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پیش گفتار توسط ماری پاپندیک
هنریک نیبری یکی از معدود افرادی است که میتواند ماهیت شرایط سخت را به خوبی درک
کرده ،موارد حیاتی را از غیر مهمها جدا کرده ،و توضیحات شفافی را ارائه دهد که به
بهترین نحو قابل درک هستند .در این کتاب ،هنریک یک کار فوقالعاده ای را در توضیح
تفاوتهای بین اسکرام و کانبان انجام داده است .او این مسئله را شفاف میسازد که اینها تنها
ابزار هستند ،و چیزی که شما واقعا ً نیاز دارید مجموعه ابزارها بهمراه شناخت کافی از نقاط
قوت و محدودیتها و چگونگی استفاده از آنهاست.
در این کتاب شما خواهید آموخت کانبان چیست ،نقاط قوت و محدودیتهایش چیست و چه
موقعی از آن استفاده کنید .همچنین شما یاد میگیرید چگونه و چه زمانی در اسکرام یا هر
ابزار دیگری پیشرفت داشته باشید .هنریک این مطلب را تبیین میکند که ابزاری که از آن
شروع به استفاده کردهاید مهم نیست ،بلکه شما باید نحوه استفاده از ابزار و مجموعه ابزارهای
خود را ارتقاء بخشید.
قسمت دوم این کتاب که توسط ماتیاس اسکارین نوشته شده با پیش کشیدن نکات عملیاتی در
پروژه های واقعی ،کتاب را موثر تر کرده است .در این قسمت مثالی را خواهید دید که چگونه
ابزارها بطور مجزا و ترکیبی برای بهبود فرآیند توسعه استفاده شدهاند .شما به این نکته پی
خواهید برد که یک «بهترین» راه برای انجام این کار وجود ندارد بلکه شما باید برای خودتان
فکر و تجربه کرده و بر اساس شرایط ،بهترین را پیدا کنید و این همان قدم بعدی است در
راستای توسعه بهتر نرم افزار.
Mary Poppendieck
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پیش گفتار تویط دیوید اندرسون
کانبان بر پایه یک ایده بسیار ساده استوار است .تعداد فعالیت در حال اجرا باید محدود باشند و
یک فعالیت جدید تنها زمانی که کارهای موجود تحویل داده شدهاند امکان شروع دارند .روش
کانبان (یا تک کارت) مبتنی بر یک نشانه بصری (مثالا یک کارت بر روی تخته) است که به
ما یادآوری میکند یک فعالیت جدید امکان شروع شدن را دارد چرا که تعداد فعالیتهای در
حال انجام کمتر از سقف تعداد فعالیتهای قابل انجام است .این (روش ساده) خیلی انقالبی
نیست .همچنین به نظر نمیرسد که تأثیر بسیار عظیمی بر روی بازدهی ،فرهنگ ،ظرفیت و
بلوغ یک تیم و سازمانهای اطراف داشته باشد .اما جالب اینجاست که این کار را میکند!
کانبان به نظر یک تغییر کوچک میآید اما در واقع چیزهای خیلی زیادی را در کار تغییر
میدهد.
چیزی که ما از کانبان متوجه شدیم این است که آن روشی برای مدیریت تغییرات است .کانبان
یک روش توسعه نرم افزار یا مدیریت چرخه حیات نیست .کانبان روشی است برای معرفی
تغییر به چرخه حیات یا توسعه و مدیریت نرم افزار موجود .اساس کانبان این است که شما با
وضعیت موجود (هر چه که باشد) شروع بکار میکنید .سپس وضع موجود خود را با استفاده
از تطبیق رشته ارزشها و سپس توافق بر سر تعداد فعالیت در حال اجرا در هر مرحله درک
مینمایید و با راهنماییهایی که کانبان به شما میدهد به کار ادامه میدهید.
کانبان اثبات کرده است که برای تیمهای نرم افزاری که چابک ( )Agileکار میکنند مفید بوده
همچنین برای تیمهایی که از روشهای قدیمیتر استفاده میکنند نیز جذاب است .در ابتدا کانبان
بعنوان قسمتی از  Leanمعرفی شده تا فرهنگ سازمانی را تغییر داده و تشویق به ارتقاء دائمی
و پیوسته نماید.
از آنجایی که تعداد فعالیت در حال اجرا در کانبان محدود است ،هر آنچه که در کانبان به هر
دلیلی مسدود شود به منزله گلوگاه یا مسدود کننده ای برای سیستم محسوب میشود .اگر تعداد
فعالیتهای کافی مسدود شده باشند باعث میشود تا سیستم بطور کامل (و صحیح) از کار بیفتد.
این مسئله این تأثیر را خواهد داشت که کل تیم و سازمان تمرکز بر برطرف کردن مشکالت
برای رها سازی فعالیتهای مسدود شده خواهند داشت.
کانبان از روش کنترل بصری برای رصد کردن کارها در روال انجام آنها در مقاطع مختلف
استفاده میکند .معمولا ،از یک تخته سفید بهمراه تعدادی کاغذهای یادداشت کوچک روی آن،
یا تخته الکترونیکی استفاده میشود .بهترین راه احتمالا استفاده از هردوی آنهاست .شفافیتی که
این روش ایجاد میکند تأثیر بر فرهنگ (سازمانی) نیز داشته و آنرا تغییر میدهد .روشهای
چابک ( )Agileدر زمینه محدود کردن تعداد فعالیت در حال اجرا ،فعالیتهای به اتمام رسیده
و گزارشهای دارای معیار ,همچون سرعت (تعداد کارهای به اتمام رسیده در هر تکرار),
شفاف سازی خوبی انجام داده اند.
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هرچند که ،کانبان یک قدم پیشتر میرود و توضیحاتی درباره فرآیند و چرخه آن نیز بیان
میکند .کانبان گلوگاهها ،صفها ،متغیرها و تمام مشکالت بازدهی سازمان در قالب تعداد
کارهای تکمیل و تحویل داده شده و مدت زمان تحویل آنها را در معرض نمایش قرار میدهد.
کانبان میزان تأثیر اقدامات (یا عدم اقدام) تیمها و ذینفعان پروژه را به آنها به صورت بصر
نمایش میدهد .بهمین ترتیب ،موردهای کاربردی نشان میدهند که کانبان رفتارها را تغییر داده
و تشویق به تعامل بیشتر در محل کار کرده است .همچنین آشکار شدن تأثیر بر روی گلوگاهها،
هدر رفتنی ها و متغیرها باعث تشویق برای بحث بیشتر به منظور بهبود شده و تیمها سریعا
شروع به اعمال بهبود بر روی فرآیند ها میکنند.
در نتیجه ،کانبان باعث تکامل تدریجی فرآیند های جاری و تکامل آنهایی که معمولا همسو با
ارزش های چابک ( )Agileو  Leanهستند خواهد شد .کانبان درخواست انقالب در نحوه کار
افراد ندارد بلکه تشویق به تغییر تدریجی دارد .تغیراتی که آگاهانه توسط افراد و همدستان آنها
درک و پذرفته شده است.
کانبان با تکیه بر سیستمهای  Pullاز دو روش ,اولویت بندی کارهای جدید و اتمام کارهای
جاری ،تشویق به انجام تعهد بر روی کارهای به تأخیر افتاده میکند .معمولا ،تیمها با ذینفعان
به یک توافق بر سر کارهای به تأخیر افتاده خواهند رسید و با برگزاری جلسات برای
فعالیتهای آتی تصمیم گیری میکنند .این جلسات میتواند به دفعات تکرار شوند چرا که طول
مدت آنها بسیار کوتاه است .یک سؤال خیلی ساده میباست پاسخ داده شود .مثالا «بعد از جلسه
قبل 2 ،جا (برای انجام فعالیت جدید) خالی شده است .چرخه زمانی جاری ما  6هفته برای
تحویل دادن است .آن دو موردی که شما تمایل دارید تا در  6هفته آینده تکمیل شوند کدامند؟».
این امر دو تأثیر دارد :پرسیدن یک سؤال ساده و سریع ،و جوابهای با کیفیت بال و همچنین
برگزاری جلسات به صورت مختصر و کوتاه .طبیعت این سؤال این را میرساند که اتمام کارها
تا لحظه آخر به تأخیر خواهد افتاد (طول خواهد کشید) .این چابکی را با توجه به نیاز به
مدیریت انتظارات ،کوتاه کردن زمان چرخه از زمان تعهد دادن تا تحویل دادن و حذف کارهای
مجدد افزایش میدهد چرا که شانس تغییر در اولویت انجام کارها کمینه می شود.
نکته نهایی درباره کانبان این است که تأثیر محدود کردن تعداد فعالیت در حال اجرا امکان
تخمین زدن زمان چرخه را ممکن ساخته و تحویل دادنی ها را قابل اعتماد تر می سازد .روش
” “stop the lineبرای دشواری ها و باگ های موجود در سیستم تشویق میکند تا کیفیت
بالتری در کارداشته و که این امر منجر به کاهش کارمجدد میشود.
اگرچه تمام این موارد با توجه به توضیحات زیبای این کتاب آشکار شده است اما اینکه ما
چطور به این مرحله رسیدیم غیرشفاف باقی خواهد ماند .برای ما کانبان در یک بعدازظهر و
در قالب یک معجزه تفهیم نشد بلکه چندین سال طول کشید تا آنرا بفهمیم .بسیاری از تاثیرات
ژرف روانشناختی و جامعه شناختی که تغییر بر روی فرهنگ ،ظرفیت و بلوغ سازمانی ایجاد
میکرد از قبل قابل تصور نبود .بلکه آنها (در طول زمان) کشف شدند .خیلی از نتایج کانبان
قابل مشاهده به صورت مشهود نیستند .راهکار مکانیکی کانبان – محدود کردن تعداد فعالیت
در حال اجرا  -تاثیرات ژرفی بر افراد و چگونگی همکاری و روابط آنها دارد .نه تنها من،
بلکه هیچ کس دیگری هم در روزهای ابتدایی کانبان این امر را پیش بینی نمیکرد.
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INTRODUCTION

من کانبان را بعنوان راهکاری برای (مدیریت) تغییرات با کمترین میزان مقاومت ،پیگیری
میکردم .این امر برای من در سال  3002آشکار بود .همچنین من تاثیرات مفید مکانیکی
کانبان را نیز پیگیری میکردم .من از طریق مشاهده سیستمهای مبتنی بر تکنولوژی Lean
در آن زمان فهمیدم که درصورتی که مدیریت تعداد فعالیتهای درحال اجرا تأثیر مثبت
داشته باشند پس حتما محدود کردن آن تأثیر بیشتری خواهد داشت :سربار مدیریتی به
منظور هدایت ,از آن حذف میشود .سال  ,4002من تصمیم گرفتم تا یک سیستم پایه ای
 pull systemراه بیاندازم .من این فرصت را پیدا کردم تا به یکی از مدیران
مایکروسافت که از من خواسته بود تا برای بحث مدیریت تغییرات بر روی یکی از
پروژه های نرم افزاری جهت نگهداری و بروز رسانی به وی کمک کنم .نخستین پیاده
سازی ما بر اساس تئوری  pull systemمحدود که با عنوان Drum-Buffer-Rope
شناخته میشد صورت گرفت .آن یک موفقیت بزگ بود :چرخه زمان  %24کاهش
یافت .بازدهی تا  3برابر بهبود یافت ،و تخمین های زمانی (فرجه های زمانی) تا %21
قابل قبول و صحیح بودند.
در سال  ,2002دونالد رینرشتن من را توجیه کرد تا یک سیستم کامل کانبان را پیاده سازی
کنم .در سال  2006این فرصت را پیدا کردم تا مسئول دپارتمان مهندسی نرم افزار شرکت
 Corbisدر سیاتل شوم .من در سال  2002شروع به گزارش نتایج خود کردم .اولین ارائه من
در می  2002در شیکاگو و در قالب Lean New Product Development Summit
صورت گرفت .من این قضیه رو در آگوست همان سال و در یک فضای باز در Agile 2007
در واشنگتن ادامه دادم 22 .نفر شرکت کردند که  3تیم از شرکت یاهو! بودندAaron :
 Sanders, Karl Scotlandو . Joe Arnoldآنها با خانه هایشان در کالیفورنیا ،هند و
انگلستان برگشتند و کانبان را بهمراه تیم خودشان که از اسکرام استفاده میکردند ،پیاده کردند.
آنها همچنین در یاهو! نیز تالر گفتمانی راه اندازی کردند که در حال حاضر  000عضو
دارد .کانبان شروع به گسترش یافت و افراد شروع به بیان تجربیات خود کردند.
الن در سال  ,2002کانبان واقعا ا در حال توسعه و پذیرفته شدن است و گزارشات زیادی در
این رابطه منتشر میشود .ما در  2سال گذشته چیزهای زیادی درباره کانبان یاد گرفتیم و
همگی همچنان در حال یاد گرفتن هستیم .من تمرکز کاری خودم را بر انجام کانبان ،نوشتن
درباره کانبان ،صحبت درباره کانبان و فکر کردن درباره کانبان برای بهتر فهمیدن و توضیح
دادن آن به دیگران گذاشته ام .من تعمدا از مقایسه کانبان و روشهای چابک ( )Agileچشم
پوشی کرده ام هرچند که تالش هایی در این زمینه در سال  2000صورت گرفته تا توضیح
دهند چرا کانبان ارزش آنرا دارد تا به عنوان یک روش منطبق با چابک ( )Agileمورد توجه
قرار گیرد.
من جواب سوالی همچون «چگونه کانبان با اسکرام مقایسه میشود؟» را به دیگرانی که تجربه
بیشتری دارند واگذار کردم .من خیلی خوشحالم که هنریک نیبری و ماتیاس اسکارین با هم در
این زمینه یکدل و همکار شدند .شما ،متخصصین دانش در این زمینه ،احتیاج به اطالعات
دارید تا بتوانید تصمیمات آگاهانه بگیرید و در کارتان به سمت جلو پیش روید .هنریک و
ماتیاس به روشی که من هرگز نمیتوانستم ,به این نیاز شما جواب میدهند .من مخصوصا
ix
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بواسطه روش متفکرانه هنریک برای مقایسه هایش و خروجی های متوازن ،عملی و بدون
اعمال نظر شخصی اش خیلی تحت تأثیر قرار گرفتهام.
تصاویر و اشکال وی بسیار روشنگر بوده و معمولا زمان زیادی از خواننده در خواندن متن
های کتاب صرفه جویی میکند .مورد کاربردی ماتین مهم است چرا که نشان میدهد کانبان
بیش از یک تئوریست و با مثال به شما نشان میدهد که ممکن است برای سازمان شما نیز
سودمند باشد.
امیدوارم از این کتاب که کانبان و اسکرام را مقایسه میکند و درک خوبی از چابک ()Agile
به صورت عمومی وبطور خاص کانبان و اسکرام در کنار هم به شما میدهد لذت ببرید .اگر
شما دوست داشتید تا بیشتر درباره کانبان بدانید لطفا وب سایت ما را مشاهده نمایید
http://www.limitedwipsociety.org/
David J. Anderson
Sequim, Washington, USA
July 8th, 2009
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مقدمه
ما معمولا کتاب نمی نویسیم .ما ترجیح می دهیم تا وقتمان را بر روی کمک به بهینه سازی،
رفع اشکال و اعمال تغییر بر روی فرآیند های توسعه و سازمانی مشتریان بگذاریم .با این
اوصاف ،ما اخیرا متوجه یک رویه مشخصی (نزد مشتریان) شدیم و دوست داریم تا بعضی از
نظرات خودمان را در این رابطه به اشتراک بگذاریم .مثال زیر یک مورد در همین راستا
است:


جیم« :بالخره توانستیم اسکرام را به پایان رسانیم!»



فرد« :خب چطور پیش میرود؟»



جیم« :خب ،درحال حاضراوضاع خیلی بهتر از گذشته است»...



فرد« :اما؟»...



جیم« :اما تو میدونی که ما یک تیم پشتیبانی و نگهداری هستیم».



فرد« :بله ،و؟»



جیم« :خب ،ما همه چیزهای مربوط به اولویت بندی ها در مخزن
محصول ) ، (product backlogتیمهای خود گردان ،جلسات روزانه،
نگاه (و یادگیری) از گذشته و غیره را دوست داریم»...



فرد« :خب پس مشکل کجاست؟»



جیم« :ما در اسپرینت هایمان شکست میخوریم»



فرد« :چرا؟»



جیم« :برای اینکه تعهد داشتن به یک بازه  2هفته ای (برای اتمام کارها) برای ما
سخت است .تکرارها برای ما خیلی کاربرد ندارد ،ما تنها بر روی
مواردی که فکر میکنیم امروز اولویت خیلی بالیی دارند کار میکنیم .ما
شاید باید از تکرارهای  1هفته ای استفاده کنیم؟»



فرد« :شما توانایی این را دارید تا به کار یک هفته ای متعهد بمانید؟ آیا شما مجاز
هستید تا بمدت یک هفته به کار بر روی یک کار تمرکز کنید؟»



جیم« :در حقیقت نه ،ما مواردی را (جهت انجام) بصوت روزانه دریافت میکنیم.
شاید اگر اسپرینت  1روزه داشتیم»...



فرد« :آیا کارهای شما کمتر از  1روز طول میکشند تا به پایان برسند؟»



جیم« :نه ،آنها بعضی مواقع چندین روز طول میکشند»
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فرد« :خب پس اسپرینت  1روزه هم جوابگو نیست .تابحال به این فکر افتادید که
اسپرینت را به کنار بگذارید؟»



جیم« :خب ،راستش رو بخوای ،ما دوست داریم این کار را بکنیم .اما این کار در
تضاد با اسکرام نیست؟»



فرد« :اسکرام فقط یک ابزار است .شما انتخاب میکنید کی و چگونه از آن استفاده
کنید .مثل یک برده برای آن نباش!»



جیم« :خب پس ما باید چکار کنیم؟»



فرد« :تابحال درباره کانبان شنیده ای؟»



جیم« :چه هست؟ تفاوت بین آن و اسکرام چیست؟»



فرد« :اینه ،این کتاب را بخوان!»



جیمی« :اما من واقعا ا از بقیه ویژگیهای اسکرام خوشم میآید ،آیا باید آن را عوض
کنم؟»



فرد« :نه ،تو میتونی روشها را تلفیق کنی»



جیم« :چی؟ چطور؟»



فرد« :فقط این کتاب را بخوان »...

هدف این کتاب
اگر شما به روش چابک توسعه نرم افزار عالقمندید احتمالا درباره اسکرام شنیده اید و شما
احتمالا درباره کانبان نیز شنیده اید .سوالی که ما معمولا میشنویم این است «خب کانبان چیست؟
و تفاوت آن با اسکرام چیست؟» آنها کجا یکدیگر را تکمیل میکنند؟ آیا احتمال هرگونه
ناسازگاری وجود دارد؟
هدف این کتاب این است تا عدم شفافیت ها را از بین برده بنحوی که شما بتوانید متوجه شوید
کانبان و اسکرام چگونه ممکن است در محیط شما مفید باشند.اگر موفق به این کار شدیم ما را
در جریان قرار دهید.
2

INTRODUCTION

قسمت اول-مقایسه
قسمت اول این کتاب تالشی است جهت انجام مقایسه ای کاربردی و هدفمند بین اسکرام و
کانبان .این کتاب نسخه جزئی بروز شده مقاله ای با نام «کانبان درمقابل اسکرام» (Kanban
)vs. Scrumاست که در آوریل  2002چاپ شده است .آن مقاله محبوب شد فلذا من تصمیم
گرفتم تا آنرا تبدیل به یک کتاب کنم و از همکارم ماتیاس خواستم تا جذابیت آنرا با اضافه
کردن بخش «از درون گودال» در قالب یک مورد مطالعاتی که درباره یکی از مشتریان ما
بود ،بیشتر نماید .چه چیز جالبی! اگر دلتان میخواهد که از این مورد مطالعاتی شروع کنید
راحت باشید و این کار رو بکنید ،من ناراحت نمی شوم.

البته خب شاید هم کمی بشوم!
هنریک نیبری

3

1
حال اسکرام و کانبان چه هستند؟
بسیار خب ،بگذارید تا سعی کنیم اسکرام و کانبان را در کمتر از  100کلمه خالصه کنیم

اسکرام بطور خیلی خالصه


سازمان خودتان را به قسمتهای کوچک ،تیمهای چند وظیفه ای (متخصص) و
خودسازمانده تقسیم کنید.



فعالیتهای خود را در قالب لیست کوچکی از تحویل دادنی هایی منسجم و بهم
پیوسته تقسیم نمایید.
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زمان را به بازه های ثابت تقسیم نموده (معمولا  1تا  4هفته) و بنحوی آنها را نام
گذاری نمایید که امکان تفکیک و منتقل کردن آنها وجود داشته باشد.



برنامه منتشر کردن ) (release planرا بهینه نموده و بر اساس آگاهی که بعد از
هر بازه تکراری ) (iterationبدست می آورید ،با همکاری کارفرما فعالیتها را
اولویت بندی نمایید.



با نگاهی به بازه های گذشته (و تجربیات بدست آمده)  ,فرآیندها را بهینه نمایید.

پس بجای آنکه یک گروه بزرگ وقت زیادی صرف کند تا یک چیز بزرگ را بسازد ،ما یک
گروه کوچک خواهیم داشت که وقت کمی را برای ساخت چیز کوچک خواهد گذاشت .اما در
عین حال دائما درحال ارتقا و یکپارچه سازی برای رسیدن به هدف نهایی نیز هستیم.
شد  121کلمه...تقریبا ا نزدیک.
برای مطالعه و آگاهی با جزئیات بیشتر ” “Scrum and XP from the Trenchesرا
بخوانید .کتاب به صورت آنالین و رایگان است .من نویسنده آن کتاب را میشناسم ،آدم جالبی
است.
http://www.crisp.se/ScrumAndXpFromTheTrenches.html
برای اطالعات بیشتر درباره اسکرام ،این لینک را هم نگاه کنید
http://www.crisp.se/scrum

کانبان بطور خیلی خالصه





گردش کار را قابل مشاهده نمایید (بصری سازی).
o

کارها و فعالیتها را به قسمتهای کوچک تقسیم نمایید ،هرکدام را روی
یک کارت بنویسید و بر روی دیوار نصب نمایید

o

ستونهایی با نام مناسب ایجاد کنید تا بتوانید نشان دهید هر فعالیت در حال
حاضر در کدام مرحله از گردش کار است

فعالیتهای در حال اجرا را محدود نمایید .برای هر مرحله بطور واضح مشخص
نمایید تا در بیشترین حالت وجود چند فعالیت در هر یک از وضعیت های گردش
کار امکان پذیر است.

|7

?WHAT ARE SCRUM AND KANBAN ANYWAY



زمان پیشران (متوسط زمان کامل شدن یک فعالیت که گاها به آن زمان چرخه نیز
گفته می شود) را اندازه بگیرید ،فرآیند ها را بهینه نموده تا زمان پیشران تا جایی که
ممکن است کم و قابل پیش بینی شود.

لینک های مفیدی درباره کانبان در این آدرس گردآوری شده است:
http://www.crisp.se/kanban

2
اسکرام و کانبان به چه نحوی با هم مرتبط هستند؟
اسکرام و کانبان هردو ابزار فرآیند هستند
ابزار = هرچیزی که از آن برای انجام یک فعالیت و یا هدف استفاده میشود
فرآیند = چگونه کار را انجام میدهید
اسکرام و کانبان ابزار فرآیند هستند بدین نحو که آنها بطور ضمنی به شما میگویند که چکار
کنید و کمک میکنند کارها را تاثیرگذار تر انجام دهید .مثالا جاوا هم یک ابزار است .جاوا به
شما کمک میکند تا با روش ساده تری برنامه نویسی کنید .مسواک هم یک ابزار است .آن به
شما کمک میکند تا بتوانید به دندان های خود دسترسی داشته باشید و آنها را تمییز کنید.

مقایسه ابزارها به باهدف درک بهتر و نه قضاوت درباره آنها
چنگال یا چافو – کدام بهتر است؟

سؤال بی معنایی به نظر می آید اینطور نیست؟ بخاطر آنکه جواب آن بستگی به محل کاربرد
سؤال دارد .برای خوردن کوفته قلقلی احتمالا چنگال بهترین گزینه است .برای بریدن قارچ
چاقو بهتر است .برای نواختن بر روی میز ،هردو ابزار مناسب است! برای بریدن یک تکه
استیک ،احتمالا شما نیاز دارید تا از هردو ابزار بطور همزمان استفاده کنید .برای خوردن
برنج ...خب...بعضیها چنگال رو ترجیح میدهند و بعضیها چوب غذاخوری (چینی) را.
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برای همین وقتی که مشغول به مقایسه هستیم نیاز است تا خوب دقت کنیم .مقایسه برای درک
بهتر آنهاست و نه قصاوت درباره آنها.

هیچ ابزاری کامل نیست ،هیچ ابزاری فوقالعاده نیست
مثل همه ابزارهای دیگر ،اسکرام و کانبان نیز نه فوقالعاده هستند و نه کامل .آنها به شما همه
چیز را درباره همه کارهایی که میبایست انجام بدهید نمیگویند .آنها صرفا یک سری
محدودیتها و راهنماییهایی را برای شما محیا میکنند .به عنوان مثال ،اسکرام به شما میگوید
که باید بازههای زمانی تکراری داشته باشید و تیمهای چند وظیفه ای (متخصص) داشته باشید
و کانبان شما را محدود میکند تا حتما تخته (کار) قابل مشاهده داشته باشید و صف فعالیت
هایتان محدودیت داشته باشد.
ارزش یک ابزار به این است که آن انتخاب های شما را محدود میکند و این به اندازه کافی جذاب
است .ابزار فرآیندی که به شما اجازه میدهد هرکار که دلتان میخواهد انجام دهید مفید نیست .ما
میتونیم اسم این فرآیند را «هرکار میخواهی انجام بده» و یا «کار درست را انجام بده» انتخاب
کنیم .فرآیند «کار درست را انجام بده» تضمین شده است .آن یک فشنگ نقره ایست و بهترین
است .اگر هم درست کارنکرد ،معلومه اشکال از خودتان بوده و فرآیندها را درست انجام ندادید
(از آنجایی که این فرآیند هیچ توصیه ای برای شما ندارد فلذا شکست هم بعهده خودتان است).
استفاده از ابزار صحیح به شما کمک میکند تا موفق شوید اما موفقیت را تضمین نمیکند.
موفقیت یا شکست یک پروژه و موفقیت یا شکست یک ابزار کمی گیج کننده است:


یک پروژه ممکن است موفقیت آمیز باشد بخاطر وجود یک ابزار خوب



یک پروژه ممکن است موفقیت آمیز باشد هرچند که ابزار بدی در آن استفاده شده
باشی



یک پروژه ممکن است شکست بخورد بخاطر ابزار بدی که در آن استفاده شده



یک پروژه اگرچه ابزار خوبی در آن استفاده شده ممکن است شکست بخورد

اسکرام روشی تجویزی تر از کانبان
ما میتوانیم ابزارها را از طریق بررسی اینکه آنها چقدر قوانین تجویز میکنند با هم مقایسه
کنیم .تجویزی بودن به معنای «قواعد بیشتر جهت پیروی» و سازگار بودن یعنی قواعد کمتری
جهت پیروی .اینکه یک ابزار  %100تجویزی باشد بدین معناست که نیازی نیست شما از ذهن
و فکر خود استفاده کنید ،برای هرچیزی قواعدی تنظیم شده است %100.سازگار بودن یعنی
هرکار که تمایل دارید انجام دهید هیچ قاعده و محدودیتی برای شما وجود ندارد .همانطور که
میبینید ،هر دو به نوعی مضحک هستند.
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روشهای چابک ( )Agileگاها روشهای خفیف نیزنامیده میشوند خصوصا به این جهت که
آنها در قیاس با روشهای قدیمی کمتر تجویزی هستند .در حقیقت ،اولین اصل مانیفست چابک
( )Agileتاکید بر «افراد و تعمال به جای فرآیندها و ابزارها» دارد (تکیه کمتر بر روشها و
فرآیندهای سنتی که معمولا تجویزی نیز هستند).
اسکرام و کانبان هردو بسیار سازگار هستند اما درقیاس با یکدیگر ،اسکرام نسبت به کانبان
تجویزی تر است .اسکرام به شما محدودیتهای بیشتری را تحمیل میکند و درنتیجه انتخاب
های کمتری را برای شما باقی میگذارد .مثالا اسکرام استفاده از بازههای زمانی تکراری را
تجویز میکند اما کانبان این کار را نمی کند.
بگذارید تعداد بیشتری از ابزارهای فرآیند را از منظر تجویزی و سازگار بودن با هم مقایسه
کنیم.

 RUPبسیار تجویزی است .بیش از  30قاعده ) 20 ,(Rolesفعالیت ( ,(Activityو 20
مستند ( )Artifactکه مجموعا ا چیزهای بسیار زیادی هستند که میبایست یاد گرفت .اگرچه،
قرار نیست که تمامی این موارد را استفاده کنید ,انتخاب عده ای از آنها برای پروژه کافیست.
اما متأسفانه این (انتخاب) در محیط عملیاتی پروژه سخت است« .مممم...آیا ما نیازی به سند
یافته های حسابرسی پیکره بندی ) (Configuration audit findingsداریم؟ آیا نیازی به
نقش مدیر کنترل تغییرات داریم؟ مطمئن نیستم ...بهتره که اطمینان آنها رو هم داشته باشم”
شاید همین قضیه یکی از دلیلی است که باعث میشود روش  RUPنهایتا ا روشی بسیار سنگین
تر (تجویزی تر با مستندات بیشتر) در قیاس با روشهای چابک ( )Agileهمچون اسکرام و
اکس پی باشد».
اکس پی ) (XP:eXtreme Programmingروشی مشخصا تجویزی تر در قیاس با اسکرام
است .آن شامل اکثر قواعد اسکرام بعالوه یک سری قواعد عملیاتی مشخص تر مهندسی
همچون پیاده سازی بر پایه تست )(Test-driven developmentو برنامه نویسی دونفره
) (pair programmingاست.
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اسکرام در قیاس با اکس پی کمتر تجویزیست بخاطر آنکه کمتر قواعد عملیاتی مهندسی را
تجویز میکند .اما اسکرام نسبت به کانبان بیشتر تجویزیست چرا که قواعدی همچون داشتن
بازه های زمانی و تیمهای چند وظیفه ای (متخصص) را تجویز میکند.
یکی از مهمترین تفاوت های اسکرام و  RUPاین است که در  RUPبه شما موارد زیادی داده
میشود و شما میبایست مواردی را که نیاز ندارید دور بریزید .در اسکرام به شما موارد کمی
میدهند و شما موظفید تا مواردی که کم میباشند را اضافه کنید.
کانبان تقریبا ا همه چیز را باز میگذارد .تنها محدودیت کانبان اجبار در به تصویر کشیدن
فرآیندکار و همچنین محدودیت در تعداد فعالیت در حال اجرا هر وضعیت (صف فعالیتها)
است .یک مقدار خیلی کم متفاوت از «هرکار دلت میخواهد بکن» اما شگفت آور قدرتمند!

خودتان را به یک ابزار محدود نکنید
روشها را آنطور که نیاز دارید ترکیب کنید و تطبیق دهید .من به سختی میتوانم تیم موفق
اسکرامی را تصور کنم که اکثر مؤلفه های اکس پی را بکار نگرفته باشد .بسیاری از تیمهای
کانبان از جلسات سرپایی (اسکرام) استفاده میکنند .بعضی از تیمهای اسکرام تعدادی از مؤلفه
های مخزن محصول ) (backlogخود را به صورت موردهای کاربردی ) (Use Casesمطابق
با  RUPمینویسند و یا اینکه صف کاری خود را (همچون کانبان) محدود میکنند .هرجور که
بهتر جواب میگیرید کار کنید.
میاموتو موساشی سامورایی قرن  12که بخاطر تکنیک خاصش در استفاده از شمشیر دوقلو در
جنگها معروف است به زیبایی اینطور گفته است:

Do not develop an attachment to
any one weapon or any one
school of fighting.

- Miyamoto Musashi

به محدودیتهای موجود در هر ابزار دقت کنید .به عنوان مثال اگر از اسکرام استفاده میکنید
و تصمیم گرفتید تا از بازه های زمانی (یا هر تکنیک دیگری در اسکرام) دیگر استفاده نکنید
نگویید که مشغول استفاده از روش اسکرام هستید .اسکرام به اندازه کافی کوچک شده است اگر
شما نیز مواردی را از آن بدلخواه خود حذف کنید و آنرا همچنان اسکرام بنامید مفهوم اسکرام
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بی معنا و گیج کننده خواهد شد .میتوانید آنرا چیزی شبیه به «الهام گرفته از اسکرام» و یا
«زیر مجموعه ای از اسکرام» و یا «اسکرامیش» بنامید!

3
اسکرام قواعدی را تجویز میکند
اسکرام  3قاعده را تجویز میکند :مالک محصول (مشصات محصول را تعیین و اولوت بندی
میکند)  ,تیم اسکرام (محصول را پیاده سازی میکند) و اسکرام مستر (مشکالت را بر طرف
کرده و هدایت فرآیندها را بعهده دارد).
کانبان به هیچ عنوان هیچ قاعده ای را تجویز نمیکند
این بدان معنا نیست که شما نمیتوانید و یا نباید هیچ نقشی مانند مالک محصولی در کانبان داشته
باشید .این تنها بدین معناست که شما مجبور نیستید .در هر دو روش اسکرام و کانبان شما
مختارید تا هر قاعده جدیدی را اضافه کنید.
اما به هنگام اضافه کردن قواعد جدید میبایست به این نکته توجه داشته باشید که این مؤلفه
جدید ارزشی را اضافه نماید و با دیگر مؤلفه های فرآیندهای دیگر تداخلی ایجاد نکند .آیا
مطمئنید که نیاز به آن قاعده جدید مدیریت پروژه ای دارید؟ در یک پروژه بزرگ شاید این ایده
خوبی باشد ،شاید آن کمکی باشد برای همگامسازی چندین تیم اسکرام و مالک محصول با
یکدیگر( .اما) در یک پروژه کوچک این قضیه ممکن است منجر به هدر رفتن و یا بدتر از آن
منجر به مدیریت جزء و ریزبهینه سازی شود.
محورفکری اسکرام و کانبان «کمتر بیشتر (بهتر) است» است .به همین خاطر هنگامی که
شک دارید از کمتر شروع کنید .در ادامه کتاب من قصد دارم تا از اصطالح «مالک
محصول» به عنوان کسی که فارغ ازفرآیندی که استفاده میشود ،اولویت بندی های تیم را
تعیین میکند استفاده کنم.
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4
اسکرام بازه های زمانی را تجویز میکند
اسکرام بر پایه بازههای زمانی تکراری ) (timeboxed iterationsاستوار است .شما
میتوانید اندازه هریک ازاین بازه های زمانی را تعیین کنید اما ایده کلی این است که اندازه این
بازهها در طول کل پروژه ثابت باشد و در نتیجه هماهنگی کلی ایجاد شود.


شروع یک بازه :یک بازه بدین نحو شروع میشود که تیم اسکرام تعدادی از
آیتمهای خاص را که فکر میکند میتواند در این بازه تمام کند و مالک اولویت
بالیی به آنها داده از محصولت ناتمام انتخاب میکند .همچنین در این انتخاب ها
اولوین بندی های مالک محصول نیز لحاظ میشود.



در طول بازه هر بازه :تیم اسکرام بر روی تمام کردن آیتمهای انتخابی تمرکز
میکند .طول بازه ثابت است.



پایان یک بازه :تیم اسکرام کد پیاده سازی کارکردی را به ذینفعان مرتبط نشان
میدهد که در حالت ایده آل این کدها میبایست قابل استفاده باشند (تست شده و آماده
استقرار) .سپس تیم باهم دیگر درباره چگونگی بهبود فرآیند طی شده بحث خواهند
کرد.

پس تکرارهای اسکرام یک تک بازه زمانی هستند که شامل سه فعالیت متفاوتند :برنامه ریزی،
ارتقا و بهبود فرآیند و (در حالت ایده آل) منتشر ساختن نسخه.
در کانبان بازههای زمانی تکراری تجویز نشده اند .شما میتوانید انتخاب کنید کی برنامه ریزی
کنید ،فرآیند ها را ارتقا دهید و کی نسخه ای را منتشر کنید .شما میتوانید انتخاب کنید که
فعالیتی را در زمان های خاصی انجام دهید (منتشر کردن نسخه در هر دوشنبه) و یااینکه
درزمان درخواست آنرا انجام دهید(منتشر سازی وقتی که چیزی ارزشمند برای انتشار وجود
دارد).

تیم شماره ( 1تک هم آهنگ)
«ما تکرارهای اسکرام را انجام میدهیم»

15
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تیم شماره  3( 2هم آهنگ)
ما سه هم آهنگ مختلف داریم .ما هر هفته هر آنچه که آماده باشد را منتشر میکنیم .هر دو هفته
یکبار جلسه برنامه ریزی داریم و اولویتها و برنامه منتشر سازی را بروز میکنیم .هر چهار
هفته یکبار جلسه رفع خطا داریم تا فرآیندها را بهبود دهیم.

تیم شماره ( 3عمدتا اتفاق-محور) event-driven
« ما هنگامی که با کمبود نیرو برای انجام کارها مواجه میشویم جلسه ای بر پا میکنیم .هنگامی
که حداقل ویژگیهای قابل ارائه که امکان بازاریابی برای آنها وجود دارد آماده میشود جلسه
منتشر ساختن برپا میکنیم .زمانی که برای بار دوم به یک مشکل برخورد میکنیم جلسه فوری
چرخه کیفی برپا میکنیم .همچنین ما جلسه مرور گذشته را هر چهار هفته یکبار داریم».

5
کانبان تعداد فعالیت در حال اجرای موجود در هر وضعیت از
چرخه کار را محدود میکند ،اسکرام تعداد فعالیتهای هر
بازه زمانی را
در اسکرام ،اسپرینت مخزن کار) (sprint backlogمشخص میکند که چه فعالیتهایی
میبایست در بازه زمانی جاری انجام شود .معمولا این قضیه به صورت کارتهایی که بر روی
دیوار چسبیده شده اند نشان داده میشود .به این دیوار تخته اسکرام یا تخته کار نیز گفته میشود
(میتوان کارت ها را بر روی تخته چسباند).
پس تفاوت بین تخته اسکرام و تخته کانبان چیست؟ اجازه بدهید با یک پروژه ساده و واضح
شروع به مقایسه آن دو بپردازیم:

در هردو حالت ما در حال پیگیری تعدادی فعالیت هستیم که در چرخه کار در حال حرکت
هستند .ما سه حالت را انتخاب کرده ایم :جهت انجام – درحال انجام و انجام شده .شما میتوانید
وضعیت ها و حالتهای دلخواه خود را داشته باشید .بعضی از تیمها وضعیت هایی همچون
یکپارچه سازی ،تست ،منتشر ساختن و غیره را نیز دارند .البته عبارت کمتر بیشتر (بهتر)
است را فراموش نکنید.
پس تفاوت بین ابن دو تخته ساده در چیست؟ بله ،تفاوت در عدد  2کوچک موجود در ستون
میانیست .کل قضیه همین است .آن  2یعنی «در هر لحظه از زمان بیشتر از  2فعالیت نمیتواند
در آن ستون وجود داشته باشد».
در اسکرام هیچ گونه محدودیتی جهت جلوگیری از گماشتن تمامی فعالیتها در ستون درحال
اجرا وجود ندارد .هرچند که یک محدوده مشخصی وجود دارد چرا که خود بازه زمانی
) (iterationدارای بازه مشخص و ثابتی است .در این مورد خاصی که دیدیم ،محدودیت 4
وجود دارد چرا که مجموعا ا  4فعالیت در این بازه در تخته وجود دارند .بنابراین اسکرام
17
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محدودیت تعداد فعالیت در حال اجرا را بطور غیرمستقیم و کانبان به صورت مستقیم این
محدودیت را اعمال میکند.
نهایتا ا اکثر تیمهای اسکرام یاد گرفته اند که داشتن تعداد خیلی زیادی فعالیت در یک قسمت ایده
بدی است و این فرهنگ تکامل یافته در نزد آنها که تالش کنند تا قبل از اضافه کردن فعالیت
جدید ،فعالیتهای قبلی را تمام کنند .حتی بعضیها تصمیم گرفتند تا بطور مشخص تعداد
فعالیتهای مجاز در قسمت درحال انجام را محدود کنند و ...دینگ دینگ! تخته اسکرام تبدیل
به تخته کانبان شد!
پس بنابراین اسکرام و کانبان هردو تعداد فعالیت در حال اجرا در هر حالت را محدود میکنند
اما به روش متفاوتی .تیم اسکرام معمولا سرعت را اندازه گیری میکند که هست :چه تعداد
فعالیت (یا واحدی معادل آن شبیه به  (story pointدر هر بازه زمانی به اتمام رسیده است.
وقتی که تیم سرعت خود را متوجه شد ،آن میشود محدودیت تعداد فعالیتهای هر حالت و یا
راهنمایی برای تعیین سقف تعداد فعالیت در حال اجرای هر حالت .یک تیم که سرعت متوسط
 10دارد معمولا بیشتر از  10فعالیت (یا  )story pointدر یک بازه زمانی قرار نمیدهد.
پس در اسکرام محدودیت تعداد فعالیت در حال اجرای هر حالت محدود به واحد زمان است.
در کانبان این محدودیت مختص به حالت چرخه کاراست.
در مثال بال مربوط به کانبان ،بدون توجه به دیگر محدودیتها ,نهایتا در هر لحظه  2فعالیت
ممکن است که در حالت چرخه کار «در حال انجام» باشند .شما نیاز دارید تا انتخاب کنید که
چه محدودیتی در هر یک از حالت چرخه کار حاکم باشد اما ایده کلی این است که تمامی
حالت چرخه کار را به یک شکل محدود کرده و در زودترین زمان ممکن شروع کرده و در
دیرترین زمان ممکن در راستای زنجیره اهداف تمام کنید .بنابراین در مثال زده شده ما باید
یک محدودیتی در حالت «جهت انجام» نیز اضافه کنیم .بمحض اینکه این محدودیت را انتخاب
کردیم میتوانیم اندازه گیری هایمان را شروع کنیم و زمان پیشروی خود راتخمین بزنیم .زمان
پیشروی عبارتست از متوسط زمانی که لزم است تا یک فعالیت تمام ستون های یک تخته را
طی کند .داشتن زمان پیشروی به ما اجازه میدهد تا بتوانیم توافقات سطح سرویس (service-
) level agreementsمتعد و برنامه حقیقی برای منتشر ساختن هایمان داشته باشیم.
درصورتی که اندازه فعالیتها بسیار متغیر بودند شما میتوانید سقف محدوده تعداد فعالیت در
حال اجرای خود را در قالب  story pointیا هر واحد دیگری انتخاب نمایید .بعضی از تیمها
زمانی را صرف شکستن و خردکردن فعالیتها جهت هم اندازه سازی آنها میکنند تا از
بوجود آمدن مشکل مطرح شده جلوگیری کنند و زمان صرف شده جهت تخمین زدن را نیز
کاهش دهند (گاها حتی تخمین زدن را نیز میتوان کار اضافه حساب کرد) .وقتی فعالیتها هم
اندازه باشند ساخت سیستم روان آسان تر خواهد بود.

6
هر دو روشی هایی مبتنی بر تجربه

تصور کنید دکمه هایی بر روی این معیارهای سنجش وجود داشت و شما میتوانستید فرآیندها
را با چرخاندن آن دکمه ها به دلخواه تنظیم کنید« .من ظرفیت بال ،زمان پیشران کم ،کیفیت
خوب و قابلیت پیشبینی بال را میپسندم .بنابراین من دکمه ها را به ترتیب بر روی  10-1-10و
 10تنظیم میکنم»
به نظر شما این خیلی عالی نیست؟ متأسفانه (در واقعیت) امکان چنین کنترل مستقیمی وجود
ندارد .حداقل من که فکر نمیکنم اینطور باشد .اگر شما راهی پیدا کردید به من هم خبر دهید.

در اسکرام و کانبان از شما انتظار میرود تا با فرآیند به صورت عملی کار کرده و آنرا
سازگار با محیط خود کنید ،فلذا هر دو روشی هایی تجربی هستند .در حقیقت ،شما باید عملی
تجربه کنید .نه اسکرام ،نه کانبان هیچ کدام تمامی جوابها را برای شما فراهم نمیکنند – آنها
فقط تعداد محدودی محدودیت برای شما تنظیم میکنند تا بتوانید فرآیند را خودتان ارتقا بخشید.


اسکرام میگوید شما باید تیمهای چند وظیفه ای (متخصص) داشته باشید .پس چه
کسی باید در کدام تیم باشد؟ نمی دانم ،خودت تجربه کن.



اسکرام میگوید تیم انتخاب میکند که چقدر فعالیت در هر بازه زمانی برای انجام
وجود داشته باشد .خب ،چند فعالیت باید داخل هر بازه قرار دهند؟ نمی دانم ،خودت
تجربه کن.
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کانبان میگوید میبایست برای تعداد فعالیت در حال اجرای هر حالت سقف و
محدوده تعیین کرد .خب ،این محدودیت چقدر باید باشد؟ نمی دانم ،خودتان تجربه
کنید.

همانطور که قبالا هم اشاره کردم ،کانبان در قیاس با اسکرام تعداد کمتری محدودیت اعمال
میکند .این بدان معناست که شما تعداد بیشتری پارامتر جهت فکر کردن به آنها دارید و تعداد
بیشتری دکمه جهت تنظیم کردن .این قضیه بسته به کاربرد آن ,هم میتواند نقظه ضعف باشد و
هم قوت .وقتی شما پنجره تنظیمات یک نرم افزار را باز میکنید ،آیا داشتن  3پارامتر را به
داشتن  100پارامتر ترجیح میدهید؟ احتمالا بین این دو عدد را میپسندید .بسته به اینکه چقدر
نیاز دارید تا پارامترها را تغییر دهید و چقدر شناخت از نرم افزاری دارید این قضیه متفاوت
خواهد بود.
با این اوصاف اجازه دهید تا سقف تعداد فعالیت در حال اجرای هر مرحله را کم کنیم ،با توجه
به نظریه که قبالا مطرح کردیم این قضیه میبایست فرآیند ما را بهبود بخشد .سپس مشاهده
میکنیم که دیگر پارامترهای ما همچون ظرفیت ،سرعت پیشران ،کیفیت و قابل حدس بودن
تغییر خواهند کرد .از خروجی های بدست آمده نتیجه گیری هایی بدست می آوریم و تغییرات
بیشتری را اعمال میکنیم تا ارتقا فرآیند به صورت دائمی حاصل شود.
اسمهای زیادی برای این راهکار وجود دارد( Kaizen .بهبود دائمی در روشهای ,)Lean
بازرسی و تطبیق (در اسکرام) ,کنترل فرآیند تجربی ،یا چرا نگوییم روش علمی.
حیاتیترین مؤلفه در آن ,حلقه بازخور است .یک چیز را تغییر بده =< ببین چگونه عمل کرد
=< از آن یادبگیر =< یک چیز را دوباره تغییر بده .بصورت اجمالی شما معمولا نیاز به
حداقل حلقههای بازخور کوچک ممکن دارید تا بتوانید فرآیند را سریع تطبیق دهید.
در اسکرام ،پایه حلقه بازخور براساس بازه های زمانی از قبل تعریف شده (اسپرینت) است.
هرچند که موارد دیگری نیز هستند مخصوصا اگر به صورت ترکیبی با روش اکس پی
) (eXtreme programmingکار کنید:

اگر به صورت درست کار کنید ،اسکرام  +اکس پی به شما تعداد زیادی از حلقه های بازخور
بسیار ارزشمند را میدهند.
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حلقه بازخور داخلی ،برنامهنویسی دونفره ،یک حلقه بازخور ثانیه ایست .خطاها ظرف چند
ثانیه پیدا و رفع میشوند («راستی! ،اون متغیر نمیبایست  3باشد؟») .این همان دایره بازخور
با عنوان «آیا ما داریم موارد را درست میسازیم؟» است.
حلقه بازخور بیرونی در شکل (اسپرینت) ,دایره بازخور هفتگی را مهیا میکند .این همان «آیا
ما داریم موارد درست را میسازیم» است.
کانبان چگونه است؟ اول از هر چیز ,چه از کانبان استفاده میکنید و یا استفاده نمیکنید ,شما
میتوانید (و شایدهم باید) تمامی آن حلقههای بازخور اشاره شده در بال را در فرآیند خود لحاظ
نمایید .در عوض چیزی که کانبان به شما میدهد تعداد کمی معیارهای سنجش بسیار کاربردی
است:


میانگین زمانی پیشران .زمانی که یک آیتم (فعالیت) به مرحله «انجام شد» رسید،
سرعت پیشران را بروز نمایید.



گلوگاهها .یک نشانه (از معظل) این است که ستون شماره الف پر از فعالیتهای
مختلف است درحالیکه ستون شماره الف 1+خالیست .همیشه مواظب «حبابهای
خالی» تخته کار خود باشید.

نکته خوب درباره معیارهای سنجش لحظهای این است که شما میتوانید اندازه بازه های
حلقههای بازخور را بر اساس اینکه هرچند وقت یکبار دلتان میخواهد آنها را تحلیل کرده و
تغییراتی اعمال نماید ،خودتان انتخاب کنید .حلقه بازخور خیلی طولنی یعنی فرآیند بهبود شما
کند خواهد بود .حلقه بازخور خیلی کوتاه نیز بدین معناست که ممکن است شما به اندازه کافی
وقت نداشته باشید تا تغییرات خود را پایدار نماید ،که این مسئله ممکن است باعث مشکل شود.
در حقیقت ،اندازه بازه حلقه بازخور یکی از مواردیست که شما میتوانید خودتان آنرا تجربه
کنید...یک نوع حلقه فرا-بازخور.
بسیار خوب ،من همینجا بحثم را تمام میکنم.

مثال :تجربه ی محدودکردن تعداد فعالیت در حال اجرای هر مرحله در کانبان
یکی از نکات غیرمشخص در کانبان محدودیت تعداد فعالیت در حال اجرای در هر مرحله
است .ما چطور میتوانیم بفهمیم که آنرا درست انجام داده ایم؟
فرض کنیم که ما  4نفر در تیم داریم ،و تصمیم گرفتیم تا با محدودیت تعداد فعالیت در حال
اجرای  1کار در هر مرحله کار را شروع کنیم.
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هرزمان که شروع بکار بر روی یک فعالیت میکنیم ،تا زمانی که این کار اتمام شده نشده است
نمیتوانیم کار دیگری را شروع کنیم.
عالیه! اما اینرا نیز فهمیدیم که معمولا خیلی امکانپذیر نیست که همه افراد همزمان بر روی
یک فعالیت کار کنند (در این مثال ما اینگونه است) بنابراین شاهد افرادی خواهیم بود که بدون
کار هستند .اگر این مورد فقط یکبار اتفاق افتاد مشکلی نیست ،اما اگر به صورت مکرر اتفاق
بیفتد ،نتیجه این میشود که میانگین سرعت پیشرو افزایش خواهد یافت .اساسا ،تعیین عدد 1
برای سقف تعداد فعالیت در حال اجرای هر مرحله بدین معناست که فعالیتها از مرحله «در
حال انجام» ) (Ongoingبه سرعت عبور میکنند و درعوض تعداد زیادی فعالیت در مرحله
«برای انجام» ) (To Doبه مدت زیادی باقی خواهند ماند و بهمین خاطر سرعت پیشران بیش
از اندازه طولنی خواهد شد.
بنابراین اگر تعیین محدوده سقف  1درهرمرحله زیاد است ،چطوراست که آنرا به عدد 0
افزایش دهیم؟

این کار برای مدتی بهتر جواب میدهد .هرچند که ما کشف کردیم کارکردن به صورت دونفره
بطور میانگین سرعت انجام کار را بال میبرد .بنابراین ما با یک تیم  4نفره 2 ،فعالیت در
حال انجام در هر لحظه خواهیم داشت .تعیین عدد  0برای سقف محدودیت تنها یک سقف بالیی
است و داشتن تعداد فعالیتهایی کمتر از آن مشکلی خاصی ندارد.
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با این حال تصور کنید که ما در قسمت یکپارچهسازی سرور به مشکل برخورده ایم و برای
همین هم نمیتوانیم هیچ فعالیتی را به اتمام برسانیم (تعریف ما از اتمام کار شامل یکپارچه
سازی نیز بود) .اینطور مشکالت گاهی اوقات اتفاق میافتد .اینطور نیست؟

از آنجایی که نمیتوانیم فعالیتهای  Dو  Eرا کامل کنیم شروع بکار بر روی فعالیت F
مینماییم .این فعالیت را نیز نمیتوانیم یکپارچه کنیم برای همین هم فعالیت  Gرا شروع میکنیم.
بعد از مدتی سقف محدودیتهای ما پر میشود –  0فعالیت «در حال انجام».

در این لحظه ما نمیتوانیم تعداد بیشتری فعالیت آغاز کنیم .بهتره که مشکل خطرناک
یکپارچهسازی سرور را برطرف کنیم! سقف محدود تعداد فعالیت در حال اجرا ما را وادار
میدارد تا بجای تلنبار کردن مقدار زیادی از کارهای انجام نشده ،گلوگاهها را ترمیم کنیم.
این خوب است .اما اگر ما سقف محدود خود را  4تعیین کرده بودیم بسیار زودتر میتوانستیم به
مشکل موجود آمده عکسالعمل نشان دهیم و در نتیجه متوسط زمان پیشران بهتری داشته باشیم.
بنابراین این مسئله توازنی است .ما متوسط زمان پیشران را اندازه میگیریم و سقف محدوده
خود را بهینه میکنیم تا این متوسط زمان پیشران نیز بهینه شود:
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بعد از یک مدتی ممکن است متوجه شویم که فعالیتهای در حالت «برای انجام» تل انبار شده
اند .شاید بهتر باشد برای آنجا هم سقف محدودیت تعیین کنیم.
اصال ما برای چه به ستون «برای انجام» نیاز داریم؟ خب ،اگر مشتری در هر لحظه حاضر
بود و میتوانست که هر وقت که تیم پرسید ،جواب دهد که چه کار باید انجام دهد ,آن موقع به
ستون «برای انجام» نیازی نبود .اما در مورد ما مشتری همواره در دسترس نبود فلذا ستون
«برای انجام» برای تیم ما به منزله مخزن کوچکی از کارها برای انجام دادن است.
تجربه کردن .یا ،همانطور که متخصصین اسکرام میگویند ،تفتیش کن و سازگاز کن!

7
اسکرام در مقابل تغییر در یک تکرار مقاومت میکند
اجازه بدهید تصور کنیم تخته اسکرام ما شبیه به این است:

اگر یک نفر خواست تا یک فعالیت جدید  Eرا به تخته اضافه کند چه؟
اصول تیم اسکرام چیزی شبیه به این خواهد گفت «نه ،متاستفیم ،ما متعهدیم تا فعالیتهای
 A+B+C+Dرا در این اسپرینت به اتمام رسانیم .اما میتوانید فعالیت  Eرا به مخزن
فعالیتها اضافه کنید .اگر مالک محصول برای این فعالیت اولویت بالیی قائل باشد ما آنرا به
اسپرینت بعدی منتقل خواهیم کرد ».اسپرینتها با طول بازه زمانی مناسب و صحیح این امکان
را به تیم میدهد تا باندازه کافی تمرکز بر روی اتمام یک فعالیت نموده ،در حالی که امکان
مدیریت و اولویت بندی برای صاحب محصول به صورت دوره ای همچنان باقی است.

25

26 |KANBAN AND SCRUM – MAKING THE MOST OF BOTH

حال ببینیم تیم کانبان چه پاسخی میدهد؟

کانبان احتمالا میگوید «اجازه داری تا فعالیت  Eرا به ستون "جهت انجام" اضافه نمایی» .اما
محدودیت برای آن ستون  2میباشد ،بنابراین شما نیاز دارید تا فعالیت  Cو یا  Dرا در این
مورد حذف کنید .ما در حال حاضر بر روی  Aو  Bمشغول بکار هستیم ،اما به محض اینکه
ظرفیتمان اجازه دهد یک فعالیت از ستون «جهت انجام» برخواهیم داشت (تا بر روی آن کار
کنیم).
بنابراین سرعت پاسخگویی (چه مقدار زمان لزم است تا به تغییر ایجاد شده در اولویت بندی
پاسخ داده شود) در کانبان معادل میزان زمانی است که نیاز است تا ظرفیت خالی شود ،بر
اساس مفهوم کلی «یک آیتم بیرون بیاید = یک آیتم جدید داخل خواهد شد» (و بر پایه محدودیت
سقف تعداد فعالیت در حال اجرا).
در اسکرام ،سرعت پاسخ نصف میانگین اندازه بازه اسپرینت است.
در اسکرام ،صاحب محصول نمی تواند تخته اسکرام را دست بزند بخاطر آنکه تیم تعهد داده
است تا در این تکرار ،فقط بر روی یک سری از فعالیتها کار کند .در کانبان شما میبایست
خودتان برای خودتان قوانینی را وضع کنید و مشخص نمایید چه کسی میتواند چه چیزی را
روی تخته تغییر دهد .معمولا به صاحب محصول یک ستونی شبیه به «جهت انجام» یا
«آماده» یا «مخزن» یا «پیشنهاد شده» در سمت چپ داده میشود که وی میتواند هر وقت که
دلش خواست در آنجا تغییر ایجاد کند.
این دو روش انحصاری (و ثابت) نیستند .یک تیم اسکرام ممکن است تا تصمیم بر اجازه دادن
به صاحب محصول برای تغییر در اولویتها در میان-اسپرینت دهد (هرچند که این قضیه
میتواند استثنا تلقی شود)؛ و یک تیم کانبان ممکن است تصمیم بگیرد محدودیتی درباره زمان
تغییرات در اولویتها لحاظ کند .حتی ممکن است تا یک تیم کانبان تصمیم بر استفاده از بازه
های زمانی ثابت دوره ای بگیرد ،کامال شبیه به اسکرام.

8
تخته اسکرام بین تکرار مجدد راه اندازی میشود
یک تخته اسکرام معمولا در مراحل مختلف یک اسپرینت چیزی شبیه به این میباشد:

وقتی که اسپرینت به پایان میرسد ،تخته پاک شده و تمام فعالیتها برداشته خواهند شد.
ا سپرینت جدید شروع شده و بعد از آنکه جلسه برنامه ریزی برگزار شد ما یک تخته اسکرام
جدید خواهیم داشت که تعدادی فعالیت جدید در ستون سمت چپ آن قرار دارند .از منظر فنی،
این کار اتالف است ،اما برای تیمهای حرفه ای اسکرام اینکار معمولا خیلی زمان نمی برد و
فرآیند پاک کردن تخته حس خوب تکمیل و بستن را ایجاد میکند .یک جورایی شبیه به شستن
ظرف ها پس از شام است ،انجام دادنش کمی سخت است اما به نوعی حس خوبی پس از پایان
میدهد.
در کانبان ،معمولا تخته ثابت است و شما نیازی ندارید تا آنرا هرباره پاک کرده و از ابتدا
شروع کنید.
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9
اسکرام تیمهای با قابلیت کارکرد متقابل را
پیشنهاد میکند
یک تخته اسکرام فقط متعلق به یک تیم اسکرام است .تیم اسکرام دارای تیمهای چند وظیفه ای
(متخصص) است .آن تیم دارای تمام توانایی های لزمه برای به پایان رساندن تمام فعالیتهای
یک تکرار است .یک تخته اسکرام معمولا توسط هرکسی که عالقه مند است قابل رویت
میباشد اما تنها توسط افراد تیم اسکرام که تخته متعلق به آنها میباشد قابل تغییر است .این یک
راه برای مدیریت تعهداتی است که آنها در قبال این تکرار دارند.

در کانبان ،داشتن تیمهای چند وظیفه ای (متخصص) اختیاری ست ،و تخته نیازی ندارد تا
توسط یک تیم خاص اختیار شود .تخته ,مرتبط با یک فرآیند کاری خواهد بود و نه لزوما یک
تیم.
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دو مثال را اینجا با هم میبینیم:

مثال  :1کل تخته متعلق به یک تیم چند وظیفه ای (متخصص) است .درست مثل اسکرام.

مثال  :2صاحب محصول اولویت هایی را در ستون  1لحاظ میکند .تیمهای چند وظیفه ای
(متخصص) (ستون  )2و تست را (ستون  )3انجام میدهد .منتشر ساختن (ستون  )4توسط یک
تیم متخصص انجام میشود .یک همپوشانی جزئی بین افراد وجود خواهد داشت ،بنابراین اگر
تیم منتشرسازی گلوگاه شود ،یکی از افراد پیاده ساز به آنها کمک خواهند کرد.
بنابراین شما نیاز دارید تا یک سری قوانین را تنظیم نمایید که چه کسی و چگونه از تخته
استفاده کند سپس آن قوانین را تجربه کنید تا فرآیند بهینه شود.

10
آیتمهای (فعالیتهای) مخزن اسکرام میبایست در یک
اسپرینت جا بگیرند
کانبان و اسکرام هردو روشهایی بر پایه پیادهسازی افزایشی ) (incrementalهستند بدین
معنا که فعالیتها را به تکههای کوچک تقسیم میکنند.
یک تیم اسکرام تنها در قبال فعالیتهایی تعهد میدهد که تصور میکند امکان اتمام آنها را در
یک تکرار خواهند داشت (بر اساس تعریف خودشان از «اتمام») .اگر یک فعالیت بیش از
اندازه برای یک اسپرینت بزرگ باشد ،تیم و صاحب محصول سعی خواهند کرد تا راههایی را
پیداکنند که بتوان آنرا به قطعات کوچکتری تقسیم کنند که امکان قرار گرفتن در یک اسپرینت
را دارند .اگر فعالیتها بزرگ باشند ،تکرار ها طولنی تر خواهند بود (هرچند که معمولا
بیشتر از  4هفته نخواهند بود).

تیمهای کانبان سعی میکنند تا زمان پیشران و میزان گردش (کار) را بهینه کنند تا بتوانند از
این طریق بطور غیرمستقیم انگیزهای برای شکستن فعالیتها به قطعات کوچکتر ایجاد نمایند.
البته هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که بگوید فعالیتها میبایست به اندازه کافی کوچک
باشند تا در یک بازه زمانی خاص جا بگیرند .در یک تخته ممکن است فعالیتی داشته باشم که
 1ماه بطول بیانجامد و یک فعالیت دیگری باشد که تنها یک روز طول میکشد.
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اسکرام تخمین و سرعت را تجویز میکند
در اسکرام ،تیمها میبایست اندازهی (مقدار کار) هر یک از فعالیت هایی را که در قبال آنها
تعهد داده اند تخمین بزنند .با جمع کردن اندازه هریک از فعالیتهایی که در پایان هر اسپرینت
تکمیل شده اند ،سرعت بدست خواهد آمد .سرعت یک مقیاس برای ظرفیت است – چه مقدار
(خروجی) میتوانیم در پایان هر اسپرینت تحویل بدهیم .در ادامه یک تیم با سرعت  0به عنوان
مثال نشان داده شده است.

دانستن اینکه دارای سرعت میانگین  0هستیم خوب است ،چرا که میتوانیم پیش بینی واقع
گرایانهای درباره اینکه چه فعالیت هایی را میتوانیم در اسپرینت پیش رو به اتمام رسانیم داشته
باشیم و در نتیجه امکان داشتن برنامه واقع گرایانه ای برای منتشر کردن های خود.
در کانبان ،تخمین زدن تجویز نشده است .بنابراین اگر شما میخواهید تا تعهدی در قبال انجام
کارها داشته باشید ،نیاز دارید تا تصمیم بگیرید چگونه تخمین بزنید.
بعضی تیمها روش مشابه اسکرام را برای تخمین و اندازه گیری سرعت بکار میگیرند .بعضیها
تخمین نمیزنند اما سعی میکنند تا فعالیتها را به اندازه های مشابهی بشکنند تا بتوانند به راحتی
سرعت را با بر اساس تعداد کارهای به اتمام رسیده در واحد زمانی اندازه بگیرند (مثالا تعداد
«ویژگیهای محصول به ازای هر هفته») .بعضی تیمها فعالیتها را به صورت  MMFدسته بندی
میکنند و سرعت پیشران را به ازای هر  MMFاندازه میگیرند و از آن برای داشتن یک
) Service-Level Agreements (SLAsاستفاده میکنند – به عنوان مثال «زمانی که ما در قبال
یک  MMFتعهد میدهیم همواره  12روز طول خواهد کشید تا آنرا تحویل دهیم».
تعداد زیادی روشهای جالب برای بحث برنامه ریزی منتشر سازی ) (Release Planningو
مدیریت تعهدات ) (Commitment Managementدر کانبان وجود دارد اما روش خاصی
توصیه نشده است بنابراین میتوانید در گوگل جستجو کنید ،روشها را امتحان کنید و بهترین را
برای خود بکار ببرید .ما احتمالا در طول زمان «بهترین روشها» را خواهیم دید.
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هردو امکان کار بر روی چندین محصول را بطور
همزمان میدهند
در اسکرام« ،مخزن محصول( »)product backlogاسم خیلی مناسبی نیست چرا که اینطور
تلقی میشود که تمامی آیتمهای داخل آن میبایست برای "یک" محصول باشند .دو محصول
داریم ،سبز و زرد ،هر یک مخزن و تیم مربوط به خود را دارند:

اگر فقط یک تیم داشتید چه میشد؟ خب ،به مخزن محصول( )product backlogبه دید یک
مخزن تیم نگاه کنید .این مخزن تکرارهای مربوط به یک تیم (یا مجموعه ای از تیمها) را
اولویت بندی میکند .بنابراین اگر آن تیم شامل چندین محصول باشد ،دو محصول را در یک
لیست ادغام میکنیم .این مسئله ما را مجبور میسازد تا بین محصولت اولویت بندی انجام داده
که به نوعی مفید خواهد بود.
چندین راه برای عملیاتی سازی این مسئله وجود دارد .یک استراتژی این است که تمرکز تیم را
در هر اسپرینت تنها بر روی یک محصول بگذاریم.
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استراتژی دیگر داشتن تیمی است که بر روی ویژگیهای هردو محصول در هر اسپرینت
بطور همزمان کار کند:

در کانبان نیز به همین شکل است .ما میتوانیم چندین محصول را در یک تخته داشته باشیم .ما
میتوانیم آنها را با استفاده از کارتهای رنگی مختلف از یکدیگر تفکیک نماییم.

 ...یا با داشتن مؤلفه های تفکیک کننده:

13
هردو  Leanو چابک ( )Agileهستند
من نمیخواهم در اینجا به سراغ طرز فکر  Leanو مانیفست چابک ( )Agileبروم ،اما بطور
کلی اسکرام و کانبان هردو به خوبی با این دو مفاهیم همراستا هستند .به عنوان مثال:


اسکرام و کانبان هردو سیستمهایی بر پایه  pull schedulingهستند که معادل JIT
) (Just In Timeمفاهیم مدیریت موجودی در  Leanاست .این بدان معناست که
تیم تصمیم میگیرد که چه وقت و چه مقدار فعالیت را تعهد دهد ،آنها کار را زمانی
که آماده هستند «می ِکشند» ) (pullبجای آنکه کار از بیرون به آنها داده شده باشد
) .(pushedدقیقا ا شبیه به یک پرینتر ,زمانی که آماده است برگه بعدی را جهت
پرینت به داخل میکشد تا چاپ را انجام دهد (اگرچه تعداد محدود و کمی کاغذ برای
کشیدن و چاپ کردن موجود است).



اسکرام و کانبان بر اساس بهبود تجربی و دائمی فرآیند استوار است ،که معادل مفهوم
 Kaizenدر Leanاست.



اسکرام و کانبان تاکید بر پاسخگویی به تغییرات با استفاده از پیروی از یک برنامه
مشخص دارند (هرچند که کانبان اصولا سرعت پاسخگویی بالتری دارد)  ,یکی از
چهار ارزش مانیفست چابک (.)Agile

 ...و موارد بیشتر.
از یک دیدگاه اسکرام را میتوان به عنوان «نه چندان  »Leanدید چرا که اسکرام دسته بندی
فعالیتها و ورود آنها را در یک بازه زمانی تکراری تجویز میکند .اما این بسته به اندازه
تکرار شما دارد ،و اینکه با چه چیز آنرا مقایسه میکنید .در قیاس با روشهای قدیمیتر فرآیند
که شاید ما  4- 2بار یک چیز را منتشر میساختیم ،یک تیم اسکرام هر  2هفته یکبار کدهای
قابل استفاده را تولید میکند که این امر بسیار  Leanاست.
اما ،اگر طول این بازهها را کوچکتر و کوچکتر کنید شما در واقع به کانبان نزدیک میشوید.
وقتی شما شروع به صحبت درباره بازههای زمانی تکراری کوچکتر از  1هفته میکنید ممکن
است که از بازه های زمانی (مرسوم در اسکرام یا کانبان) بطور کلی فاصله بگیرید.
من قبالا گفتهام و بازهم این را میگویم :تجربه کنید تا اینکه آنچه که برای شما بهترین است را
پیدا کنید! و دوباره به تجربه کردن ادامه دهید.
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تفاوتهای جزئی
در قیاس با موارد دیگری که قبالا اشاره کردیم ,تعدادی از تفاوتهایی که بنظر کمتر مرتبط
هستند در اینجا مورد بررسی قرار میگیرند .این موارد ارزش آنرا دارد تا ازآنها آگاه باشیم.

اسکرام اولویت بندی کردن مخزن محصول )(product backlog
را تجویز میکند.
در اسکرام ،اولویت بندی کردن همیشه با استفاده از مرتب سازی مخزن محصول( product
 )backlogانجام میپذیرد و تغییرات در اولویتها در اسپرینت بعدی تأثیر خواهد گذاشت (و
نه اسپرینت جاری) .در کانبان شما میتوانید هر نوع ساختار اولویت بندی را به دلخواه انتخاب
کنید (یا حتی هیچ ساختاری نداشته باشید)  ,و این تغییرات به محض آنکه ظرفیت خالی شود
اعمال خواهند شد (بجای آنکه در یک زمان مشخص اعمال شوند) .ممکن است مخزن
محصول( )product backlogوجود داشته باشد یا نداشته باشد ،و ممکن است آن ,اولویت
بندی شده باشد یا نشده باشد.
در واقعیت ،این مسئله کمی متفاوت است .در تخته کانبان چپترین ستون معمولا با هدفی
مشابه مخزن محصول( )product backlogدر اسکرام مورد استفاده قرار میگیرد ،فارغ
از اینکه لیست اولویت بندی شده است یا خیر ،تیم نیاز به یک قانون تصمیم گیری درباره
انتخاب آیتمها برای انجام آنها دارد .نمونه ای از قوانین تصمیم گیری:


همیشه ده آیتم (فعالیت) بالی لیست را بردارید.



همیشه قدیمیترین آیتم را بردارید (بنابراین هر آیتم یک برچسب تاریخ دارد).



هر آیتمی که میخواهید را بر دارید.



حدوداا  %20از آیتمهای بازسازی و  %00از آیتمهای ویژگیهای جدید را بردارید.



ظرفیت تیم را بطور تقریبا ا مساوی بین دو محصول  Aو  Bتقسیم کنید.



همیشه ،در صورتی که وجود داشت ،آیتمهای قرمز رنگ را بردارید.

در اسکرام ،مخزن محصول ( )product backlogمیتواند مشابه روش  Kanban-ishنیز
استفاده شود .ما میتوانیم اندازه آنرا محدود کنیم ،و قوانین تصمیم گیری برای چگونگی
اولویت بندی را خودمان تعیین کنیم.
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در اسکرام ،جلسات روزانه تجویز شده است
یک تیم اسکرام یک جلسه کوتاه (نهایتا ا  12دقیقه) هر روز در یک مکان و زمان مشخص
خواهند داشت .هدف جلسه آگاه سازی دیگران از آنچه که در حال انجام است ،برنامه ریزی
کارهای امروز ،و شناسایی هرگونه مشکل احتمالی است .این (جلسه) گاهی ایستاده روزانه نیز
نامیده میشود چرا که معمولا به صورت ایستاده صورت میپذیرد (تا جلسه را کوتاه و میزان
انرژی را بال نگه دارند).
جلسات ایستاده روزانه در کانبان تجویز نشده است ،اما به نظر میرسد که اکثر تیمهای کانبان
این کار را انجام میدهند .این یک تکنیک فوقالعاده است ،فارغ از اینکه از چه روشی استفاده
میکنید.
در اسکرام قالب جلسات فرد-محور است .هر فرد به ترتیب گزارش خود را میدهد .بسیاری
از تیمهای کانبان از قالب تخته-محور استفاده میکنند که تمرکز بر گلوگاهها و دیگر مشکالت
قابل مشاهده دارد .این روش قابلیت انعطاف بیشتری دارد .اگر شما  4تیم دارید که تخته
مشترکی را به اشتراک میگذارند و جلسات ایستاده خود را باهم انجام میدهند ،مادامی که
تمرکز بر بخشهای گلوگاه تخته باشد ،دیگر نیازی به شنیدن صحبت همه افراد نیست.

در اسکرام ،نمودار  burndownتجویز شده است
نمودار  burndownهر اسپرینت،
به صورت روزانه ،نشان میدهد چه
مقدار کار در تکرار جاری باقی
مانده است.
واحد های محور  Yمشابه واحد
استفاده شده در فعالیتهای اسپرینت
است .آنها معمولا ساعتها یا
روزها (اگر تیم ,آیتمهای مخزن را
به کار تقسیم کرده باشد) یا story
( pointاگر تیم آن کار اشاره شده
را نکرده باشد) هستند .هرچند که تنوع زیادی در این رابطه وجود دارد.
در اسکرام ،نمودار  burndownاسپرینت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای رصد
کردن وضعیت پیشرفت یک تکرار استفاده میشود.
بعضی از تیمها از نمودار  release burndownنیز استفاده میکنند ،که از قالب مشابهی اما
در سطح منتشرسازی استفاده میکند– این معمولا نشان میدهد چه تعداد  story pointدر
مخزن محصول( )product backlogبعد از هر اسپرینت باقی مانده است.
هدف اصلی نمودار  burndownپی بردن به عقب ماندن یا جلو افتادن از برنامه زمانبندی
است که بتوان به آن عکسالعمل مناسب نشان داد.
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در کانبان ،نمودار  burndownتجویز نشده است .در واقع ،هیچ نوع از نمودار تجویز نشده
است .اما مطمئنا ا شما مختارید تا هر نوع از نمودار را که دوست دارید داشته باشید (شامل
.)burndown
در اینجا یک نمونه از دیاگرام  Cumulative Flowرا مشاهده میکنیم .این نوع از نمودارها
به خوبی نشان میدهد که چقدر جریان کاری شما روان است و تعداد فعالیت در حال اجرا
چگونه سرعت پیشران شما را تحت تأثیر قرار میدهد.

نحوه کار بدین شکل است .هر روز ،تعداد آیتمهای هر ستون تخته کانبان را جمع کنید و آنرا
روی محور  Yقرار دهید .در روز  4تعداد  2آیتم بر روی تخته وجود دارد .از سمت راست
تخته 1 ،آیتم در تولید 1 ،آیتم در تست 2 ،آیتم در پیاده سازی و  2آیتم در مخزن وجود دارد.
اگر ما این نقاط را هر روز ترسیم کنیم و این نقاط را بهم وصل کنیم یک نمودار خوب مشابه
به آنچه که در بال داریم خواهیم داشت .شاخصهای افقی و عمودی نشان دهنده رابطه بین
تعداد فعالیت در حال اجرا و زمان پیشران است.
شاخص افقی به ما نشان میدهد آیتمهای اضافه شده در مخزن در روز  4بطور میانگین  6روز
زمان میبرد تا به قسمت تولید برسد .تقریبا ا نصف آن زمان مربوط به تست است .ما میتوانیم
پی ببریم اگر تعداد فعالیت در حال اجرا را در قسمت تست و مخزن محدود کنیم مجموع زمان
پیشران را میتوانستیم به مقدار زیادی کاهش دهیم.
شیب منطقه آبی تیره به ما سرعت را نشان میدهد (که هست تعداد آیتمهای مستقر شده در هر
روز) .در طول زمان میتوانیم ببینیم افزایش سرعت چقدر زمان پیشران را کاهش میدهد ،در
حالی که تعداد فعالیت در حال اجرا بال سرعت پیشران را کاهش میدهد.
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اکثر سازمانها میخواهند که کارها سریعتر انجام شود (= کاهش سرعت پیشران) .متأسفانه
خیلیها به دام این مسئله گرفتار میشوند که این بدان معناست که ما نیاز به نیروی بیشتر و یا
کار بیشتر داریم .معمولا مؤثرترین راه برای انجام سریع کارها یکنواخت کردن گردش کار و
محدود کردن ظرفیت است ،و نه اضافه کردن نیروی بیشتر یا اضافه کاری .این نوع از
دیاگرامها نشان میدهد چرا اینطور است ،و در نتیجه باعث افزایش احتمال اینکه تیم و مدیریت
بطور موثر باهم در تعامل باشند.
این قضیه زمانی شفافتر خواهند شد که تمایزی بین وضعیت صفها (مثل زمان انتظار برای
تست) و وضعیت کار (مثل تست کردن) قائل شویم .ما میخواهیم که تعداد آیتمهای موجود در
صف را شدیداا کاهش دهیم ،و دیاگرام  Cumulative flowبه ما کمک میکند تا بتوانیم
تصمیم درستی در این باره بگیریم.

15
تخته اسکرام در مقابل تخته کانبان – یک مثال
کمتر آشکار
در اسکرام ،مخزن اسپرینت تنها قسمتی از کار است – قسمتی که نشان میدهد افراد تیم در
اسپرینت جاری چه کاری انجام میدهند .قسمت دیگر مخزن محصول ()product backlog
است – لیستی از چیزها که صاحب محصول نیاز دارد تا در اسپرینت های بعدی داشته باشد.
صاحب محصول میتواند مخزن محصول ( )product backlogرا ببیند اما نمیتواند به آن
دست بزند .وی هر وقت بخواهد میتواند مخزن محصول ( )product backlogرا تغییر
دهد اما این تغییر تا اسپرینت بعدی اعمال نخواهد شد.

وقتی اسپرینت تمام شد ،تیم کدهای قابل استفاده را تحویل صاحب محصول میدهد .پس تیم
اسپرینت را تمام میکند ،اسپرینت را مرور میکند ،و با افتخار ویژگیهای  A,B,Cو  Dرا به
صاحب محصول نشان میدهد.
حال صاحب محصول میتواند تصمیم بگیرد که آیا از این ویژگیها استفاده کند یا نکند .این
قسمت نهایی – در واقع استفاده از ویژگی محصول -معمولا در اسپرینت وجود ندارد و در
نتیجه در مخزن اسپرینت قابل مشاهده نیست.
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با داشتن این سناریو ،یک تخته کانبان احتمالا شبیه به یک چنین چیزی خواهد بود:

حال تمامی گردش کار در یک تخته است – ما تنها به مواردی که یک تیم اسکرام در یک
تکرار انجام میدهد نگاه نمیکنیم.
در مثال بال ستون «مخزن» )(backlogتنها یک لیست مطلوبها است ،بدون توجه به درجه
اهمیت آنها .ستون «انتخاب شدهها» ) (Selectedشامل فعالیتهای با اولویت بال هستند ،با
محدودیت کانبان  2فعالیت .پس تنها ممکن است که  2فعالیت با اولویت بال در آن واحد داشته
باشیم .هر وقت که تیم آماده شد تا بر روی یک فعالیت جدید شروع بکار کند ،فعالیت بالی
لیست «انتخاب شدهها» را بر میدارد .صاحب محصول میتواند در ستونهای «مخزن» و
«انتخاب شدهها» تغییر ایجاد نماید اما نه در ستونهای دیگر.
با توجه به محدودیت کانبان  ,3ستون ”( “Devتقسیم شده به دو زیر ستون) نشان میدهد چه
چیزی در حال پیاده سازی است .،به زبان شبکه های کامپیوتری ،در کانبان محدودیت مثل
«پهنای باند» و سرعت پیشران معادل ”( “Pingیا همان سرعت پاسخگویی است).
چرا ما ستون ” “Devرا به دو زیرستون ” “Ongoingو ” “Doneتقسیم کردیم؟ بخاطر آن
است که این شانس را به تیم بدهیم تا بداند چه فعالیتی را میتواند انتخاب کند.
محدودیت  3برای ” “Devبین دو زیر ستون تقسیم میشود .چرا؟ تصور کنیم که  2فعالیت در
” “Doneوجود دارد:

این بدان معناست که تنها  1فعالیت میتواند در قسمت ” “Ongoingباشد .این بدان معناست که
ممکن است ظرفیت رعایت نشود ،پیاده سازهایی که امکان انتخاب فعالیت جدید را دارند ،اما
محدودیت کانبان به آنها این اجازه را نمیدهد تا شروع بکار کنند .آن انگیزه بالیی برای
تمرکز و تالش و کمک به انجام کارها برای خالی کردن ستون ” “Doneو بیشینه کردن
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گردش است .این تأثیر خوب و مستمری خواهد داشت – هرچه تعداد کارهای ” “Doneبیشتر
باشد ،تعداد کار کمتری اجازه وجود در قسمت ” “Ongoingدارد – که کمک میکند تیم
تمرکز بر روی کار درست داشته باشد.

یک قسمت از گردش
یک قسمت از گردش ,یک نوع از سناریو «بهترین گردش» است که یک فعالیت در تخته به
گردش در میآید بدون اینکه در هیچ صفی گیر کند .این بدان معناست که در هر لحظه یک نفر
مشغول کار بر روی یک فعالیت است .تخته در این لحظه میتواند چیزی شبیه به این باشد:

 Bدر حال پیاده سازی شدن است A ،به قسمت تولیدات منتقل شده است .هر وقت تیم برای
فعالیت بعدی حاضر شد از صاحب محصول درباره مهمترین فعالیت سؤال پرسیده و جواب را
سریع دریافت میکنند .اگر این سناریو ایده آل باقی بماند ما میتوانیم از شر دو صف
” “Backlogو ” “Selectedخالص شده و به یک سرعت پیشران مناسب دست یابیم.
کوری لداس به زیبایی میگوید« :فرآیند برنامه ریزی ایده آل باید همیشه پیاده ساز را در انجام
بهترین کار تجهیز کند ،نه بیشتر نه کمتر».
محدودیت کانبان وجود دارد تا جلوی از دست در رفتن کارها را بگیرد ،بنابراین اگر گردش
مطلوب باشد دیگر نیازی به داشتن محدودیت تعداد فعالیت در حال اجرا نداریم.
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یک روز در سرزمین کانبان
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آیا تخته کانبان باید حتما شبیه به این باشد؟
خیر ،تخته بال تنها یک مثال بود!
تنها چیزی که کانبان تجویز میکند این است که گردش کارمی بایست قابل مشاهده و نمایش
باشد و محدودیت تعداد فعالیت در حال اجرا باید وجود داشته باشد .هدف این است تا یک
گردش روان در سیستم داشته باشیم و سرعت پیشران را بهینه کنیم .بنابراین شما نیاز دارید تا
دائما ا سؤالتی از این قبیل را بپرسید:
چه ستونهایی را میبایست داشته باشیم؟
هر ستون بیانگر یک مرحله از گردش کار است ،یا یک صف (بافر) بین دو مرحله از
حالتهای گردش کار .ساده شروع کنید و ستونهای لزمه را اضافه نمایید.
محدودیت کانبان چقدر میبایست باشد؟
وقتی محدودیت کانبان برای ستون شما بوحود آمد و دیدید که هیچ کاری برای انجام دادن
ندارید ،شروع به جستجو برای یافتن یک گلوگاه (که فعالیتهایی که در سمت راست تخته
هستند) نموده و کمک کنید تا آن گلوگاهها از بین بروند .اگر گلوگاهی وجود نداشت نشانه آن
است که محدودیت کانبان کم است ،چرا که دلیل داشتن محدودیت این است که ما ریسک
متوقف شدن در گلوگاهها را کم کنیم.
اگر متوجه شدید که تعدادی از فعالیتها مدت طولنی دست نخورده باقی مانده است این نشان
دهنده آن است که محدودیت کانبان خیلی بال است.


محدودیت کانبان خیلی پایین => افراد بیکار => تولید بد



محدودیت کانبان خیلی بال => افراد بیکار => سرعت پیشران بد

محدودیت کانبان چقدر سفت و سخت است؟
بعضی تیمها به آن مثل یک قانون خیلی سفت و سخت نگاه میکنند (تیم هرگز از آن محدوده
تجاوز نمیکند)  ,بعضی تیمها به آن به عنوان یک راهنما یا راه انداز بحثها نگاه میکنند
(زیر پا گذاشتن محدودیت کانبان مجاز است ،اما باید بر اساس یک تصمیم مشخص و با دلیل
صورت گیرد) .پس یکبار دیگر ،این به خود شما برمیگردد .من به شما گفته بودم که کانبان
خیلی تجویزی نیست ،اینطور نیست؟

16
خالصه ای از مقایسه بین اسکرام و کانبان
شباهتها


هردو روشهایی مبتنی بر  Leanو چابک ( )Agileهستند



هردو از روش  pull schedulingاستفاده میکنند



هردو تعداد فعالیت در حال اجرا را محدود میکنند



هردو از شفافیت برای ایجاد بهبود در فرآیندها استفاده میکنند



هر دو تمرکز بر تحویل نرم افزار قابل اعتماد به صورت سریع و مکرر دارند



هر دو مبتنی بر تیمهایی با قابلیت خود-سازمانده عمل میکنند



هر دو نیاز به شکستن کارها به فعالیتهای خرد تر میباشند



در هر دو ،برنامه منتشرسازی نرم افزار به صورت مداوم و بر اساس تجربه در
حال بهینه شدن است
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تفاوتها
کانبان

اسکرام

بازههای زمانی تکراری اختیاری ست.

بازههای زمانی تکراری تجویز شده است

میتواند آهنگ جداگانه ای برای برنامه
ریزی ،صدور و بهبود فرآیندها داشته باشد.
میتواند بجای پیروی از بازه های زمانی،
به صورت  event-drivenعمل کند.
تعهد (در قبال تعداد مشخصی از یک کار)
اختیاری ست.

تیم در قبال یک مقدار مشخصی از کار در
هر بازه متعهد میشود.

استفاده از سرعت پیشران ()Lead time
برای اندازهگیری برنامه ریزی و بهبود
فرآیندها.

استفاده از معیار ( Velocityسرعت) برای
اندازه گیری برنامه ریزی و بهبود فرآیندها.

تیمهای چند وظیفه ای (متخصص) اختیاری
ست .تیمهای تخصصی مجاز است.

تیمهای چند وظیفه ای (متخصص) تجویز
شده است

هیچ محدودیتی در قبال اندازه فعالیتها
تجویز نشده است.

فعالیتها میبایست خرد شده تا امکان تکمیل
آنها در یک اسپرینت مهیا شود

هیچ نمودار خاصی تجویز نشده است

نمودار  burndownتجویز شده است

اعمال محدودیت مستقیم تعداد فعالیت در
حال اجرا (به ازای هر حالت در فرآیند
گردش کار)

اعمال محدودیت مستقیم برای تعداد فعالیت
در حال اجرا (به ازای هر اسپرینت)

تخمین زدن اختیاری ست

تخمین زدن تجویز شده است

هر وقت که ظرفیت وجود داشته باشد
میتوان فعالیت جدیدی را اضافه نمود

نمیتوان فعالیت جدیدی را به یک تکرار در
حال انجام اضافه نمود

تخته کانبان ممکن است توسط چند فرد یا
تیم به اشتراک گذاشته شود

مخزن فعالیتها توسط یک تیم مشخص
مدیریت میشود

هیچ نقش مشخصی تجویز نشده است

 3نقش تجویز شده است )(PO/SM/Team

تخته کانبان تجویز شده است

تخته اسکرام بین هر اسپرینت از نو میشود

اولویت بندی اختیاری ست

مخزن فعالیتهای اولویت بندی شده تجویز
شده است
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اکنون شما تفاوتها را میدانید.
اما کل قضیه تمام نشده است ،حال زمان بهترین قسمت است! کفشهای خود را پا کنید ،زمان
آن فرا رسیده تا با ماتیاس همراه شوید و ببینید در واقعیت مسائل به چه نحوی ست.

قسمت دوم – مورد مطالعاتی
کانبان در دنیای واقعی

داستان اینکه ما چگونه یاد گرفتیم تا با استفاده از کانبان بهبود بیابیم بدین شرح است .وقتی ما
شروع کردیم اطالعات خیلی زیادی در این باره وجود نداشت و دکتر گوگل هم دست ما را
خالی گذاشت .امروزه کانبان در حال تکامل است و دانشی در این باب در حال ظهور است .من
شدید اا توصیه میکنم نگاهی به کارهای دیوید اندرسون david Andersonبی اندازید ،به
عنوان مثال  .classes of servicesاولین و آخرین ادعای ما چنین است .هر روشی که
استفاده میکنید مطمئن باشید که آن به مشکل اصلی اختصاصی میپردازد .همین! تمام! اجازه
دهید که شروع کنیم .داستان ما بدین شکل است.
/Mattias Skarin
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17
طبیعت پشتیبانیهای فنی
اگر تابحال به صورت  24ساعت در  2روز هفته مسئول بودهاید برداشت درستی از داشتن
مسئولیت محیط محصول را دارید .از شما توقع میرود تا شرایط را در نیمه شب ،فارغ از
اینکه مقصر شما هستید یا خیر ،تحت کنترل داشته باشید .هیچ کس نمیداند (مشکل چیست)
برای همین است که شما را صدا میکنند .این مسئله کمی چالش برانگیز است چرا که شما
سخت افزار ،درایورها ،سیستم عامل و یا نرم افزار سفارشی را تولید نکردهاید .گزینه های شما
معمولا محدود به نزدیک شدن به مشکل اصلی ،کاستن عوارض ،جمع آوری شواهد جهت
بازسازی مشکل و منتظر ماندن برای فردی که مسئول مشکل ایجاد شده است به منظور تولید
مجدد و حل مشکلی که شما مشاهده کردید خواهد بود.
برای پشتیبانهای فنی ،سرعت و دقت در پاسخگویی و قدرت حل مسئله هر دو کلیدی
میباشند.
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چرا تغییر؟
در سال  2000یکی از مشتریان ما ،یک شرکت بازی سازی اسکاندیناویایی ،اقدام به انجام یک
سری بهبودهای کلی نمود .یکی از آن کارها عبارت بود از به میان آوردن اسکرام و از میان
برداشتن تکه مشکالتی که تیم پیاده ساز را در تحویل به موقع محصول دچار مشکل کرده بود.
مادامی که چرخش کار و بازدهی افزایش یافت ،فشار بر روی تیم پشتیبان افزایش چشم گیری
یافت .قبالا تیم پشتیبان معمولا تنها نظاره گر بودند ،اما حال آنها به عنوان یک بخش فعال در
قسمت پیاده سازی درگیر شده بودند.

شکل  .1ساختار پشتیبان فنی شامل سه تیم است :مدیران پایگاه داده ) ,(DBAsمدیران
سیستم ) (System Adminsو پشتیبانهای الیه دوم )(Second line support
در نتیجه ،کمک به تیم پیاده ساز به تنهایی کافی نبود .اگر ما تنها تمرکز بر تیم پیاده ساز
میکردیم این امر باعث میشد که در بحث ارتقای زیرساختها که توسط تیم پشتیبان صورت
میگرفت تأخیر زیادی اتفاق افتد .بهبود در هر دو زمینه نیاز بود.

بعالوه ،پیشرفت در تیم پیاده سازی بدان معنا بود که از مدیران خواسته میشد تا به تحلیل
کمک کرده و اقدام به بیان بازخور بیشتر نمایند .این بدان معنا بود که آنها وقت کمتری برای
اولویت بندی کارها و حل مشکالت داشتند .تیم مدیریت متوجه شد که آنها نیاز دارند تا قبل از
اینکه اوضاع غیر قابل مدیریت شود اقدامی صورت دهند.
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19
از کجا شروع کنیم؟
یک شروع خوب میتواند با پرسش این سؤال از تیم پیاده سازان باشد که چه کسی مشتری
افراد فنی عملیاتی سازی است.

دیدگاه پیاده سازان از عملیاتی سازی
من پرسیدم سه مورد اصلی که به هنگام فکر کردن به «عملیاتی سازی» به ذهن شما خطور
میکند چیست؟

"سیستم گردش کاری آنها افتضاح
"است

"تخصصهای متفاوت"

"اونها واقع اا چکار میکنند؟"

"خیلی حیاتی وقتی پای زیرساختها باز
"میشود

"کلی ایمیل لزم است تا یک کار
ساده انجام پذیرد"

"اونها دلشون میخواد که کمک کنند ،اما
کمک کردن کار آسانی نیست"

"ارتباط با آنها سخت است"

"پروژهها خیلی طولنی خواهند شد"

بطور مختصر ،اینها نظرات افراد پیاده ساز درباره عملیاتی سازی بود .حال ،اجازه دهید تا
ببینیم دیدگاه عملیاتی سازان درباره پیاده سازان چیست.

دیدگاه عملیاتی سازان درباره پیاده سازان
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"چرا از مزیتهای پلتفرم موجود استفاده نمیکنید؟"
"بیاید منتشرسازی را کمی سبکتر کنیم!"
"ما بخاطر کیفیت بد کاری شما اذیت میشویم!"
«آنها باید تغییر کنند»  -مبحثی بود که از جانب هر دو طرف مطرح میشد .مشخصا ا اگر
بخواهیم که مشکالت را برطرف کنیم نیاز است تا این طرز فکر اصالح شود .با دیدی مثبت
«خیلی حیاتی هنگامی که پای زیرساختها وسط میآید» (نشان دهنده حقیقی بودن و التزام این
مسئله) باعث میشود تا من اعتقاد داشته باشم که مشکل «ما در مقابل آنها» میتواند با فراهم
آوری محیط و بستر مناسب حل شود .حذف کردن اضافه کار و تمرکز بر کیفیت یکی از گزینه
های مناسب بود.

20
ادامه دادن به حرکت
بنابراین ما نیاز داشتیم تا ادامه بدهیم مسیرمان را ،اما ما از کجا شروع کردیم؟ تنها چیزی که
ما مطمئن بودیم دربارهاش این بود :جایی که ما شروع کردیم همان جایی نخواهد بود که تمام
خواهیم کرد.
پیش زمینه من پیاده ساز یست بنابراین مطمئنا ا درک مناسبی درباره عملیاتی سازی دارم .من
نمیخواستم طوفانی شروع کنم و بگویم که شروع به تغییر همه چیز کنیم .من یک روش
مالیمتر میخواستم که به ما موضوعات مرتبط را یاد دهد ،موارد نامربوط را دور نگه دارد و
یاد گرفتن آن آسان باشد.
کاناداها عبارت بودند از:
 .1اسکرام – این برای تیم پیاده سازان به خوبی جواب داده بود.
 .2کانبان – جدید و تست نشده ،اما سازگار با مفاهیم  Leanکه کمبودش احساس
میشد.
طی صحبتهایی که با مدیران داشتیم ،مفاهیم کانبان و Leanسازگاری زیادی با
مشکالت جاری داشت .از دید آنها اسپرینت خیلی منطبق با آنها نبود چرا که آنها به
صورت روزانه تغییر در اولویتها داشتند .بنابراین کانبان یک شروع منطقی بود،
هرچند که یک موجود جدید برای همه ما بود.
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21
تشکیل تیمها
چطور ما تیمها را تشکیل میدهیم؟ هیچ قانون نوشته شده ای درباره چگونگی تشکیل تیم وجود
ندارد .اشتباه انجام دادن آن نیز ریسک بسیار بالیی دارد .جدا از ,از دست دادن بهبود ،ما با
پلتفرم تولید سرو کار داشتیم که دارای نیروهای خبره و فنی بود که جایگزینی آنها دشوار
مینمود .منتقل کردن آنها ایده بسیار بدی بود.


آیا میبایست به راهمان ادامه میدادیم و با اتفاقات احتمالی برخورد میکردیم؟



یا شاید نیاز بود تا در ابتدا یک کارگروه برگزار کنیم؟

برای ما واضح بود – ابتدا میبایست کارگروه برگزار کرد .اما چگونه؟ دشوار بود تا بتوان
تمامی افراد تیم عملیاتی سازی را یکجا در یک کارگروه جمع کرد (اگر یک نفر تماس
میگرفت چه کسی جواب آنرا میداد؟) .نهایتا ا ما تصمیم گرفتیم تا یک کارگروه نصفه روزه
برگزار کنیم و آنرا ساده و بر اساس تمرین اجرا کنیم.

کارگروه
یکی از مزایای کارگروه این بود ما میتوانستیم زودتر مشکالت را شناسایی کنیم .ضمن اینکه
آن یک محیط فراهم میکرد تا در فضایی قابل اعتماد ،مفاهیم بطور مستقیم با مدیران در میان
گذاشته شوند .بگذارید با (موانع) روبرو شویم .اگرچه همه افراد از تغییر روال کاری راضی
نیستند .اما اکثر افراد تیم تمایل به انجام آن داشتند .بنابراین ما یک کارگروه برگزار کردیم و
اکثر مفاهیم مهم کانبان را برای آنها شبیه سازی کردیم.

در انتهای کارگروه ما یک رای گیری «پنج انگشتی» انجام دادیم تا ببینیم وضعیت واقعی چگونه است.
نکته خاصی در این رای گیری مطرح نشد بنابراین ما توانستیم به کارمان ادامه دهیم( .رای گیری پنج
انگشتی یک تکنیکی اجماعی است که بر اساس آن افراد شرکت کننده با انگشتان خود بین  1تا  2رای
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میدهند 2 .به معنای موافقت کامل و  3به معنای موافقت اما با مالحظاتی چند .اجماع زمانی شکل
میگیرد که گروه حداقل  3انگشت را باال نگه دارد)

22
پرداختن به ذینفعان
ممکن بود که کانبان بر روی ذینفعان نیز تأثیر گذارد .اگرچه این تغییر باعث بهبود بود – بدین
معنا که تیم به کارهایی که نمیتواند انجام دهد «نه» بگوید ،از کیفیت طرفداری کرده ,و
کارهای با اولویت پایین را از مخزن کار خود خارج نماید .با این اوصاف توضیح دادن این
مطالب به آنها ایده خوبی بود.
نزدیکترین ذینفعان تیم خط-اول پشتیبانی و مدیران دپارتمانها بودند .از آنجایی که آنها در
کارگروه شرکت کرده بودند فلذا از قبل دید مثبتی به کانبان داشتند .همین طور برای پیاده
سازان (که در هر حال انتظار بهبود را به نوعی داشتند) .اما ،برای یک تیم ،تیم پشتیبانی,
قضیه فرق میکرد .مشکل اصلی آنها کار بیش از حد تعریف شده برای آنها بود .همچنین،
آنها مسئول مشکالت مشتریان بودند و شرکت تعهد داده بود تا به همه آنها رسیدگی نماید.
حال احتمالش خیلی زیاد بود که این قضیه فرق کند اگر ما شروع به محدود کردن تعداد
فعالیتهای در حال اجرا مینمودیم.
پس ما با ذینفعان اصلی دیدار کردیم و مقصود و انتظارات و مشکالت احتمالی را برای آنها
مطرح کردیم .خوشبختانه ،ایده های ما به خوبی به آنها منتقل شد و گه گاهی نیز با نظراتی
همچون «اگر این مسائل را به دیگران واگذار میکردیم عالی میشد» همراه بود.
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ساختن اولین تخته
یک روش خوب برای شروع به ساختن تخته استفاده از نقشه مدل-ارزش است .این نشقه
اصول زنجیره ارزش است که بصورت بصری به نمایش درآمده است و تصویر خوبی از
حالت های فعالیت ها ,گردش آنها و همچنین زمانبندی آنها در سیستم ارائه می دهد.

اما بنحو ساده تری کار را شروع کردیم .یک تخته کنبن ساده که با کمک مدیران بر روی کاغذ
کشیده شد .چندین بار آن را بررسی کرده و سپس شرروع بکار کردیم .سوالتی که در این فاز
مطرح بود شامل:


چه نوع کارهایی برای انجام داریم؟



چه کسی آنرا انجام میدهد؟



آیا میبایست مسئولیت ها را بین کارهای مختلف به اشتراک بگذاریم؟



چطور مسئولیت های به اشتراک گذاشته شده که نیازمند تخصص خاصی هستند را
مدیریت و اجرا میکنیم؟

از آنجایی که هرنوع از کار دارای توافقنامه سطح سرویس ) (SLAمتفاوت است ,طبیعیست
که به هر تم اجازه دهیم تا تخته خود را خود طراحی کند .آنها سطرها و ستون ها را خود
طراحی کردند.
تصمیم بزرگ بعدی این بود که آیا از مسئولیت های اشتراکی استفاده کنیم یا خیر" .آیا میبایست به
قسمتی از تیم اجازه دهیم تا به مسائل مربوط به سوالت (کارهای واکنشی) پرداخته و بقیه تیم
مسئولیت کارهای پروژه (کارهای فعال) را بعهده گیرد؟" .ما در ابتدا تصمیم گرفتیم تا مسئولیت
اشتراکی را استفاده کنیم .دلیل اصلی این بود که ما تشخیص دادیم که خود-مدیریتی و آموزش مداوم
و انتقال دانش برای اعضای تیم امری حیاتی بمنظور تقویت گسترش بود .نقطه منفی این تصمیم
پتانسیل های محتمل برای مختل کردن همه افزاد بود ,اما این بهترین تصمیمی بود که برای شروع
میتوانستیم بگیریم .یک نکته کوچک :وقتی ما کارگروه را شروع کردیم تیم ها خودشان این مسئله را
مدیریت کردند .آنها اجازه دادند تا یک نفر به درخواستهای اضطراری جواب دهد و دیگران به
مسائل بزگر تر بپردازند.

اولین مدل کنبن
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اساس مدلی که برای کنبن استفاده شده در زیر نشان داده شده است .دقت کنید که تیم تصمیم
گرفته تا جریان کاری را از پایین به بال (مثل حباب های آب) مدل کند بجای آنکه آنها را از
چپ به راست نمایش دهد.

شکل  .3این اولین مدل از تخته کنبن است .اولویت ها از چپ به راست و جریان کاری
از پایین به باال حرکت خواهند کرد .تعداد فعالیت های در حال اجرا معادل حاصل جمع
فعالیت ها در سطر "در حال انجام" است (دایره مشکی) .این مدل تحت تاثیر تجربیات
گزارش شده توسط لیندا کوک طراحی شده است.

شکل  .3اولین تخته کنبن برای تیم راهبری
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ردیف های استفاده شده
چطور ما آنرا تعریف کردیم
 Storiesهایی که مدیر تصمیم گرفت که به
آنها نیاز است
Storieهایی که تخمین زده شده اند و به
کارهای کوچکتر و حداکثری  0ساعته تقسیم
شدند
ردیفی که محدودیت تعداد فعالیت در حال
اجرا داشت .ما با فرمول 2 :ضربدر تعداد
نفرات تیم منهای  1شروع کردیم (منهای یک
برای ارتباطات لحاظ شده است) .بنابراین یک
تیم  4نفره محدودیت  2را برای تعداد فعالیت
های در حال اجرا داشت.
قابل اجرا توسط کاربر

وضعیت فعالیت (ردیف)
مخزن کارهای محصول
آماده برای شروع
کارهای در حال اجرا

تمام شده

ستون های استفاده شده
چطور ما آنرا تعریف کردیم
کمک کردن به تیم پیاده ساز برای منتشر
سازی نرم افزار
درخواستهای کوچکتر از طرف تیم های دیگر

نوع کار
منتشر سازی
پشتیبانی

کارهای پیش بینی نشده که نیاز است تا انجام
شود اما مسئول مشخصی ندارد مثال تقویت
جزئی زیرساختها

برنامه ریزی نشده

پروژه ای بزرگتر مثال تعویض سخت افزار
یکی از سایت های زیرساختی
یک پروژه بزرگ دیگر

پروژه الف
پروژه ب

همه تخته های کنبن یک شکل نیستند .همگی از یک نسخه ساده اولیه شروع شده و به مرور
تکمیل میشوند.

24
ایجاد اولین محدودیت برای تعداد فعالیت های در حال اجرا
اولین محدودیت تعداد فعالیت های در حال اجرای ما خیلی کلی بود .ما استدلل کردیم که با
ترسیم جریان (کار) میتوانیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده است و احتمال اینکه بتوانیم حدس بزنیم
بهترین محدوده برای شروع چند است کم خواهد بود .با گذر زمان ,ما میتوانستیم تعداد فعالیت
های در حال اجرا را هر وقت که دلیل خوبی پیدا شد تنظیم کنیم (تنها کاری که لزم بود انجام
دهیم نوشتن آن بر روی تخته بود).
اولین محدودیتی که ما استفاده کردیم  2n-1بود n (.تعداد افراد تیم و منهای یک تشویق برای
تعامالت و ارتباطات لحاظ شد) .چرا؟ واضح است ,ما ایده بهتری نداشتیم! بعالوه برای شروع
نظر ب دی هم نبود .این فرمول یک توضیح ساده و منطقی برای هرکس که میخواست کار برای
تیم تعریف کند ارائه میداد ..." :با توجه به اینکه هر فرد میتواند نهایتا بر روی  2کار فعالیت
کند ,یکی فعال و دیگری در حال انتظار ,پس چرا شما انتظار دارید تا آنها یک کار دیگر هم
بکنند؟" به صحبت قبلمان نگاه کنیم ,هر محدودیتی میتوانست برای شروع کار مناسب باشد .با
نگاه کردن به تخته کنبن میتوان براحتی فهمید که محدودیت باید چقدر باشد.

شکل  -4نحوه محدود کردن فعالیت های در حال اجرا برای مدیران پایگاه داده و تیم
مدیریت سیستم ,یک محدودیت برای هر نوع از کار.
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یکی از مشاهدات ما این بود که تعریف محدودیت برای  story pointsها بیهوده است .کنترل
و رصد آن بسیار سخت بود .تنها محدودیتی که رصد آن مشکل ساز نبود تعداد فعالیت های
تعریف شده برای هر فرد است (= فعالیت های موازی).
برای تیم پشتیبانی ما از ستون برای تعداد فعالیت های در حال انجام استفاده کردیم .این کار را
کردیم چرا که ما نیاز به سرعت پاسخگویی سریع تری داشتیم در صورتی که محدودیت بد
تنظیم شده بود.
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تجلیل از محدودیت در تعداد فعالیت های در حال انجام
اگرچه پیروی از محدودیت در تعداد فعالیت های در حال انجام ,امری آسان بنظر می آید اما در
واقعیت انجام آن کار سختی است .این کار معادل آن است که در بعضی از جاها "نه" بگوییم.
ما روش های مختلفی را برای به ثمر رساندن آن امتحان کردیم.

مذاکره در پای تخته
اگر تخلفی صورت میگرفت ,ما از ذینفع میخواستیم تا پای تخته بیاید و از او میپرسیدیم که می
خواهند به چه چیزی دست پیدا کنند .در ابتدا این تخلفات بخاطر بی تجربگی بود .گاهی ما
موارد اختالف دیدگاه بر سر اولویت بندی را مشاهده کردیم ,یک نمونه مشخص آن یک فرد
خبره بود که در یک حوزه تخصصی کار میکرد .آنها تنها موارد استثنایی بودند که ما
استحکاک و اختالف را تجربه کردیم ,اکثر مواقع مشکالت با بحث در پای تخته حل میشد.

اختصاص یک بخش "سرریز"
اگر گفتن "نه" خیلی جنجال برانگیز بود و جابجایی فعالیت ها (از روی تخته) سخت بود ,ما
برای مقابله با مشکل ,زمانی که محدودیت برای انجام فعالیت حدید وجود داشت ,فعالیت های
کم اولویت را به بخش "سرریز" منتقل میکردیم .دو قانون بر فعالیت های سرریزشده حاکم
بود:
 .1آنها فراموش نشده اند .هر وقت زمان داشتیم به سراغ آنها خواهیم رفت.
 .2اگر قرار بر حذف آنها شد ,شما را (ذینفع) در جریان قرار خواهیم داد.
تنها بعد از دو هفته ,بوضوح مشخص بود که با کمک مدیران دیگر نیازی به بخش سرریز
نیست.
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شکل  .5یک نسخه از تخته کنبن برای تیم پشتیبانی .قسمت سرریز در بخش راست تخته
مشخص است.

26
کدام فعالیت بر روی تخته قرار میگیرد؟
ما در ابتدا تصمیم گرفتیم تا تمامی کارهای تیم را که توسط آنها صورت میگرفت بر روی تخته
قرار ندهیم .رصد مواردی همچون پاسخگویی به تلفن و نوشیدن قهوه ,تخته را به یک غول
فعالیت های اداری تبدیل میکرد .ما اینجا آمده بودیم تا مشکالت را حل کنیم نه اینکه مشکل
جدید ایجاد کنیم .بنابراین تصمیم گرفتیم تا هر فعالیتی که بیشتر از  1ساعت زمان میبرد روی
تخته قرار داده و موارد کوتاه تر را "نویز سفید" تلقی کنیم .محدودیت یک ساعت یکی از
مواردی بود که بسیار خوب جواب داد و ما آنرا تغییر ندادیم( .ما میبایست این فرضیه را که
"نویز سفید" چه عواقبی میتواند داشته باشد را ویرایش میکردیم ,کاری که بعدا صورت دادیم).

شکل  .6ما با این فرض کار را شروع کردیم که اکثر ظرفیت ما توسط دو نوع کار مصرف
میشد :کارهای بزرگ(مربوط به پروژه) و کوچک(پشتیبانی) .رصد کردن سرعت پروژه این
امکان را میدهد که بتوانیم زمان تحویل محصول را تشخیص دهیم" .نویز سفید" مسئله ای
بود که همیشه وجود آنها انتظار میرود.
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27
چگونه تخمین بزنیم؟
این یک موضوع بازی است که همچنان بر روی آن صحبت میشود و قطعا بیش از یک جواب
برای آن وجود دارد:


بصورت دوره ای تخمین بزنید



وقتی نیاز است تخمین بزنید



از  ideal days-storyبرای تخمین استفاده کنید



تخمین مطمئن نیست ,از سایز استفاده کنید (کوچک ,متوسط ,بزرگ).



تخمین نزنید ,یا فقط زمانی این کار را انجام دهید که هزینه ای برای تاخیر
وجود دارد.

کمی متاثر از اسکرام (چرا که اسکرام جایی بود که همه ما از آنجا آمده ایم به هر حال) ما
تصمیم گرفتیم تا با  story pointشروع کنیم .اما در عمل ,افراد تیم  story pointرا معادل
نفر-ساعت در نظر گرفتند (این برای آنها طبیعی تر بنظر می آمد) .در ابتدا تمام  storyها
تخمین زده شد .به مرور زمان مدیران یاد گرفتند که اگر تعداد پروژه های همزمان را کم نگه
دارند ,ذی نفعان خیلی منتظر نخواهند ماند .آنها همچنین یاد گرفتند که در صورت بروز
تغییرات آنها میتوانند اولویت بندی را جابجا کرده تا مشکل را حل نمایند .نیاز به تخمین زدن
درباره زمان تحویل محصول دیگر مشکل مهمی نبود .این باعث شد تا مدیران کمتر در باب
تخمین زمانی مورد پرسش قرار گیرند .آنها فقط زمانی که ترس داشتند که مشتریان ممکن
است منتظر بمانند اینکار را میکردند.

یکبار یک مدیر پای تلفن از روی استرس قول داد که محصول را یک هفته ای تحویل دهد .با
نگاه به تخته کنبن میتوانستیم براحتی مشاهده کنیم که تا آخر هفته  %22از کار تحویل داده
خواهد شد .بنابراین  3هفته دیگر نیاز بود برای اتمام .با مشاهده این وضعیت ,مدیر کارهای
موازی را متوقف ,اولویت ها را جابجا کرد و موفق شدند تا محصول را به موقع تحویل دهند.
همیشه تخته را بررسی کنید.

اندازه تخمین زده شده چه معنایی میدهد؟ زمان پیشروی یا زمان
کار؟
 Story pointهای ما بیانگر زمان کار هستند که عبارتست از ,چند ساعت وقت لزم است تا
این فعالیت بدون وقفه پایان پذیرد و نه زمان پیشروی (یا زمان تقویمی ,یا چقدر صبر لزم
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است) .با اندازه گیری تعداد  story pointهای به اتمام رسیده در هر هفته (سرعت) ما
توانستیم سرعت پیشروی را کاهش دهیم.
ما هر  story pointرا فقط یکبار تخمین زدیم و آنها را بهنگام اجرا مورد بازنگری قرار
ندادیم .این باعث شد تا بتوانیم زمان تخمین زدن را بهینه کنیم.

28
نهیاتا ما چطور کار را پیش بردیم؟
کنبن حقیقتا محدودیت نداشته و میتوانید به هر شکلی کار کنید .شما میتوانید اجازه دهید تا تیم بر
اساس زمان-محور فعالیت ها را انجام دهند ,یا میتوانید زمانی که به اندازه کافی کار جمع شد,
اقدام به انجام آنها نمایید.

شکل  .7وقتی سه فعالیت به مخزن رسید ,آن باعث شروع برنامه ریزی و یا تخمین
خواهد شد.
ما تصمیم گرفتیم تا  2نوع جلسه داشته باشیم:


جلسات سرپایی – تیم مقابل تخته ایستاده و درباره مشکالت باهم صحبت
میکنند تا بتوانند آنها را بایکدیگر به اشتراک بگذارند.



برنامه ریزی های هفتگی دوره ای ,با هدف زمانبندی و برنامه ریزی و بهبود
مستمر.
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این کار برای ما بسیار خوب جواب داد.

جلسات سرپایی روزانه
جلسات سرپایی بسیار شبیه به جلسات سرپایی اسکرام است .این قضیه بعد از جلسات روزانه
” “scrum of scrumبا حضور تمامی افراد تیم ها اتفاق افتاد Scrum of scrum .به ما یک
ورودی مهم داد بنحوی که میشد فهمید کدام مشکل میبایست ابتدا رسیدگی شود یا کدام تیم پیاده
ساز در معرض بیشترین فشار است .در ابتدا ,مدیران به صورت مستمر در این جلسات شرکت
کردند و به ارائه راه حل ها و اولویت بندی آنها پرداختند .با گذر زمان وقتی تیم ها به بلوغ
بیشتری رسیدند حضور مدیران نیز کمتر شد (اما در صورت نیاز حضور داشتند).

برنامه ریزی دوره ای
هر هفته یکبار ,جلسات دوره ای برنامه ریزی برگزار کردیم .ما آنرا هفته ای یکبار و در یک
زمان مشخصی برگزار کردیم چرا که فهمیدیم اگر آن کار را نکنیم ,کارهای با اولویت دیگری
را باید انجام دهیم! بعالوه ما نیاز به صحبت داخل تیمی بیشتری نیز داشتیم .موضوعات مورد
بحث عبارت بودند از:


بروز رسانی تخته (پروژه هایی که تمام شده بودند به تخته انجام شده ها منتقل می
شدند)



نگاهی به هفته گذشته و آنچاه که اتفاق افتاد .چرا اتفاق افتاد؟ چه کار میتوان کرد تا
آنرا بهبود بخشید؟



تنظیم مجدد محدودیت برای تعداد فعالیت های در حال اجرا (در صورت نیاز)



شکست پروژه و تخمین آن (در صورت نیاز)
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اساسا برنامه ریزی های دوره ای ترکیبی از تخمین زدن و بهبود ادامه دار بود .مشکالت
کوچک و یا متوسط سریعا توسط مدیران فنی حل میشدند .اما پیگیری مشکالت پیچیده تر
مربوط به زیرساخت ,سخت بود.برای مواجه شدن با آن ما به تیم ها این امکان را دادیم تا  2تا
از مشکالت تیم را به مدیران معرفی کنند.

قوانین اینطور بودند:
 .1مدیران میتوانند در هر
زمان تنها بر روی دو
مسئله کار کنند
 .2اگر هر دو مسئله از قبل
تعریف شده بود ,میتوان
مورد با اولویت پایین را
حذف و مورد جدید را
جایگزین کرد.
 .3تیم تصمیم میگیرد چه
زمانی مشکل حل شده
است.
این یک تغییر مثبت بود .ناگهان ,تیم ها مشاهده کردند که مدیران تالش میکنند تا مشکالت را
حتی موارد سخت را حل نمایند .آنها میتوانستند به مشکالت مطرح شده برای مدیر اشاره کرده
و بپرسند که کار به کجا رسیده است؟ آن مشکالت با پیدایش کارهای جدید یا با اولویت بال به
کلی پاک نمیشد.
یک مثال از این گونه مشکالت این بود که تیم عملیاتی سازی به هنگام بروز باگ در عملیاتها,
کمک لزمه را از تیم پیاده ساز دریافت نمی کرد .آنها نیاز داشتند تا پیاده ساز کمک کند تا
بفهمند کدام قسمت از برنامه عامل اصلی مشکل است در حالیکه آنها درگیر پیاده سازی خود
در اسپرینت بوده و مشکل ,باز باقی می ماند .طبیعتا ,تیم عملیاتی سازی این طور برداشت
میکرد که پیاده سازان به اندازه کافی به کیفیت اهمیت نمی دهند.
وقتی این مشکالت ظاهر شد ,به مدیر فنی و سپس به مدیر دپارتمان منتقل گردید .او یک جلسه
با مدیر تیم پیاده ساز ترتیب داد .با بحثی که صورت گرفت مدیر موافقت کرد که کیفیت را در
اولویت اول قرار دهد .آنها توافق کردند تا از روش پشتیبانی  round-robinاستفاده کنند – در
هر اسپرینت یک تیم پیاده ساز  on callبوده و بطور لحظه ای آماده کمک کردن.
بعد از حصول اطمینان از مدیر ,مدیر تیم پیاده ساز لیستی از افراد را در اختیار تیم پشتیبانی
قرار داد .آنها سریعا راه حل را برای تست اجرایی کردند ,هرچند که شک داشتند این برنامه
ریزی کمکی کند .اما اینبار بصورت واقعی مقدمات چیده و مشکالت حل شد .این کار یک
آسودگی خیال را برای تیم عملیاتی سازی فراهم آورد.

29
یافتن یک روش برنامه ریزی که به خوبی کار کرد
یک داستان
من یکی از نقاط چرخش یکی از تیم ها را بیاد می آورم .در جلسه دوم تخمین با آنها نشسته
بودم .تیم در رابطه با تخمین زمانی یکی از پروژه ها دچار دردسر شده بود .تعداد زیادی
مسائل ناشناخته وجود داشت که امر تخمین زدن را دچار مشکل کرده بود .بجای آنکه من وارد
ماجرا شوم ,از آنها خواستم تا فرآیند را بهبود بخشند تا بتوانند راه حل بهتری پیدا کنند .با هدایت
مدیر خود ,آنها شروع به ارائه و طراحی راه حل برای مشکل خود شدند .این اتفاق یک نقطه
چرخش مهم بود ,یک پیروزی بزرگ که تیم توانست با اعتماد بنفس بدست آورد .بعد از این
اتفاق آنها شروع به پیشرفت سریع کردند آنچنان که ما مجبور شدیم خودمان را از سر راه آنها
کنار بکشیم.
دوماه بعد ,مدیر آنان پیش من آمد و گفت "ما یک مشکلی داریم" ,به تخته کنبن اشاره کرد و
گفت "برای ما هیچ مشکلی پیش نمی آید ,حال چکار باید کرد؟" !

بازسازی برنامه ریزی
استفاده از روش تخمینی پوکر که همه اعضای تیم در آن درگیر هستند برای هیچ کدام از تیم
های عملیاتی سازی جواب نداد .به چند دلیل:
 .1دانش و اطالعات در درون تیم خیلی پراکنده بود
 .2اکثر اوقات فقط یک نفر صحبت میکرد
 .3اعضای تیم تمایل داشتند تا هرچه سریعتر به کارهای باقیمانده خود بپردازند
اما با کسب تجربه ,تیم ها با دو روش مجزا تخمین زدن را شروع کردند .هر یک برای تیم
مربوطه به خوبی جواب داد.
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روش  -1منقل کردن و بررسی کردن



برای هر پروژه story/یک زوج ,مدیر ارشد بهمراه یک تازه کار را برای تخمین
زدن تخصیص دهید (اینطور که یک نفر که آن  storyرا به خوبی میشناسد و یک
نفر که شناخت خوبی به آن ندارد) .این کمک می کند تا دانش به بقیه منتقل شود.



بقیه اعضای تیم انتخاب میکنند که دوست دارند در تخمین کدام  storyشرکت کنند
(اما محدودیت  4نفر به ازای یک  storyلحاظ شود تا بحث ها موثر باشند)



هر تیم تخمین زننده  storyرا در صورت نیاز خرد کرده و آنرا تخمین می زند.



سپس تیم ها  storyها را با یکدیگر تعویض کرده و کارهای یکدیگر را مرور
میکنند (یک نفر در هر تیم مسئولیت چگونگی کارهای مربوط به مرور را بعهده
میگیرد).



تمام!

معمول جلسات برنامه ریزی تکراری در حدود  42دقیقه طول میکشید و انرژی افراد در طول
جلسه بال باقی می ماند .معمول بعد از هر مرور  2-1تغییر در  storyها اتفاق می افتاد.
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روش  -2فرد ارشد مراحل باالیی را تایید کرده ,سپس تخمین زده می
شود.
دو فرد ارشد ,پروژه یا  storyرا قبل از برنامه ریزی مرور می کنند .آنها معماری و راه حل
را بررسی کرده و یکی را انتخاب میکنند .بعد از آنکه قطعی شد ,تیم وارد کار شده و آن
 storyرا خرد کرده و از راه حل ارائه شده به عنوان یک نقطه شروع استفاده میکنند.

شکل  .8خرد کردن فعالیت با استفاده از تکنیک  peer-reviewتوسط یک تیم دیگر در
برنامه ریزی های تکراری.

30
چه چیز را اندازه بگیریم؟
چیزهای زیادی هستند که میتوان آنها را اندازه گیری کرد – چرخه زمانی (از زمانی که نیاز
جدید کشف شده تا زمانی که آن نیاز برطرف میشود) ,سرعت ,صف ها ,نمودار burndown
و غیره .سوال مهم این است ,کدام مولفه اندازه گیری میتواند برای بهبود پروسه انتخاب و
اندازه گیری شود .نصیحت من این است که خودتان تجربه کنید و ببینید چه چیز بهتر برای شما
نتیجه میدهد .پیشرفت کلی را میتوان با یک نگاه ساده به تخته کنبن متوجه شد (چند  storyدر
داخل مخزن باقی مانده و چند تای آن به اتمام رسیده است).
نقاط ضعف
اندازه را لحاظ نمی کند.

نقاط قوت
اندازه گیری آسان .عدم نیاز
به تخمین .شروع و پایان
توسط مشتری.

کاندیداهای معیار سنجش
چرخه زمان

به امر پیش بینی زمان تحویل
نوع خاصی از کارها کمکی
نمیکند.

معیاری تقریبی ,اما آسان
برای سنجش جهت بهبود و
متغیرها.

سرعت مجموع (تجمیع
تمامی انواع کارها)

برای مفید بودن ,نیاز به
شروع از یک نیاز کاربر تا
زمان تحویل آن است.
برای رصد کردن آن نیاز به
زمان بیشتری است در قیاس
با سرعت مجموع.

دقیق تر از سرعت مجموع

سرعت به ازای هر نوع
از کار

به شما نمیگوید که آیا دلیل
اصلی (مشکل) ,درخواست
غیرعادی بوده یا عدم توانایی.

مولفه ای سریع
منظورمنعکس ساختن
تغییرات نیازمندی ها.
آسان برای نمایش دادن.

طول صف

صف خالی ممکن است در
واقع به دلیل عدم وجود
ظرفیت خالی باشد
ما با اندازه گیری "سرعت به ازای هر نوع از کار" و "طول صف" شروع بکار کردیم .اندازه
گیری سرعت به ازای هر نوع از کار ,آسان بوده و نیاز مد نظر را برطرف می نماید.طول
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صف نیز یک معیار خوب اندازه گیری با قابلیت هدایت است چراکه میتواند بصورت لحظه ای
محاسبه و نمایش داده شود (زمانی که شما متوجه شدید که باید کجا بدنبال آنها بگردید).

شکل  .9گلوگاه ها و موقعیت ها .قسمت تیره نشان میدهد که صف ها چگونه گلوگاه های
تست را برای ما بیان میکنند .عدم وجود صف در ستون پشتیبانی مخزن نشان دهنده این
است که هیچ گونه زمان انتظاری برای کارهای جدید پشتیبانی وجود ندارد .این یک نشانه
خوب از یک سرویس پشتیبانی با کیفیت باال است.
ما از دیاگرام تجمیعی استفاده نکردیم ,اما آن نیز میتوانست گزینهی جالبی باشد.

ما از نمودار تجمیعی استفاده نکردیم چراکه تخته کنبن و چارت سرعت حداقل در فازهای
شروع بکار اطالعات کافی را به ما میدادند.

31
چطور تغییرات اتفاق می افتند
سه ماه بعد از معرفی کنبن ,تیم راهبری سیستم بعنوان بهترین تیم از منظر بازدهی از طرف
دپارتمان فناوری اطالعات شناخته شد .در همان زمان ,این تیم بعنوان یکی از سه تجربه مثبت
"گذشته نگرانه" در شرکت انتخاب شد" .گذشته نگرانه" یک مناسبت گسترده در شرکت است
که هر  6ماه یکبار اتفاق افتاده و این برای اولین بار بود که یک تیم در لیست بهترین های این
مراسم انتخاب میشد .و تنها همین  3ماه قبل بود که این تیم بعنوان گلوگاه شرکت محسوب شده
و بسیاری از این تیم شکایت داشتند.
کیفیت سرویس بوضوح افزایش یافته بود .چطور این اتفاق افتاد؟
لحظه حیاتی زمانی بود که تمامی افراد شروع به تالش کردند .به مدیران اجازه تمرکز داده شد
و تیم از دریافت کارهایی که به آنها مربوط نبود معاف شد و تیم نیز مسئولیت کیفیت و فرجه ها
را بعهده گرفت .سه الی چهار ماه طول کشید تا این قضیه اتفاق بیافتد اما بعد از آن جریان
روانی شکل گرفت .مشکل رفع شد اما ما با چالش جدیدی روبرو بودیم "چطور یک تیم را با
انگیزش بال برای بهبود نگه داریم (وقتی که دیگر این تیم گلوگاه محسوب نمی شود).
یکی از قطعات پازل تیم های "خودگردان" ,معرفی مفهومی تحت عنوان "یک قرارداد عملیاتی
سازی به ازای هر تیم" بود .این بدان معناست که به هر تیم پیاده ساز یک نفر مسئول پشتیبانی
و ارتباط با واحد عملیاتی سازی را تخصیص دهیم .کنبن این کار را با دادن قابلیت مدیریت
شخصی کارها به فرد مشغول در تیم عملیاتی سازی تسهیل کرده و مانع از انباشته شدن کار
زیاد برای فرد شده و همچنین امکان ارتقاء را برای فرد مهیا میسازد .قبال ,یک نفر بصورت
تصادفی برای انجام کار (فعالیت های مربوط به عملیاتی سازی) انتخاب میشد ,کار را از صف
فعالیت ها برداشته ,آنرا در حد توانایی خود انجام می داد و سپس فردا این فرآیند مجدد تکرار
میشد.هرگونه برداشت اشتباه منجر به شروع بکار دوباره می شد .وقتی مفهوم یک-به-یک
عملیاتی شد ,تیم پشتیبان ناگهان این فرصت را یافت تا بتواند بهنگام بروز مشکالتی که تیم را
تهدید میکرد ,سریع تر پاسخ دهد.
پروتکل ارتباط با مشتری سریعا تکامل یافت ,نیروهای عملیاتی سازی شروع به استفاده از
چت های آنالین برای ارتباط با پیاده سازهایی که می شناختند کردند ,به آنهایی که در نوشتن
بهتر بودند ایمیل میزدند و درصورتی که سریع ترین راه برای حل مشکل تلفن بود ,با آنها
تماس تلفنی برقرار میکردند.
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قبل

شکل  .01قبل :مدیر خط اول اصلی ترین نقطه ارتباط بین تیم ها بود .هرآنچه که مهم تلقی
میشد نیاز بود تا از طریق این مدیر صورت پذیرد .مشکالت کوچکتر و مشکالت روتین پیاده
سازان از طریق سیستم  issue trackingرفع میشد .ارتباط فرد-به-فرد کم بود.

بعد
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شکل  .00بعد :مفهوم "یک عضو تیم عملیاتی سازی برای یک تیم" پیاده شد .تیم پیاده ساز
مستقیما با فرد تعیین شده در تیم عملیاتی سازی صحبت میکردند .ارتباط فرد-به-فرد به
کرات اتفاق می افتد .افراد تیم عملیاتی ساز از تخته کنبن برای مدیریت کارهای خود استفاده
میکنند .مدیر تمرکز خود را بر روی اولویت بندی پروژه های بزرگتر و همچنین فراهم
آوری نسخه پشتیبان در شرایط سخت میگذارند.
پس تاثیر بر روی بازدهی تیم چه شد؟
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شکل  .01سرعت کل و همچنین سرعت پروژه با استفاده از  story pointو بصورت
هفتگی اندازه گیرید میشوند .جمع کل معادل مجموع کل ستون ها است ,سرعت پروژه
بیانگر قسمت هایی که متعلق به پروژه است می باشد (قسمت عظیم کار ,مثال بروزرسانی
پلتفرم سخت افزاری) .دو افت حادث شده مرتبط هستند به  -0هفته ای که تقریبا تمام
اعضای تیم در مسافرت بودند و  -1منتشر سازی یک نسخه اصلی از طرف پیاده سازان
بنابراین ,مجموعا تیم روند مثبتی را نشان داده است .بطور همزمان نیز تیم هزینه زیادی برای
به اشتراک گذاشتن دانش خود با یکدیگر به هنگام استفاده از روش برنامه نویسی جفت گمارد.
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حال که در این بحث هستیم اجازه دهید نگاهی به بازدهی تیم  DBAبیاندازیم.

شکل  .01سرعت کلی و کارهای پشتیبانی کوچک .افت حادث شده در وسط بابت ایام
کریسمس است.
سرعت کلی رو به افزایش بوده اگرچه نوسانات حادث شده قابل توجه است .اندازه این تغییرات
تیم را به این فکر انداخت تا تعداد فعالیت های کوچک را رصد کند (فعالیت های کوچک شده
به اندازه که قابل انجام بر اساس کنبن باشد) .همانطور که میتوانید ببینید ,نمودار بوضوح
رابطه معکوسی را بین تعداد کارهای پشتیبانی کوچک و سرعت کل نشان میدهد.
تیم پشتیبان خیلی دیرتر از دو تیم دیگر شروع به استفاده از کنبن کرد فلذا ما اطالعات قابل
استنادی در اختیار نداریم.

گسترش بلوغ
وقتی ما شروع کردیم ,بافتن محدوده مشکالت آسان بود .اما جاگزاری بزرگترین فرصت برای
بهبود سخت بود.تخته کنبن یک سطح بزرگ و جدیدی از شفافیت را به ما داده بود .نه تنها
آسان بود تا مشکالت را پیدا کنیم ,بلکه یافتن جواب برای سوالت مهمی که درباره گردش کار
و همچنین صف ها و انحراف از معیارها نیز تسهیل گشت .ما شروع به استفاده از صف
بعنوان ابزاری برای مشخص سازی مشکالت کردیم  .چهار ماه بعد از شروع کنبن ,مدیران
موفق به رفع عامالن اصلی انحراف از معیارهایی که تیم آنها را اذیت میکرد شدند.
مادامی که تیمها شروع به حرکت از فردمحوری به واحدهایی با قابلیت مدیریت خود نمودند,
مدیران متوجه شدند که آنها با یک چالش جدید در زمینه هدایت مواجه اند .آنها نیاز داشتند تا
بیشتر به مسائل انسانی – پرداختن به شکایات ,تعریف اهداف مشترک ,حل تضادها ,و چانه
زنی بر سر توافقات بپردازند .این کار کم دردسر نبود – آنها مشخصا بیان کردند که انجام این
امور نیاز به تخصص و انرژی داشت .اما آنها این چالش را پذیرفتند و نهایتا هدایت کنندگان
بهتری شدند.
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32
درسهای عمومی آموخته شده
مادامی که کارهای در حال انجام کاهش میابد ،محدودیتها ظاهر
میشوند
همه تیمها با یک سقف محدودیت عامی شروع بکار میکنند .در آن زمان ،اکثر انرژی صرف
ایجاد چرخه و اطمینان از اینکه سازمان تمامی پشتیبانیهای مورد نیاز خود را دریافت میکند،
خواهد شد.
در ابتدا مدیران مد نظر دارند تا چندین پروژه را بطور همزمان پیش برند اما بعد از چند هفته
مشخص میشود که به اندازه کافی ظرفیت جهت پرداختن به پروژههایی با اولویت پایین وجود
ندارد .فقط یک نگاه جزئی و سریع به تخته کار لزم است تا متوجه شویم هیچ کدام از کارهای
با اولویت پایین شروع نشده است .این امر به مدیران یادآوری میکند تا تعداد پروژه های هر
تیم را کاهش دهد.
به مرور زمان ،وقتی فرآیند گردش برای کارهای با اولویت بال باثباتتر میشود ،ما شروع به
محدودتر کردن سقف مینماییم .این کار توسط کاهش پروژه های فعال از  3عدد به  2و سپس
 1صورت میپذیرد .وقتی این اتفاق میافتد ،محدودیتهای خارج تیم شروع به خودنمایی
میکنند .اعضای تیم گزارشهایی مبتنی بر عدم دریافت کمک به موقع از طرف دیگر تیمها
اعالم نموده و مدیران توجهشان به این موضوع جلب میشود.
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موارد دیگری که ممکن است موجود بیاید شامل تأثیر بد ورودیهای یک تیم که از تیم دیگری
دریافت کرده که ,بر روی بازدهی تأثیر میگذارد .گردش سریع و روان وقتی که ورودیها
دائما ا نیاز به اصالح دارند کار سختی است.
این مشکالت قبل از اینکه شروع بکار کنیم قابل مشاهده بودند .مسئله این بود که «به کدام
مسئله ابتدا میبایست میپرداختیم»  -و به یک توافق جمعی برسیم .با استفاده از تخته کانبان
همه میتوانند ببینند یک مشکل خاص چگونه بر روی گردش تأثیر میگذارد ،کدام سرعت
مواجه شدن با مسائل در محدوده سازمانی را تسهیل میکند.

تخته به مرور زمان تغییر میکند
تمامی تخته های کانبان در طول مسیر تغییر میکنند .معمولا دو یا سه طراحی مجدد قبل از
رسیدن به یک طرح بندی مطلوب اتفاق میافتد .بنابراین وقت گذاشتن بیش از حد بر روی
چیدمان اولیه اتالف وقت تلقی میشود .مطمئن باشید که تغییر تخته به راحتی امکان پذیر است.
ما از نوارچسبهای سیاه برای طرح بندی استفاده کردیم .آنها به راحتی قابل تغییر و همچنین
قابل استفاده بر روی دیوار و تخته سفید هستند .یک راه دیگری که من دیدم کشیدن خطوط
جدولی با استفاده از ماژیک است (اما مطمئن شوید که قابل پاک شدن اند)
شکل پایین نمونه ای از طرح بهینه شده است .در ابتدا اولویتها بطور متداول جابجا میشوند
بنابراین برای جلوگیری از جابجایی کل ستونها به سمت عقب و جلو ،تیم یک عدد که بیانگر
اولویت است بالی هر ستون قرار میدهد.
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شکل  - 11تخته کانبان اولیه بهمراه اعداد نمایانگر اولویتهای فعلی
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واهمه ای از تجربه و شکست نداشته باشید
درسی که من از این قضایا گرفتهام این است که در واقع هیچ نقطه پایانی وجود ندارد . .تنها
تجربیات و آموختنیهای بی پایان وجود دارند .هرگز شکست نخوردن به معنی یاد نگرفتن
است .ما چندین با در طول مسیر شکست خوردیم (طراحی بد تخته ،تخمینهاburndown ،
های تکراری و غیره) اما هر دفعه یک چیز جدید و مهم آموختیم .اگر ما دست از تالش
برداشته بودیم ،چطور میتوانستیم بیاموزیم؟
موفقیت کانبان تیمهای مدیریت را تحت تأثیر قرار داده و تیمهای پیاده ساز اسکرام شروع به
تجربه کردن کانبان و تخته آن کردهاند .شاید این کتاب کمک کند!

آخرین نکات
با مرور کردن شروع کنید
تعداد زیادی گزینه جهت فکر کردن ،اینطور نیست؟ امیدوارم این کتاب به شفاف سازی موارد
مبهم کمک کرده باشد .حداقل برای ما که جواب داد.
اگر مشتاقید که فرآیند خود را تغییر و بهبود دهید ،بگذارید همین حال یک تصمیم برای شما
بگیریم .اگر به صورت دوره ای عمل مرور را انجام نمیدهید همی نالن شروع کنید! و
مطمئن شوید که آنها باعث موجود آمدن تغییرات واقعی میشوند .در صورت نیاز از یک
نیروی خارجی استفاده کنید.
به محض اینکه مرور به صورت کارسازی صورت گرفت ،شما سفر خود را به سوی تکامل
فرآیند صحیح برای خود  -چه بر اساس اسکرام ،اکس پی ،کانبان ،ترکیبی از آنها ،یا هر چیز
دیگر باشد شروع کردهاید.

هرگز دست از تجربه کردن بر ندارید
کانبان یا اسکرام هدف نهایی نیست ،هدف یادگیری پیوسته است .یکی از بهترین چیزها درباره
نرم افزار حلقه های بازخور کوچک است که کلید اصلی یادگیریاند .بنابراین از حلقه های
بازخور استفاده کنید! درباره هر چیز سؤال کنید ،تجربه کنید ،شکست بخورید ،یاد بگیرید و
سپس دوباره یاد بگیرید .از اینکه از ابتدا شروع کنید واهمه نداشته باشید برای اینکه اینطور
نخواهد شد! تنها از یک جا و مجدد شروع کنید و از همان جا شروع به تکامل کنید.
تنها شکست واقعی عدم موفقیت در یادگیری از شکستهاست.
اما شما از همان هم میتوانید چیز یاد بگیرید.

آرزوی موفقیت و شادی

/Henrik & Mattias, Stockholm 2009-06-24
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این تمام آن چیزی بود که ما بدست آوردیم؟

آره فکر کنم .بگذار همین جا متوقف شویم

شاید باید بگیم که ما کی هستیم

نکته خوبیه .شاید اگر نشان بدیم که ما آدم های خوبی هستیم بتوانیم
مشاوره های خوبی بدهیم

پس این کار را میکنیم و پایان میدهیم

بله ،ما کار های دیگری برای انجام دادن داریم .خوانندگان هم همین
طور

راستش تعطیالت من همین الن شروع شد

باشه! لزم نیست انقدر یادآوری کنی

درباره نویسندگان
هنریک نیبری و ماتیاس اسکارین مشاور در شرکت  crispدر استکهلم هستند .آنها به موفقیت
شرکتها در هردو زمینه فنی و نیروی کار تولید نرم افزار کمک میکنند و به دهها شرکت
برای عملیاتی سازی مفاهیم  Leanو چابک ( )Agileکمک کردهاند.
هنریک نیبری
در دهه گذشته هنریک در سه شرکت سوئدی به عنوان کارشناس ارشد
فناوری اطالعات در شرکتهای مرتبط فعالیت داشته و به بسیاری دیگر در
امر بهبود فرآیندهایشان کمک کرده است .وی دارای مدرک Scrum
 Trainerبوده و به صورت متناوب با افراد پیشرو در زمینه  Leanو
چابک ( )Agileهمچون جف ساترلند ،ماری پاپندیک و دیوید اندرسون
همکاری نموده است.
کتاب قبلی هنریک " Scrum and XP from the Trenches" ،بالغ بر  120.000خواننده
داشته و به عنوان یکی از محبوبترین کتابها در این زمینه است.
هنریک در توکیو بزرگ شده و در حال حاضر بهمراه همسرش سوفیا و سه فرزندش در
زندگی استکهلم زندگی میکند .او در اوقات فراغت در زمینه موسیقی فعالیت کرده و بهمراه
گروه های محلی باس و کیبورد مینوازد.
henrik.kniberg@crisp.se
http://blog.crisp.se/henrikkniberg
http://www.crisp.se/henrik.kniberg
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ماتیاس اسکراین
ماتیوس به عنوان مربی  Leanبه شرکتهای نرم افزاری در سود بردن از
 Leanو چابک ( )Agileکمک میکند .او در تمام لیهها ،از پیاده سازی تا
مدیریت فعال است .وی به یک شرکت بازی سازی کمک کرد تا زمان پیاده
سازی را از  24ماه به  4ماه کاهش داده و اعتماد را به کل دپارتمان پیاده
سازی بازگردانید و یکی از پیشروان در زمینه کانبان نیز است.
به عنوان یک کارآفرین وی دو شرکت را تاسیس و اداره میکند
ماتیاس دارای مدرک کارشناسی ارشد در زمینه مدیریت کیفیت بوده و  10سال به عنوان پیاده
ساز در سیستمهای نظامی فعالیت داشته است.
او در استکهلم زندگی کرده و از موسیقی  ,rock & rollرقص ،مسابقات اتومبیل سواری و
اسکی لذت میبرد.
mattias.skarin@crisp.se
http://blog.crisp.se/mattiasskarin
http://www.crisp.se/mattias.skarin

