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.توصيف كامل، توصيف خالصه را مي توان براي كارخواست ساده استفاده كرد- توصيف متوسط- توصيف خالصه 1-
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تفاوت اين است كه كالس منفرد داراي. توجه داشته باشيد كه الگوي منفرد داراي منطقي مشابه الگوي متد كارخانه است

رويكرد راه حل منفرد اين است كه اين كالس داراي متغير. كدي است كه به عنوان متدهاي ايستا بر خودش اعمال ميشود

getConnection  براي گرفتن مرجعي به شئ تعريف شده ومتدي نظير . ايستايي است كه به شئ ايجاد شده برميگردد

getConnection  فراخواني ميشود، شيئي را نمونه سازي كرده و مرجعياولين باري كه متد . مورد استفاده قرار ميگيرد

همانگونه كه. در فراخواني هاي بعدي به متد، مرجعي به شئ نمونه سازي شده كنوني برگردانده ميشود. را به آن برميگرداند

اين مثال، سازندهاي را نشان نمي دهد؛ البته، براي اطمينان. در اين شكل نشان داده شده است، اين كد ساده و ظريف است

private ،)نه قابل دسترس(مشخص ميشوند ) (از اين كه فقط يك نمونه ايجاد ميشود، همه سازنده ها به عنوان خصوصي 

.بنابراين هيچ كالس ديگري نميتواند به طور تصادفي يكي را احضار كند

براي مشخص كردن اين مسأله در طراحي خود، بايد كالس را به صورت. در قالب منفرد، الگو با كد ارائه ميشود

singleton» «برنامه نويسان خوب كليشه را تشخيص خواهند داد و دقيقاً ميدانند كه كالس را چگونه. كليشه كنيد

.كدنويسي كنند
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توسعه نرم افزار به عنوان هدف اصلي شما·

فعال كردن تالش بعدي به عنوان هدف ثانويه·

)كم و ساده(حداقل كردن فعاليت مدل سازي ·

در آغوش گرفتن تغيير و تغيير كردن تدريجي·

مدل سازي با هدف·

ساخت چندين مدل·

ساخت مدل هايي با كيفيت باال و گرفتن سريع بازخورد·

تمركز بر محتوا به جاي نمايش·

يادگيري از يكديگر با كمك ارتباطات باز·

شناخت مدل ها و نحوه استفاده از آن ها·

سازگاري با نيازهاي خاص پروژه·
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Scrum ليستي از تمام موضوعاتي است كه سيستم بايد شامل شده و به آن توجهسازوكار كنترلي اساسي براي پروژه ،

و) مانند امنيت(، ويژگي ها )مانند كارخواستها(اين ليست، معوقه هاي محصول نام دارد و شامل كاركردهاي كاربران . كند

ليست معوقه هاي محصول به صورت پيوسته اولويت بندي شده و صرفاً بر تعداد اندكي از. است) مانند پلت فرمها(فناوري 

.موارد با اولويت باال، بر اساس نيازهاي جاري پروژه و حامي مالي آن، كار ميشود
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