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چکیده : :ػىشاْ فشایٙذی اػتا٘ذاسد ٘یؼت و ٝتا د٘ثاَوشدٖ ٔدٕٛػٝای اص ٌاْٞای ٔتٛاِی دس آٖ تضٕیٗ ٌشدد ؤ ٝحل َٛتٛٔ ٝلغٙٔ ،طثك
تش تٛدخ ٚ ٝتا ویفیتی فٛقاِؼاد -ٜؤ ٝـتشیاٖ اص آٖ ِزت تثش٘ذ -تِٛیذ ٔی ٌشدد .اػىشاْ چاسچٛتی تشای ػاصٔا٘ذٞی  ٚاخشا اػت  ٚصیشتٙایی
فشأ ٓٞیوٙذ تا ػاصٔاٖ پیادٜػاصی ٔٙاػة خٛد اص فؼاِیتٟای ٟٔٙذػی  ٚتدشتٞ ٝای اػىشاْ سا تذاٖ تیفضایذ٘ .تید ٝواس ،ایداد ٘ؼخٝای خاف
 ٚا٘حلاسی اص اػىشاْ تشای ػاصٔاٖ خٛاٞذ تٛد .دس ایٗ ٔمإِٞ ٝشا ٜتا تٛضیح اخٕاِی دس ٔٛسد ٔتذِٛٚطی اػىشاْ الذاْ ت ٝپیاد ٜػاصی ػّٕی
 ٚاتفالاتی و ٝدس ط َٛاخشای پشٚطٔ ٜی افتذ سا ٔشٚس خٛاٞیٓ وشد .دس ا٘تٟا ٘یض ت ٝواستشد ایٗ ٔتذِٛٚطِی دس ٔذیشیت پشٚطٞ ٜای ٘رشْ افرضاسی
ٔیپشداصیٓ.
واشگان کلیدی ، agile :اسکرام  ،متذولوژی  ،پیاده سازی اسکرام  ،اسکرام و مذیریت

پروژه Project Managment ، Scrum ،

Agile».اػرىشاْ یىرری اص فررشیٓ ٚسن ٞرای ٔحثررٛب  ٚپشورراستشد
 -1مقدمه

ٔAgileحؼٛب ٔی ؿٛد.

اػررىشاْ یرره فررشیٓ ٚٚسن تٛػررؼ٘ ٝررشْ افررضاس اص ػررشی ٔتررذٞای

 -2پیاده سازی اسکرام

تفىش ٔAgileی تاؿذ .اػىشاْ یه  Frameworkیا فشآیٙرذ ٔؼرهّٝ
ایٗ اػت،دس ایٗ ٔٛضٛع وأال تیٗ ٔتخللراٖ اػرىشاْ دٌٚراٍ٘ی

دس ٘خؼتیٗ ٌاْ ٘یاص داسیٓ و ٝیه ٌش ٜٚاػىشاْ تـىیُ دٞیٓ  .ایٗ

ٚخٛد داسد .اؿخاكی ٔا٘ٙذ وٗ ؿٛئثش (ٔثذع اػىشاْ) دائٕا اص ِفر

ٌرش ٜٚترشای تِٛیرذ ٔحلر ٚ َٛتحرت دػرتٛس

فشیٓ ٚسن اػتفادٔ ٜی وٙٙذ  ٚتاویذ ٔی ٕ٘ایٙذ ورٕٞ ٝر ٝتایرذ ایرٗ

فؼاِیت خٛاٙٞذ وشد  .حذالُ افشاد ٔٛسد ٘یاص تؼرذ اص ٔرذیشیت یره

ٔٛسد سا لثر َٛداؿرت ٝتاؿرٙذ ِٚری تؼضری دیٍرش اص دٚػرتاٖ اص ِفر

٘ف ش ٔی تاؿذ  .یه ٘فرشی ور ٝتایرذ تر ٝكرٛست اختلاكری ترا ایرٗ

فشآیٙذ  ٚیا ٔتذِٛٚطی تشای اػىشاْ اػتفادٔ ٜی وٙٙرذ .ترا اػرتٙاد ترٝ

ٔحل َٛتاؿذ .اػىشاْ ٔحلٔ َٛحٛس اػت ٘ ٝپشٚطٔ ٜحٛس  ٚتٕراْ

اكُ اػىشاْ  ٚتدشتیات دس ایٗ ٔٛسد ٔی تٛاٖ تیاٖ ورشد ور ٝفرشیٓ

تالؿؾ تشای تىٕیُ یه ٔحل َٛاػت ِٚی ٕٔىٗ اػت دس یره

ٚٚسن ػٛٙاٖ ٔٙاػة تشی تشای اػىشاْ خٛاٞذ تٛد .دس فشیٓ ٚسن

پشٚط ٜچٙذیٗ ٔحل َٛتاؿذٔ.ا ت٘ ٝفشی ٘یاص داسیٓ و ٝتر ٝا ٚتٍرٛییٓ

اػىشاْ  ,وـف سا ٜحُ تشای ٔـىالت ت ٝتیٓ ٚاٌزاس ٔی ؿٛد  ٚاص

ٔاِه ٔحل َٛیا  Product Owner .یه ٘فشی ور ٝاِٛٚیرت ٞرای

٘ؼخ ٝپیچی (اسائ ٝحُ ٞا) خثشی ٘یؼت  ٚتیـتش ػؼی اػىشاْ وـف

ا٘داْ ٌاْ ٞای پشٚط ٜسا تؼییٗ ٕ٘ایذ (٘ؼثت ت٘ ٝیاص خرٛدؽ)  .لاترُ

ٕ٘ ٚایاٖ وشدٖ ٔـىالت ٔی تاؿذ ت ٝخای ایٙىرٔ ٝـرىالت سا حرُ

روش ٔی تاؿذ و ٝایرٗ ٘فرش ٔری تٛا٘رذ ٕ٘ایٙرذ ٜػراصٔاٖ دسخٛاػرت

ٕ٘ایذ .تشای تىٕیُ تؼشیف اػىشاْ  ,دس  Scrum Guideوٗ ؿرٛئثش

وٙٙذ ٜتاؿذ  .دس ٔتذِٛطِی ٔا٘ٙذ ٔ RUPا اص واسفشٔا فمر ٔؼرتٙذات

 ٚخف ػادسِٙذ چٙیٗ ٔی خٛا٘یٓ  :اػىشاْ تشای تٟی ٝٙػراصی پریؾ

دسیافت ٔی وٙیٓ و ٝدس اوثش اٚلات ٘یض ٘الق ٔی تاؿٙذ  ٚایرٗ ٔری

تیٙری  ٚوٙترشَ سیؼره اص یره سٚؽ تىرشاس ٕ٘رٛی یرا

SCRUM Master

تٛا٘ذ حؼٗ  Scrumتاؿذ صیرشا ورٔ ٝرا ٔؼرتمیٕا  ٚترذٚ ٖٚاػرط ٝترا

iterative

ٔProduct Ownerـٛست  ٚطشاحی  ٚپیاد ٜػاصی ٔی ٕ٘راییٓ  ٚدس

incrementalتٟشٔ ٜی خٛیذ .تؼشیف اػرىشاْ ٔرا تر ٝایٙدرا سػریذٜ

ٟ٘ایت ت ٝتاییذ أ ٚی سػا٘یٓ.

اػت و :ٝاػىشاْ یه چاسچٛب تشای تٛػؼ٘ ٝشْ افضاس ٔی تاؿذ وٝ
اص سٚؽ  iterative incrementalتٟشٔ ٜی خٛیذ .أا دس تؼشیف اَٚ
ٔطّثی تٛد و ٝدس ایٗ یىی تؼشیف ٘یؼت « :اص ػشی ٔتذٞای تفىرش
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 ٞ Noteش تٛضیحی و ٝتاػث ٚضٛح تیـتش ایٗ آیتٓ ؿٛد تایرذ دسایٗ خا دسج ؿٛد.

ٔ Backlogحل َٛػثاستؼرت اص یره فرشْ  ٚیرا ِیؼرت ػراد ٜور, ٝ

دس پاییٗ ٕ٘ ٝ٘ٛای اص  Product Backlogسا ٔـاٞذٔ ٜی ٕ٘اییرذ ورٝ

ػٛٙاٖ ٔٛاسدی و ٝتایذ دس ٔحلٌٙ َٛدا٘ذ ٜؿرٛد دس آٖ لیرذ ؿرذٜ

ؿأُ تٕاْ ػتٞ ٖٛایی و ٝدس تاال اؿاس ٜؿذ ٔ ,ی تاؿذ:

اػت  ,اِثت ٝتا احتؼاب حك تمذْ دس پیراد ٜػراصی ٞرش ٔرٛسد  .تؼیریٗ
اِٛٚیت ٚظیفرٔ Product Owner ٝری تاؿرذ  .Product Backlogسا
ٔی تٛاٖ لّة اػىشاْ فشم ورشد  ,صیرشا ورُ اػرىشاْ اص ایرٗ ٔٙثرغ
تغزی ٝخٛاٞذ ؿذ  ,پرغ تایرذ دس ػراخت  Product Backlogدلرت
الصْ ِحرراش ؿررٛدٞ.ررش وررغ اص اػضررای ٌررش ٜٚاػررىشاْ  ٚیررا ٔاِرره
ٔحل ٚ َٛیا افشادی اص طشف ٔاِه ٔی تٛا٘ٙذ ٘ظش خٛد سا دس تره
الي ٔحل َٛیادداؿت ٕ٘ایذ ٘ ٚثایذ ٔا٘غ آٟ٘ا ؿذ.ؿٕا ٔی تٛا٘یذ اص
تش٘أ Excel ٝتشای ػاخت  Product Backlogخٛد اػتفادٕ٘ ٜاییذ .
ػتٞ ٖٛای ایٗ فایُ ٔی تٛا٘ذ ت ٝؿشح صیش تاؿذ:

 : IDؿٕاس ٜای تشای ٞش آیتٓ دس ٘ظرش ٔری ٌیرشیٓ ور ٝایرٗ ؿرٕاسٜ
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یىتا ٔی تاؿذ.

ٞذف  Sprint Planningایٗ اػت و ٝترٞ ٝرش یره اص اػضرای تریٓ

 : Name -تٛضیح ٔختلشی اص ٔٛسدی و ٝتایذ پیاد ٜػراصی ؿرٛد .

اطالػات وافی دس ٔٛسد ٔحل َٛتذٞیٓ تا تتٛا٘ٙذ تش سٚی ٞرش یره

ت ٝا٘ذاص ٜای تایذ تاؿذ و ٚ PO ٝتٛػؼٌ ٝشٞا تتٛا٘ٙذ تذٔ ٖٚـرىُ ,

اص تخؾ ٞا تذٔ ٖٚـىُ واس تىٙٙذ ػال ٜٚتش ایٗ ٔا ت PO ٝاػتٕاد تٝ

واسی و ٝتایذ ا٘داْ ؿٛد سا دسن ٕ٘ایٙذ.

٘فغ الصْ سا ٔی دٞیٓ و ٝتتٛا٘ذ دس آیٙرذٕٞ ٜىراسی الصْ سا داؿرتٝ

 : Importance -دسخ ٝإٞیت  ٚستث ٝآیتٓ ٔی تاؿذ ٕٞ .ا٘طٛس ورٝ

تاؿذ .خشٚخی ٔ Sprint Planningی تٛا٘ذ ٔٛاد صیش تاؿذٞ)2 :ذف

اؿاس ٜؿذ ایٗ ٔٛسد ٚظیفٔ PO ٝی تاؿذ.

یه اػپشیٙت ِ)3یؼت اػضا ٔ ٚیضاٖ صٔا٘ی ورٔ ٝری تٛا٘ٙرذ دس ایرٗ

–  : Initial Estimateدالِت تش ایٗ داسد و ٝآیتٓ ٔٛسد ٘ظش دس چٝ

اػپشیٙت ٕٞىاسی ٕ٘ایٙذ)4 .یه(  Sprint Backlogؿرأُ

ٔذت صٔا٘ی ٔی تٛا٘ذ تٛػر تریٓ تٛػرؼ ٝا٘دراْ ؿرٛد ٔ .ؼٕرٛال ترش

Story

ٞایی ٔی ؿٛد و ٝتایذ دس ایٗ اػپشیٙت پیاد ٜػراصی ؿرٛد)5 .سٚصی

حؼة سٚص  ٚیا ػاػت تیاٖ ٔی ؿٛد.

و ٝتشای اسائ ٝدٔٛی اػپشیٙت تؼییٗ ؿذ ٜاػت

ٔثاَ – ت ٝتیٓ تٛػؼ ٝاػالْ ٔی وٙیٓ ؤ ٝا ٔیخٛاٞیٓ ٔٛسد «ٔـراٞذٜ
تشاوٙؾ تٛػ ٔـتشی» سا پیاد ٜػاصی ٕ٘اییٓ  .ؿٕا چٙذ ٘فش ٚ ٜچٙذ

پغ تایذ ٔحی  ٚؿشای الصْ سا تشای حضٛس  POدس خّؼرات تریٓ

سٚصٔ ٜی تٛا٘یذ ایٗ ٔٛسد سا تشای ٔا پیاد ٜػاصی ٕ٘اییذ  .تیٓ تٛػرؼٝ

اػىشاْ ٟٔیا ٕ٘اییذ ٚ ٚی سا ت ٝػٛٙاٖ یره ٔٛخٛدیرت خراسخی دس

اػالْ ٔی وٙذ  5سٚص ٜتا ٘ 4فش  ,پغ  5*4تشاتش ٔ 23ی تاؿذ و ٝایرٗ

٘ظش ٍ٘یشیذ  ٚ .ایٗ سا  ٓٞدس ٘ظش داؿت ٝتاؿریذ ور ٝا ٚحرك داسد ٞرش

ػذد ٕٞاٖ  Initial Estimateایٗ آیتٓ ٔی تاؿذٚ .احذی ور ٝترشای

چیضی و ٝتخٛاٞذ دس ٘شْ افضاسؽ داؿت ٝتاؿرذ ٞ ٚرذف دس اػرىشاْ

تشآٚسد دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ  Story Pointاػت ؤ ٝثاَ تاال تشاترش 23

سضایت وأُ ٔ POی تاؿذ.

ٔStory Pointی تاؿذ.
دٔ ٛچٍ ٝ٘ٛخٛاٞذ تٛد – تذِیُ ایٙى ٝدس آخرش ٞرش  SprintترPO ٝ

یه دٔ ٛدادٔ ٜی ؿٛد  ,پغ تایذ ٔؼّ ْٛؿٛد صٔا٘ی و ٝواستش تا ایٗ
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یىی اص خشٚخی ٞای  Sprint Planningتؼیریٗ صٔراٖ اسائر ٝدٔرٛی

لؼٕت واس خٛاٞذ وشد چ ٝا٘تظراساتی خٛاٞرذ داؿرت  .ایرٗ ٔرٛسد

اػپشیٙت تٔ PO ٝی تاؿذ  .وٕٞ ٝاٖ ا٘ذاص ٚ ٜط َٛیه اػپشیٙت ٔی

تیـتش تشای وؼا٘ی و ٝت ٝكٛست  TDDػُٕ ٔی وٙٙذ ػٛدٔٙذ ٔری

ؿٛد .تٟتشیٗ ط , َٛیه ط َٛوٛتأ ٜی تاؿذ و ٝاٌش ای ٍٝ٘ٛٙػُٕ

تاؿذ.

2

وٙیذ دس ٚالغ ػٙت حؼ Agile ٝٙو ٝاكُ تش وٛتاٞی اسائٔ ٝحلَٛ
تٔ ٝـرتشی ٔری تاؿرذ سا تر ٝخرا خٛاٞیرذ آٚسد  .اػرپشیٙت وٛتراٜ
تاصخٛسد ػشیغ تحٛیُ فٛسی ت ٝكٛست ٔىشس خٌّٛیشی اص وح
سٚی دس ٔذت وٛتا ٜتٟثٛد  ٚپیؾ تشی ٔحل َٛػرشیغ ترش ٚ

…

ٔ.ؼٕٛال  ٚطثك تدشت ٝوٛتا ٜتشیٗ ٔ ٚؼم َٛتشیٗ ٔرذت ٞ 4فترٔ ٝری
تاؿذ  .اِثت ٝایٗ ٔی تٛا٘ذ دس طی خّؼات تیٓ اػىشاْ تغییش پیذا وٙذ
.
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ؿٕا ت ٝػٛٙاٖ یه اػىشاْ ٔؼتش ٔٛظف ٔی تاؿیذ صٔاٖ ٔ ٚىرا٘ی سا

اِف) ؿشوت ٌٌُٛ

تشای خّؼات سٚصا٘ ٝتیٓ اػىشاْ ٔؼیٗ  ٚت ٝتیٓ  PO ٚاتالؽ ٕ٘اییرذ .

اِٚیٗ اخشای  ٚپیاد ٜػراصی اػرىش ْٚدس ٌٌٛرُ سا داد .ػراتشِٙذ

حضٛس  ٕٝٞتیٓ  PO ٚدس ایٗ خّؼات ضشٚسی ٔری تاؿرذ ٔ .ؼٕرٛال

خف ٌٔ ٌُٛأٛس تر ٝا٘دراْ تدضیر ٚ ٝتحّیرُ اِٚریٗ پیراد ٜػراصی

ایٗ خّؼات دس ؿشٚع سٚص واسی ا٘داْ ٔی ؿٛد .دس ؿشٚع ٞرش سٚص

اػىش ٌٌُٛ ْٚدس یىی اص تضسٌتشیٗ پشٚطٞ ٜای تٛصیغ ؿذ ٜترٛد

واسی دس ٌشٞ ٜٚای تِٛیذ ٘شْ افضاس ت ٝػثه اػىشاْ خّؼاتی سا ترٝ

.

اػتشاتظی ٞای آٟ٘ا تشای لرشاس دادٖ ٌراْ ترٌ ٝراْ اػرىش ْٚدس تریٓ

ٔذت  21تا  26دلیم ٝت ٝكٛست ایؼتاد ٜتشٌرضاس ٔری وٙٙرذ ور ٝایرٗ

ٟٔٙذػی ٌ ٌُٛتٛد  ٚدسع ٞای ٔفیذی

خّؼات ترٔ Stand up meeting ٝـرٟٛس ٔری تاؿرذ .دس ایرٗ خّؼرٝ

تشای  ٕٝٞتیٓ ٞای agile

وؼة وشد.

وٛتا 4 ٜػٛاَ اكّی ٔطشح ٔی ؿٛد 2 :دیشٚص چ ٝوراس ا٘دراْ دادٜ
اْ  3أشٚص چ ٝواسی ٔی خٛا ٓٞا٘داْ تذٔ -4 ٓٞـرىالتی ورٝ
دس ػش سا ٜداسْ چ ٝچیضٞایی ٞؼتٙذ

ب) ؿشوت یاٛٞ
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یا٘ ٛٞیض اص ٔتذِٛٚطی اػىشاْ اػتفاد ٜوشد  ٚد ٚتٗ اص افشاد وّیرذی

دس كٛستی و ٝتتٛا٘یذ ایٗ ٔشحّ ٝسا ت ٝدسػتی تر ٝاتٕراْ تشػرا٘یذ ترٝ

دس یررا ٛٞاص ٘ 711فررشی ورر ٝدس ؿ رشوت یررأ ٛٞـررغ َٛتىاس٘ررذ  ٚاص

ٔٛفمیت تضسٌی ٘ائُ ؿذ ٜایذ صیشاؤٟ Sprint Planning ٝرٓ ترشیٗ

ٔتذِٛٚطِی اػىشاْ اػتفاد ٜوشد ٜا٘ذ یه ٔماِر ٝسا تٟیر ٝورشد ٜا٘رذ.

 ٚدس ٚالغ ٞؼتٔ ٝشوضی اػىشاْ ت ٝحؼاب ٔری آیرذ  ٚاٌرش دسػرت

٘ىت ٝتشخؼت ٝی ایٗ ٘ٛؿت ٝت ٝایٗ اؿاسٔ ٜی وٙذ و 96 ٝدسكذ اص ایٗ

ا٘داْ ٘ـٛد ٕٞاٖ ٔثُ تا ػشیا دیٛاس وح خٛاٞذ ؿذ .تٟٙا واسی ورٝ

اػضای تیٓ ٌفت ٝا٘رذ ور ٝخٛاٞراٖ ادأر ٝاػرتفاد ٜاص ایرٗ ٔترذِٛطِی

االٖ ٔا ٘یاص داسیٓ آٖ سا ا٘داْ تذٞیٓ ایٗ اػرت ور ٝكرفحSprint ٝ

ٞؼتیٓ.

infoسا دسػت ٕ٘اییٓ  ٚدس ٔؼرشم دیرذ تریٓ خٛدٔراٖ  ٚتریٓ ٞرای

ؿشوت ٔایىشٚػافت ٘یض خض ٚایٗ دػت ٝلشاس داسد.

دیٍش لشاس تذٞیٓ.

 -7اجرای اسکرام در یک پروشه واقعی
اِىغ ت ٝػٛٙاٖ  Product Ownerاػىش ْٚیه پرشٚط ٜتٛػرؼ٘ ٝرشْ
افضاسی خذیذ ا٘تخاب ؿذ ٜاػت .یىی اص اِٚریٗ ٚظرایف ا ٚؿرشٚع
فشآیٙذ ٟٔٙذػی ٘یاصٞاػت .ا ٟٓٔ ٚتشیٗ سأی ٘ٛیؼرذ  ٚآٟ٘را سا ترا
ٔؼٕاساٖٕ٘ ،ایٙذٌاٖ ٔـتشی  ٚػایش ریٙفؼاٖ ٔٛسد تحث لشاس ٔیذٞرذ
 .پغ اص خٕغ آٚسی ٘ ٚ use-casesیاصٞا تا اِٛٚیت تاال  ،ا ٚآٟ٘ا سا
دس  Product Backlogاػىشٔ ْٚی ٘ٛیؼذ  ٚیه خّؼ ٝترشآٚسد ٚ
3
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اِٛٚیت تٙذی تا ٔؼٕاساٖ  ٚتشخی اص تٛػؼ ٝدٙٞذٌاٖ اسؿذ سا ؿشٚع
backlog

دس كثح سٚص وُ تیٓ تشای خّؼ ٝسٚصا٘ ٝاػىش ْٚخرٛد آٔرادٜ

ٔیىٙذ .ت ٝػٛٙاٖ یه ٘تید ٝاص ایٗ خّؼر ٝتٕراْ ٔرٛاسد دس

اػررىشٔ ْٚحلرر َٛخٕررغ آٔررٛسی ٔیـررٛد ورر ٝخررٛد یرره تررشآٚسد

ٔی ؿ٘ٛذٞ .ش وغ یه ػثاست وٛتا ٜاص آ٘چ ٝتا وٙر ٖٛتر ٝدػرت

٘ررإٛٞاس اِٚیرر ٚ ٝاِٛٚیررت داس اػررت .حرراَ ا ٚؿررشٚع ترر ٝؿىؼررتٗ

آٔذ ٜاػت سا اسائٔ ٝیذٞذ ،ت ٝسٚص سػا٘ی تشآٚسد ػاػت تالی ٔا٘رذٜ

٘یاصٔٙذٞا ػطح تاال ت ٝػٙاسیٞٛای وٛچره ترشای وراستش ٔیىٙرذ .ترا

تش سٚی واست ٔ ، Sprint Task boardی ٌٛیذ آ٘چ ٝا ٚدس حراَ

اػتفاد ٜاص ایٗ فٟشػرت ا ٚترشای اِٚریٗ خّؼر ٝتش٘أر ٝسیرضی sprint

تش٘أ ٝسیضی تشای ا٘داْ ایٗ واس أشٚص ٔ ٚری ٌٛیرذ اٌرش ٞرش ٌ٘ٛرٝ

آٔادٔ ٜی ؿٛد.

ٔٛا٘غ ؤ ٝا٘غ ا ٚتشای ادأٚ ٝخٛد داسد.
أشٚص یىی اص اػضای تیٓ ٔری ٌٛیرذ ور ٝاٚا ترٔ ٝـرىّی تشخرٛسدٜ
چ ٖٛا٘ ٚیاص ت ٝیه ٔدٛص خذیذ تشای یىی اص اتضاسٞای ٘شْ افرضاسی
تشای اػتفاد ٜاػت .فشا٘ه تشسػی ٔیىٙذ اٌرش دیٍرش اػضرای تریٓ
ٔـىُ ٔـات ٝداس٘ذ ٔ ٚی ٌٛیذ و ٝا ٚتٔ ٝشالثرت اص آٖ پرغ اص ایرٗ
٘ـؼت اػت .تؼذ اص 15دلیم ٕٝٞ ٝت ٝواس ٔی سٚد .پغ اص ایٗ دیذاس
فشا٘ه ت ٝسٚص سػا٘ی ٔ sprint Burndownیپشداصد .ػرپغ ا ٚسا ترٝ
فشٚؿٙذ٘ ٜشْ افضاس اص اتضاس خٛاػتاسٔ ،درٛص دػرتٛسات  ٚآٟ٘را سا ترٝ
خّ ٛتٔ ٝشدْ اػت و ٝت ٝآٟ٘ا ٘یاص داسیذ.

 Sprint 1 سٚص دْٚ
دس كثح دٚتاس ٜتٕاْ تیٓ ترا ٞرٓ ترشای خّؼر ٝسٚصا٘ر ٝاػرىشْٚ
خٛد خٕغ ٔیـ٘ٛذ .دس تؼذ اص ظٟش یىی اص اػضای تریٓ اػرىش ْٚدس

 Sprint 1 سٚص كفش

ٔررٛسد خضئیررات اص یىرری اص داػررتاٖ ٞررای ورراستش ٔطٕررهٗ ٘یؼررت اٚ

دس ایررٗ خّؼ ر ٝتش٘أرر ٝسیررضی sprintاِىررغ اسائررٔ ٝررٛاسد

ALEX-اػىشٔ ْٚاِه ٔ ٚحلٛالت دس ٔٛسد تحث دس ٔٛسد ٘ما

 Product Backlogاػىش ْٚسا اص تاالتشیٗ اِٛٚیت ت ٝپاییٗ ترشیٗ

ٔـىُ سا خٛاػتاس ٔیـرٛد .پرغ اص آٖ ػضر ٛتریٓ ٔیفٕٟرذ ور ٝچرٝ

تـشیح ٔیىٙذ .تیٓ اخاص ٜپشػیذٖ ٞش ػٛاِی دس تاسٞ ٜش آیرتٓ داسد ٚ

واسی تایذ ا٘داْ دٞذ ،پغ اص آٖ أ ٚی تٛا٘ذ تا اخشای خرٛد ادأرٝ

تشای ٞش ٔٛسد تحث ٞیچ ٔحذٚدیت ػٛاِی ٚخٛد ٘ذاسد  ٚتاصٔا٘ی

خٛاٞذ داد.

ت ٝا٘ذاص ٜوافی ظشفیت  ٚدا٘ؾ فٙری تٛخرٛد آیرذ ٞ ٚرش چیرض دیٍرش
ٔٛسد ٘یاص ٘یض دس دػتشع اػت .تؼرذ اص ایرٗ ٔثاحثر ٝآٟ٘را ٔتؼٟرذ ترٝ

 Sprint 1 سٚص تیؼت ٞ ٚـت

تىٕیُ ػٙاسیٞٛای ٞ 8 ٚ1،2،3،6،7ؼتٙذ تا ایٙى ٝایرٗ  sprintترٝ

دس ایٗ سٚص پایا٘ی اص  sprintا ، َٚفشا٘ه سٞثش اػىش ْٚتیٓ سا

پایاٖ تشػذ .آیتٓ ٞای ٕ٘ 5 ٚ4ی تٛا٘ذ دس ایٗ  Sprintتحمك یاترذ،

تشای دیذاس ٘مذ  ٚتشسػی  sprintدػٛت ٔیىٙذ .تریٓ یره ورأپیٛتش

تذِیُ تشخی اص صیشػاخت ٞای فٙی وٛٙٞ ٝص دس خای خٛد ٘یؼتٙذ.

تا اخشای ٘شْ افضاس دس حراَ حاضرش سا آٔراد ٜورشد ٜاػرت ALEX-

پغ اص دیذاس تش٘أ ٝسیضی  sprintفشا٘ره – ٔؼره َٛتریٓ اػرىش-ْٚ

ٔاِه ٔحل َٛاػىش ، ْٚدس خّٛی دػتٍا٘ ٜـؼت ٚ ٝچه ٔیىٙرذ.

خٛاػتاس ایٗ اػت و ٝتیٓ ت ٝتؼشیف خضئیات ٔشتر ٛتر ٝچٍرٍ٘ٛی
ٔٛاسد ٔتؼٟذ ٔیـٛد٘.تایح دس یه واست ت٘ ٝاْ

دس  ٚدس كٛست اخشای ٔطاتك ا٘تظاسات خٛد  ٚاٌش اص ٚیظٌی ٞای

Sprint Task board

ٔؼتٙذ ت ٝػٛٙاٖ ٔٛسد ٘یاص اػت .دس پایاٖ خّؼ٘ ٝمذ  ٚتشسػی ٘ظش اٚ

٘ٛؿتٔ ٝیـ٘ٛذ .اوٞ ٖٛٙش وغ اص تیٓ اػىش ْٚیه واس تشای واس تش

چٙیٗ آٔذ ٜاػت ٘ ٚتیدٌ ٝیشی ٔیىٙذ :داػتاٖ ٞای 7 ٚ1،2،6تٝ

سٚی آٖ سا ا٘تخاب ٔی وٙذ.
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پایاٖ سػیذ ا٘تظاسات سا تشآٚسدٔ ٜیىٙذ.

داػتاٖ ٕ٘ 3ی تٛا٘ذ دس

حاَ حاظش ت ٝپایاٖ تشػذ  ٚآٔاد٘ ٜیؼت

.داػتاٖ ٘ 8یض تشخری اص

٘ما آٖ تایذ دٚتاس ٜتشسػی ؿٛد.دس تؼذ اص ظٟش ایٗ تیٓ ٔی ؿٛد ترا

اػتفاد ٜاص صٔریٗ  ٚتٟرش ٜترشداسی  ٚوؼرة  ٚوراس احیرا ،ترٙٔ ٝظرٛس

 ٓٞتشای ٌزؿتٍ٘ ٝش ٘ـؼت ٛٔ ٚsprintسد تحرث چر ٝدس طر َٛدٚ

دػرتیاتی تررٔ ٝررذیشیت ٌشافیىرریٔ ،ررذیشیت خررٛاف  ٚپررشع  ٚخررٛ

.

ٔتماتُ اص ٌشافیه  ٚاػرتفاد ٜاص صٔریٗ  ٚتش٘أر ٝسیرضی اطالػرات.اص

ی ىی اص تاصخٛسد اػت و ٝایٗ تیٓ ایٗ حغ و ٝآٟ٘ا ٕ٘ری دا٘ٙرذ ترٝ

دیٍش ٚیظٌی ٞای آٖ اػت .ت ٝػٛٙاٖ تخلق اص ایٗ پشٚط ،ٜترشای

ا٘ذاص ٜوافی دس ٔٛسد ٔؼٕاسی وّی ػیؼتٓ اػت .فشا٘ره طرٔ َٛری

٘شْ افضاس داخّی ،تماضا تشای ایرٗ ٔحلر َٛؿرٙاخت ٝؿرذ ٜاػرتٚ ،

وـذ واس ت ٝدػٛت ٔؼٕاس ػیؼتٓ سا ٔؼشفی تیـتش.

ٔـررتشیاٖ تخررؾ ٞررای داخّرری دس ػررشصٔیٟٙای خررٛدٌشداٖ  ٚصٔرریٗ

ػشػت خٛب پیؾ سفت  ٚآ٘چ ٝؤ ٝی تٛا٘رذ تٟثرٛد یافتر ٝاػرت

ٔحّی تاتغ ٔداص ٔی تاؿذ .تٙاتشایٗٔ ،حلر٘ َٛرشْ افرضاس تایرذ ترشای
 Sprint 2 سٚص یه

پاػخٍٛیی ت٘ ٝیاص ت ٝاطالػرات ٔٛخرٛد ،اطالػرات خرأغ  ٚتٕراع

ٔ ALEXاِرره ٔحلرر َٛاػررىش ، ْٚآیررتٓ ٞررای خذیررذ تررٝ

دلیرك دس ٞرش صٔراٖ ،پرغ اص اكر َٛػّٕىرشد ،أٙیرت ،ػراصٌاسی ٚ

اػىشٔbacklog ْٚحلٛالت تش اػاع خّؼات ٔـتشی اخیرش خرٛد

یىپاسچ ٝػاصی ٌشاف سا تشخٛس داس تاؿذ .س٘ٚذ روش ؿذ ٜدس تاال اص

اضافٔ ٝی وٙذ .ػال ٜٚتش ایٗ ،أ ٚی افضایذ :الالْ اضافی تشای دٚتاسٜ

سٚؽ اػىش ْٚاػرت ور ٝدس ٚالرغ یره تخرؾ ػٕرٔٛی دس تهرٛسی

وٙٙذ ٜاص داػتاٖ  . 8اِىغ پرغ اص آٖ تریٓ سا ترشای ٘ـؼرت تش٘أرٝ

اػت .یه دٚس٘Sprint ٜؼرثتا وٛترا ،ٜخّؼرات اػرىش ْٚسٚصا٘رٚ ٝ

سیضی  sprintد ْٚدػٛت ٔیىٙذ  .تشای تیٓ ٔٛسد تحث ٔ ٚتؼٟذ تٝ

تشسػی تٛٔ ٝلغ :ت ٝػٛٙاٖ سٚؽ اػىش ْٚداسای ٚیظٌری ٞرای راتری

داػتاٖ تا ٞذایت فشا٘ه اػىش ْٚاػتاد sprint ٚد ْٚآغاص ٔی ؿٛد

چاتىی دس تٕاْ سٚؽ ٞای تٛػؼ ٝػشیغ ،دس ػُٕ ٔی تٛاٖ آٖ سا ترا

.

تٛخ ٝت٘ ٝیاصٞای ٔختّف داؿت ،و ٟٓٔ ٝایٗ اػت و ٝترشای حفر
ٔاٞیت آٖ ا٘داْ ؿذ ٜاػت  .ؿىُ صیش ،اطالػات ٔشت ٛت ٝفشایٙذ

 -8مدیریت پروشه با استفاده از اسکرام

تٛػؼ ٝػیؼتٓ واستشد صٔیٗ داد ٜؿذ ٜاػت.

اػىشاْ  ،ؤ ٝذَ ػشیغ تٛػؼ٘ ٝشْ افضاس اػت ،ت ٝترذسیح ٔحثٛتیرت
خٛد سا دس د ٚػاَ اخیش تیـتش وشد ٜاػت .تا تٛخر ٝتر،Schwaber ٝ
اػىش ،ْٚس٘ٚذ تؼیاس ػثه ٚصٖ  ٚچراالوی داسد ورٔ ٝری تٛا٘رذ ترا
اػتفاد ٜاص سٚی ٝتىشاس ؿ٘ٛذٚ ٜؿریٞ ٜٛرای افضایـری اػرتفاد ٜؿرٛد.
تشای ٔذیشیت  ٚوٙتشَ ٘رشْ افرضاس  ٚتٛػرؼٔ ٝحلرٔ َٛفیرذ اػرت

.

اػىش ْٚسٚؿی ت ٝػٛٙاٖ چاالن ،دس ػُٕ ٔ ٟٓدس تٛػؼ٘ ٝشْ افضاس،
تا ٚیظٌی ٞای ػیؼتٓ ٘ؼثتا ا٘ؼطاف پزیش ػاصٔاٖ ،تاصخٛسد تٛٔ ٝلرغ
 ٚتؼأّیٞ ،ذف ٌشا ٔذیشیت ؿفاف ٔ ٚـراسوت ٔر ٛش اػضرأ ،ری
تٛا٘ذ ٔـىالتی سا تا حذ صیادی تش طشف وٙیذ.تؼت ٝتٙذی ؿیٞ ٜٛای
ٟٔٙذػرری ٔٛخ رٛد اص خّٕرر ٝتش٘أررٛ٘ ٝیؼرری افشاطرری  RUP ٚدیٍررش
ٔٙؼٛا ؿذ ٜاػت.اػىش ْٚتِٛیرذ ٔضایرای تٛػرؼ ٝػرشیغ ترا ٔضایرای

دس دٚسٞ ٜررای  Sprintاػضررای خررٛد ٔررذیشیت فشایٙررذ ٔؼررتمُ ٚ

اػتفاد ٜاص یه پیاد ٜػاصی ػاد ٜاػت.

ػیاٟٟٞای ٔشت. ٛسا داس٘ذ .ایٗ ٔشحّ ٝاص فشایٙذ ٔذیشیت Sprintترٝ
ؿشح صیش اػت.

 -1-8بررسی یک ومووه

 اػضای اػىش: ْٚدس ٔمیاع وٛچه تیٓ تٛػؼٝ-

دس حاَ حاضش ٔا اص سٚؽ اػرىش ْٚترشای تدضیر ٚ ٝتحّیرُ دسیره

ٞذف ٔشحّ٘: ٝؼثتا سٚؿٗ تشای ٘ـاٖ دادٖ دس پایاٖ ٔشحّ. ٝ

ٕ٘ ٝ٘ٛتٛػؼ ٝداخّی یه پشٚط٘ ٜشْ افضاسی ػیؼتٓ اػرتفاد ٜاص صٔریٗ

تاسیخ ٞای ٔ: ٟٓتاسیخ ؿشٚع ،تشسػی ٔتٛػ  ٚدس پایاٖ

سا تشسػی ٔیىٙیٓ .ایٗ ػیؼتٓ تش اػاع تشسػی اػتفاد ٜاص صٔیٗٔ ،ری

٘ؼخ ٝی ٕ٘ایـی

تٛا٘ذ ٔذیشیت اطالػات یىپاسچ ٝػراصی سا اص سا ٜدٚس تاییرذ وٙرذ،
5

ؿٛدٔ ،ؼٕٛال اص آٖ خٛاٞذ ؿذ تا حذ صیرادی تر ٝاػضرای

ِ -یؼت واس :طثم ٝتٙرذی ٞرذف ٔشحّر ٝتر ٝوراس وٛچره ٚ

تیٓ پشٚط ٜسا تـٛیك وشد.

ٔؼتمُ ٚ ،اختلاف ت ٝاػضرای تریٓ ،ػرپغ ترا تٛخر ٝترٝ

 -6تؼذاد استثاطات ٞش ٞفترٞ: ٝرش سٚص كرثح یره خّؼرٝ

اتٕاْ تٛصیغ ،ت" ٝؿشٚع " "ٚاختلاف " "ٚوأُ "دس سدٜ
ت ٝتشتیة ٘ؼثت دٞیذ.
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دلیم ٝای چٟش ٜت ٝچٟش ٜاػىش ْٚتر ٝطرٛس ٔرٙظٓ كرٛست
ٌشفررت ،ترر ٝطررٛسی ورر ٝاػضررای پیـررشفت یىررذیٍش تررٝ
اؿتشان ٌزاؿت ٚ ،ٝت ٝسٚص سػا٘ی ایٗ ٔأٛسیت ٞا وأُ

تش٘أ ٝاػىشاْ
ٞ -2ـت ٘فش دس تیٓ ٚخٛد داس٘ذ و ٝػثاستٙرذاص ٔرذیش پرشٚط،ٜ

ت' ٝتىٕیُ 'ِیؼت ،اص 'ؿشٚع 'ِیؼت ت ٝسٚص سػا٘ی دػرتٛس

ٔؼٕاس ،تٛػؼ ٝدٙٞذ ،ٜتؼرتشٕٞ ٚ ،چٙریٗ تر ٝػٙرٛاٖ ٔرذیش

خذیذ تِ ٝیؼت "اختلاف داد' ٜسا ا٘تخاب وشد .دس یه

فایُ.پغ صٔی ٝٙپشٚط ٜخان تٕشیٗ خٛتی تشای اػرىشْٚ

خّؼ ٝت ٝطٛس ٔٙظٓ ٞش خٕؼ ،ٝػال ٜٚتش استثاطات اص وراس،

فشا ٓٞؿذ ٜاػت؛

٘ظشػرررٙدی دس ؿررراخق احؼررراع  ٚؿررراخق فـررراس ٚ

٘ -3ؼخ ٝوٛچه اص تىشاس :اص آغاص ایٗ پشٚط ٜآغاص ؿرذ ،ٜترا

ػررشٌشٔی ترریؾ اص دس ٔررٛسد ٞررش ػضرر ٛاص احؼاػررات ٚ

اػتفاد ٜاص طشح ٔشحّ ٝتا ػٞ ٝفترٞ ،ٝرش ٔشحّر٘ ٝؼرخ ٝدس

سضایت ٔی تاؿذ .دس ٕٞاٖ صٔاٖ ٔثادالت فٙری ترٔ ٝرذت

ػیؼتٓ ٔٙتـش ٔی ؿٛد.
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 -4دس ٞش ٔشحّ ٝتش٘أ ٝسیضی :اِضأات ػّٕىشدی ،اؿرىاالت،

خٛد ت ٝخٛد اػرالْ خرٛد سا ایرٗ ٞفتر ٝدس وٛترا ٜتدشترٝ

٘مق ،تٟثٛد اص واستشاٖ  ٚاستماء فرٗ آٚسی  ٚغیرش ،ٜورٝ

ٚخرررٛد داسد ،اطالػرررات دػتشػررری تررر ٝپایٍرررا ٜدا٘رررؾ

تشای اِٚیٗ تراس اص اػضرای دس خالكر ٝخٕرغ آٚسی ؿرذ

دسخٛاػت پغ اص خّؼ.ٝ

تشای تثذیُ ؿذٖ تٚ ٝظایف پشٚط ،ٜپغ اص دس ٘ظش ٌشفتٗ

 -7تٚ ٝظایف اكّی  ٚیا ٔؼریش تحشا٘ری پرشٚط ،ٜفـرشد ٜترش دس

٘یٓ سٚص سا ت ٝػٛٙاٖ یه ٚاحرذ ،ترشآٚسد حدرٓ وراس .دس

پیـشفت سٚصاٌ٘ ٝشفت ٝؿذ :ت ٝخرای فمر ترشای ٚظرایف

ٔشحّ ٝد ،ْٚتحث ٞای ٌشٞٚی ؿٙاػایی اِٛٚیت ،پغ اص

٘مط ٝػطف  ٚاػضای خذیذ ا٘داْ ؿذ ٜاػت .ایرٗ اػرت

آٖ حدٓ واس  ٚحزف اِٛٚیت وٓ حرزف ؿرذ .دس ایرٗ

ایؼتاد ٜخّؼات دس لاِة ٘یؼت ،تّى ٝتلادفی  ٚچٟش ٜتٝ

دٚس ،ٜاص طشیك سٚؽ تٛػؼ ٝػایتٔ ،ـرتشیاٖ ٔری تٛا٘ٙرذ

چٟش ٜچت ػ ٚ ًٙیا پیاْ ٞای فٛسی ،فشد یا تیٓ ٚسٚد تٝ

ٞش سٚص آٖ سا ت ٝػٛٙاٖ سٚؿٗ ت ٝػٛٙاٖ أىاٖ پزیش اػرت

ػیؼتٓ واس ٔی وٙٙذ.

 ٚپیـٟٙاد اكالحات خٛد سا اسائٕ٘ ٝایٙذ.

ٔ -8ررذیشیت ترر ٝػٙررٛاٖ ٞؼررت ٝاكررّی .:ورر ٝؿٙاػررایی ٘مررؾ،

 -5دس پایاٖ ٞش ٔشحّر ٝتش٘أر ٝسیرضی ٚ:لتری ور ٝیره ٔشحّرٝ

ٔدٕٛػ ٝای ؿخلیتٔ ،دٕٛػ ٝظشفیرت ٞرای فٙری ،فرٗ

Sprintت ٝپایاٖ سػیذٔ ،رذیش پرشٚطٔ ٜؼٕرٛال خّؼر ٝای سا

آٚسی  ٚاٞذاف تٛػؼ ٝظشفیت اػضای تیٓ ٚ ،استثاطرات

تشٌضاس ٔیىٙذ  ٚدسخٛاػت داسد ٔشحّ ٝاص تٕراْ اػضرای

تٛٔ ٝلغ اػت .ترشای ٔرذیش پرشٚط ،ٜتؼیریٗ ٞرذف تایرذ اص

تیٓ تشای ٕ٘ایؾ ٘تایح حاكُ اص ایٗ ٔشحّ ،ٝاخاص ٜدٞیرذ

 ،fillipsاص خّٕ ٝدس خٙث ٝاص ٘مؾ ؿشٚع ،دس حاَ تٛػرؼٝ

 ٕٝٞتذا٘ٙذ ٘تید ٝای ٔٛفمیت آٔیض اص ٔشحّٚ ٝلٛع پیٛػتٝ

ت ٝػٛٙاٖ ٘مؾ ٔذیشیت تىِٛٛٙطی ،تر ٝػٙرٛاٖ ا٘تٍرشاَ ٚ

یا خثش .اتٕاْ واس افشاد  ٚوُ تیٕٓٞ ،چٙیٗ سضایت خرٛد

٘مؾ تضٕیٗ ویفیت ٚ ،یرا تر ٝػٙرٛاٖ ٘مرؾ ٔرذیشیت .اص

اسصیاتی اص اػضای دس آخشیٗ ٔشحّ ،ٝثت ؿرذ ٙٔ ٚحٙری

خّٕ ٝاٞذاف تٛػؼٚ ٝالؼیٔ veryone ،ی تٛا٘یذ پیـشفت

ٞای آٔاسی ٔی تٛا٘ذ دس یره دٚس ٜطرٛال٘ی ترش وـریذٜ

خٛد سا ت ٝصٚدی.

ؿذ ٜاػت ٙٔ.حٙی سا ٔی تٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٔشخغ اص ػّٕىشد
پشٚط ٜاػتفادٔ ٜی ؿٛد٘ ،یض تٚ ٝضٛح ٔی تٛا٘رذ ٔرٙؼىغ

 -9تٟثررٛد ٔؼررتٕش :ترر ٝطررٛس وّرری تؼررذ اص ٔ 6-4شحّرر ٝخذیررذ

وٙٙرذٔ ٜؼررائُ ٔختّرف اص تش٘أرر ٝسیرضی پررشٚط ٚ ٜوٙتررشَ

پشداصؽ ٔٛسد تؼذی ٔی تاؿرذ ور ،ٝدس ایرٗ ٔٙاػرثتٔ ،را

پیـشفت ،و ٝاص آٖ٘ ،تایح ٘ؼرثتا وٛترأ ٜرذت دیرذٔ ٜری
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سیٚرای خٕرغ آٞ سد پیـرشفتٛٔ ای لثّی دسٞتٕاْ آٔاس
،ریٙ ٔؼرائُ فٚ  ٔـىالت سدیاتی،ٖ سضایت واستشا،ٜؿذ
ٚ دٛثرٟ تؼییٗ الرذأات تٝ ٌیشی تٝ ٘تیدٚ ُ تحّیٚ ٝتدضی
. تؼذّٝذاف ٔشحٞا
 دس.د داسدٛخٚ ٛ ٔذیشیت ػضٝٓ دس ایٗ اػت ؤٟ  تؼیاسٝثٙیه خ
ظایفٚ ٝ تشخی تا ت، تشخی اص پیـشفت تؼیاس ػشیغ، دیٍشّٝایٗ ٔشح
، داسدّٝ دس حاَ پیـشفت ػدٕٝیـٞ  تشخی اص،ٝ ٌشفتٜذٟ ػٝاكّی ت
،ٗ ٘ظرش اص ایرٝ تر.ٜ غیرشٚ ، تراخیش افترادٝ تشخی تیـرتش ترٝدس حاِی و
.اب ٘اپزیش اػتٙ استثا سػٕی یا اختیاسی اختٚ اٞ ٝٔلاحث
 وتیجه گیری-9
َْ ٘رشٛ ا٘تـراس ٔحلرٝ تٝ تؼیاس ػاِیؼت وٚ ؽ چاالنْٚ سٚاػىش
یذ آٖ سا ٔیٛ٘  اػىشان. دسػت ٔی ا٘دأذٚ افضاسی تا ػشػت تاال
. ٔرذیشیت خذیرذ اػرتٚ ِیتٛ اػضای تیٓ داسای ٔؼهٕٝٞ ٝذ وٞد
ٚ ْٚثش اػرىشٞ س.تشَ اػتٙ وٚ ٜذٞ لاتُ ٔـاٜطٚذ ٔذیشیت پشٙفشآی
ٚ  اسػراَ ٔرذاسن وراس ترشای یىذیٍش٘رذَٝ ٘یاصی ترٛٔاِه ٔحل
دٛ ػّرت خرٝ اػضرای تریٓ تر.الؼری ٘یؼرتٚ  غیشٜطٚیٗ طشح پشٚتذ
ٝ٘ دٛایٗ تاػث ٔی ؿ.٘ذٛد ٔذیشیتی فؼاَ تش ٔی ؿٛ خٚ یٞػاصٔا٘ذ
ٚ ٖ آػراٝػرؼٛرذ تٙ ورُ فشایٝ تّىر، ؿفاف ٘رشْ افرضاسٝػؼٛا اص تٟٙت
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