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 اسکرام راهنمایهدف از 
ها، نقش یدربرگیرندهاین تعریف  .تاسکرام اس فِتعری شامل راهنمااین  .پیچیده است تی توسعه، تحویل و نگهداری محصوالاسکرام چارچوبی برا

راهنمای  .اندداده توسعهاسکرام را ، 2ف سادرلندو جِ 1ربِن شوئِکِ .زندمیرا به هم گره  هاآناست که ی قوانینبه همراه   اسکرامرویدادها، مصنوعاتِ

 .دکننتضمین و پشتیبانی می م راهنمای اسکرام راها باهآن .است شدهتدویننوشته و  هاآنتوسط  نیز اسکرام

 تعریف اسکرام
، دهندمیاالترین ارزش ممکن ارائه محصوالتی با ب خالقانهپربار و  یکه به شکلدرحالیتوانند که در آن افراد می چارچوبی است :اسکرام )اسم خاص(

 .دحل کنن نیز را 3پذیر سازگار ۀمشکالت پیچید

 :اماسکر

 .توزن اسسبک •

 .تآن ساده اس فهم •

 .تتسلط بر آن دشوار اس •

اسکرام  .است قرارگرفته مورداستفادهمحصوالت پیچیده   کار بر رویبرای مدیریتِ 1990دهه  یلااز اواست که  دیاسکرام یک چارچوب فراین

م اسکرا .ها و فرآیندهای گوناگونی را بکار ببندیدتوانید تکنیکبلکه چارچوبی است که در آن می .نیست شدهمعینشی تکنیک و یا رویک فرآیند، 

 طوربهمحصول، تیم و محیط کاری را  توانیدمی، بنابراین کندمی ترواضحما را نسب به هم کاری ش هایروشدرجه سودمندی مدیریت محصول و 

 .مستمر بهبود ببخشید

های درون هر یک از مؤلفه .شده استتشکیلها مرتبط با آنقوانین رویدادها، مصنوعات و  ،هانقش به همراه های اسکرامم از تیمچارچوب اسکرا

 .هستندضروری  آن عملکرد صحیحو  کند که برای موفقیت اسکرامخاص را دنبال می مقصودیاین چارچوب، 

در متن این راهنما به  .کندمی ا را مدیریتهتعامالت بین آنروابط و وعات آن را به هم متصل کرده و ها، رویدادها و مصناسکرام نقش ینِقوان

 .تشده اسوصیف همین قوانین پرداختهتشریح و ت

 .اندشدهتوصیفو در جای دیگری  اندمتنوع اسکرام چارچوب از «استفاده»خاصِ  هایشیوه

 اسکرام هایکاربرد
در سرتاسر جهان وسیعی  هایحوزهاز اسکرام در  تاکنون 1990یدهه اوایلاز  .محصوالت به وجود آمدتوسعه و  مدیریتبرای  ابتدا در اسکرام

 :ازجمله، است شدهاستفاده

 ؛پذیرتحقق لِمحصو هایقابلیتو  هافناوری ،او شناسایی بازاره کاوش .1

 .هابهسازیتوسعه محصوالت و  .2

                                                                    

1 Ken Schwaber 
2 Jeff Sutherland 
3 Complex Adaptive Problems 
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 .زرو درمتناوب  ندین بار، چهابهسازی محصوالت و انتشار .3

 ل؛ و،ز محصواستفاده اعملیاتی برای  هایمحیط( و سایر تقاضامحور، یمن، ابرخط) یابر بسترهای توسعه و نگهداری .4

 .تمحصوال بازآفرینیو  نگهداری .5

، بازاریابی، مدیریت هادولتمدارس، توسعه تعاملی، خودروهای خودران،  هایشبکه، توکار افزارهاینرم، افزارسخت، افزارنرماسکرام برای توسعه 

 .تاس قرارگرفته مورداستفاده، گیریممیبکار  ماناجتماعیگی شخصی و روزانه در زند صورتبه آنچه هر تقریباًو  هاسازمانعملکرد 

اثبات به  با پیچیدگی مواجههاسکرام در  فواید هرروز ،هاآنبین  وانفعاالتفعلو  ، بازارفنّاوریمحیطی،  هایپیچیدگیافزایش پرشتابِ  باوجود

 .رسدمی

محصوالت، خدمات و مدیریت  برایحال حاضر، اسکرام  در .تاس شدهشناخته مؤثر ،چرخشی و افزایشی صورتبهدانش  در انتقال ویژهبهاسکرام  

 .گیردمیقرار  مورداستفادهوسیعی  طوربه مادر هایسازمان

در یک، چند  قوت اطاین نق .است ی پذیرو سازگار منعطفتا حد زیادی  تنهاییبهاین تیم  .تیم کوچک از افراد استیک اسکرام  و اساس ماهیت

از طریق این افراد  .دهستن پابرجاهمچنان نیز  کنندمیو نگهداری  منتشررا توسعه،  هزاران نفرکاری  محصوالتِ که کار و هاتیماز  ایشبکهیا 

 .کنندمیهمکاری تعامل و  باهم ،هدفمند انتشارِ هایمحیطو  توسعه یپیچیده هایمعماری

 .نظیر موارد باال است ایپیچیدهکارهای  ، اشاره بهشدهاستفادهی اسکرام راهنما که در «توسعه دادن»و  «هتوسع»کلمات  مقصود از

 اسکرامنظریه 
کند که دانش از تجربه حاصل گرایی تأکید مینظریه تجربه .تبنانهاده شده اس« گراییتجربه»ا ی تجربی فرآیند شالوده اسکرام بر پایه نظریه کنترل

استفاده از یک روش چرخشی، افزایشی  مخاطراتو کنترل  یبینسازی پیشبهینه برایاسکرام  .تها اسگیری بر اساس دانستهتصمیمشود و می

 .دکنمی

 .ی، بازرسی و سازگارشفافیت :کندرکن اساسی تقویت می هر نوع اجرای مبتنی بر نظریه کنترل فرآیند تجربی را سه

 شفافیت
یک  توسط هاجنبهایجاد شفافیت مستلزم تعریف آن  .شفاف باشد مشاهده وقابل هستندمسئول نتایج  هبرای کسانی کباید مهم فرآیند  هایجنبه

 .دشود داشته باشنی ازآنچه دیده میاستاندارد مشترک است تا همگان درک مشترک

 :مثالعنوانبه

 ؛ و،به اشتراک گذاشته شود تمام ذینفعانباید توسط  کندمیمشترک که به فرآیند اشاره  زبانیک •

را میان خود به  «شدهانجام»از  مشترک ید باید تعریفکننرا بازرسی می شدهحاصلکه فرآورده  هاییآندهند و کسانی که کار را انجام می •

 .داشتراک بگذارن

 بازرسی
، نامطلوب هایاسازگارینبرای شناسایی  ،با یک هدف اسپرینت قیاسرا در  مصنوعات اسکرام و پیشرفت کارها طور مداومبهباید  اسکرام کاربران

 ها زمانیبررسی .شودمسیر کار اصلی  درتبدیل به مانعی خود که عملیات بازرسی قدر مکرر باشد نباید آن هاآنی هابازرسی .موردبررسی قرار دهند

 م بپذیرند.انجا کار بزنگاه درو بازرسان باتجربه خواهند بود که توسط  ترمفید
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 سازگاری
پذیرش شدن شده و ادامه فرآیند به همین شکل باعث غیرقابلقبول خارجاز حدود قابلفرآیند یک یا چند جنبه از که  دهد تشخیص بازرساگر 

ترین زمان ممکن صورت گیرد تا باید در سریع تصحیح .شود باید اصالح شودشود، فرآیند یا آنچه فرآیند بر روی آن انجام میمحصول تولیدی می

 .شودگیری نحرافات بیشتر جلواز ا

 .شده، تجویز کرده استها  اشارهبه آن« رویدادهای اسکرام»طور که در بخش اسکرام چهار رویداد رسمی را برای بازرسی و سازگاری، همان

  ریزی اسپرینتبرنامه •

  اسکرام روزانه •

  بازبینی اسپرینت •

  بازاندیشی اسپرینت •

 های اسکرامارزش
حقق شود، ارکان شفافیت، بازرسی و سازگاریِ و مو احترام، توسط تیم اسکرام مجسم  بودن بازمانند تعهد، شجاعت، تمرکز،  هاییارزشوقتی 

، کنندمیو مصنوعات اسکرام کار  هانقشاعضای تیم اسکرام وقتی با رویدادها،  .اسکرام، پدیدار شده و موجب ایجاد اعتماد برای همه خواهد شد

 .گیرندمیکشف کرده و یاد را  هاارزشاین 

یابی برای دست شخصهبهافراد  .ها داردکارگیری آنی موفق از اسکرام بستگی به افزایش سطح مهارتِ افراد در اُنس با این پنج ارزش و بهاستفاده

همه بر روی  .دارندا مسائل دشوار را وپنجه نرم کردن باعضای تیم اسکرام شجاعت انجام کارِ درست و دست .شوندبه اهداف تیم اسکرام متعهد می

های حین کار، باز عمل ی کارها و چالشتوافق دارند که نسبت به همهشان نفعانتیم اسکرام و ذی .تمرکز دارند سپرینت و اهداف تیم اسکرامکارِ ا

 باشند. یمستقل افرادتا بتوانند  گذارندمییکدیگر احترام  بهاعضای تیم اسکرام  .کنند

 رامتیم اسک
 هایتیم .هستند ایفراوظیفهو  دهخودسازماناسکرام  هایتیم .است شدهتشکیل مستریک مالک محصول، تیم توسعه و یک اسکراماز تیم اسکرام 

 ایفراوظیفه هایتیم .کنندخودشان بهترین روش انجام کار را انتخاب می، بجای اینکه توسط کس دیگری از خارج تیم مدیریت شوند دهخودسازمان

پذیری، خالقیت و شده تا انعطافای طراحیگونهالگوی تیم در اسکرام به .رنددا خارج تیم به بدون وابستگیرا  کار انجام برای الزم شایستگیتمام 

 دیگریهر کار پیچیده  اشاره شد و هاآنبه  قبالًکه ی در همه مواردتواند می ایفزاینده طوربهتیم اسکرام ثابت کرده است که  .بهبود پیدا کند تولید

 .عمل کند مؤثر

از  افزایشی هایارائه .رساندمیکنند که امکان دریافت بازخورد را به حداکثر افزایشی عرضه می ی وصورت تکراررا به تاسکرام محصوال هایتیم

 .در دسترس است کننده کاراز محصولی  استفادهقابلکه همیشه یک نسخه بالقوه  دهدمیاین اطمینان را « شدهتکمیل» محصولِ

  مالک محصول
ممکن  پذیردمی انجام چگونهاینکه این کار  .شودمیحاصل  تیم توسعهی است که از کار مالک محصول، مسئول به حداکثر رساندن ارزش محصول

 باشد. متفاوت ،اسکرام و افراد هایتیم، هاسازمانبین در  وسیعی طوربه است

 :شودالگ محصول شامل موارد زیر میمدیریت بک .الگ محصول استمدیریت بکبرای مالک محصول تنها فرد مسئول 

 صورت شفاف؛الگ محصول بهشرح و توصیف اقالم بک •
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 ها؛منظور دستیابی بهتر به اهداف و مأموریتالگ محصول بهبک موجود دربندی اقالم رتبه •

 دهد؛م توسعه انجام میسازی ارزش کارهایی که تیبهینه •
های بعدی انجام قدمکاری که تیم اسکرام در و مشاهده بوده الگ محصول برای همه شفاف، واضح و قابلحصول اطمینان از اینکه بک •

 و، دهد؛نمایش می خوبیبه خواهد داد را
 است؛ رسیده محصولالگ بکدرون از اقالم  و الزم حصول اطمینان از اینکه  تیم توسعه به درکی کافی •

مسئول و همچنان درهرصورت مالک محصول . کند هاآناقدام به انجام خودش انجام دهد یا تیم توسعه  لمالک محصوممکن است موارد باال را 

  .ماندمیباقی  پاسخگو

محصول  الگبکقالب در یک کمیته  هایخواسته یکنندهبیانممکن است مالک محصول  .مالک محصول تنها یک نفر است و نه یک کمیته

 .دهند قرارباید مالک محصول را مخاطب خود  هستندمحصول  الگبکاقالم  یتِوکسانی که مایل به تغییر اول باشد، ولی

الگ بندی بکمحتوا و رتبه قالبِ تصمیمات مالک محصول در .برای موفقیت مالک محصول، کل سازمان باید به تصمیمات او احترام بگذارد

 .کند یگریک سری نیازمندی د به کار بر روی تیم توسعه را مجبور تواندنمیکس هیچ .کندمیپیدا  عینیتمحصول 

  تیم توسعه
جلسه بازبینی اسپرینت  برای .دهنددر انتهای هر اسپرینت را انجام می ارائهقابلبالقوه  هفرآوردتحویل ت که کار تیم توسعه شامل متخصصانی اس

 .کنندمیتولید را  هافرآوردههستند که  اعضای تیم توسعهتنها   .ضروری است «شدهتکمیل»یک فرآورده وجود 

افزایی حاصله هم .دهی و مدیریت کنندرا خودشان سازمان یشانکارها که شوندمیبه شکلی ساماندهی و توانمند  سازمان توسط های توسعهتیم

  .شودمی جانبه تیم توسعههمه کارایی و وریبهره بهبودباعث 

 :های توسعه دارای مشخصات زیر هستندتیم

 ارائهقابلای بالقوه ا به فرآوردهالگ محصول رگوید که چگونه بکمستر( به تیم توسعه نمیکس )حتی اسکرامهیچ .خود سازمانده هستند •

 ؛دتبدیل کن
 ؛است را دارا نیاز برای ساخت یک فرآورده محصولمورد هایمهارت تمام که یک تیمدر قالب ، هستند ایفراوظیفههای توسعه، تیم •
 ؛شناسدنمی، به رسمیت دهدمیاز نوع کاری که هر شخص انجام  نظرصرفبرای اعضای تیم توسعه، را عنوانی  یاسِمَت  اسکرام •
ات یا تحلیل قرار گیرند مانند آزمون، معماری، عملی موردتوجهکه باید  هاییحوزهاز  نظرصرف، را در تیم توسعه فرعی هایتیمتشکیل  اسکرام •

 و، ؛شناسدنمیبه رسمیت ، وکارکسب
تیم کل مسئولیت پاسخگویی به  طوربه، اما باشند ایویژهتمرکز  هایحوزهو یا  هامهارتدارای  توسعه ممکن است بعضی از اعضای تیم •

 .تعلق دارد توسعه

  اندازه تیم توسعه
را در طول اسپرینت به سرانجام  توجهیقابل تا بتواند کار استبزرگ قدر آنباقی بماند و  چاالک که است قدر کوچکتوسعه آن تیم مطلوباندازه 

های توسعه تیم .شودمیکمتر با سودمندی تعامالت شده و منجر به دستاوردهای نفر برای تیم توسعه، باعث کاهش سطح  3کمتر از  .برساند

در  عرضهفرآوردۀ بالقوه قابل باعث شود نتوانند یک کهطوریبه ،هارت مواجه شوندبا محدودیت و کمبود مر طول اسپرینت دتر ممکن است کوچک

های توسعه بزرگ پیچیدگی خیلی زیادی تیم .های خیلی زیاد استنفر در تیم توسعه نیازمند هماهنگی 9داشتن بیش از  .ارائه دهند اسپرینت انتهای

اسپرینت بر عهده  الگبکتکلیفی در مستر تا زمانی که مالک محصول و اسکرام هاینقش .آورندیک فرآیند تجربی به وجود میودن مفید ببرای را 

 .شوندنمینداشته باشند در این شمارش محاسبه 
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 مستراسکرام
از مستر این کار را اسکرام .دارد عهده بررا  است شدهتعریفکه در راهنمای اسکرام  ایگونهبه ترویج و حمایت از اسکرام یتمستر مسئولاسکرام

  .دهدهای اسکرام انجام میها، قوانین و ارزشکمک به دیگران برای درک مبانی نظری، روشطریق 

و  رفتارهایک از کدام درک کنند کهکند تا مستر به افراد خارج از تیم کمک میاسکرام .استگزار برای تیم اسکرام مستر یک رهبر خدمتاسکرام

کند آفرینی تیم اسکرام، به همه کمک میمنظور بیشینه ساختن ارزشمستر بهاسکرام .است یک نبودهبوده و کدام مفیدتیم اسکرام،  باشان تعامالت

 .را تغییر دهند و تعامالت این رفتارها

 مستر برای مالک محصولخدمات اسکرام
 ، از آن جمله:کندمی رسانیدمتخاز طرق مختلفی به مالک محصول  مستراسکرام

 اهداف و دامنه محصول را درک کرده باشند؛ خوبیبهم احصول اطمینان از اینکه همه افراد تیم اسکر •

 الگ محصول؛یافتن شگردهایی جهت مدیریت مؤثر بک •

 الگ محصول شفاف، کوتاه و موجز؛اشتن اقالم بکنیاز به دکمک به تیم اسکرام برای درک  •

 ریزی محصول در یک محیط تجربی؛برنامهدرک نحوه  •

 الگ محصول را مرتب کند؛چگونه بک سازی ارزشمنظور بیشینهبه داندحصول اطمینان از اینکه مالک محصول می •

 و، درک و تمرین چابکی؛ •

 .محض درخواست یا نیازتسهیل رویدادهای اسکرام به •

 مستر برای تیم توسعهخدمات اسکرام
 ، از آن جمله:کندمی رسانیخدمتمختلفی به تیم توسعه از طرق مستر اسکرام

 شدن؛ ایفراوظیفهده و خودسازمان مسیرتیم توسعه در مربیگری  •

 ؛حصوالت باارزشم خلق برایتیم توسعه  به کمک •

 پیشرفت تیم توسعه؛ موجود بر سر راهحذف موانع  •

 و، محض درخواست یا نیاز؛تسهیل رویدادهای اسکرام به •

 .یا درک نشده است پذیرفتهها صورت کامل در آنهای سازمانی که هنوز اسکرام بهتیم توسعه در محیطمربیگری  •

 مستر برای سازمانخدمات اسکرام
 :، از آن جملهکندمی رسانیخدمتاز طرق مختلفی به سازمان  مستراسکرام

 پذیرش اسکرام؛ در مسیرسازمان  یمربیگر هدایت و •

 سازمان؛ راسکرام د ایهسازیپیاده طرح ریزیِ •

 اسکرام و توسعه تجربی محصول؛ عملی برگزاری و درک برایکمک به کارمندان و ذینفعان  •

 د؛شتیم اسکرام می سودمندیافزایش  ی که موجبتغییرو آغازگر  سازسبب •

 .اسکرام در سازمان کاربرد افزایش سودمندیِ  برای ی دیگرمسترهاهمکاری با اسکرام •
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 اسکرامرویدادهای 
همه  .روندنشده است به کار میدر اسکرام برای ایجاد نظم و به حداقل رساندن نیاز به جلساتی که در اسکرام تعریف شدهبینیپیشرویدادهای 

شود طول آن ثابت زمانی که یک اسپرینت شروع می .زمانی حداکثر است طولکه هر رویداد دارای یک  به این مفهومرویدادها زمان ثابت  هستند، 

که  حالدرعینآمده باشد، دستشوند که هدف رویداد موردنظر بهزمانی تمام می ی دیگررویدادها .تر کردتر یا طوالنیتوان آن را کوتاهبوده و نمی

 .است قرارگرفته مورداستفاده ،گیردبصورت بدون آنکه اتالفی در فرآیند  مناسبی زمانمدت شویممیمطمئن 

این  .بازرسی و سازگاری است برایدیگر رویدادهای اسکرام است، هر رویداد در اسکرام مجال مناسبی  ظرفی برایاسپرینت که  خودِ  غیرازبه

ندن هر یک از این رویدادها، عدم موفقیت در گنجا .کنند مهیارا بازرسی  و سنجی شفافیتامکان  اند کهشدهحیای طراگونهرویدادها مخصوصاً به

 .باعث کاهش شفافیت و از بین رفتن فرصت بازرسی و سازگاری خواهد شد

 اسپرینت
ساخته  ،ارائهقابلو بالقوه  استفادهقابل، «شدهتکمیل»یک فرآورده  ،که طی آن یا کمتر ماههیک مان ثابتِز ایبازه، یک اسپرینت قلب اسکرام است

 .شوداسپرینت قبلی شروع می پایاناسپرینت جدید بالفاصله پس از  .دارندطولی ثابت  ،سرتاسر فرآیند توسعهدر ها اسپرینت .شودمی

بازاندیشی »و  «اسپرینت بازبینی» ،، کارهای مربوط به توسعه محصول«هاسکرام روزان» ،«اسپرینت ریزیبرنامه» دربرگیرندهو  ها شاملاسپرینت

 .هستند «اسپرینت

 :تدر طول اسپرین

 شوند؛تغییراتی که بر روی هدف اسپرینت تأثیرگذار باشند، اعمال نمی •

 یابند؛کیفی کاهش نمی اهدافِ •

 تر شود؛واضح وهای بیشتر امکان دارد دوباره دامنه اسپرینت توسط تیم توسعه و مالک محصول موردبحث قرار گیرد گیریبر اساس یاد •

انجام دادن کاری ها نیز برای ها، اسپرینتهمانند همه پروژه .ه شوددر نظر گرفت ،ماههیک حداکثری افقپروژه با یک  ممکن استهر اسپرینت 

چگونگی پذیر که راهنمای انعطاف ایبرنامهبه همراه  ح، یک طرشودساخته که باید ر اسپرینت شامل یک هدف ازآنچه ه .گیرندمورداستفاده قرار می

 .استنهایی  فرآورده محصولاز کارها و ای خواهد بود، مجموعه طرح آن ساخت

 شدنساخته در حالف آنچه ریتعممکن است  باشدخیلی طوالنی اسپرینت یک  افقوقتی  .است یک ماه تقویمی شده ها محدود بهاسپرینتطول 

 سازی بازرسی و سازگار تحقق از طریق هااسپرینت .افزایش یابداست  ممکنو ریسک زیاد شده ممکن است  د، پیچیدگیغییر شودستخوش ت است

به نیز هزینه ریسک را  هااسپرینت .سازندمیسر می آینده را پذیری بینیپیش ،تقویمی هرماهدر  باریک کمدستاسپرینت، هدف فرآیند نسبت به 

 .کنندیک ماه تقویمی محدود می

 لغو یک اسپرینت
تحت تأثیر ذینفعان، این کار را است  ممکندارد، اگرچه لغو اسپرینت را  اجازهفقط مالک محصول  .تواند قبل از سررسیدش لغو شودیک اسپرینت می

 .مستر انجام دهدتیم توسعه و یا اسکرام

رایط شیا  دهدمیتغییر مسیر زمانی که شرکت  اتفاقاین  .، لغو شودیک اسپرینت زمانی که هدف آن غیرقابل استفاده، منسوخ و یا فاقد ارزش 

باید لغو نیست  پذیرتوجیه موجود با توجه به شرایط اسپرینت ادامه که تصور شودطورکلی درصورتیبه .، محتمل استکندمیتغییر  اوری یا بازارفنّ

 .رسدمعقول به نظر می شانلغو ندرتبه هاکوتاه اسپرینت طولولی با توجه به  .شود
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اگر بخشی از کار بالقوه  .گیرندمورد بازبینی قرار می باشد« شدهتکمیل»که  الگ محصولبکشود، هر یک از اقالم زمانی که یک اسپرینت لغو می

کار  .شوندالگ محصول بازگردانده میهمه اقالم ناتمام دوباره برآورد شده و به بک .کندارائه باشد، مالک محصول معموالً آن را قبول میقابل

 د.دهد و باید دوباره برآورد شونمیرا از دست سرعت ارزش خود به هاشده بر روی آنانجام

ها لغو اسپرینت .دورهم جمع شوند ی دیگراسپرینت ریزیبرنامهو  شروعدوباره برای باید  شود، زیرا همهمنابع می تحلیل رفتنها باعث لغو اسپرینت

 .های اسکرام شده و بسیار غیرمعمول استاغلب باعث آسیب دیدن تیم

 اسپرینتریزی برنامه
ریزی از طریق تعامل و همکاری این برنامه .شودریزی میریزی اسپرینت، برنامهکاری که باید در طول یک اسپرینت انجام شود در جلسه برنامه

 .گیردمابین تمام اعضای تیم اسکرام صورت می

تر، طبیعتًا های کوتاهبرای اسپرینت .ماهه استیکریزی اسپرینت یک جلسه زمان ثابت به طول حداکثر هشت ساعت برای یک اسپرینت برنامه

مستر به اسکرام .اندآن را درک کرده مقصود ازمستر باید مطمئن شود که این جلسه برگزارشده و همه اسکرام .شودزمان کمتری در نظر گرفته می

 .دارندنگهجلسه را در محدوده زمان ثابت دهد تا تیم اسکرام آموزش می

 :زیر استموارد ریزی اسپرینت جوابگوی جلسه برنامه

 ارائه است؟پیش رو، قابل چه چیزی در قالب فرآورده اسپرینتِ •

 یابی به فرآورده موردنظر، نیاز است؟چه نوع کاری برای دست •

 د؟وتکمیل ش تواندیم چه چیزی در این اسپرینت :موضوع اول
دست یابد و  هدف عینی که اسپرینت باید به آن .بینی کندسپرینت انجام دهد را پیشا طولتواند در هایی که میکند قابلیتتیم توسعه سعی می

تیم  کل .شودتوسط مالک محصول به بحث گذاشته می سازندمیمحقق الگ محصول که در صورت تکمیل شدن، هدف اسپرینت را اقالمی از بک

 .کننددرک کار اسپرینت باهم همکاری می برایاسکرام 

های این جلسه شده تیم توسعه در طول اسپرینت و عملکرد گذشته تیم توسعه، ورودیول، آخرین فرآورده محصول، ظرفیت محاسبهالگ محصبک

تواند ارزیابی کند که تنها تیم توسعه می .منحصراً به تیم توسعه بستگی دارد الگ محصول برای اسپرینتده از بکشتعداد اقالم انتخاب .هستند

 دهد. انجام تواندمیطول اسپرینت  دررا کاری چه

 تاسپرین در طول دسترس است کههدف اسپرینت مقصودی عینی و قابل .سازدمیبرای اسپرینت  را نیز هدفی اسپرینت ریزیبرنامهطی  تیم اسکرام

 .در حال تولید آن فرآورده هستند که چرا کندمیمهیا  برای تیم توسعهایی راهنم همچنین ،میابدتحقق الگ محصول سازی بکپیاده از طریق

 شود؟شده، انجام میچگونه کار انتخاب :موضوع دوم
ها به یک فرآورده الگ محصول برای اسپرینت، تیم توسعه در مورد نحوه ساخت و تبدیل این قابلیتبا تعیین هدف اسپرینت و انتخاب اقالم بک

الگ اسپرینت نامیده ها، بکارائه آنبرای  ایبرنامهبرای این اسپرینت به همراه شده نتخاباالگ محصول اقالم بک .کندگیری میارائه تصمیمقابل

 .شودمی

 .کنداز محصول الزم است، کار را آغاز می کننده کارالگ محصول به یک فرآوردۀ که برای تبدیل بک کاریتیم توسعه معموالً با طراحی سامانه و 

شوند که می ریزیبرنامهریزی اسپرینت کارها فقط تا جایی هرحال، در جلسه برنامهبه .ها و برآوردهای مختلفی باشنددر اندازه ممکن استکارها 

در انتهای جلسه، کارهایی که توسط تیم توسعه برای روزهای  .ها را در اسپرینت جاری انجام دهدآن تواندمیکه  کندمی بینیپیشتیم توسعه 

کارهای موجود در ده تیم توسعه به شکل خودسازمان .شوندتر تجزیه میروزه یا کوچکیک اغلببه واحدهای  اند،شدهریزیابتدایی اسپرینت برنامه
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در طول اسپرینت نمایان  نیاز برحسب هایی کهمشخص شدند و چه آن ریزی اسپرینتبرنامه درهایی که ؛ چه آنشودمیاسپرینت را متقبل  الگبک

 .شوندمی

که تیم درصورتی .به تیم توسعه کمک کند هاکردنو سبک و سنگین  محصول الگبکاز  شدهانتخاباقالم  تواند در تشریحمالک محصول می

طلبد، ممکن است دوباره با مالک محصول بر تر از حد انتظار میالگ محصول کاری بیشتر یا کمشده از بکتوسعه تشخیص دهد که قلم انتخاب

 .دعوت شوند توسط تیم توسعهخاص  ایحوزهرایزنی در خصوص ائه مشاورۀ فنی یا ار برای ممکن است افراد دیگری .ها مذاکره کندسر آن

ده عنوان تیم خودسازمانمستر باشد که چگونه بهل و اسکرامریزی اسپرینت، تیم توسعه باید قادر به ارائه توضیح به مالک محصودر انتهای برنامه

 .شده را بسازدبینیخواهد هدف اسپرینت را تکمیل و فرآورده پیشمی

 هدف اسپرینت
این  .محقق شوداسپرینت  در طولالگ محصول سازی بکپیاده از طریقد تواندسترسی است که مینی و قابلهدف اسپرینت مجموعه مقاصد عی

ریزی صورت گذاری اسپرینت طی جلسه برنامههدف .چرا در حال تولید فرآورده هستندکه  کندمیمهیا  برای تیم توسعه راهنمایی همچنین هدف

شده از اقالم انتخاب .دهدمی شوند کمی انعطاف سازی میهایی که در طول اسپرینت پیادهدر مورد قابلیت به تیم توسعه هدف اسپرینت .گیردمی

دار واحد و معنی موضوعهر  .تواند همان هدف اسپرینت باشددهند که میالگ محصول در کنار هم یک عملکرد واحد و منسجم را نوید میبک

 .تواند هدف اسپرینت باشدها شود، میافزایی جمعی آندیگری که بجای افتراق اعضای تیم توسعه منجر به همکاری و هم

اگر کار  .کنندمی سازیپیادهرا ها فنّاوریو ها رای نیل به هدف اسپرینت قابلیتب هاآن .داردمی گهدر ذهن خود نهدف را  حین کار در توسعه تیم 

 .کنند اکرهمذالگ اسپرینت توانند در طول اسپرینت  با مالک محصول در مورد دامنه بکبا آن چیزی که تیم توسعه انتظار داشت متفاوت شد، می

 اسکرام روزانه
.در این رویداد تیم توسعه کارهای  شودیمبرگزار  هرروزبرای تیم توسعه است. اسکرام روزانه  اییقهدق 15اسکرام روزانه یک رویداد زمان ثابتِ 

ایش کارایی بینی کارهای پیشرو در این رویداد باعث بهبود همکاری و افزو پیش شدهانجام. بازبینی کارهای کندیم یزیربرنامهساعت آینده را  24

 .گرددیمو مکان یکسان برگزار  زمانیک. جهت کاهش پیچیدگی، این رویداد در شودیم

 الگبک کارهای تکمیل وضعیت پایش جهت همچنین و اسپرینت هدف به دررسیدن پیشرفت میزان بررسی برای روزانه اسکرام از توسعه تیم

 کاملی درک به باید هرروز اسکرام تیم. بخشدمی بهبود را اسپرینت هدف به توسعه تیم یابیدست احتمال روزانه اسکرام. کندمی استفاده اسپرینت

 .برسد بسازند، را شدهبینیپیش فرآورده و تکمیل را اسپرینت هدف هم کمک به خواهندمی دهخودسازمان تیم عنوانبه چگونه اینکه از

که تمرکز بر روی میزان  یبه شرطبه اشکال مختلفی برگزار شود  تواندیمشود و این جلسه ساختار و فرهنگ جلسه توسط تیم توسعه تعیین می

پرسیدن عالقه دارند و بعضی دیگر عالقه به شیوه بحث و  سؤالبه مدل  هایمتپیشرفت کارها در جهت رسیدن به اهداف اسپرینت باشد. بعضی از 

 تواند مفید باشد:هایی آورده شده است که میح دارند، در ادامه مثالتوضی

 است؟ کرده کمک اسپرینت هدف به دستیابی در توسعه تیم به که دادم انجام کاریچه دیروز من •

 کند؟می کمک اسپرینت هدف به دستیابی در توسعه تیم به که داد خواهم انجام کارهاییچه امروز من •

 است؟ کرده جلوگیری اسپرینت هدف به توسعه تیم یا من دستیابی از که کردم برخورد مانعی با آیا •

ریزی دوبارۀ مابقی کارهای تر، سازگاری بیشتر و برنامهنظرهای جزئیطورکلی، معموالً پس از اسکرام روزانه جهت تبادلتیم توسعه یا اعضای تیم به

 کنند.الگ اسپرینت، بالفاصله یکدیگر را مالقات میبک

مستر آموزش مستر اطمینان از برگزاری این رویداد است ولی تیم توسعه مسئول اداره اسکرام روزانه است. تیم توسعه توسط اسکراممسئولیت اسکرام

 دارند.باکس نگاه دقیقه تایم 15تا اسکرام روزانه را در محدوده  شودمیداده 
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 مستراسکرامباشند  حضورداشتهنفراتی در خارج تیم در این جلسه  کهدرصورتیسعه است و جلسه روزانه اسکرام یک جلسه داخلی برای تیم تو

 که این نفرات خللی در برگزاری جلسه ایجاد نکنند. کندمیاطمینان حاصل 

کند، قابلیت کند، به تشخیص و حذف موانع توسعه کمک  میاسکرام روزانه ارتباطات را بهبود بخشیده و دیگر جلسات بیهوده را حذف می

 دهد.بخشد، و سطح دانش تیم توسعه را بهبود میگیری سریع را پررنگ ترکرده و ارتقاء میتصمیم

  بازبینی اسپرینت
 بازبینی طی. شودمی برگزار محصول الگبک تعدیل و تصحیح نیاز صورت در و فرآورده بررسی منظوربه و اسپرینت انتهای در اسپرینت بازبینی

 در محصول الگبک تغییرات نیز و اساس این بر. کنندمی تعامل است، شدهانجام اسپرینت طی که کاری روی بر اسکرام تیم و ذینفعان اسپرینت،

 غیررسمی جلسه یکاین. پردازندمی تعامل به باشند، آفرینارزش توانندمی تکمیل صورت در که مواردی روی بر جلسه در حاضران اسپرینت، طول

 .است تعامل برانگیختن و بازخورد دریافت آن، در فرآورده نمایش و ارائه از هدف و سنجی وضعیت جلسه نه است،

 استفاده کمتری زمان از معموالً ترکوتاه هایاسپرینت برای. است ماههیک هایاسپرینت برای ساعت چهار حداکثر طول به جلسه یک بازبینی

 آموزش کنندگانهمه شرکت به مستراسکرام. اندکرده درک را آن لزوم همه و برگزارشده جلسه این که شود مطمئن باید مستراسکرام. شودمی

 .دارندنگه ثابت زمان محدوده در را جلسه تا دهدمی

 :است زیر عناصر شامل اسپرینت بازبینی

 . شوندمی دعوت محصول مالک توسط کلیدی ذینفعان همه و اسکرام تیم ازجمله کنندگانشرکت •

 .اند«نشدهتکمیل» مواردی چه و «شدهتکمیل» مواردی چه که دهدمی توضیح همه به محصول مالک •

 .دهدتوضیح می هاآن حل چگونگی و آمدهپیش مشکالت است، رفته پیش خوب اسپرینت طول در که مواردی خصوص در توسعه تیم •

 .دهدمی پاسخ فرآورده به مربوط سؤاالت به و داده نمایش را اند«شدهتکمیل» که کارهایی توسعه تیم •

تحویل  تاریخ بداند، نیاز کهدرصورتی زیاد واحتمالبه او. دهدمی قرار موردبحث هست که گونههمان به را محصول الگبک محصول مالک •

 .کندمیاعالم  امروز، به تا گرفته صورت پیشرفت اساس بر را

 ریزیبرنامه جلسه برای را ارزشمندی ورودی اسپرینت بازبینی بنابراین کنند،می گفتگو و بحث داد خواهند انجام ادامه در آنچه روی بر گروه کل •

 .کرد خواهد مهیا بعدی اسپرینت

 .است اهمیت حائز شود انجام باید ادامه در که کاریتشخیص برای هدف بازار یا محصول بالقوه کاربری در آمده به وجود تغییرات بازبینی •

 گیرد.قرار می موردبررسیبود،  شدهبینیپیشمحصول  بعدی هاینسخهکه برای  بازار و بالقوه هایظرفیت بودجه، کارها، بندیزمانبرنامه  •

. است شدهتعریف آن در شوند،می انجام بعدی اسپرینت در احتماالً که اقالمی که است ایشدهاصالح محصول الگبک اسپرینت، بازبینی نتیجه

 .گیرد قرار سرتاسری تنظیم و تصحیح مورد است ممکن جدید هایفرصت به دستیابی منظوربه محصول الگبک

 بازاندیشی اسپرینت
 . کند آماده بعدی اسپرینت در اجرا جهت بهبود طرح یک و پرداخته خود بازرسی به تا است اسکرام تیم برای مناسب مجال یک اسپرینت بازاندیشی

 ساعت سه حداکثر طول به جلسه یک بازاندیشی. شودمی انجام بعدی اسپرینت ریزیبرنامه از قبل و اسپرینت بازبینی از پس اسپرینت بازاندیشی

اطمینان بعالوه اینکه  اندکرده درک را آن لزوم همه و برگزارشده جلسه این که شود مطمئن باید مستراسکرام. است ماههیک هایاسپرینت برای

 مستراسکرام. دارد نگاهتایم باکس  محدوده در را جلسه تا دهدمی آموزش اسکرام تیم به مستر. اسکرامو سودمند باشدحاصل کند جو جلسه مثبت 

 .کندمی شرکت جلسه این در تیم با عرضهم عضو و فرآیند مسئول عنوانبه

 :هدف از بازاندیشی اسپرینت
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 .است شده طی چگونه ابزارها و فرآیند ،هاآن روابط افراد، به توجه با قبل اسپرینت اینکه، بررسی •

 .اندپیشرفته خوب که مواردی و بالقوه اصالحات بندیطبقه و شناسایی •

 .کند عملیاتی را هاآن کارهایش انجام مسیر در اسکرام تیم که شکلی به اصالحات سازیپیاده برای طرح یک ایجاد •

 مؤثرتر و تربخشلذت چه هر بعدی اسپرینت تا کندمی تشویق اسکرام چارچوب درون شانتوسعه فرآیند بهبود جهت را اسکرام تیم مستر،اسکرام

 و روزرسانیبهبهبود فرآیندهای کاری یا  طریق از محصول کیفیت افزایش برای را هاییروش اسکرام تیم اسپرینت، بازاندیشی هر طی. شود برگزار

 که در تضاد با محصول یا استانداردهای سازمان نباشد.  ایگونهبه، کندمی طراحی ،«شدهتکمیل» تعریف مناسب تطبیق

 این اجرای. باشد داده تشخیص را کند سازیپیاده بعدی اسپرینت در خواهدمی که اصالحاتی باید اسکرام تیم اسپرینت، بازاندیشی اتمام از پس

 هرزمانی در است ممکن اصالحات و هاسازیبهینه گرچه. است خود هایبررسی نتایج بر اسکرام تیم همسوسازی بعدی، اسپرینت در اصالحات

 کند.می ایجاد سازگاری و بازرسی برای اختصاصی و رسمی فرصتی اسپرینت بازاندیشی ولی پذیرندصورت

 مصنوعات اسکرام
 اسکرام توسط شدهتعریف مصنوعات. هستند سازگاری و بازرسی فرصتی برایو  شفافیت ایجاد جهت در ارزشی و کار دهندهنشان اسکرام مصنوعات

 .باشند داشته هاآن از یکسانی درک همه تا رسانند حداکثر به را کلیدی اطالعات شفافیت که اندشدهطراحی ایگونهبه عمداً

 الگ محصولبک
 تغییری هر جهت هانیازمندی منبع تنها و شود گنجانده محصول در است نیاز که است چیزی آن هر از شده بندیرتبه لیست یک محصول الگبک

 .شودمی آن اقالم بندیرتبه و بودن دسترس در محتوا، شامل مسئولیت این که است محصول الگبک مسئول محصول، مالک. است محصول در

 و محیطی شرایط تغییر با. است اولیه شدۀشناخته هاینیازمندی و دانش بر مبتنی آن ابتدائی توسعه. نیست کامل وقتهیچ محصول الگبک یک

 بازتاب منظوربه که مفهوم این به دارد؛ پویا ماهیتی محصول الگبک. شودمی تغییر و رشد دچار نیز محصول الگبک عملیاتی، محصول رشد

 خواهد وجود نیز آن محصول الگبک دارد وجود محصول اگر. است تغییر حال در دائماً بودنش، رقابتقابل کاربردی و برای محصول نیازهای

 .داشت

 آتی انتشارهای در موجود هایدگرگونی که است هاییتصحیح و ارتقاءها ها،نیازمندی ها،قابلیت خصوصیات، تمام از فهرستی محصول الگبک

الگ دارای یک بکاقالم  معموالً. ارزش است و تخمین رتبه، شرح، مانند هاییویژگی دارای محصول الگبک. اقالم دهندمی تشکیل را محصول

 است. هاآنشرحی از نحوه تست یا آزمون نیز هستند که گواهی بر تکمیل شدن 

 خواهد ترجامع و تربزرگ الگبکاین  شوند،می مطالعه هدف بازار بازخوردهای و شود،می ارزشمندتر و قرارگرفته مورداستفاده محصول که همچنان

 شرایط وکار،کسب هاینیازمندی در تغییرات. پویاست و زنده مصنوع یک محصول الگبک بنابراین شود،نمی متوقف گاههیچ هانیازمندی تغییر. شد

 .شد خواهد محصول الگبک در تغییر سبب فنّاوری، یا بازار

 کارهای مجموعه تشریح برای محصول الگبک یک تنهادر این صورت نیز  کنندمی کار محصول یک روی بر باهم اسکرام تیم چند اوقات بسیاری

 .گیردمی قرار مورداستفاده کند بندیگروه را اقالم که جدید ویژگی یک. البته گرفت خواهد قرار مورداستفاده محصول آتی

 فرآیندی فعالیت، این. شودمی محصول الگبک درون اقالم بندیرتبه و تخمین جزئیات، افزودن شامل که است فعالیتی محصول الگبک پاالیش

 محصول، الگبک پاالیش طی. پردازندمی تعامل به محصول الگبک اقالم جزئیات روی بر توسعه تیم و محصول مالک آن در که است مداوم

 از بیش معموالً پاالیش فرآیند. بپذیرد انجام چگونه و زمانی چه در پاالیش گیردمی تصمیم که است اسکرام تیم. شوندمی اصالح و مرور اقالم
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 به یا محصول مالک شخص توسط هرزمانی در محصول، الگبک اقالم هرچند. دهدنمی اختصاص خود به را توسعه تیم منابع و توان از% 10

 . است روزرسانیبه و تغییرقابل وی صالحدید

 جزئیات و شفافیت اساس بر تردقیق هایتخمین. هستند تراولویت کم اقالم از ترواضح و ترتفصیلی معموالً باالتر، با اولویت محصول الگبک اقالم

 سروکار هاآن با بعدی اسپرینت برای توسعه تیم که محصولی الگبک اقالم! کمتر جزئیات با است مساوی ترپایین اولویت گیرد؛می صورت بیشتر

 قابلیت که محصول الگبک از اقالمی. رسدمی به نظر معقول اسپرینت ثابت زمان طی شدنشان تکمیل بنابراین اند،شدهپاالیش داشت خواهد

 محصول الگبک اقالم. شوندمی شناخته انتخاب، برای «آماده» اقالم عنوانبه باشند، داشته را اسپرینت یک در توسعه تیم توسط «شدن تکمیل»

 .برسند شفافیت از سطحی چنین به توانندمی معموالً شد داده شرح باال در که پاالیشی هایفعالیت گذراندن از پس

 ولی بگذارد تأثیر توسعه تیم روی بر گری،میانجی و فهم در کمک با است ممکن محصول مالک. است توسعه تیم عهده بر برآوردها تمام مسئولیت

 .داد خواهند انجام را نهایی تخمین است، هاآن عهده کار بر انجام که افرادی

 اهدافپایش پیشرفت نسبت به 
 هر در حداقل را ماندهباقی کار مجموع این محصول مالک. است محاسبهقابل هدف به رسیدن برای ماندهباقی کار کل زمان، از مقطعی هر در

 پیشرفت وضعیت تا کندمی مقایسه قبلی اسپرینت بازبینی از ماندهباقی کار مقدار با را مقدار این محصول مالک. کندمی پیگیری اسپرینت، بازبینی

 .شودمی ذینفعان تمام برای شفافیت ایجاد باعث اطالعات این. شود آشکار هدف به دسترسی برای مطلوب زمان به نسبت کار

 قرار مورداستفاده کار پیشرفت بینیپیش و پایش برای ، 6انباشتگی روند و 5آپ برن ، 4داوون برن نمودارهای مانند بصری پایش گوناگون هایشیوه

 خواهد روی چه دقیقاً  اینکه پیچیده هایمحیط در. شوندنمی گراییتجربه اهمیت جایگزین هرحالبه ولی هستند کاربردی فوق، هایروش. گیرندمی

 .کرد استفاده نگرانهآینده هایگیریتصمیم برای بتوان است ممکن افتاده، اتفاق قبالًازآنچه  تنها. است نامشخص داد،

  الگ اسپرینتبک
 و تحقق محصول یفرآورده ارائه برای ایبرنامه همراه به اسپرینت است برای محصول الگبک از برگزیده اقالمِ از ایمجموعه اسپرینت الگبک

داشت و  وجود خواهند آتی یفرآورده در که هاییقابلیت خصوص در توسعه تیم ای است از جانببینییشپ اسپرینت الگبک. اسپرینت هدف

 .«شدهیلتکم» فرآورده یک به هاقابلیت این تبدیل برای الزم کارهای همچنین مجموعه

برای . سازدمی مشاهدهقابل و شفاف را است داده تشخیص ضروری اسپرینت هدف به رسیدن برای توسعه تیم که یاری کهمه اسپرینت، الگبک

 اسپرینت الگبکبه  شده است نیزبازاندیشی پیشین شناساییدار که در جلسه کم یک مورد بهبود فرآیند اولویتاطمینان از بهبود مستمر، دست

 شود.میاضافه 

توسعه در طول اسپرینت دست  تیم. درک کرد روزانه اسکرامتوان در تغییرات در پیشرفت را می که است کافی جزئیات با طرحی اسپرینت الگبک

 توسعه تیم دهد کهیمزمانی رخ  ظهور، و بروز این. بروز و ظهور میابد اسپرینت جریان در اسپرینت الگبک و زندیم اسپرینت الگبک به اصالح

  آموزد.، بیشتر میالزم است اسپرینت هدف به دستیابی برای ی کهکاردر خصوص  و گیردمی را پیش ایبرنامه

 میزان کار، شدن تکمیل یا اجرا محضبه. کندمی اضافه اسپرینت الگبک به را آن توسعه تیم باشد، جدیدی نیاز ینشدهبینییشپ کار کهیهنگام

 توسعه تیم تنهادر طول یک اسپرینت . شودیم حذف برسند، نظر به یرضروریغ نقشه از عناصری کهیهنگام. شودمی یروزرسانبه ماندهیباق کار

                                                                    

4. Burn-Down 
5. Burn-Up 
6. Cumulative Flow 
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 طول در دارد قصد توسعه تیم که کاری است از روزبه و شفافبسیار مرئی، تصویری  اسپرینت الگبک. دهد تغییر را اسپرینتش الگبک تواندمی

 .است توسعه تیم به متعلق منحصراً آن مالکیت و دهد، انجام اسپرینت

 پایش پیشرفت اسپرینت
 برای را ماندهیباق کار مجموع این توسعه تیم. است محاسبهقابل اسپرینت الگبک در ماندهباقی کارِ کل مجموع اسپرینت، در زمان نقطه از هر در

 پیشرفت تواندمی اسپرینت طول در ماندهیباق کار پیگیری با توسعه تیم. کندمی اسپرینت، پیگیری هدفِ  به دستیابی گیری احتمالاندازه و تشخیص

 .کند مدیریت را خود

 فرآورده
 در. پیشین است هایینتاسپر یهافرآوردهارزشِ  عالوهبه اسپرینت یک در محصول الگبک یشدهیلتکماقالم  تمامحاصل جمع  فرآورده، یک

یک  .باشد سازگار اسکرام تیم« شدهیلتکم» تعریف با و استفادهقابل که مفهوم این به باشد، شدهیلتکم باید جدید یافرآوردهاسپرینت  یک انتهای

فرآورده گامی به سمت  کند.گرایی را در انتهای اسپرینت، پشتیبانی و تقویت میرسی پذیر است که تجربهشده و بازفرآورده، تجسمِ کاری تکمیل

 گیردیم آن انتشار به تصمیم محصول مالک اینکه از نظرصرف، باشد «7استفادهقابل» باید در شرایطِ موردنظرفرآورده انداز یا هدف است. یک چشم

 .خیر یا

 شفافیت در مصنوعات
 مصنوعات وضعیت درک و مشاهده مبنای برکنند اند و مخاطرات را کنترل میآفرینی که ارزشتصمیمات. دارد تأکید و تکیه شفافیت بر اسکرام

اندازه که شفافیتِ مصنوعات ناقص و معیوب به همان . این تصمیمات پایه و اساس دارند است، که شفافیت کاملبه همان اندازه . شوندمی اتخاذ

 .یافته و مخاطرات افزایش یابدتوانند شکننده بوده، سطح ارزش ممکن است کاهشباشد، این تصمیمات نیز می

داشته  همکاری و های درگیر تعاملگروه دیگر و توسعه تیم محصول، مالک با مصنوعات بودن شفاف از اطمینان حصول منظوربهباید  مستراسکرام

ترین شیوه را در صورت عدم وجود شفافیت کمک کند که مناسب همه به باید مستراسکرام دارد؛ وجود شفافیت کمبود با مقابله برای هایییوهش. باشد

 نتایج با وقایع مقایسه و وگوهاگفت به کافی توجه ،حسی الگوهای از استفاده مصنوعات، بازرسی با تواندمی مستراسکرام یک کامل اعمال کنند.

 .کند شناسایی را شفافیت در نقص هرگونه انتظار، مورد

 و یمتقاعدساز یادگیری، شامل معموالً کار این. است مصنوعات شفافیت سطح افزایش جهتدر  سازمان و اسکرام تیم با کار مستراسکرام وظیفه

  .شود پیموده باید که است مسیری بلکه افتدنمی اتفاق شبهیک شفافیت. شودمی تغییر

 «شدهتکمیل»تعریف 
 گرچه. چیست «شدهیلتکم» از منظور که بدانند باید همه شودمی توصیف «شدهیلتکم» فرآورده، یک یا محصول الگبکاز  قلمیک کهیهنگام

 که کاری از مشترکی درک باید شفافیت تضمین منظوربه اعضا ولی ی داشته باشد،توجهقابل تفاوت اسکرام تیم هر ازای به تعریف ممکن است این

 محصول فرآورده روی بر کار زمانی چه اینکه تشخیص برای و است اسکرام تیمی «شدهیلتکم» تعریفِ این. باشند داشته شود،می تلقی شدهیلتکم

 .گیردمی قرار مورداستفاده است، کامل

                                                                    

7. Useable condition 
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 انتخاب اسپرینت یزیربرنامهطی  در تواندمحصول را می الگبک اقالم تعداد ازاینکه چه  تشخیص جهت توسعه تیم برای تواندمی تعریفی چنین

 مطابقت اسکرام تیمی جاری «شدهیلتکم» تعریف با که است عرضهقابل بالقوه ییهافرآورده ارائه اسپرینت، مقصود نهایی هر .باشد گشا راه کند،

 . باشند داشته

 است ممکن محصول مالکیک  پس است استفادهقابل فرآورده این. کندمی ارائه اسپرینت هر در را محصول هایقابلیت از یافرآوردهتوسعه،  تیم

 توسعه سازمان یهادستور عمل یا و استانداردها اصول، از بخشی ی یک فرآورده،«شدهیلتکم» تعریف اگر. درنگ آن بگیردیبتصمیم به انتشار 

 کنند. پیروی حداقل یک عنوانبه آن از اندموظف اسکرام هاییمت تمامی ،باشد

 تعریف یک باید اسکرام ی تیمتوسعه تیم ،نباشد ، در عرف و استانداردهای سازمان توسعه موجود«شدهیلتکم»ی فرآوردهاگر مشخصات یک 

های یمتکنند، می کارموردنظر  محصول یا سامانهانتشار  روی بر اسکرام متعددی هاییمت اگر. تعیین کند محصول برای مناسب ی«شدهیلتکم»

 .کنند تدوین را «شدهیلتکم» تعریف باهم باید های اسکرامیمتی همه توسعه

 .شوندمی آزمایش جامع صورتبه ،هماهنگشان عملکرد از اطمینان جهت قبلی که یهافرآورده ضمیمه و مکملی است بر فرآورده، هر

 تر برایدقیق معیارهای و ضوابطنیز در جهت الحاق  هاآن ی«شدهیلتکم» تعاریف شوند،یمبالغ  اسکرام هاییمت که طورینهم رودمی انتظار 

های هر تعریف جدیدی در حین استفاده، ممکن است کاری را آشکار کند که الزم است در فراورده. رشد کند باالتر، کیفیتیدستیابی به 

 انجام پذیرفته بر کارهای برای استانداردی که «شدهیلتکم» از تعریف یک باید یاسامانه یا محصول هری پیشین نیز انجام گیرد. «شدهتکمیل»

 .باشد داشته است، آن روی

 سخن آخر
 بخشی فقط سازیپیاده اگرچه وند ییرناپذیرتغ اسکرام قوانین و مصنوعات رویدادها، ،هانقش. است شدهعرضه راهنما این در و بوده رایگان اسکرام

 ،شگردهابرای  ظرفیعنوان به و داشته موجودیت تمامیتش با تنها اسکرام. نیست اسکرام ، دیگرشدهحاصلی یجهنت ولی است، پذیرامکان اسکرام از

 .کندعمل می دیگر، خوب هایروش و هایمتدلوژ

 سپاسگزاری

 اشخاص
 جف با سادرلند بودند اشاره کرد: جف مؤثرساز و یلهوسیی که در ابتدا هاآنویژه به به باید ،اندکرده کمک اسکرام به تاکنون که نفری هزاران از

]بر  باهم هاآنکرد، و همه یمکار  11مارتین کریس و 10اسمیت مایک با شوئِبِر کِن دیگر سوی از و ،مشغول کار بود 9و جان اسکامْنیتالِس 8کِنامک

 خود امروزی پاالیشِ به اسکرام ها،آن کمک بدون که داشتند مشارکت امر این در بعد هایسال طی نیز دیگر بسیاری. کردندیمچیز[ کار روی یک

  .رسیدینم

                                                                    

8. Jeff McKenna 
9. John Scumniotales 
10. Mike Smith 
11. Chris Martin 
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  پیشینه
معرفی  12OOPSLA همایش در صورت مشترکرا به بر روی اسکرام مشغول کار بودند، زمانی که آن 1995تا سال  سادرلند جف و شوئِبِر کِن

، و نخستین تعریف رسمی از اسکرام را بود کرده مستند راطی چندین سالِ گذشته کسب کرده بودند  جف و دانشی که کن اساساً ارائه، این. کردند

 در معرض عموم گذاشت.

توانیم به پاالیش شد می و اجرا هاآن در اسکرام که ییهامجموعه نخستین احترام به برای. است شدهدادهدر جای دیگری توضیح  اسکرام تاریخچه

Individual, Inc. ،Newspage ،Fidelity Investments  وIDX  که در حال حاضر(GE Medical .اشاره کرد ).است 

. است کرده مستند را شدهدادهتوسعه، نگهداری و رشد  شوئِبِر، کِن و سادرلند جف سال توسط بیست از بیش طی که اسکرامی راهنمای اسکرام،

 ی،وربهرهممکن است  هاآن. داد خواهند قرار شما اختیار در را شودمی اسکرام چارچوب تکمیل باعث که بینشی و فرآیندها الگوها، منابع دیگر

 .خالقیت و سطح رضایت از نتایج را ارتقاء بخشند ،ینیآفرارزش

 ترجمه
ابراهیم نبیئی ، صمدزادهسهیل ، اسد صفری به آقایان ویژهبهی رساندند، باید ترجمه این راهنما یارروند به  تاکنون از ابتدانفری که  صدهااز 

 ایشان بوده است، ر دوشو تنظیم نسخه پیش رو ب ، که بار زحمت ترجمهآراز ساعی ارسیو  آیدین ضیاپور، آرش خرمشاهی، قهرودی

 اشاره کرد.

، یرشید مرتضی، یوسف امیری، مقدمزادهحاجی علیو همکاری صمیمانه « ایرانچابکانجمن»ی اعضای با سپاس فراوان از تالش ویژه

محمودی ، علیرضا اسماعیلی، رسول باغبان، اکبر داستانی، حمید صابری، ایوب کوکبی، تقی جاودانی، حسین احمدیمحمد

 .شدها میسر نمی، که ترجمه پیش رو بدون تالش آنمجتبی بهروزیو  محسن مؤمنی، اسدی

 2017و  2016های بین سال اهنمای اسکرامر تغییرات

 :«کاربردهای اسکرام»اضافه شدن بخش  .1
های وسیعی در سرتاسر جهان تاکنون از اسکرام در حوزه 1990یاز اوایل دهه .محصوالت به وجود آمدتوسعه و  مدیریتبرای  ابتدا در اسکرام

 ازجمله:، شده استاستفاده

 ؛پذیرتحقق لِمحصو هایقابلیتو  هافناوری، او شناسایی بازاره کاوش .1

 .هازیبهساتوسعه محصوالت و  .2

 .زدر رومتناوب  ندین بار، چهابهسازی محصوالت و انتشار .3

 ل؛ و،ز محصواستفاده اعملیاتی برای  هایمحیط( و سایر تقاضامحور، یمن، ابرخط) یابر بسترهای توسعه و نگهداری .4

 .تمحصوال بازآفرینیو  نگهداری .5

، بازاریابی، مدیریت هادولتمدارس، توسعه تعاملی، خودروهای خودران،  هایشبکه، توکار افزارهاینرم، افزارسخت، افزارنرماسکرام برای توسعه 

 .تاس قرارگرفته گیریم، مورداستفادهمان بکار میاجتماعیگی شخصی و روزانه در زند صورتآنچه به هر تقریباًو  هاسازمانعملکرد 

                                                                    

12. OOPLSA Conference: Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications Conference 
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اثبات با پیچیدگی به  مواجههاسکرام در  فواید ها، هرروزوانفعاالت بین آنفعلو  ، بازارمحیطی، فنّاوری هایافزایش پرشتابِ پیچیدگی باوجود

 .رسدمی

محصوالت، خدمات و مدیریت  برایحال حاضر، اسکرام  در .تاس شده، مؤثر شناختهچرخشی و افزایشی صورتدانش به در انتقالویژه بهاسکرام  

 .گیردمیقرار  طور وسیعی مورداستفادهبه های مادرسازمان

در یک، چند  قوت اطاین نق .است ی پذیرو سازگار منعطفتنهایی تا حد زیادی این تیم به .تیم کوچک از افراد استیک اسکرام  و اساس ماهیت

از طریق اد این افر .کنند نیز همچنان پابرجا هستندکاری هزاران نفر را توسعه، منتشر و نگهداری می ها که کار و محصوالتِای از تیمیا شبکه

 .کنندمیهمکاری باهم تعامل و  ،هدفمند انتشارِ هایمحیطو  توسعهی پیچیده هایمعماری

 .ای نظیر موارد باال استپیچیدهکارهای  شده، اشاره بهی اسکرام استفادهراهنما که در «توسعه دادن»و  «هتوسع»کلمات مقصود از 

 جهت ایجاد وضوح بیشتر برای این نقش: مستراسکرامدر بخش کلمات  تغییر .2
از مستر این کار را اسکرام .عهده دارد را بر استشده تعریفکه در راهنمای اسکرام  ایگونهبه ترویج و حمایت از اسکرام یتمستر مسئولاسکرام

  .دهدهای اسکرام انجام میها، قوانین و ارزشکمک به دیگران برای درک مبانی نظری، روشطریق 

و  یک از رفتارهاکدام درک کنند کهکند تا مستر به افراد خارج از تیم کمک میاسکرام .استگزار برای تیم اسکرام مستر یک رهبر خدمتاسکرام

کند آفرینی تیم اسکرام، به همه کمک میمنظور بیشینه ساختن ارزشمستر بهاسکرام .است یک نبودهبوده و کدام مفیدتیم اسکرام،  باشان تعامالت

 .را تغییر دهند و تعامالت این رفتارها

 به مالک محصول: مستراسکراماضافه شدن به بخش خدمات  .3
 .اهداف و دامنه محصول را درک کرده باشند خوبیبهم احصول اطمینان از اینکه همه افراد تیم اسکر

 پاراگراف اول اسکرام روزانه: یروزرسانبه .4
شود .در این رویداد تیم توسعه کارهای یمبرگزار  هرروزای برای تیم توسعه است. اسکرام روزانه یقهدق 15اسکرام روزانه یک رویداد زمان ثابتِ 

در این رویداد باعث بهبود همکاری و افزایش کارایی  بینی کارهای پیشروو پیش شدهانجامکند. بازبینی کارهای یمیزی ربرنامهساعت آینده را  24

 گردد.یمزمان و مکان یکسان برگزار شود. جهت کاهش پیچیدگی، این رویداد در یکیم

 بخش اسکرام روزانه برای جهت ایجاد وضوح بیشتر اهداف این رویداد: یروزرسانبه .5
ی که تمرکز بر روی میزان به شرطتواند به اشکال مختلفی برگزار شود یمسه شود و این جلساختار و فرهنگ جلسه توسط تیم توسعه تعیین می

پرسیدن عالقه دارند و بعضی دیگر عالقه به شیوه بحث و  سؤالها به مدل یمتپیشرفت کارها در جهت رسیدن به اهداف اسپرینت باشد. بعضی از 

 تواند مفید باشد:هایی آورده شده است که میتوضیح دارند، در ادامه مثال

 است؟ کرده کمک اسپرینت هدف به دستیابی در توسعه تیم به که دادم انجام کاریچه دیروز من •

 کند؟می کمک اسپرینت هدف به دستیابی در توسعه تیم به که داد خواهم انجام کارهاییچه امروز من •

 است؟ کرده جلوگیری اسپرینت هدف به توسعه تیم یا من دستیابی از که کردم برخورد مانعی با آیا •

 ها:«زمان ثابت» ایجاد شفافیت برای .6
، بر اینکه این جلسه نباید بیشتر از یک تعداد "حداکثر"در نسخه قبلی کلمه زمان ثابت باعث ایجاد کج فهمی در متن میشد که با اضافه کردن کلمه

 ساعت خاص بیشتر طول بکشد، تاکید شد. 
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 الگ اسپرینت:اضافه کردن به بخش بک .7
 اسپرینت الگبکبه  شده است نیزدار که در جلسه بازاندیشی پیشین شناساییند اولویتکم یک مورد بهبود فرآیبرای اطمینان از بهبود مستمر، دست

 شود.میاضافه 

 ایجاد شفافیت در بخش فرآورده: .8
فرآورده گامی به  کند.گرایی را در انتهای اسپرینت، پشتیبانی و تقویت میرسی پذیر است که تجربهشده و بازیک فرآورده، تجسمِ کاری تکمیل

 انداز یا هدف استیک چشمسمت 


