, but the mainline model is by no means specific to Perforce. 
 

High level best practices in Software Configuration Management 
A really useful summary of general best practices for version control by Laura Wingerd & 
Christopher Seiwald. 

http://www.perforce.com/perforce/bestpractices.html 

 
Branching and merging – an agile perspective 
An interesting article by Robert Cowham that relates to this. 

http://www.cmcrossroads.com/articles/agile-cm-environments/branching-and-
merging-%11-an-agileperspective.html 
 

The Flow of Change 
A great summary of the mainline model, again by Laura Wingerd! Most of the “Big 
Picture” chapter above is based on these slides. 

http://www.perforce.com/perforce/conferences/us/2005/presentations/Wingerd.pdf 
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