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وّی ٝحمٛق ایٗ اثش تشای ٔٛػؼ ٝاػىشاْ ایشاٖ ٔحفٛػ ٔی تاؿذ ،ا٘تـاس ایٗ اثش تا روش ٔٙثـ تالٔا٘ـ اػت.
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اجبیل 1یب تفکر چببک بِ زببى ببزاری
لثُ اص ایٙى ٝچیضی ت ٝاػٓ ٘شْ افضاس یا وأپیٛتش $تٔ ٝقٙای أشٚصی ٚ #جٛد داؿت ٝتاؿذ ؿشوت ٞا  ٚكٙقت ٌشا٘ی ٔا٘ٙذ فٛسد یا
تٛیٛتای طاپٗ تا چاِؾ ٞایی دس حٛص ٜتِٛیذ ٔحلٛالت ٔـتشی پؼٙذ  ٚتا ویفیت ٔٛاج ٝتٛد٘ذ  .ؿشوت ٞایی و ٝػقی دس وـف
سٚؽ ٞای تِٛیذ تا ٞضی ٝٙپاییٗ  ٚتا ویفیت تاال داؿتٙذ  ٚاص ٔـاٚسیٙی چ ٖٛدٔی ًٙدس ػاَ ٞایی ٔا٘ٙذ  1946تٟش ٜجؼتٙذ .یقٙی
اص صٔا٘ی و ٝتـش الذاْ ت ٝتِٛیذ ٔحلِٛی وشد ٜاػت ػقی وشد ٜآٖ سا تا ٞضی ٝٙوٓ تِٛیذ ٕ٘ایذ  ٚدس ٕٞیٗ ساػتا ت ٝسٚؿٟا ٚ
ٔتذٞایی دػت یافت ٝاػت و ٝایٗ سٚؽ ٞا تـ د تٛػظ دیٍش كٙقت
ٞا ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌشفت ٝاػت.
ٔثال یىی اص ٕٞیٗ سٚؽ ٞا  ،تِٛیذ ٘اب یا ٔ Leanی تاؿذ  .دس
 Leanچٙذ اكُ اػاػی ٔغشح ؿذ ٜاػت ٔثال اص تیٗ تشدٖ
اتالفات تِٛیذ .ت ٝعٛسی ؤ ٝا دس ِیٗ تذ٘ثاَ اتالفات ٞ ٚش تالؽ تی
اسصؽ چشخ ٝواسی ٔی ٌشدیٓ  ٚتا اص تیٗ تشدٖ ایٗ اتالفات دس
ػیؼتٓ تِٛیذ تٟی ٝٙػاصی ٔی ٕ٘اییٓ.
حاَ دس عی صٔاٖ كٙقت ٌشاٖ سٚؽ ٞا  ٚاػٓ ٞای صیادی سا ت ٝد٘یا
تشای تِٛیذ ٔحلٛالت تا اسصؽ  ٚتا ویفیت  ٚاِثت ٝتا ٞضی ٝٙوٓ
ٔقشفی وشد٘ذ  ،اِثت ٝدس ایٗ ٔاتیٗ سٚؽ ٞایی  ٓٞتشای ٔذیشیت
ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ی ػاصٔاٖ ٞا ٘یض ٔقشفی ٔی ؿذ و ٝچٍ٘ ٝ٘ٛیشٚی واس سا اٍ٘یض ٍٝ٘ ٜداسیٓ .
صٔا٘یى ٝوأپیٛتش ٞا پای خٛد سا ت ٝخا٘ٞ ٝا  ٚػاصٔاٟ٘ای ٔا ٌـٛد٘ذ ،ؿاٞذ تٚ ٝجٛد آٔذٖ كٙقت جذیذی ت٘ ٝاْ كٙقت تٛػق٘ ٝشْ
افضاس تٛدیٓ  .خشٚجی ایٗ كٙقت ٕٞا٘ٙذ دیٍش كٙایـ ٔحلٛالتی تٛد٘ذ  .أا ٞش جا ؤ ٝحلِٛی ٚجٛد داؿت ٝتاؿذ پای یه ٔـتشی
دس ٔیاٖ اػت ٞ ٚش جا پای ٔـتشی دس ٔیاٖ تاؿذ حك  ٓٞتا ا ٚخٛاٞذ تٛد  .تٙات ٝت ٝؿیشیٗ تٛدٖ $دِچؼة  ٚپش ػٛد ٔ ٚیّیاسدٞایی
ٕٞچٔ ٖٛایىشٚػافت  #ایٗ كٙقت  ،ت ٝصٚدی ؿاٞذ ٚسٚد ٘فشات صیادی ت ٝایٗ كٗفت تٛدیٓ ٘ ٚفشات صیاد ٔقادَ تا تِٛیذ ٔحلٛالت
صیادی  ٓٞخٛاٞذ تٛد .أا آیا ایٗ ٔحلٛالت ت ٝا٘ذاصٔ ٜحلٛالت تٛیٛتا تا ویفیت تٛد٘ذ؟ آیا ٔـتشیاٖ ایٗ ٔحلٛالت خٛؿحاَ تٛد٘ذ؟
آیا تٛػقٌ ٝشاٖ ٘شْ افضاس ٞا ٕٞ$اٖ واسٌشاٖ واسخا٘ٞ ٝا #اص واس خٛد ساضی تٛد٘ذ؟ …ٚ
أا ٚضقیت ٖسْ افضاسی ٞا خشاتتش اص دیٍش كٙقت ٌشاٖ تٛد  .صیشا ٘شْ افضاسی ٞا خٛدؿاٖ ٔـتشی ٘شْ افضاسٞا ٔ ٚحلٛالت

دیٍشاٖ

تٛد٘ذ  ٚتٛ٘ ٝفی ایٗ تافث تٚ ٝجٛد آٔذٖ ػشیـ تىِٛٛٙطی ٞای جذیذی ٔی ؿذ ٘ ٚشْ افضاسی ٞا فٕال ٔـتشی سا فشأٛؽ وشدٜ
تٛد٘ذ  ٚغشق تىِٛٛٙطی ٞای جذیذ ؿذ ٜتٛد٘ذ  ٚ .ویفیت  ٓٞو ٝتؼیاس خشاب ٘ .شْ افضاس ٞا پش اص تاي  ٚخغا ٔ ٚـتشی ٞا  ٓٞوالفٚ ٝ
ػشدسٌٓ.
أا تاالخش ٜسٚصی فشا سػیذ و ٝكٙقت ٘شْ افضاس  ٓٞحك سا تٔ ٝـتشی داد .اص ایٙش ٚافشادی الذاْ ت ٝتحمیك دس كٙایـ دیٍش وشد٘ذ $آٟ٘ا
چٍ ٝ٘ٛواس ٔی وٙٙذ  ،تٛیٛتا چٍٔ ٝ٘ٛـتشیاٖ خٛد سا خٛؿحاَ ٍ٘ٔ ٝی داس٘ذ؟ ٔـتشی ٚفاداسِٚ ،ی چٍٝ٘ٛ؟ # ... ٚ
Agile

ٔٛػؼ ٝاػىشاْ ایشاٖ – Scrum.ir

1

 ٚتذی ٍٝ٘ٛٙؿذ و ٝپغ اص جٕـ آٚسی ٔتذٞای تح َٛدیٍش كٙایـ  ٚتٔٛی ػاصی آٖ دس كٙقت ٘شْ افضاس تفىش

چاته تٚ ٝجٛد آٔذ .

تفىش چاته دس ػاَ  2001تٛػظ ٘ 17فش اص ٔتخللیٗ ٘شْ افضاس عی تیا٘ی ٝچاته سػٕا ٔغشح ؿذ  ٚاو ٖٛٙت ٝفٛٙاٖ یه اٍِٛی
ٔٛفك دس ػشتاػش جٟاٖ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌشفت ٝاػت.

ت ٝعٛس خالك ٝدس تفىش چاته یه ػشی اسصؽ  ٚاكٔ َٛقشفی ؿذ ٜاػت و ٝتا ت ٝواس تؼتٗ آٟ٘ا دس ٔحیظ تٛػقٔ ٝی تٛاٖ تٝ
٘تایجی ٔا٘ٙذ ٔحلٛالت واسآٔذ ٔ ،ـتشی خٛؿحاَ ٘ ،یشٚی واس تا اٍ٘یض ٜدػت یافت  .أا ٔـىّی وٚ ٝجٛد داؿت ایٗ تٛد و ٝتفىش
چاته دس حذ یه تیا٘ی ٝیا تقشیف تٛد ٞ ٚیچ سا ٜحُ فّٕی تشای آٖ ٔغشح ٘ـذ ٜتٛد  .دس ٕٞیٗ صٔاٖ ٔتذٞایی ٔغشح ؿذ٘ذ $اِثتٝ
لثُ اص اجایُ ٔغشح ؿذ ٜتٛد٘ذ #و ٝاك ٚ َٛاسصؽ ٞای اجایُ دس آٟ٘ا ٟ٘ادی ٝٙؿذ ٜتٛد.
یىی اص ایٗ ٔتذٞا اػىشاْ  #Scrum$اػت.
اػىشاْ یهی اص ٔتذٞای سایج  ٚپشعشفذاس تفىش چاته ٔی تاؿذ و ٝتیٓ ٞا دس آٖ تا ٕٞىاسی خٛد ٔـتشی چٙذ ٞفت ٝیىثاس خشٚجی
اص ٘شْ افضاس سا تیشٔ ٖٚی دٙٞذ  ٚفیذته ریٙفقاٖ سا دسیافت ٔی وٙٙذ  ٚعثك تاصخٛسد ٞا ٔحل َٛسا دس ٔؼیش دسػت لشاس ٔی دٙٞذ
 ٚایٔ ٍٝ٘ٛٙی ؿٛد ٔحلٛالت ٔـتشی پؼٙذی تٚ ٝجٛد ٔی آیذ.
ٔـىُ تضسٌی و ٝدس كٙقت ٘شْ افضاس ٚجٛد داؿت ایٗ تٛد و ٝخشٚجی پشٚطٞ ٜا ٔثال تقذ اص د ٚػاَ ٞضی ٝٙتذسد ٘خٛس ٔی ؿذ ،

یقٙی تیٓ د ٚػاَ تش سٚی پشٚط ٜواس ٔیىشد ٟ٘ ٚایتا ٔـتشی ٔیٍفت ایٗ آ٘چیضی ٘یؼت ؤ ٗٔ ٝی خٛاػتٓ  . … ٚأا تقذ اص ؽٟٛس
تفىش چاته ٔا ٔجثٛسیٓ ٔـتشی سا دس عی س٘ٚذ تِٛیذ ٔحل َٛدخیُ ٕ٘اییٓ ت ٝعٛس ٔذا ْٚتاصخٛسدٞای ا ٚسا تٍیشیٓ  ،خاللیت
ایجاد ٕ٘اییٓ  ٚت ٝعٛس وّی ٔحل َٛسا خٛؿٕض ٜوٙیٓ ٟ٘ ٚایتا ؿاٞذ تیً ت٘ ًٙثاؿیٓ .
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 Agile Software Developmentیب تَسعِ ًرم افسار چببک چیست؟
تفىش چاته )ٔ (Agileجٕٛف ٝای اص اسصؽ ٞا  ٚاك َٛجٟت تٛػق٘ ٝشْ افضاس ٞای واسوٙٙذ ٜتٛػظ تیٓ ٞای خٛد ػاصٔا٘ذٔ ٜیثاؿذ.
اسصؽ ٞا  ٚاك َٛچاته ) (Agileدس ػاَ  ۲۰۰۱تٛػظ ٘ ۱۷فش اص اػاتیذ ٔقتثش جٟا٘ی كٙقت تٛػق٘ ٝشْ افضاس عی یه تیا٘ی ٝتا
فٛٙاٖ تیا٘ی ٝتٛػق ٝچاته تٙؾیٓ  ٚاسائٌ ٝشدیذ .اػاع ٞ ٚذف ایٗ اك ٚ َٛاسصؽ ٞا اسائ٘ ٝشْ افضاس واسا  ٚیا ٔحل َٛواسآ تٔ ٝـتشی
ٔی تاؿذ.
اهب چِ ًیبزی بِ رٍش چببک بَد؟ !ت ٝفثاستی چ ٝؿذ و ٝایٗ ٘ ۱۷فش $تقال ٜٚچٙذ د٘ ٜفش دیٍش و ٝت ٝكٛست غیش ٔؼتمیٓ دس ایٗ
تیا٘ی ٝتاثیش داؿتٙذ #دس ػاَ  ۲۰۰۱الذاْ ت ٝا٘تـاس چٙیٗ سٚؿی وشد٘ذ!؟
جٛاب وأال ٚاضح اػت :ضقف ٞای ٔٛجٛد دس سٚؽ ٞای ػٙتی تافث ؿذ و ٝایٗ دٚػتاٖ سٚؽ چاته سا ٔقشفی ٕ٘ایٙذ .
رٍش ّبی سٌتی ٍ یب هَجَد چِ هطکالتی داضتٌذ؟
سٚؽ ٞای ٔٛجٛد آٖ صٔاٖ  ٚ$فقّی ایٗ صٔاٖ ایشاٖ  #و ٝتیـتش ت ٝكٛستی فاص ت ٝفاص فّٕیات اجشا ٔی ؿذ ٘ ٚتیج ٝواس اص لثُ تٝ
كٛست یه عشاحی اِٚی ٝدلیك ) (Up-front Designپیؾ تیٙی ٔی ؿذ یه ػشی ایشاد اػاػی  ٚوّی داؿت :







كشف صٔاٖ صیاد  ٚدس ٚالـ اتالف صٔاٖ تشای عشاحی اِٚی ٝدلیك دس فاص اِٚی ٝپشٚطٜ
ٔـخق ٘ثٛدٖ ٚ ٚاضح ٘ثٛدٖ ٘یاصٔٙذی ٞا تذِیُ استثاعات واغزی ت ٝجای استثاعات چٟش ٜت ٝچٟش ٚ ٜوج سٚی ٞای
ٔتقالة
تاال تٛدٖ ٞضی ٝٙتغییشات
ت ٝع َٛا٘جأیذٖ پشٚطٌ ٚ ٜزس اص صٔاٖ تقییٗ ؿذ ٜدس حذ تؼیاس صیاد دس تؼیاسی اص پشٚطٞ ٜا
فذْ ٚجٛد صٔاٖ تشای آصٔایؾ ٔحلٔ ٚ َٛتقالثا ٔحلٛالت پش اص تاي  ٚتذ ٖٚویفیت
فذْ ؿفافیت دس پشٚػ ٝتٛػق ٚ ٝتِٛیذ ٞ :یچ وغ حتی ٔذیش پشٚطٕ٘ ٜی دا٘ؼت و ٝچمذس اص ٔحلٛٔ َٛسد ٘ؾش تىٕیُ
ؿذ ٜاػت؟ چ ٝاٞذافی تالی ٔا٘ذ ٜاػت؟ … . ٚ

تضسٌتشیٗ ٔـىُ ایٗ پشٚػٞ ٝا ٘اواسآ تٛدٖ ٔحلٛالت اؿاٖ تٛد .أا چشا ٔحلٛالت ایٗ پشٚػٞ ٝا ٘اواسآ تـشیف داؿتٙذ؟
ت ٝایٗ دِیُ و ٝفّٕىشد ایٗ پشٚػٞ ٝا تش اكُ  Anticipationیا پیؾ تیٙی اػتٛاس تٛد  .دس پیؾ تیٙی یه ػشی ٔٛاسد تش سٚی
واغز  ٚت ٝفٛٙاٖ لشاس داد تؼت ٝجٟت پیاد ٜػاصی تحٛیُ تیٓ تٛػق ٝدادٔ ٜی ؿذ  ٚتیٓ تٛػقٛٔ ٝؽف ٔی ؿذ دس یه صٔاٖ ٔمشس ٚ
تا یه ٔٙاتـ ٔـخق  ٚثاتت ایٗ ٚؽایف سا پیاد ٜػاصی ٕ٘ایذ  .ایٗ اكُ ٕٞشا ٜخٛد دس تشداس٘ذ ٜعشاحی دلیك اِٚی ٝیا Big
 Design Up-Frontتٛد ٕٞ$اٖ كحثت ٔقشٚفی و ٝؿایذ ؿٙیذ ٜتاؿیذ ٔ”:ا اٌش  ۱ػاَ ٚلت داؿت ٝتاؿیْ ٔ ۱۰ا ٜآٖ سا تشای
تحّیُ  ٚعشاحی ٔ ۲ ٚا ٜآٖ سا تشای پیاد ٜػاصی كشف ٔی وٙیٓ #.
عشاحی اِٚی ٝدلیك ) (Big Design Up-Frontخٛب اػت ِٚی دس جایی و ٕٝٞ ٝچیض ثاتت تاؿذ ٘ ٚیاصی ت ٝتغییش ٘ذاؿتٝ
تاؿیٓ ِٚی آیا ت ٝساػتی دس جٟاٖ ٚالـ  ٚدس اوثش پشٚطٞ ٜأاٖ ٘یاص ت ٝتغییش ٖداسیٓ؟ !
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صٔا٘یى ٝدس پشٚط ٜای عشاحی اِٚی ٝدلیك )ٔ (Up-Front Designی ؿٛد ٔؼّٕا فاص تؼت آخشیٗ فاصی خٛاٞذ ؿذ و ٝتش سٚی
ٔحل َٛا٘جاْ ٔی ؿٛد ِٚ .ی آیا ایٗ فاص تاثیش ٌزاس ٔی تٛا٘ذ تاؿذ؟ ٔحلِٛی و ٝوأُ ػاخت ٝؿذ ٜاػت تضسیك ویفیت ت ٝآٖ ػادٜ
٘یؼت  ٚدس تقضی اص ٔٛاسد غیش ٕٔىٗ خٛاٞذ تٛد .تٟتش اػت ت ٝجای ایٗ ٔ ,حل َٛتا ویفیت ػاخت ٝؿٛد  ٝ٘ ٚویفیت ت ٝآٖ دس آخش
پشٚط ٜتضسیك ؿٛد.
دسوُ اكُ پیؾ تیٙی ؤ ٝتذ ٞای آٖ صٔاٖ  ,تش آٖ اػتٛاس تٛد٘ذ ساتغ ٝی خٛتی تا تغییش ٘ذاؿتٙذ صیشا آٖ ٞا فادت داؿتٙذ ٕٝٞ
چیض سا اص لثُ پیؾ تیٙی وٙٙذ  ٚتغییش تشای آٟ٘ا تؼیاس ٞضی ٝٙتش تٛد  .أا چشا تغییش تشای آٖ پش ٞضی ٝٙتٛد؟ صیشا آٟ٘ا تغییشات  ٚوج
سٚی ٞای خٛد سا خیّی دیش ٔتٛجٔ ٝی ؿذ٘ذ $اوثشا دس آخش پشٚط ٚ #ٜدس ٔحٛس صٔاٖ ٞش چمذس تغییش  ٚیا ٔـىُ دیش وـف ؿٛد سفـ
 ٚیا ایجاد آٖ ٔـىُ تش – پیچیذ ٜتش  ٚپشٞضی ٝٙتش خٛاٞذ تٛد .تٕٞ ٝیٗ دِیُ آٟ٘ا تغییش سا سد ٔی وشد٘ذ .
سد وشدٖ تغییش تٙٔ ٝضِ٘ ٝاواسآٔذ وشدٖ ٔحل ٚ َٛخشٚجی پشٚطٔ ٜی تاؿذ ٞ .ش تغییش  ٚیا اكالحی و ٝدس ٔحل٘ َٛیاص ٔی ؿٛد
تشای تىٕیُ  ٚواسآٔذتش وشدٖ آٖ ٔی تاؿذ  :ت ٝایٗ دِیُ ؤ ٝـتشی ٘یاصٔٙذ تغییش اػت $صیشا تجاست ا ٚدس حاَ تغییش اػت  ٚیا
اكال ا ٚدس ؿٙاخت ٘یاصٞا اؿتثا ٜوشد ٜاػت  ٚیا ٞش چیض دیٍشی  ٚ #اٌش تغییش ا٘جاْ ٘ـٛد ٔحل َٛت ٝدسد تجاست  ٚوؼة ٚواس
ٔـتشی ٘خٛاٞذ خٛسد  ٚاٌش تغییش ٘یض ا٘جاْ ؿٛد ٞضی ٝٙآٖ تاال خٛاٞذ تٛد  ,و ٝدس ایٗ كٛست  ٓٞپشٚط ٜت ٝكشف ٘خٛاٞذ تٛد.
یىی دیٍش اص ٔـ ایة اكّی پیؾ تیٙی جٌّٛیشی اص تٚ ٝجٛد آٔذٖ
٘خٛاٞذ داؿت.

٘ٛؿ آٚسی دس ٔحلٔ َٛی تاؿذ  .یقٙی فٕال ٘ٛؿ آٚسی ٚجٛد

ٔـىالت ٔٛجٛد دس پشٚػٞ ٝای ٔٛجٛد  ٚخشٚجی ٞای تی ویفیت ٔ ٚحلٛالت ٘اواسآ دس آٖ صٔاٖ  ٚتخلٛف اتالف ٘ ٚاسضایتی
٘یشٚی ا٘ؼا٘ی پشٚطٞ ٜا  ٚضشسٞای ٔاِی والٖ دس حٛص ٜفٙاٚسی اعالفات ایٗ دٚػتاٖ سا تش آٖ داؿت و ٝسٚؽ جذیذی تشای اكالح
پشٚػ ٝتٛػق٘ ٝشْ افضاس ٔقشفی ٕ٘ایٙذ ؤ ٕٝٞ ٝا آٖ سا تا ٘اْ  Agileیا چاته ٔی ؿٙاػیٓ.
٘مغ ٝفىغ حاِت پیؾ تیٙی حاِت  Adaptationیا ا٘غثاق ػاصی ٔی تاؿذ و ٝتفىش چاته تش آٖ اػتٛاس ٔی تاؿذ .
دس ا٘غثاق ػاصی ) (Adaptationت ٝجای یه عشاحی دلیك  ٚتشای ػاصٌاسی تیـتش ٔحل َٛتا ٘یاص ٞای ٚالقی ٔـتشی اص Real-
 Emergent Design ٚTime Planningاػتفادٔ ٜی ؿٛد  .یقٙی ت ٝحذ وافی دس صٔاٖ ٞای ٔٙاػة ٘یاصٔٙذی ٞایی اص عشیك
استثاط چٟش ٜت ٝچٟش ٜدائٓ  ٚفیذته ٔـتشی دسیافت ْ ی ؿٛد و ٝفمظ آٟ٘ا تش اػاع فىغ تضسي ٔحل َٛتش٘أ ٝسیضی  ٚعشاحی
ٔی ؿ٘ٛذ  ٝ٘ ٚتیـتش .
$ Incremental ٚ Iterativeتىشاسی – افضایـی #تٛدٖ تفىش چاته فشكت ٔغتٕٙی تشای ایجاد یه تؼتش ا٘غثاق ػاصی
) (Adaptationتٚ ٝجٛد آٚسد ٜاػت  .تذیٗ كٛست ؤ ٝحل َٛت ٝكٛست افضایـی ػاختٔ ٝی ؿٛد  ٚدس چشخؾ ٞا یا تىشاس ٞای
ٔقّ ٚ ْٛوٛتا ٜدس اختیاس ٔـتشی لشاس دادٔ ٜی ؿٛد دس ٞش تىشاس  ٚیا چشخؾ فیذته ٞای ٔـتشی ت ٝفٛٙاٖ ٘یاصٔٙذی ٞای جذیذ
ٚاسد پشٚػ ٝتٛػقٔ ٝی ؿ٘ٛذ و ٝتذِیُ فیذته ٞای دائٓ  ٚصٚد ٞضی ٝٙتغییشات تؼیاس پاییٗ خٛاٞذ آٔذ .
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فال ٜٚتش ایٗ دس چاته تذِیُ افضایـی تٛدٖ  ,پشٚػ ٝآصٔایؾ  ٚیا تؼت ت ٝكٛست یىپاسچ ٝتا تٛػق ٝتخؾ ٞا ا٘جاْ ٔی ؿٛد و ٝایٗ
٘ٛیذ دٙٞذ ٜیه ٔحل َٛتا ویفیت دس ٞش  Releaseخٛاٞذ تٛد .ت ٝفثاست ػاد ٜتش ت ٝجای تضسیك ویفیت  ,تخؾ ٞا سا تا ویفیت
ٔی ػاصیٓ و ٝایٗ ٞ ٓٞضی ٍٝ٘ ٝٙداسی ٞش تخؾ سا واٞؾ ٔی دٞذ ٔ ٓٞ ٚحلٟ٘ َٛایی تا ویفیت ٔی ؿٛد  ٓٞ ٚتغییشات لاتُ اجشا
خٛاٙٞذ تٛد .دس حاِی و ٝدس سٚؽ پیؾ تیٙی پشٚػ ٝتؼت دس فاص آخش ا٘جاْ ٔی ؿذ .

ت ٝعٛس وّی تشای ٚیظٌی یه ٔتذ تش پای ٝا٘غثاق ػاصی )ٔ (Adaptationی تٛاٖ ٔٛاسد صیش سا تش ؿٕشد:
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ت ٝعٛس خالك ٝدس تفىش چاته ٞذف ایٗ اػت ؤ ٝحلِٛی واسآٔذ تحٛیُ ٔـتشی داد ٜؿٛد ٔ ٚحل َٛواسآٔذ ٔحلِٛی اػت و ٝتا
٘یاص ٞای ٔـتشی ػاصٌاس تاؿذ .تشای ٕٞیٗ اك ٚ َٛاسصؿٟایی تشای دػت یاتی ت ٝایٗ ٔ ٟٓدس تیا٘ی ٝتٛػق ٝچاته آٔذ ٜاػت.
ارزش ّبی تَسعِ ًرم افسار چببک
افراد ٍ تعبهالت تاالتش اص فشآیٙذٞا  ٚاتضاسٞا
ًرم افسار کبرا تاالتش اص ٔؼتٙذ ػاصی جأـ
ّوکبری هطتری تاالتش اص لشاسداد واس
جَابگَیی بِ تغییرات تاالتش اص پیشٚی یه عشح
تا ٚجٛد ایٙى ٝدس ٔٛاسد ػٕت چپ اسصؽ ٞایی ٚجٛد داسد ِٚی
ٔٛاسد ػٕت ساػت اسصؽ تیـتشی تشای ٔا داس٘ذ
اسصؽ افراد ٍ تعبهالت تٔ ٝقٙی ایجاد یه ٔحیظ فقاالٕ٘ٞ ٚ ٝىاسا٘ ٝتیٗ افضای تیٓ ٔی تاؿذ  .اسصؽّوکبری هطتری تٔ ٝقٙی
دػت یاتی ت ٝفیذته ٞای ٔـتشی  ٚایجاد ٘ٛؿ آٚسی ٔی تاؿذ  .اسصؽجَابگَیی بِ تغییرات ٘ ٓٞیض دس جٟت دػت یاتی ت ٝاسصؽ
ٚاالی ًرم افسار کبرآ ٔی تاؿذ.
ت ٝفثاست ػاد ٜتش ٔا تیٕی داسیٓ و ٝتقأالت خٛتی تیٗ افضای آٖ دس جشیاٖ اػت  ٚایٗ تیٓ تا ٌشفتٗ فیذته ٞای ٔـتشی تٝ
فٚست ٔتٛاِی  ٚػاصٌاس وشدٖ ٔحل َٛتا ٘یاصٞای ٔـتشی دس حاَ تٛػق٘ ٝشْ افضاس واسآ ٔی تاؿذ .
 ٕٝٞایٗ ٔٛاسدی و ٝروش ؿذ اسصؽ ٞایی ٔی تاؿٙذ و ٝا٘تؾاس ٔی سٚد یه ػاصٔاٖ چاته تشای خٛد داؿت ٝتاؿذ
ٔٙضَ ٘یؼتٙذ  ٚػاصٔاٖ ٞا ٔی تٛا٘ٙذ اسصؽ ٞای خٛد سا تشای چاته ػاصی خٛد داؿت ٝتاؿٙذ.
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ِٚ .ی ایٟٙا ٚحی

دس وٙاس اسصؽ ٞای ػاصٔاٖ چاته  ۱۲اكُ چاته ٘یض ٚجٛد داسد و ٝػاصٔاٖ ٞای چاته تشای دػت یاتی ت ٝاسصؽ ٞای چاته ٔی
تٛا٘ٙذ پیش ٚآٖ اك َٛتاؿٙذ:
اك َٛتیا٘ی ٝچاته
ٔا اص ایٗ اك َٛپیشٚی ٔی وٙیٓ:
تاالتشیٗ اِٛٚیت ٔا سضایت ٔـتشی اص عشیك
تحٛیُ تٛٔ ٝلـ ٔ ٚذا٘ ْٚشْ افضاس اسصؿٕٙذ ٔی تاؿذ
پزیشائی اص ٘یاصٞای دس حاَ تغییش  ,حتی آٖ ٞایی
و ٝدس اٚاخش تٛػق ٝپذیذ آٚس ٔی ؿ٘ٛذ .فشآیٙذ ٞای چاته
تغییشات سا جٟت سلاتت تش ػش ٔـتشی ٟٔاس  ٚوٙتشَ ٔی ٕ٘ایٙذ
تحٛیُ ٘شْ افضاس واسوٙٙذ ٜغاِثا اص چٙذ ٞفت ٝتا چٙذ ٔاٜ
یه تاس ا٘جاْ ٔی ؿٛد و ٝصٔا٘ثٙذی وٛتا ٜتش تشجیح دادٔ ٜی ؿٛد
ریٙفقاٖ تجاسی  ٚتٛػق ٝدٙٞذٌاٖ تایذ ٞش سٚص ٜدس
ع َٛپشٚط ٜتا  ٓٞواس وٙٙذ
پشٚطٞ ٜا سا تش سٚی افشاد تا اٍ٘یض ٜتٙا وٙیذ ٔ .حیظ الصْ سا
ت ٝآٟ٘ا تذٞیذ  ٚاص ٘یاصٞای آٖ ٞا پـتیثا٘ی ٕ٘اییذ ٚتٝ
آٟ٘ا افتٕاد ٕ٘اییذ تا واسٞا سا ا٘جاْ تذٙٞذ
واسآٔذتشیٗ ٛٔ ٚثشتشیٗ سٚؽ تشای ا٘تماَ  ٚسػا٘ذٖ
اعالفات ت ٝتیٓ تٛػقٌ , ٝفتٍٛی چٟش ٜت ٝچٟش ٚ ٜسٚدسٔ ٚی تاؿذ
٘شْ افضاس واسوٙٙذ ٜاكّی تشیٗ ٔقیاس پیـشفت ٔی تاؿذ
فشآیٙذ ٞای چاته تٛػق ٝپایذاس سا تشٚیج ٔی دٙٞذ .
حأیاٖ ٔاِی  ,تٛػق ٝدٙٞذٌاٖ  ٚواستشاٖ تایذ لادس تٝ
حفؼ ػشفت پیـشفت ثاتتی تشاى یه ٔذت ٘أحذٚد تاؿٙذ
تٛجٔ ٝذا ْٚت ٝتشتشی فٙی  ٚعشاحی خٛب تافث
افضایؾ چاتىی ٔی ؿٛد
اكُ ػادٌی ضشٚسی ٔی تاؿذ
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تٟتشیٗ ٔقٕاسی ٞا ٘ ,یاص ٔٙذی ٞا  ٚعشاحی ٞا اص تیٓ ٞای
خٛد ػاصٔا٘ذ ٜپذیذ آٚس ٔی ؿٛد
دس فٛاكُ ٔٙؾٓ  ,تیٓ تشچٍٍ٘ٛی ٔٛثشتش ؿذٖ تأُ ٚتفىش ٔی ٕ٘ایذ
 ٚػپغ تیٓ سفتاس خٛد سا تش اػاع تاصتاب ایٗ تفىش تٙؾیٓ  ٓٞ ٚػٔ ٛی ٕ٘ایذ
جٕـ ایٗ اسصؽ ٞا  ٚاك َٛدس یه ػاصٔاٖ تافث چاته ؿذٖ آٖ ػاصٔاٖ ٔی ؿٛد .اِثت ٝت ٝایٗ ٘هت ٝتٛجٕ٘ ٝاییذ و ٝػاصٔاٖ چاته
واس ٕ٘ی وٙذ تّى ٝچاته ٔی ؿٛد .
اهب چگًَِ هی تَاى چببک ضذ ؟
تشای چاته ؿذٖ تایذ دس پشٚػ ٝتٛػق ٚ ٝیا حتی ػغٛح والٖ ػاصٔاٖ ٔا٘ٙذ ٔذیشیت ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ی پشٚط ٚ ٜیا ٞش ػغحی اسصؽ
ٞای  ٚاك َٛچاته سفایت ؿ٘ٛذ  ٚدس ٘ؾش ٌشفت ٝؿ٘ٛذ  .ت ٝفثاستی تایذ  ٕٝٞػاصٔاٖ چاته ؿٛد  ٝ٘ ٚفمظ تخؾ یا ٚاحذ تٛػق٘ ٝشْ
افضاس .تٕٞ ٝیٗ دِیُ حشوت ػاصٔاٖ ت ٝػٕت چاته سا تغییش یا ٌ Changeفتٕ٘ ٝی ؿٛد  ٚاص اكغالح  Transformationیا
تح َٛاػتفادٔ ٜی ؿٛد .یقٙی تایذ ػاصٔاٖ دس سا ٜچاته ؿذٖ ٔتح َٛؿٛد .
ًتیجِ گیری
تفىش چاته یه تفىش ٘اب دس صٔی ٝٙتٛػق٘ ٝشْ افضاس ٔی تاؿذ و ٝخشٚجی ٞ ٚذف آٖ اسائ٘ ٝشْ افضاس واسآ ٔی تاؿذ  .دس تفىش چاته
ٞضی ٝٙتٛػق ٝتذِیُ ٘اب ) (Leanتٛدٖ  ٚتحّیُ  ٚعشاحی ػاصٌاس پاییٗ خٛاٞذ تٛد .دس تفىش چاته تذِیُ  Iterationفُٕ وشدٖ
 ٚاستثاط چٟش ٜت ٝچٟش ٜدائٓ تا ٔـتشی  ٚآصٔایؾ یىپاسچ ٝؿاٞذٔ ٜحل َٛتا ویفیت  ٚواسآ خٛاٞیٓ تٛد  .دس  Agileت ٝدِیُ خٛد
ػاصٔا٘ذ ٜتٛدٖ تیٓ ٞا ؿاٞذ ٘فشات  ٚتیٓ ٞای خٛؿحاَ  ٚساضی خٛاٞیٓ تٛد  ٚ .ػاصٔاٖ ٘یض تذِیُ چاته تٛدٖ داسای ػٛد تاالیی
خٛاٞذ تٛد.
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اسکرام چیست؟
اػىشاْ یه چاسچٛب تٛػق٘ ٝشْ افضاس اص ػشی ٔتذٞای تفىش چاته ْی تاؿذ.
اسکرام یک چبرچَة یب فرآیٌذ؟ هسئلِ ایي است
دس ایٗ ٔٛضٛؿ وأال تیٗ ٔتخللاٖ اػىشاْ دٌٚاٍ٘ی ٚجٛد داسد  .اؿخاكی ٔا٘ٙذ وٗ ؿٛئثش ٔ$ثذؿ اػىشاْ  #دائٕا اص ِفؼ چاسچٛب
اػتفادٔ ٜی وٙٙذ  ٚتاویذ ٔی ٕ٘ایٙذ و ٕٝٞ ٝتایذ ایٗ ٔٛسد سا لث َٛداؿت ٝتاؿٙذ ِٚی تقضی دیٍش اص دٚػتاٖ اص ِفؼ فشآیٙذ  ٚیا
ٔتذِٛٚطی تشای اػىشاْ اػتفادٔ ٜی وٙٙذ .
تا اػتٙاد ت ٝاكُ اػىشاْ  ٚتجشتیات دس ایٗ ٔٛسد ٔی تٛاٖ تیاٖ وشد و ٝچاسچٛب فٛٙاٖ ٔٙاػة تشی تشای اػىشاْ خٛاٞذ تٛد .ؿایذ
ػٛاَ پیؾ تیایذ و ٝخٛب چاسچٛب تاؿذ  ,چ ٝفشلی خٛاٞذ وشد ؟ٔایه واٖ ٔی تٛا٘ذ تقشیف خٛتی تشای ؿٕا اسائ ٝدٞذ :
Scrum is a framework. So instead of providing complete, detailed descriptions of how everything
is to be done on the project, much is left up to the team. This is done because the team will know
best how to solve its problem.
تٔ ٝقٙی  :اػىشاْ یه فشیٓ ٚٚسن $چاسچٛبٔ #ی تاؿذ  .پغ ت ٝجای ایٙى ٝاػىشاْ جضئیات دلیك  ٚوأّی دس ٔٛسد ایٙى ٝواسٞا دس
پشٚط ٜچٍ ٝ٘ٛتایذ ا٘جاْ ؿ٘ٛذ  ,تیـتش آٖ سا ت ٝتیٓ ٚاٌزاس ٔی وٙذ  .ایٗ واس فّٕی خٛاٞذ تٛد صیشا تیٓ خٛاٞذ فٕٟیذ و ٝچٍ ٝ٘ٛتٝ
تٟتشیٗ ٘حٔ ٛـىُ خٛد سا حُ ٕ٘ایذ.
تشای ٔثاَ ٔی تٛاٖ جّؼ ٝتش٘أ ٝسیضی اعپشیٙت  #Sprint Planning$سا دس٘ؾش ٌشفت  :دس اػىشاْ آٔذ ٜاػت و ٝخشٚجی ایٗ
جّؼٔ ٝی تٛا٘ذ $تایذی دس واس ٘یؼت  #تقذادی آیتٓ تاؿذ و ٝآٖ ٞا دس اػپشیٙت تقذی پیاد ٜػاصی خٛاٙٞذ ؿذ  .أا دس ٔتذِٛٚطی
ٞای دیٍش ,ضٛاتظ ٚسٚدی  ,تقییٗ ٚؽایف  ,ضٛاتظ خشٚجی  ٚدیٍش ٔؼائُ جّؼ ٝتٚػظ ٔتذِٛٚطی تقییٗ ٔی ؿ٘ٛذ  ٕٝٞ ٚآٟ٘ا الصْ
االجشا ٞؼتٙذ.
ت ٝفثاست ػاد ٜتش  ,دس چاسچٛب ٘ؼخ ٝپیچی ٘ذاسیٓ ِٚی دس ٔتذِٛٚطی ٘ؼخٞ ٝای پیچیذ ٜؿذ ٜالصْ االجشا ٔی تاؿٙذ .
پغ لاتُ ٘تیجٌ ٝیشی اػت و ٝدس چاسچٛب اػىشاْ ,وـف سا ٜحُ تشای ٔـىالت ت ٝتیٓ ٚاٌزاس ٔی ؿٛد  ٚاص ٖ ػخ ٝپیچی $اسائٝ
حُ ٞا #خثشی ٘یؼت  ٚتیـتش ػقی اػىشاْ وـف ٕ٘ ٚایاٖ وشدٖ ٔـىالت ٔی تاؿذ ت ٝجای ایٙىٔ ٝـىالت سا حُ ٕ٘ایذ .
تشای تىٕیُ تقشیف اػىشاْ  ,دس سإٙٞای اػىشاْ وٗ ؿٛئثش  ٚجف ػادسِٙذ چٙیٗ ٔی خٛا٘یٓ:
Scrum employs an iterative, incremental approach to optimize predictability and control risk.
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ت ٝایٗ ٔقٙی و : ٝاػىشاْ تشای تٟی ٝٙػاصی پیؾ تی ٘ی  ٚوٙتشَ سیؼه اص یه سٚؽ تىشاس
 incrementalتٟشٔ ٜی جٛیذ.

ی  -افضایـی یا iterative

تقشیف اػىشاْ ٔا ت ٝایٙجا سػیذ ٜاػت و :ٝاػىشاْ یه چاسچٛب تشای تٛػق٘ ٝشْ افضاس ٔی تاؿذ و ٝاص سٚؽ تىشاسی -افضایـی یا
 Iterative - Incrementalتٟشٔ ٜی جٛیذ .أا دس تقشیف أ َٚغّثی تٛد و ٝدس ایٗ یىی تقشیف ٘یؼت “ :اص ػشی ٔتذٞای تفىش
چاته”.
اػىشاْ یىی اص چاسچٛب ٞای ٔحثٛب  ٚپشواستشد تفىش چاته ٔحؼٛب ٔی ؿٛد.
پغ تشای وأُ وشدٖ تقشیف ٔی تٛاٖ ٌفت  :اسکرام یک چبرچَة تَسعِ ًرم افسار چببک هی ببضذ کِ از رٍش تکراری-
افسایطی یب  Iterative Incrementalبْرُ هی جَیذ.
ٌاٞا دس ٔماالت اػىشاْ ٔی خٛا٘یٓ و ٝاص اػىشاْ ت ٝفٛٙاٖ ٔتذِٛٚطی ػثه یاد ٔی وٙٙذ  .اِثت ٝایٗ ٚصٖ وشدٖ ٔتذ ٞا صیاد دسػت
ٕ٘ی تاؿذ .دسٕٞیٗ تاب ٔی خٛا٘یٓ:
Scrum is an agile framework for completing complex projects.
یا ٌاٞا ٔی ؿٛٙیٓ و ٝتقضی اص افشاد ٔی ٌٛیٙذ و ٝاػىشاْ فمظ تشای پشٚطٞ ٜا  ٚیا ؿشوت ٞای وٛچه ٔٛثش اػت  :دس ٕٞیٗ تاب ٔی
تٛا٘یٓ تٔ ٝثاَ ٞای صیش سجٛؿ وٙیٓ:
پیاد ٜػاصی اػىشاْ دس ٌٌُٛ
اػتفاد ٜیا ٛٞاص اػىشاْ
اػىشاْ دس ٔایىشٚػافت
تجشت ٝاػىشاْ دسsalesforce
ت٘ ٝؾش ٔی سػذ و ٝػثه  ٚػٍٙیٗ وشدٖ اػىشاْ  ٚیا ٔحذٚد وشدٖ آٖ ت ٝپش ٚطٞ ٜای وٛچه واسی اػت غیش فادال٘ ٚ ٝؿایذ وٛتٝ
فىشا٘ .ٝپغ اػىشاْ چاسچٛتی اػت و ٝدس ٘شْ افضاس ٞای پیچیذ ٚ ٜتضسي ٘یض عثك تجشت ٝجٟا٘ی جٛاب خٛاٞذ داد.
ًتیجِ گیری بخص ۱
اسکرام یک چبرچَة تَسعِ ًرم افسار چببک هی ببضذ کِ برای تَسعِ ًرم افسار از رٍش تکراری-افسایطی بْرُ هی
جَیذ .ایي چبرچَة تَاًبیی ادارُ پرٍشُ ّبی کَچک ٍ ّن پرٍشُ ّبی بسرگ را دارا هی ببضذ.
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بخص دٍم
دس تخؾ أ َٚماِ ٝتقشیفی اص اػىشاْ اسائ ٝؿذ .دس تخؾ د ْٚػقی خٛاٞذ ؿذ ؤ ٝثا٘ی  ٚاك َٛاػىشاْ تـشیح ٌشد٘ذ .
اػاع  ٚوُ اػىشاْ ت ٝكٛست ؿىُ صیش ٔی تاؿذ:

اص عشف چپ ؿىُ تاال ؿشٚؿ ٔی وٙیٓ:
دس ػٕت چپ ایٗ فىغ ؿاٞذ ٚجٛد واستشاٖ  ,ریٙفقاٖ ٔ ,ذیشاٖ  ٚدیٍش٘مؾ ٞای ٔٛجٛد ٞؼتیٓ  .ایٗ ٘مؾ ٞا {و ٝؿأُ
دسخٛاػت وٙٙذٌاٖ ٔحل ٚ َٛیا ریٙفقاٖ ٔحل ٚ َٛیا اػتفاد ٜوٙٙذٔ ٜی تاؿذ } اص عشیك ساتظ خٛد یقٙی ٔاِه ٔحل َٛیا
 Product Ownerتا تیٓ تٛػق ٝدٙٞذٔ ٜحل َٛاستثاط تشلشاس ٔی وٙٙذ .
ٕٞا٘غٛس و ٝاؿاس ٜؿذ  POیا ٕ٘ Product Ownerایٙذٌ ٜش ٜٚریٙفقاٖ ٔحلٔ َٛی تاؿذ  .POت ٝفٛٙاٖ یىی اص ٘مؾ ٞای اكّی
دس ٔحیظ اػىشاْ ت ٝحؼاب ٔی آیذ  .ؤ ٝؼّٕا ٞش ٘مؾ تایذ یه ػشی ٚؽیف ٝداؿت ٝتاؿذ وٚ ٝؽایف  POت ٝایٗ ؿىُ ٔی تاؿٗد :



تقییٗ ٞذف  ٚچشایی ٞذف تشای تیٓ؟ $أ ٚملذ ٟ٘ایی سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ ِٚی ت ٝایٗ واس ٘خٛاٞذ داؿت و ٝچٍ ٝ٘ٛتیٓ ٔی
خٛاٞذ ت ٝآ٘جا دػت یاتذ#
اِٛٚیت تٙذی.

اٞذاف  ٚخٛاػتٞ ٝای ٔاِه ٔحل َٛدس یه ِیؼت ت٘ ٝاْ ته الي ٔحل َٛیا  Product Backlogجٕـ آٚسی ٔی ؿ٘ٛذ  .تٝ
فثاست ػاد ٜتش  Product Backlogؿأُ تٕاْ خٛاػتٚ ٚ ٝیظٌی ٞای ٔٛسد ٘ؾش ٔاِه ٔحل َٛتشای ٌٙجا٘ذٖ دس ٔحلٛٔ َٛسد
٘ؾش ٔی تاؿذ .أا ایٗ ِیؼت تایذ ٔشتة ؿٛد ِٚی تش چ ٝاػاػی ؟ ایٙىاس ٘یض تٔ ٝاِه ٔحلٔ َٛح َٛؿذ ٜاػت تا ا ٚدسخٛاػت ٞای
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خٛد سا تش اػاع اَٚٚیت ٞای تجاست خٛد  ٚیا ریٙفقاٖ خٛد تقییٗ وٙذ  .ؿایذ ػٛاَ ٔغشح ؿٛد و ٝچ٘ ٝیاصی ت ٝاِٛٚیت تٙذی
اػت؟
اص آ٘جایی و ٝفمظ " ۲۰اص ٚیظٌی ٞای اسائ ٝؿذ ٜدس لاِة ٔحل َٛتشای ٔـتشی تا إٞیت  ٚتا اسصؽ ٔی تاؿٙذ چشا ٘ثایذ ایٗ ٚیظٌی
ٞا سا لثُ اص دیٍش ٚیظٌی ٞای غیش ضشٚسی اسائ  ٜداد  .ت ٝایٗ فُٕ دس ٚالـ تضٕیٗ تاصٌـت ػشٔایٔ ٝی ٌٛیٙذ ٞ .ش چمذس صٚدتش
٘یاصٞای اكّی ٔـتشی سا سفـ وٙیذ تشٌـت ػشٔای ٝصٚدتش ا٘جاْ خٛاٞذ ؿذ .
أا فال ٜٚتش ٔاِه ٔحل٘ َٛمـی ت٘ ٝاْ تیٓ ٚجٛد داسد و ٝواس ا ٚتٛػقٔ ٝحلٛٔ َٛسد ٘ؾش خٛاٞذ تٛد  .ایٗ تیٓ ٔی تٛا٘ذ ؿأُ
تٕاْ ٘مؾ ٞای تٛػق٘ ٝشْ افضاس ٔا٘ٙذ تش٘أٛ٘ ٝیغ  ,تحّیُ ٌش  ٚعشاح  … ٚ DBA,تاؿذ .تیٓ دس كٛست ٚجٛد ٘فشات صیاد ٔی
تٛا٘ذ ت ٝچٙذیٗ تیٓ ٔجضا ٘یض تمؼیٓ ؿٛد  .تقذاد ٘ ۵-۹فش تشای ٞش تیٓ تشجیح دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ  .تیٓ ٞای اػىشاْ تش خالف دیٍش تیٓ
ٞا دٚ ٚیظٌی اػاػی داس٘ذ :


 Self-Organizeیب خَد سبزهبًذُ ّستٌذ .اص ٔتذ ٔذیشیت  Micromanagementیا ٔذیشیت دػتٛس-وٙتشَ
تشای ایٗ تیٓ ٞا اػتفادٕ٘ ٜی ؿٛد  ٚایٗ تیٓ ٞا خٛد-ػاصٔا٘ذٔ ٜی تاؿٙذ  .دس ٚالـ ت ٝایٗ تیٓ ٞا فمظ ٌفتٔ ٝی ؿٛد وٝ
ٔی خٛاٞیٓ چ ٝواسی ا٘جاْ دٞیٓ  ٝ٘ ٚایٙى ٝتٍٛییٓ ایٗ واس سا ا٘جاْ تذ ٚ ٜای ٓٞ ٍٝ٘ٛٙا٘جاْ تذ.ٜ



 Cross-Functionalکبر هی کٌٌذ  .افضای ٞش تیٓ ت ٝكٛست  Incrementalدس فىش پیاد ٜػاصی یه ٚاحذ وٛچه
ت٘ ٝاْ ٔ Storyی تاؿٙذ ٞ .ش  Storyدس ٚالـ ٔی تٛا٘ذ یه فّٕیات ٔحل َٛدس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد .ایٗ تیٓ ٞا تش خالف تیٓ
ٞای دیٍش ؤ ٝقٕٛال ت ٝكٛست  Componentواس ٔی وٙٙذ ٞ ٚذفـاٖ تىٕیُ جضئی اص ٔحلٞ َٛؼت ٔی تاؿٙذ.

اص جّٕٚ ٝؽایف ایٗ ٘مؾ ٔی تٛاٖ تٛٔ ٝاسد صیش اؿاس ٜوشد:



تقییٗ وشدٖ ایٙى ٝچٔ ٝمذاس واس ٔی تٛا٘ٙذ دس عی یه اػپشیٙت ٞ ۴-۲$فت #ٝا٘جاْ دٙٞذ.
چٍ ٝ٘ٛتایذ واسٞا سا ا٘جاْ دٙٞذ.

اػپشیٙت دس اػىشاْ ٕٞاٖ ٞ Iterativeایی ٞؼتٙذ و ٝدس تاال روش ؿذ  .ایٗ تىشاسٞا ٔقٕٛال دس اػىشاْ تیٗ ٞ ۲-۴فت ٝیىثاس ا٘جاْ
ٔی ؿٛد  .دس ؿشٚؿ ٞش اػپشیٙت ٔمذاسی دسخٛاػت ٔـتشی ) (User Storyتا تٛج ٝت ٝؽشفیت تیٓ ػشفت تیٓ یا Velocity
ا٘تخاب ٔی ؿ٘ٛذ  ٚدس ِیؼت  Sprint Backlogلشاس ٔی ٌیش٘ذ .ایٗ ِیؼت ؿأُ تٕاْ دسخٛاػت ٞای ٔـتشی ٔی ؿٛد و ٝتیٓ
ٔتقٟذ ؿذ ٜاػت و ٝدس ایٗ اػپشیٙت پیاد ٜػاصی ٕ٘ایذ.
دسخٛاػت ٞای ٔـتشی چ ٝدس  ٚ Product Backlogچ ٝدس  Sprint Backlogدس لاِثی ت٘ ٝاْ  ٍٝ٘ User Storyداسی ٔی
ؿ٘ٛذ  ٚت ٝفثاستی تٞ ٝش آیتٓ  Backlogیه ٌ User Storyفتٔ ٝی ؿٛد ٘ .ىت ٟٓٔ ٝدس ٔٛسد  User Storyایٗ ٔی تاؿذ وٝ
ایٗ تٛضیحات تایذ ت ٝكٛست فالئٓ تجاسی ٔ ٚـتشی ف ٟٓتاؿٙذ  ٝ٘ ٚاختلاسات فٙی ٔ .قٕٛال تٟتش اػت خٛد ٔاِه ٔحل َٛایٗ
تٛضیحات سا دس حضٛس تیٓ آٔاد ٜوٙذ.
تشای ایٙى ٝتتٛاٖ ٔیضاٖ ؽشفیت تیٓ ٔ ٚیضاٖ تٟشٚ ٜس ی آٖ ٞا سا ػٙجیذ تایذ تٞ ٝش داػتاٖ واستش یه ٚصٖ اعالق ؿٛد ٚ .احذ ایٗ
ٚصٖ ٔ Story Pointی تاؿذ  .أا دس تاس٘ ٜحٚ ٜٛصٖ دادٖ ٞش داػتاٖ  :ػاد ٜتشیٗ دسخٛاػت ٔـتشی سا ا٘تخاب وٙیذ  .ت ٝآٖ
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Story Point 2تذٞیذٛٔ .اسد دیٍش تایذ تش اػاع ساتغ ٝػختی آٖ ٞا تا ایٗ داػتاٖ ٚصٖ دٞی ؿ٘ٛذ ٛٔ .سد تقذی سا ا٘تخاب وٙیذ
اٌش د ٚتشاتش ػخت تش اص ایٗ داػتاٖ تٛد ت ٝآٖ  ٚ ۴اٌش وٕی ػخت تٛد ت ٝآٖ  ٚ ۳اٌش ت ٝػختی ایٗ داػتاٖ تٛد ت ٝآٖ  ۱تذٞیذ.

ٕٞا٘غٛس و ٝدس تاال روش ؿذ “دس ؿشٚؿ ٞش اػپشیٙت ٔمذاسی دسخٛاػت ٔـتشی ) (User Storyتا تٛج ٝت ٝؽشفیت تیٓ ا٘تخاب ٔی
ؿ٘ٛذ”  .ؽشفیت تیٓ ٕٞاٖ ػشفت تیٓ خٛا٘ذٔ ٜی ؿٛد  .ت ٝفثاست ػاد ٜتش تیٓ دس عی اػپشیٙت ٞ ۴فت ٝای چٙذ Story point
ٔی تٛا٘ذ ا٘جاْ تذٞذ؟ تقییٗ ایٗ ٔیضاٖ تشای ٞش تیٓ ت ٝد ٚسٚؽ أىاٖ داسد :



تقییٗ ؽشفیت اػپشیٙت تا تٛج ٝت ٝفّٕىشد تیٓ دس اػپشیٙت ٞای لثّی
تقییٗ ؽشفیت تیٓ تش اػاع تٛاٖ ٘یشٚی واس ٔٛجٛد ٔ ٚیضاٖ تٛج ٝآٖ ٞا ت ٝواس

 User Storyسا اص داخُ
ت ٝعٛس خالك ٝتیٓ تش اػاع ؽشفیت  ٚیا ػشفت خٛد  ٚسفایت اِٛٚیت ٞای ٔاِه ٔحل َٛتقذادی
 Product Backlogا٘تخاب  ٚت ٝداخُ  Sprint Backlogوپی ٔی وٙذ .ایٗ فقاِیت دس عی جّؼ ٝتش٘أ ٝسیضی اػپشیٙت  ٚیا
 Sprint Planningا٘جاْ ٔی ؿٛد  .ایٗ جّؼ ٝدس اتتذای ٞش اػپشیٙت تشٌضاس ٔی ؿٛد.
دس ٌاْ تقذی تیٓ ؿشٚؿ ت ٝپیاد ٜػاصی ٞش یه اص ٞ User Storyای ٔٛجٛد دس  Sprint Backlogخٛاٞذ وشد  .تشای ایٙىٝ
افضای تیٓ افالْ وٙٙذ و ٝچ ٝواسی سا ا٘جاْ داد ٜا٘ذ  ٚچ ٝواسی سا ٔی خٛاٙٞذ ا٘جاْ تذٙٞذ جّؼ ٝای تا فٛٙاٖ جّؼ ٝسٚصا٘ٝ
اػىشاْ  ٚیا جّؼ ٝػشپایی سٚصا٘ ٝدس ٞش سٚص ٔقٕٛال دس ؿشٚؿ سٚص واسی تٔ ٝذت حذاوثش  ۱۵دلیم ٝتشٌضاس ٔی ؿٛد  .دس ایٗ جّؼٝ
ٞش وغ  ۳ػٛاَ اكّی ٔغشح  ٚت ٝآٖ ٞا جٛاب ٔی دٞذ:




دیشٚص چ ٝواسی ا٘جاْ دادْ
أشٚص چ ٝواسی ٔی خٛا ٓٞا٘جاْ تذٓٞ
چٛٔ ٝا٘قی دس پیؾ س ٚداسْ  ٚتا چٛٔ ٝاسد پیؾ تیٙی ٘ـذ ٜای تشخٛسد وشد ٜاْ ؟

عشح ایٗ ػٛاالت تشای ایجاد ؿفافیت ٚ ٚضٛح فّٕىشد تیٓ ٔی تاؿذ  .ایٗ فُٕ تافث طَ ؿذٖ تیـتش تیٓ ٔی ؿٛد .
دس ٟ٘ایت دس صٔاٖ اتٕاْ صٔاٖ اػپشیٙت  ,تیٓ الذاْ ت ٝآٔاد ٜػاصی یه دٔ ٛاص ٔٛاسد تىٕیُ ؿذ ٜعی اػپشیٙت ٔی وٙذ  .ایٗ دٔٛ
عی یه جّؼ ٝتا فٛٙاٖ  Sprint Reviewیا تاصتیٙی اػپشیٙت ت ٝدیذٌاٖ ٔـتشی و دیٍش تیٓ ٞا ٌزاؿتٔ ٝی ؿٛد ٞ .ذف ایٗ
جّؼ ٝدسیافت تاصخٛسدٞای ٔاِه ٔحل ٚ َٛدیٍش ٘فشات حاضش دسجّؼٔ ٝی تاؿذ  .تیٓ تاصخٛسد ٞای دسیافتی سا ٔغت ٓٙؿٕشد ٚ ٜآٖ
ٞا سا دس  Product Backlogافٕاَ ٔی ٕ٘ایذ  ٚایٗ ساٞی تشای دسیافت  ٚوٙتشَ تغییشات ٔی تاؿذ .
آخشیٗ جّؼ ٝتقذ ا ص اتٕاْ ٞش اػپشیٙت  ,جّؼ Scrum Retrospective ٝیا تاص ٍ٘شی فّٕىشد ٔی تاؿذ  .ایٗ جّؼ ٝفشكتی تا
 .دس ایٗ جّؼ ٝفّٕىشد ٞای اػپشیٙت
اسصؽ تشای تٟثٛد فّٕىشد تیٓ ٔی تاؿذ ٔ ٚقٕٛال فمظ تیٓ دس ایٗ جّؼ ٝحاضش ٔی ؿٛد
تشسػی  ٚتشای آیٙذ ٜیه سا ٜحّی عشح ٔی ؿٛد  .دس ایٗ جّؼ ٝػٛاَ ٞایی ٔا٘ٙذ ایٗ ٞا ٔغشح ٔی ؿٛد :


وذأیه اص فّٕىشدٞای ٔا دسػت تٛد
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وذأیه اص فّٕىشدٞای ٔا ٘یاص ت ٝاكالح داسد
چ ٝتٟثٛدٞایی سا ٔی تٛاٖ تشای آیٙذ ٜدس ٘ؾش ٌشفت

تٟثٛد ٞا  ٚسا ٜحُ ٞای وـف ؿذ ٜدس ایٗ جّؼ ۲ ٝػافت ٝتٔ ٝشٚس دس اػپشیٙت ٞای تقذی افٕاَ ٔی ؿ٘ٛذ.

فال ٜٚتش خٛد تیٓ ٘مـی ت٘ ٝاْ  Scrum masterیا ٔذیش اػىشاْ دس داخُ تیٓ ٚجٛد داسد ٕٞ .ا٘غٛس و ٝاص فٛٙاٖ ایٗ ٘مؾ لاتُ
ٔالحؾ ٝاػت واس ایٗ ٘مؾ ٔذیشیت پشٚػ ٝاػىشاْ ٔی تاؿذ  .اٚال ا ٚپشٚػ ٝاػىشاْ سا دس ػاصٔاٖ وّیذ ٔی ص٘ذ  ٚثا٘یا ا ٚوٙتشَ ٔی
وٙذ و ٝآیا تیٓ ٔ ٚاِه ٔحل, َٛاػىشاْ سا دسػت ا٘جاْ ٔی دٙٞذ ؟ فال ٜٚتش ایٗ ٞا ٚؽیف ٝحزف ٔٛا٘ـ اص ػش تیٓ دس سا ٜفشآیٙذ
اػىشاْ ٘یض تش فٟذٔ SM ٜی تاؿذ .تشای ٞش تیٓ تایذ یه  ٚ SMیه ٔ POجضا ٚجٛد داؿت ٝتاؿذ.
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 Iterativeیب Incremental
یىی اص ػٛاالت اكّی و ٝدس ٍٙٞاْ ػٛئیچ اص سٚؽ ٞای لذیٕی تٝ

اػىشاْ تا آٖ ٔٛاجٔ ٝی ؿٛیٓ $ Incrementalافضایـی#

تٛدٖ  ٚیا $ Iterativeتىشاسی – چشخـی #تٛدٖ اػىشاْ اػت  .ت ٝفثاست دیٍش ٔا لشاس اػت ت ٝوذأیٗ سٚؽ واس وٙیٓ ؟
تقشیف ٔذَ تىشاسی  ٚافضایـی دس ؿىُ صیش وأال ٔـٟٛد اػت:

ٕٞا٘غٛس ؤ "100 ٝتٛج ٝؿذ ٜایذ ٞش دٚس سٚؽ دلیما ٔقىٛع یه دیٍش فُٕ ٔی وٙٙذ

وُ

 .دس سٚؽ افضایـی ٞذف تٛػق ٝیه

ٔحل َٛاػت أا تى ٝتى . ٝت ٝفثاست دیٍش ٔا آخش واس سا ت ٝكٛست لغقی ٔی دا٘یٓ ٕٞ$ا٘غٛس و ٝدس تلٛیش ٔقّ ْٛؿذ ٜاػت  #پغ
٘ؼثت ت ٝدا٘ؾ اِٚی ٚ ٝوإّٔاٖ  ,دس حاَ تىٕیُ لؼٕتی اص ٔحل َٛت ٝكٛست  ٚ "100وأُ ٞؼتیٓ  .اٌش دلت وٙیذ دس ٔتذ
افضایـی دس ػٔ ٝشحّٔ ٝا ت٘ ٝماؿی دػت پیذا وشدیٓ  .اِثت ٝدس ٔشحِ ٝلؼٕتی $تى ٝای  #اص ؿىُ ت ٝكٛست وأُ تٕاْ ؿذ ٜاػت .
 .ایٗ ٘ٛؿ ٔتذ
یقٙی دس ٔشحّ ٝد ْٚدیٍش ٘یاص ٘یؼت ٔا تش سٚی چـٓ ٞا دٚتاس ٜواس وٙیٓ صیشا و ٝدس ٔشحّ ٝلثُ تٕاْ ؿذ ٜاػت

٘یاصٔٙذ یه دیذ وّی  ٚوأُ اص ٘تیجٟ٘ ٝایی ٔی تاؿذ  .یقٙی تذ ٖٚعشاحی  Up-frontلثُ اص ؿشٚؿ ت ٝپیاد ٜػاصی چٙیٗ ٔتذی
أىاٖ پزیش ٕ٘ی تاؿذ.
ِٚی دس ٔتذ د ْٚیا ٕٞاٖ تىشاسی یا چشخـی ؿاٞذ ایٗ ٞؼتیٓ و ٝدس ٞش تىشاس وُ فىغ ؿاٞذ دٌشٌ٘ٛی ٔی تاؿذ  .یقٙی ٔا دس
 " 100ؿىُ  .ایٗ ٘ٛؿ ٔتذ
ٞش تىشاس تش سٚی وُ فىغ واس وشد ٜایٓ  ٚدس آخش تىشاس وُ فىغ آٔاد ٜاػت ِٚی ٘ ٝت ٝكٛست
ٚاتؼت ٝت ٝخشٚجی تىشاس لثّی اػت  .ت ٝفثاست ػاد ٜتش دس ا َٚواس ٔا فمظ ٔی خٛاٞیٓ فىغ یه صٖ سا تىـیٓ ِٚی عشح ٟ٘ایی دس
رٕٙٞاٖ ٚجٛد ٘ذاسد یقٙی دا٘ـٕاٖ وأُ ٘یؼت ٞ .ش ٔش حّ ٝای و ٝت ٝجّٔ ٛی سٚیٓ یاد ٔی ٌیشیٓ  ٚتش اػاع یادٌیشی ٞا ٔشحّٝ
تقذی سا ؽسٚؿ ٔی وٙیٓ  .ایٗ ٕٞاٖ تاصخٛسد  ٚتاصتیٙی ٞایی ٞؼت و ٝدس اػىشاْ ا٘جاْ ٔی ؿٛد.

خٛب ؿایذ االٖ تتٛا٘یذ تٍٛییذ و ٝاػىشاْ تشپای ٝوذاْ سٚؽ ٔی تاؿذ ؟ تّی  ,اػىشاْ تشویثی اص ٞش دٚسٚؽ ٔی تاؿذ $ .دسػت ٌفتٝ
تٛدیذ ؟ . #ت٘ ٝؾش ٔی سػذ ٔتٛج ٝؿذ ٜتاؿیذ وٞ ٝش دٚسٚؽ یه ػشی ٔقایة ٔ ٚضایای تضسي داس٘ذ:
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دس سٚؽ افضایـی ٔا تخـی اص ٔحل َٛسا ت ٝكٛست وأُ تٕاْ ٔی وٙیٓ ٔ$ضیتِٚ #ی ایٗ تٕاْ وشدٖ ٘یاصٔٙذ یه دا٘ؾ وأُ ٚ
فشاٌیش ٘ؼثت ت ٝوُ ٔحل َٛاػت و ٝایٗ ٔحل َٛجض تا عشاحی ٞای

 Up-frontأىاٖ پزیش ٘خٛاٞذ تٛد $فیة { #لاتُ روش

اػت و ٝفیة عش احی  Up-frontایٗ اػت و ٝدس فاص ؿشٚفی پشٚط ٜصٔا٘ی صیادی تشای ای ٍٝ٘ٛٙعشاحی ٞا تایذ كشف ؿٛد و ٝجض

تّف وشدٖ ٚلت چیضی ٘یؼت }  .أا دس سٚؽ تىشاسی ٔا ٘یاصی ت ٝعشاحی ٘ Up-frontخٛاٞیٓ داؿت صیشا سفت ٝسفت ٝعشاحی
ٔیىٙیٓ و ٝاكالحا ت ٝایٗ ٘ٛؿ عشاحی  Just-In-time-Designاعالق ٔی ؿٛد ِٚ .ی دس ای ٍٝ٘ٛٙعشاحی ٔی تٛا٘یٓ دس داْ

واسٞای  "95تیفتیٓ $ؿایذ دیذ ٜتاؿیذ و ٝپشٚط ٜدس دٔ ٚا ٜتٔ "95 ٝی سػذ ِٚی  "5پشٚطٔ 4 ٜا ٜعٔ َٛی وـذ و ٝایٗ ٕٞاٖ داْ
 "95اػت وٞ ٝیچ ٚلت تٕاْ ٕ٘ی ؿٛد #
اػىشاْ تشای ایٙى ٝتتٛا٘ذ سٚؽ وأّی تاؿذ اص ٞش د ٚسٚؽ ت ٝس ٜجؼت ٝاػت  .اػپشیٙت ٞای یه پشٚطٕٞ ٜاٖ تىشاس ٞای ٔی تاؿٙذ
 ٚا٘جاْ دادٖ ٚیظٌی داخُ ٞش اػپشیٙت ٔذَ افضایـی خٛاٙٞذ تٛد  .ت ٝفثاست ػادتش دس داخُ یه تىشاس وٕٞ ٝاٖ اػپشیٙت ٔی

تاؿذ ٔا ؿاٞذ ٔذَ افضایـی خٛاٞیٓ تٛد.

د٘ ٚىت ٝاػاػی اص ٘ٛؿتٞ ٝای تاال لاتُ اػتٙثاط خٛاٞذ تٛد وٞ ٝذف ٔٗ اص ٍ٘اسؽ ایٗ ٔماِ ٝفمظ تثییٗ إٞیت ایٗ ٔغاِة تٛدٜ
اػت  ٝ٘ ٚاسائ ٝیه ػشی تقشیف والػیه:
ٚ .1یظٌی ٞای داخُ ٞش اػپشیٙت صٔا٘ی و ٝتٛػظ یه ٘فش اص افضای تیٓ تشای پیاد ٜػاصی ا٘تخاب ٔی ؿ٘ٛذ تایذ ت ٝكٛست افضایـی
واس تـ٘ٛذ  .یقٙی ایٙى ٝتایذ تٕاْ ؿٛد یقٙی ٚیظٌی ٞای  Doneؿذٖ سا پیذا وٙذ  ٚوٙاس ٌزاؿت ٝؿٛد  ٝ٘ ٚایٙى ٝچٙذ سٚصی واس
ؿٛد تقذ  ٚ Stand-Byواس تشٚی ٚیظٌی دیٍش  ٚتقذ ػٛییچ تٚ ٝیظٌی لثّی  ٚچٙذ سٚصی دٚتاس ٜواس  ٚتقذ دٚتاسStand-By . ٜ
تش٘أٛ٘ ٝیغ تایذ ٚؽایف خٛد سا دس لثاَ ٚیظٌی تٕاْ وٙذ  ٚتالفاكّ ٝتؼت ٞای الصْ تش سٚی ٚیظٌی تایذ ا٘جاْ ؿٛد  ٚخالكٞ ٝش
واسی و ٝالصْ اػت و ٝایٗ ٚیظٌی  Doneؿٛد تایذ پی دس پی  ٚتذٚ ٖٚلف ٝا٘جاْ ؿٛد تا ػٙت حؼ ٝٙافضایـی ت ٝجا آٚسد ٜؿٛد.
 .2اػپشیٙت ٞا سٚح اػىشاْ ٞؼتٙذ ٔ .ا تىشاسی یا چشخـی واس ٔی وٙیٓ تا یاد تٍشیٓ  ٝ٘ ٚایٙى ٝصٚد ت ٝص ٚد یه ػشی ٚیظٌی ت ٝدسد
٘خٛس تحٛیُ ٔـتشی تذٞیٓ ٔ .ا تشآیٙذ یه اػپشیٙت سا تحٛیُ ٔـتشی ٔی دٞیٓ ٕٞ ٚشأ ٜـتشی اػپشیٙت  ٚتشآیٙذ اػپشیٙت سا
تاصتیٙی ٔی وٙیٓ تا یاد تٍشیٓ  .یاد ٌیشی ٔٙؾٛس  ,اؿتثاٞات ٘یؼت  .تّى ٝیاد ٔی ٌیشیٓ و ٝچٍ ٝ٘ٛیه ٔحل َٛتا اسصؽ تشای
ٔـتشی اسائ ٝتذٞیٓٔ .ایه و ٗٞٛاكالح تا اسصؽ داسد. Get Feedback, Learn and Adapt.
اػىشاْ ٚالقا صیثاػت ٔ .ا افضایـی واس ٔی وٙیٓ و ٝتتٛا٘یٓ یه ػشی ٚیظٌی ٞای ٔحل َٛسا ت ٝكٛست وأُ ؿذ ٜدس آخش اػپشیٙت
تشای تاصتیٙی تٔ ٝـتشی اسائ ٝدٞیٓ  .تىشاسی واس ٔی وٙیٓ و ٝتتٛا٘یٓ تاصخٛسدٞای ٔـتشی سا دسیافت وٙیٓ.
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