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ஸ்ெ்ரம் ரெலயட்டின் லநாெ்ெம்   

நாங்ெை் 1990-ெைிே் முற்பகுதியிே் ஸ்ெ்ரம்ரம உருவாெ்கிலனாம். உேகெங்கிலும் உை்ை 

மெ்ெை் ஸ்ெ்ரம்ரம ரெலயட்டின் முதே் பதிப்ரப நாங்ெை் எழுதிலனாம். சிறிய, மற்றும் 

கசயே்பாட்டு புதுப்பிெை் மூேம் நாங்ெை் இந்த ரெலயட்ரட உருவாெ்கியுை்லைாம். 

நாங்ெை் ஒருங்கிரணந்து இதன் பின்னாே் நிற்கிலறாம். 

  

ஸ்ெ்ரம் ரெலயட்டிே் ஸ்ெ்ரம் வரரயரற உை்ைது. இந்த ெட்டரமப்பின் ஒவ்கவாரு 

கூறுெை் ஒரு குறிப்பிட்ட லநாெ்ெத்திற்கு உதவுகிறது. இது ஒட்டுகமாத்த மதிப்பு மற்றும் 

ஸ்ெ்ரம் மூேம் உணரப்பட்ட முடிவுெளுெ்கு அவசியம் ஆகும். ஸ்ெ்ரம்மின் முெ்கிய 

வடியரமப்பு அே்ேது லயாசரனெரை மாற்றுவது, கூறுெரை விட்டு கவைிலயறுவது 

அே்ேது ஸ்ெ்ரம்மின் விதிெரை பின்பற்றாதது, நிரறவுறா நிரேரய கொடுெ்கும் - 

இரவ ஸ்ெ்ரம்ரம பயன்யற்றதாெ மாற்றிவிடும். 

  

வைரந்்து வரும் சிெ்ெோன உேெத்திற்குை் ஸ்ெ்ரம் பயன்பாட்ரட நாங்ெை் 

பின்பற்றுகிலறாம். ஸ்ெ்ரம் அதனுரடய அடிப்பரடயிரன கொண்ட கமன்கபாருை் 

தயாரிப்பிற்கு அப்பாே், ஸ்ெ்ரம் சிெ்ெோன லவரே கொண்டிருெ்கும் பே ெைங்ெைிே் 

ஏற்றுெ்கொை்ைப்படுவரத ெண்டு நாங்ெை் தாழ்ரமயரடகிலறாம். ஸ்ெ்ரம்மின் 

பயன்பாடு பரவும்லபாது, கமன்கபாருை் தயாரிப்பாைரெ்ை், ஆராய்சச்ியாைரெ்ை், 

ஆய்வாைரெ்ை், விஞ்ஞானிெை் மற்றும் பிற நிபுணரெ்ை் லவரே கசய்கிறாரெை் - இதனாே் 

நாங்ெை் கடவேப்பரெ்ை் என்ற வாரத்்ரதரய எவரரயும் தவிரப்்பதற்ொெ அே்ே 

எைிரமப்படுத்துவதற்ொெ பயன்படுத்துகிலறாம். நீங்ெை் ஸ்ெ்ரம்மிே் இருந்து மதிப்பு 

கபற்றாே் நீங்ெை் அதிே் லசரெ்்ெப்பட்டிருெ்கிறீரெ்ை்.  

 

ஸ்ெ்ரம் பயன்படுத்தும்லபாது, இந்த ஆவணத்திே் விவரிெ்ெப்பட்டுை்ைபடி ஸ்ெ்ரம் 

ெட்டரமப்பிற்கு ஏற்ற வடிவங்ெை், கசயே்முரறெை் மற்றும் நுண்ணறிவு ஆகியரவ 

ெண்டுபிடிெ்ெப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு உருவாெ்ெப்படோம். அவற்றின் விைெ்ெம் 

ஸ்ெ்ரம் ரெலயட்டின் லநாெ்ெத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. ஏன்கனனிே், அரவ சூழே் 

உணரத்ிறன் கொண்டரவ ஆகும். இரவ ஸ்ெ்ரம் பயன்பாடுெளுெ்கு இரடலய பரவோெ 

லவறுபடுகின்றன. ஸ்ெ்ரம்  ெட்டரமப்பிற்குை் பயன்படுத்துவத்திற்ொன இத்தரெய 

நுட்பங்ெை் பரவோெ லவறுபடுகின்றன - இரவ லவறுபே இடங்ெைிே் 

விவரிெ்ெப்பட்டுை்ைன.  
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ஸ்ெ்ரம் வரரயரற (Scrum Definition) 
ஸ்ெ்ரம் ஒரு இேகுரெ ெட்டரமப்பாகும். இது சிெ்ெலுெ்ொன தெவரமப்பு தீரவ்ுெை் மூேம் 

மெ்ெை், அணிெை் மற்றும் நிறுவனங்ெளுெ்கு மதிப்ரப உருவாெ்ெ உதவுகிறது.  

 

சுருெ்ெமாெ கசாே்ேப்லபானாே், ஸ்ெ்ரம் ஒரு சூழரே வைரெ்்ெ ஒரு ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்

லதரவப்படுகிறார:் 

  

1. ஒரு ப்ராடெ்ட் ஓனர ்ஒரு சிெ்ெோன சிெ்ெலுெ்ொன லவரேரய ஒரு ப்ராடெ்ட் 

லபெ்ோகிே் ஒழுங்குபடுத்துகிறார ்

2. ஸ்ெ்ரம் டீம் ஒரு ஸ்பிரிண்டின் லபாது லதரவ்ான லவரேரய மதிப்பு அதிெரிப்பாெ 

(இன்ெ்ரீகமண்ட்) மாற்றுகிறது 

3. ஸ்ெ்ரம் டீம் மற்றும் அதன் பங்குதாரரெ்ை் முடிவுெரை ஆய்வு கசய்து அடுத்த 

ஸ்பிரிண்ட்டிற்குத்  தெ்ெவாறு அரமத்துெ்கொை்கிறாரெ்ை் 

4. மீண்டும் கசய்ெ 

  

ஸ்ெ்ரம் எைிதானது. இதரன முயற்சி கசய்து அதன் தத்துவம், லொட்பாடு மற்றும் 

அரமப்பு, இேெ்குெரை அரடய மற்றும் மதிப்ரப உருவாெ்ெ உதவுகிறதா என்பரத 

தீரம்ானிெ்ெவும். ஸ்ெ்ரம் ெட்டரமப்பானது லவண்டுகமன்லற முழுரமயற்றது. ஸ்ெ்ரம் 

லொட்பாட்ரட கசயே்படுத்த லதரவயான பகுதிெரை மட்டுலம வரரயறுெ்கிறது. 

ஸ்ெ்ரம் அரதப் பயன்படுத்தும் மெ்ெைிே் கூட்டு நுண்ணறிவின்லமே் உருவாெ்ெப்பட்டது. 

மெ்ெளுெ்கு விரிவான வழிமுரறெரை வழங்குவதற்குப் பதிோெ, ஸ்ெ்ரம் விதிெை் 

அவரெ்ைின் உறவுெை் மற்றும் கதாடரப்ுெரை வழிநடத்துகின்றன. 

 

ெட்டரமப்பிற்குை் பே்லவறு கசயே்முரறெை், நுட்பங்ெை் மற்றும் முரறெை் 

பயன்படுத்தோம். ஸ்ெ்ரம் தற்லபாதுை்ை நரடமுரறெரைச ்சுற்றி கசயே்படுகிறது 

அே்ேது அவற்ரற லதரவயற்றதாெ ஆெ்குகிறது. ஸ்ெ்ரம் தற்லபாரதய லமோண்ரம, 

சுற்றுசூழே் மற்றும் லவரே நுட்பங்ெைின் ஒப்பிட்டு கசயே்திறரனப் பாரெ்்ெ 

ரவெ்கிறது - இதனாே் லமம்பாடுெரைச ்கசய்ய முடியும். 

ஸ்ெ்ரம் லொட்பாடு (Scrum Theory) 
ஸ்ெ்ரம் அனுபவவாதம் (எம்ப்ரிசிசம்) மற்றும் லீன் சிந்தரனெை் மீது நிறுவப்பட்டுை்ைது. 

அனுபவவாதம் கூறுவது என்னகவன்றாே் அறிவு அனுபவத்திலிருந்து வருகிறது மற்றும் 

ெவனித்தவற்றின் அடிப்பரடயிே் முடிவுெரை எடுெ்ெலவண்டும் என்பரத இது 

வலியுத்துகிறது. லீன் சிந்தரன ெழிவுெரை குரறகிறது மற்றும் அத்தியாவசியங்ெைிே் 

ெவனம் கசலுத்திகிறது. 

 

ஸ்ெ்ரம் முன்ெணிப்புத்திறரன லமம்படுத்துவதற்கும் மற்றும் ஆபத்ரத 

ெட்டுப்படுத்துவதற்கும் - "மீண்டும் மீண்டும்" (ஈலடறட்டிவ்) மற்றும் "அதிெரிெ்கும்" 

(இன்ெ்ரீகமண்டே்) அணுகுமுரறரயப் பயன்படுத்துகிறது. ஸ்ெ்ரம் கூட்டாெ லவரே 

கசய்ய அரனத்து திறன்ெரையும், நிபுணத்துவரதயும் கொண்ட நபரெ்ைின் 

குழுெ்ெரை ஈடுபடுத்துகிறது மற்றும் லதரவெ்லெற்ப அத்தரெய திறன்ெரைப் பகிரவும் 

அே்ேது கபறவும் கசய்கிறது. 
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ஸ்ெ்ரம் ஸ்பிரிண்ட்-என்கிற ஒரு நிெழ்வுேெ்ெை் ஆய்வு மற்றும் தழுவலுெ்ொெ நான்கு 

முரறயான நிெழ்வுெரை ஒருங்கிரணெ்கிறது. இந்த நிெழ்வுெை் கசயே்படுகின்றன, 

ஏன்கனனிே் அரவ கவைிப்பரடத்தன்ரம, ஆய்வு மற்றும் தழுவலின் அனுபவம் 

லபான்றரவ ஸ்ெ்ரம் தூண்ெைாெ கசயே்படுத்துகின்றன. 

 கவைிப்பரடத்தன்ரம (Transparency) 
லவரேரயச ்கசய்பவரெ்ளுெ்கும், கபறுபவரெ்ளுெ்கும் எழும் கசயே்முரற 

கவைிப்பரடத்தன்ரமயுடன் கதரிந்திருெ்ெ லவண்டும். ஸ்ெ்ரம்ுடன், முெ்கியமான 

முடிவுெை் அதன் மூன்று முரறயான ஆவணங்ெைிே் உணரப்பட்ட நிரேரய 

அடிப்ரடயாெெ் கொண்டரவ. குரறந்த கவைிப்பரடத்தன்ரம கொண்ட ஆவணங்ெை் 

தன்னுரடய மதிப்ரப குரறெ்கும் மற்றும் இடரெ்ரை அதிெரிெ்கும் முடிவுெளுெ்கு 

வழிவகுெ்கும். 

 

கவைிப்பரடத்தன்ரம ஆய்வுெ்கு உதவுகிறது. கவைிப்பரடத்தன்ரம இே்ோமே் ஆய்வு 

கசய்வது தவறானது மற்றும் வீணானது. 

ஆய்வு (Inspection) 

விரும்பத்தொத மாறுபாடுெை் அே்ேது குரறபாடுெரை ெண்டறிய ஸ்ெ்ரம் ஆவணங்ெை் 

மற்றும் ஒப்புெ்கொை்ைப்பட்ட இேெ்குெரை லநாெ்கிய முன்லனற்றத்ரத அடிெ்ெடி 

விடாமுயற்சியுடன் ஆய்வு கசய்யப்பட லவண்டும். ஆய்வுெ்கு உதவுவதற்கு ஸ்ெ்ரம் ஐந்து 

நிெழ்வுெரை வழங்குகிறது. 

 

ஆய்வு தழுவரே கசயே்படுத்துகிறது. தழுவே் இே்ோத ஆய்வு அரத்்தமற்றதாெ 

ெருதப்படுகிறது. ஸ்ெ்ரம் நிெழ்வுெை் மாற்றத்ரத தூண்டும் வரெயிே் 

வடிவரமெ்ெப்பட்டுை்ைன.  

தழுவே் (Adaptation) 

ஒரு கசயே்முரறயின் எந்த அம்சங்ெளும் ஏற்றத்தெ்ெ வரம்புெளுெ்கு கவைிலய 

விேகினாே் அே்ேது தயாரித்தகபாருட்ெை் ஏற்றுெ்கொை்ை முடியாததாெ இருந்தாே் 

பயன்படுத்தப்படும் கசயே்முரற அே்ேது உற்பத்தி கசய்யப்படும் கபாருட்ெை் 

சரிகசய்யப்பட லவண்டும். லமலும் விரேெரேெ்குரறெ்ெ சீெ்கிரம் கசய்தே் லவண்டும். 

 

சம்பந்தப்பட்ட நபரெ்ளுெ்கு அதிொரம் அே்ேது சுயலமோண்ரம இே்ோதலபாது, தழுவே் 

மிெவும் ெடினமாகிறது. ஒரு ஸ்ெ்ரம் டீம் ஆய்வு மூேம் புதிதாெ எரதயும் 

ெற்றுெ்கொண்டாே் அலத தருணத்திே் மாற்றியரமத்து தழுவ லவண்டும் என்று 

எதிரப்ாரெ்்ெப்படுகிறது.  



 

6 

ஸ்ெ்ரம் விழுமியங்ெை் (Scrum Values) 

ஸ்ெ்ரமின் கவற்றிெரமான பயன்பாடானது பின்வரும் ஐந்து பண்புெளுடன் 

மெ்ெை் மிெவும் திறரமயானவரெ்ைாெ வாழ்வரதப் கபாறுத்தது:  
 

அர்ப்பணிப்பு, கவனம், திறந்தன்மம, மரியாமத, மற்றும் மதரியம் 

 

ஸ்ெ்ரம் டீம் அதன் இேெ்குெரை அரடயவும் மற்றும் ஒருவருெ்கொருவர ்

ஆதரவைிப்பதிே் உறுதியாெ இருத்தே் லவண்டும். இவரெ்ளுரடய முதன்ரமயான 

ெவனம் ஸ்பிரிண்ட்டின் பணியிே் இேெ்குெரை லநாெ்கி சிறந்த முன்லனற்றம் அரடய 

லவண்டும் என்பலத. ஸ்ெ்ரம் டீம் மற்றும் அதன் பங்குதாரரெ்ை் லவரே மற்றும் சவாே்ெை் 

பற்றி கவைிப்பரடயாெ இருெ்ெ லவண்டும். ஸ்ெ்ரம் டீமின் உறுப்பினரெ்ை் 

ஒருவருெ்கொருவர ்மதித்து திறரமயாெவும் சுதந்திரமாெவும் நடந்து கொை்ை 

லவண்டும். லமலும் அவரெ்ை் தன்னுடன் பணிபுரியும் மற்ற மெ்ெைாே் 

மதிெ்ெப்படுகிறாரெ்ை். ஸ்ெ்ரம் டீம் உறுப்பினரெ்ை் ரதரியத்துடன் சரியான 

விஷயங்ெரையும், ெடினமான பிரசச்ரனெளுெ்கு தீரவ்ுொண லவரே கசய்ய லவண்டும். 

 

இந்த விழுமியங்ெை் ஸ்ெ்ரம் டீமுெ்கு அவரெ்ைின் லவரே, கசயே்ெை், மற்றும் நடத்ரத 

குறித்து வழிொட்டுகின்றன. எடுெ்ெப்பட்ட முடிவுெை், எடுெ்ெப்பட்ட படிெை், மற்றும் 

ஸ்ெ்ரம் பயன்படுத்தப்படும் விதம் இந்த மதிப்புெரை வலுப்படுத்த லவண்டும். - இரத 

குரறெ்ெலவா, மாற்றியரமெ்ெலவா கூடாது. ஸ்ெ்ரம் டீம் உறுப்பினரெ்ை் ஸ்ெ்ரம் 

நிெழ்வுெை் மற்றும் ஆவணங்ெளுடன் பணிபுரியும்லபாது விழுமியங்ெரை 

ெற்றுெ்கொண்டு ஆய்வுப்பணி லமற்கொை்கிறாரெை். விழுமியங்ெை் ஸ்ெ்ரம் டீம் மற்றும் 

பணிபுரியம் நபரெ்ைாே் உை்ைடெ்ெபப்டும்லபாது, கவைிப்பரடத்தன்ரம, ஆய்வு மற்றும் 

தழுவே் ஆகியரவ நம்பிெ்ரெரய கவைிெ்கொணருகின்றன. 

ஸ்ெ்ரம் டீம் (Scrum Team) 
ஸ்ெ்ரமின் அடிப்பரட ஒரு சிறிய அணி ஆகும். இந்த அணியிே் ஒரு ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர,் ஒரு 

ப்ராடெ்ட் ஓனர ்மற்றும் கடவேப்பரெ்ை் உை்ைனர.் ஒரு ஸ்ெ்ரம் டீமிற்குை், துரண 

அணிெை் அே்ேது படிநிரேெை் இே்ரே. இது ஒரு குறிெ்லொைின் ெவனம் கசலுத்தும் 

நிபுணரெ்ைின் ஒருங்கிரணந்த ப்ராடெ்ட் லொே் ஆகும். 

 

ஸ்ெ்ரம் டீம் ஒரு ெரேப்புசக்சயற்பணி அணிெைாெ திெழ்கின்றன. அதாவது, 

உறுப்பினரெ்ை் ஒவ்கவாருவரும் ஸ்பிரிண்டின் மதிப்ரப உருவாெ்ெ லதரவயான 

அரனத்து திறன்ெரையும் கொண்டுை்ைனர.் ஸ்ெ்ரம் டீம் ஒரு தன்லமோண்ரமெ்குழு - 

அதாவது யார ்என்ன, எப்லபாது, எப்படி கசய்கிறாரெ்ை் என்பரத அவரெை் தமெ்குை் 

தீரம்ானிெ்கிறாரெ்ை். 

 

இந்த ஸ்ெ்ரம் டீம் ஒரு ஸ்பிரிண்ட்டிற்குை் லவெமாெ இருெ்கும் அைவுெ்கு சிறியது மற்றும் 

குறிப்பிடத்தெ்ெ லவரேரய முடிெ்ெ லபாதுமான அைவு கபரியது ஆகும், கபாதுவாெ 10 

அே்ேது குரறவான நபரெ்ரை கொண்டிருெ்கும். கபாதுவாெ, சிறிய அணிெை் சிறப்பாெ 

லதாைரப்ுகொை்வரதயும் அதிெ உற்பத்தித்திறன் கொண்டரதயும் நாங்ெை் 
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ெண்டறிந்துை்லைாம். ஸ்ெ்ரம் டீம்ெை் மிெப்கபரியதாெ மாறினாே், ஒலர ப்ராடெ்டிே் 

ெவனம் கசலுத்துகின்ற - பே ஒருங்கிரணந்த ஸ்ெ்ரம் டீமாெ மறுசீரரமெ்ெபட 

லவண்டும். எனலவ, அணிெை் ஒலர ப்ராடெ்ட் லொே் மற்றும் ப்ராடெ்ட் ஓனரர பகிரந்்து 

கொை்ை லவண்டும். 

 

பங்குதாரர ்ஒத்துரழப்பு, சரிபாரப்்பு, கசயே்பாடு, பரிலசாதரன, ஆராய்சச்ி லமம்பாடு 

மற்றும் லதரவப்படெ்கூடிய லவறுலயலதனும் ப்ராடெ்ட் கதாடரப்ான அரனத்து 

நடவடிெ்ரெெளுெ்கும் ஸ்ெ்ரம் கபாறுப்பாகும். அவரெ்ை் தங்ெை் லவரேரய நிரவ்கிெ்ெ 

நிறுவனத்தாே் ெட்டரமெ்ெப்பட்ட மற்றும் அதிொரம் கபற்றவரெ்ை் ஆவர.் நிரேயான 

லவெத்திே் ஸ்பிரிண்ட்டிே் லவரே கசய்வது ஸ்ெ்ரம் டீமின் ெவனம் மற்றும் 

நிரேத்தன்ரமரய லமம்படுத்துகிறது. 

 

ஒவ்கவாரு ஸ்பிரிண்ட்டிலும் மதிப்புமிெ்ெ, பயனுை்ை இன்கிரிகமன்ட்ரட 

உருவாெ்குவதற்கு முழு ஸ்ெ்ரம் டீமும் கபாறுப்பு ஆகும். ஸ்ெ்ரம் டீமிே் உை்ை மூன்று 

குறிப்பிட்ட கபாறுப்புகூறே்ெரை ஸ்ெ்ரம் வரரயறுெ்கிறது. அரவ கடவேப்பரஸ்், 

ப்ராடெ்ட் ஓனர ்மற்றும் ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர.் 

கடவேப்பரஸ்் (Developers) 

கடவேப்பரஸ்் ஸ்ெ்ரம் டீமிே் ஒவ்கவாரு ஸ்பிரிண்ட்டிலும் பயன்படுத்தெ்கூடிய 

இன்கிரிகமன்டின் எந்தகவாரு அம்சத்ரதயும் உருவாெ்ெ உறுதிபூண்டுை்ைவரெ்ை். 

 

கடவேப்பரெ்ளுெ்குத் லதரவயான குறிப்பிட்ட திறன்ெை் கபரும்பாலும் பரந்தரவ 

மற்றும் லவரேயின் ெைத்ரத கபாறுத்து மாறுபடும்: 

 

● ஸ்பிரிண்டிருெ்ொன ஒரு திட்டத்ரத உருவாெ்குதே் - ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ்; 

● கடபினிஷன் ஆப் டன் - என்ற வரரயரறரய ெரடப்பிடிப்பதன் மூேம் தரத்தரய 

புகுத்துதே்; 

● ஸ்பிரிண்ட் லொே் லநாெ்கி ஒவ்கவாரு நாளும் தங்ெை் திட்டத்ரத 

மாற்றியரமத்தே் மற்றும்; 

● கதாழிே் கநறிஞெரெ்ைாெ ஒருவருெ்கொருவர ்கபாறுப்புெ்கூறுகிறாரெ்ை். 

ப்ராடெ்ட் ஓனர ்(Product Owner) 

ஸ்ெ்ரம் டீமின் லவரேயின் விரைவாெ உற்பத்தியின் மதிப்ரப அதிெரிப்பது பிராடெ்ட் 

ஓனரின் கபாறுப்பு ஆகும். இது எவ்வாறு கசய்யப்படுகிறது என்பது நிறுவனங்ெை், 

ஸ்ெ்ரம் மெ்ெை் மற்றும் தனிநபரெ்ைிரடலய பரவோெ மாறுபடும். 

  

பயனுை்ை பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் லமோண்ரமெ்கு பிராடெ்ட் ஓனர ்கபாறுப்புெ்கூற 

லவண்டும். இதிே் பின்வரும் அரனத்தும் அடங்கும்: 

 

● பிராடெ்ட் லொே் உருவாெ்குதே் மற்றும் கவைிப்பரடயாெத் கதரிவித்தே்; 

● பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெை் உருவாெ்குதே் மற்றும் கதைிவாெ 

கதாடரப்ுகொை்வது; 
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● பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெரை வரிரசப்படுத்தி ஒழுங்கு கசய்தே் மற்றும்; 

● பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கவைிப்பரடயாெவும் கதைிவாெவும் மற்றும் 

புரிந்துகொை்ைத்தெ்ெதாெவும் இருப்பரத உறுதி கசய்தே். 

  

பிராடெ்ட் ஓனர ்லமற்ெண்ட லவரேரயச ்கசய்யோம் அே்ேது மற்றவரெ்ளுெ்குப் 

கபாறுப்ரப ஒப்பரடெ்ெோம் இருந்தாலும், பிராடெ்ட் ஓனர ்மட்டுலம கபாறுப்புெ்கூறாெ 

இருெ்கிறார.் 

  

பிராடெ்ட் ஓனரஸ்் கவற்றிகபற, முழு நிறுவனமும் அவரெ்ைின் முடியுெரை மதிெ்ெ 

லவண்டும். இந்த முடிவுெை் பிராடெ்ட் லபெ்ோகின் உை்ைடெ்ெத்திலும் 

வரிரசப்படுத்ததிலும் மற்றும் ஸ்ப்ரின்ட் கரவியூவின் லபாது ஆய்வு கசய்யெ்கூடிய 

இன்கிரிகமண்ட் மூேம் கதரியும். 

  

பிராடெ்ட் ஓனர ்என்பவர ்ஒரு நபர ்ஆவார.் மாறாெ ஒரு குழு அே்ே. பிராடெ்ட் ஓனர ்

பிராடெ்ட் லபெ்ோகிே் பே பங்குதாரரெ்ைின் லதரவெரை பிரதிநித்துவப்படுத்தோம். 

பிராடெ்ட் லபெ்ோெ்ரெ மாற்ற விரும்புபவரெ்ை் பிராடெ்ட் ஓனரர லமய்ப்படுத்த 

கசய்யோம். 

ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்(Scrum Master) 

ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டியிே் வரரயறுெ்ெப்பட்ட படி, ஸ்ெ்ரரம நிறுவுவதற்கு ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்

கபாறுப்பு ஆவார.் ஸ்ெ்ரம் டீம் மற்றும் நிறுவனத்திற்குை் உை்ை அரனவருெ்கும் ஸ்ெ்ரம் 

லொட்பாடு மற்றும் நரடமுரறயப் புரிந்துகொை்ை ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்உதவுகிறார.் 

  

ஸ்ெ்ரம் டீமின் கசயே்திறனுெ்கு ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்கபாறுப்பு ஆவார.் ஸ்ெ்ரம் 

ெட்டரமப்பிற்குை் ஸ்ெ்ரம் டீமுனுரடய நரடமுரறெரை லமம்படுத்தி 

இயங்ெசக்சய்கிறார.் 

 

ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டரஸ்் ஸ்ெ்ரம் டீம் மற்றும் நிறுவனம் லசரவ கசய்யும் உண்ரமயான 

தரேவரெ்ை் ஆவர.் 

 

ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்ஸ்ெ்ரம் டீமுெ்கு பே வழிெைிே் லசரவ கசய்கிறார,் அரவயாவன: 

 

• சுய லமோண்ரம மற்றும் ெேப்புகசயற்பணி குழு உறுப்பினரெ்ளுெ்கு பயிற்சி 

அைித்தே் 

• கடபினிஷன் ஆப் டன் என்ற வரரயரறெ்கு இணங்ெ உயர ்மதிப்பு கொண்ட 

இன்கிரிகமண்ட்உருவாெ்குவதிே் ஸ்ெ்ரம் டீமுெ்கு உதவுதே்  

• ஸ்ெ்ரம் அணியின் முன்லனற்றத்திே் உை்ை தரடெரை நீெ்ெ ொரணமாதே் 

மற்றும்  

• அரணத்து ஸ்ெ்ரம் நிெழ்வுெளும் லநரர்மயான உற்பத்தித்திறன் மற்றும் 

ொேெ்ெட்டுை்ைதாெ நரடகபறுவரத உறுதிகசய்தே் 

 

 

 



 

9 

ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்பிராடெ்ட் ஓனருெ்கு பே வழிெைிே் லசரவ கசய்கிறார:் 

  

● பயனுை்ை பிராடெ்ட் லொே் வரரயரற மற்றும் பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் 

லமோண்ரமெ்ொன நுட்பங்ெரை ெண்டறிய உதவுதே்  

● கதைிவான மற்றும் சுருெ்ெமான பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெைின் லதரவரய 

புரிந்துகொை்ை ஸ்ெ்ரம் டீமுெ்கு உதவுதே்  

● ஒரு சிெ்ெோன சூழலுெ்ொன அனுபவவாத தயாரிப்பு திட்டமிடரே நிறுவ 

உதவுதே் மற்றும்  

● லதரவெ்லெற்ப மற்றும் லவண்டப்பட்டாே் பங்குதாரரெ்ைின் ஒத்துரழப்ரப 

வசதிப்படுத்துதே் 

 

ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்நிறுவனத்திற்குை் பே வழிெைிே் லசரவ கசய்கிறார:் 

● ஸ்ெ்ரம் ஏற்பதிே் நிறுவனத்ரத வழிநடத்துதே், ெற்பித்தே் மற்றும் பயிற்சி 

அைித்தே்  

● நிறுவனத்திற்கும் ஸ்ெ்ரம் கசயோெ்ெங்ெரை திட்டமிடுதே் மற்றும் ஆலோசரன 

கசய்தே்  

● ஊழியரெ்ை் மற்றும் பங்குதாரராெளுெ்கு சிெ்ெோன லவரேெளுெ்ொன 

அனுபவாத அணுகுமுரறெரை புரிந்துகொை்ைவும், கசயே்படுத்தவும் உதவுதே் 

மற்றும்  

● பங்குதாரரெ்ை் மற்றும் ஸ்ெ்ரம் டீம்ெளுெ்கு இரடலயயான தரடெரை நீெ்குதே் 

ஸ்ெ்ரம் நிெழ்வுெை் (Scrum Events) 
ஸ்பிரிட்ண் மற்ற எே்ோ நிெழ்வுெளுெ்கும் ஒரு கொை்ெேன் நிெழ்வாெ திெழ்கிறது. 

ஸ்ெ்ரமிே் உை்ை ஒவ்கவாரு நிெழ்வும் ஸ்ெ்ரம் ஆவணங்ெரை ஆய்வு கசய்து 

மாற்றியரமப்பதற்ொன முரறயான வாய்ப்பாகும். இந்த நிெழ்வுெை் லதரவயான 

கவைிப்பரடத்தன்ரமரய கசயே்படுத்த வடிவரமெ்ெப்பட்டுை்ைன. 

பரிந்துரரெ்ெப்பட்ட முடிவுெைின் படி, நிெழ்வுெரை இயெ்ெத் தவறினாே் ஆய்வு மற்றும் 

மாற்றியரமப்பதற்ொன வாய்ப்புெரை இழெ்ெ லநரிடும் நிெழ்வுெரை ஸ்ெ்ரமிே் 

ஒழுங்ொெ உருவாெ்ெவும் மற்றும் வரரயறுெ்ெப்படாத கூட்டங்ெைிே் லதரவரய 

குரறெ்ெவும் பயன்படுகிறது. எைிரமயாெவும், சிெ்ெரே குரறெ்ெவும் அரனத்து 

நிெழ்வுெைின் ஒலர லநரத்திே் மற்றும் இடத்திே நடத்தப்படுகின்றன. 

ஸ்பிரிண்ட் (The Sprint) 

ஸ்பிரிண்ட்ஸ் என்பது ஸ்ெ்ரமின் இதயத் துடிப்பாெத் திெழ்கிறது. அங்லெ எண்ணங்ெை் 

மதிப்பாெ மாற்றப்படுகின்றன. 

 

நிரேத்தன்ரமரய உருவாெ்ெ அரவ ஒரு மாதம் அே்ேது அதற்கும் குரறவான 

நடத்தப்படுகின்றன. முந்ரதய ஸ்பிரிண்ட் முடிந்தவுடன் ஒரு புதிய ஸ்பிரிண்ட் 

கதாடந்துகிறது. 
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ஸ்பிரிண்ட் பிைானிங், கடய்லி ஸ்ெ்ரம்ஸ், ஸ்பிரிண்ட் கரவியூ மற்றும் 

கரட்லராஸ்கபெ்ட்டிவ் உை்ைிட்ட நிெழ்வுெை் பிராடெ்ட் லொரே அரடய லதரவயான 

அரனத்து லவரேெளும் ஸ்பிரிண்ட்டிற்குை் நடெ்கும். 

  

ஸ்பிரிண்டின் லபாது: 

 

● ஸ்பிரிண்ட் லொலுெ்கு இட்ருண்டாெ்ெம் ஏற்படுத்தும் எந்த மாற்றங்ெளும்; 

● தரம் குரறயாது; 

● பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் லதரவெ்லெற்ப ஒழுெோராெப்படுகிறது; மற்றும், 

● தரவெரை பற்றி ெற்றுெ்கொண்டாே் பிராடெ்ட் ஓனருடன் லநாெ்ெம் 

கதைிவுபடுத்தப்பட்டு மீண்டும் மறுபரீேரன கசய்யோம். 

  

குரறந்தபட்சம் ஒவ்கவாரு மாதத்திலும் ஒரு தரப்பின் இேெ்ரெ லநாெ்கி ஆய்வு மற்றும் 

தழுவே்ெை் உறுதி கசய்வதன் மூேம் ஸ்பிரிட்ஸ் முன்ெணிப்ரப கசயே்படுத்துகிறது. 

ஒரு ஸ்பிரிண்டின் அைவு மிெ நீைமாெ இருெ்கும்லபாது ஸ்பிரிண்ட் லொே் 

கசே்ோததாகிவிடும். இதனாே் சிெ்ெே் மற்றும் இடரெ்ரை அதிெரிெ்ெோம். எனலவ, 

அதிெ ெற்றரே உருவாெ்ெ குறிகிய ஸ்பிரிண்ட்ெரைப் பயன்படுத்தி, கசேவு மற்றும் 

மரறயிடரெ்ரை ஒரு சிறிய ொே எே்ரேெ்குை் ெட்டுப்படுத்துங்ெை். 

 

ஒவ்கவாரு ஸ்பிரிண்டும் ஒரு குறுகிய திட்டணியாெ ெருதப்படோம். முன்லனற்றத்ரத 

முன்னறிவிப்பதற்ொெ பேலவறு நரடமுரறெை் உை்ைன - பரண்-டவுன் (Burndown), பரண்-

உப்(Burn-up), அே்ேது குமுலேடிவ் பிகேௌஸ்(Cumulative flows). இரவ பயனுை்ைதாெ 

நிரூபிெ்ெப்பட்டாலும், அனுபவவாதத்தின் முெ்கியத்துவத்தின் மாற்றாது. 

 

சிெ்ெோன சூழலிே் என்ன நடெ்கும் என்பது கதரியாது, முன்னதாெ நடந்தரவ மட்டுலம 

எதிரல்நாெ்கு முடிவு எடுத்தே்ெளுெ்கு பயன்படும். 

 

ஸ்பிரிண்ட் லொே் வழெ்ெற்றுலபானாே், அந்த ஸ்பிரிண்ட் ரத்து கசய்யோம். ப்ராடெ்ட் 

ஓனருெ்கு மட்டுலம ஸ்பிரிண்ரட ரத்து கசய்ய அதிொரம் உை்ைது. 

ஸ்பிரிண்ட் பிைானிங் (Sprint Planning) 

ஸ்பிரிண்ட் பிைானிங் ஸ்பிரிண்ட்டிற்கு கசய்ய லவண்டிய லவரேரய அரமப்பதன் 

மூேம் ஸ்பிரிண்ட் முன்கனடுெ்கிறது. இதன் விரைவாெ வரும் திட்டம் முழு ஸ்ெ்ரம் 

டீமின் கூட்டுமுயற்சியாே் உருவாெ்ெப்படுகிறது. 

 

ஸ்பிரிண்டிற்குச ்கசய்ய லவண்டிய லவரேரயத் திட்டமிடுவதன் மூேம் ஸ்பிரிண்ட் 

கதாடங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் முழு ஸ்ெ்ரம் குழுவின் கூட்டுப் பணியாே் 

உருவாெ்ெப்பட்டது. 

 

மிெ முெ்கியமான பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெை் மற்றும் ப்ராடெ்ட் லொே் எவ்வாறு 

இரணகின்றன என்பரத பங்லெற்பாைரெ்ளுடன் ெேந்துரரயாட தயாராெ இருப்பரத 

ப்ராடெ்ட் ஓனர ்உறுதிகசய்கிறார.் ஸ்பிரிண்ட்  டீமிற்கு ஆலோசரன வழங்ெ ஸ்பிரிண்ட் 

பிைானிங்கின்லபாது லதவலெரப்்ப மற்றவரெ்ரை அரழெ்ெோம். 
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ஸ்பிரிண்ட் பிைானிங் பின்வரும் தரேப்புெைிே் ெவனம் கசலுத்துகிறது: 

 

தரேப்பு ஒன்று: இந்த ஸ்பிரிண்ட் ஏன் மதிப்புமிெ்ெது? 

இப்லபாரதய ஸ்பிரிண்டின் ப்ராடெ்ட் அதன் மதிப்பு மற்றும் பயன்பாட்ரட எவ்வாறு 

அதிெரிெ்ெோம் என்பரத ப்ராடெ்ட் ஓனர ்முன்கமாழிகிறார.் 

 

பங்குதாரரெ்ளுெ்கு ஸ்பிரிண்ட் ஏன் மதிப்புமிெ்ெது என்பரத கதரிவிெ்கும் ஸ்பிரிண்ட் 

லொரே வரரயறுெ்ெ முழு ஸ்ெ்ரம் டீமும் ஒத்துரழெ்கிறது. ஸ்பிரிண்ட் பிைானிங் 

முடிவதற்கு முன்பு ஸ்பிரிண்ட் லொே் உறுதி கசய்யப்பட லவண்டும். 

 

தரேப்பு இரண்டு: இந்த ஸ்பிரிண்டிே் என்ன கசய்ய முடியும்? 

ப்ராடெ்ட் ஓனருடனான ெேந்துரரயாடே் மூேம் கடவேப்பரெ்ை் தற்லபாரதய 

ஸ்பிரிண்டிே் லசரெ்்ெ பிராடெ்ட் லபெ்ோகிே் இருந்து கபாருட்ெரை 

லதரந்்கதடுெ்கிறாரெ்ை். ஸ்பிரிண்ட் பிைானிங் லபாது, ஸ்ெ்ரம் டீம் இந்த கபாருட்ெரை 

கசம்ரமப்படுத்தி ஒழுங்கு படுத்தோம் - இது புரிதரேயும், நம்பிெ்ரெரயயும் 

அதிெரிெ்கிறது. 

 

ஒரு ஸ்பிரிண்டிற்குை் எவ்வைவு முடிெ்ெ முடியும் என்பரத லதந்கதடுப்பது சவாோெ 

இருெ்ெோம். இருப்பினும் கடவேப்பரெ்ை் தங்ெை் ெடந்தொே கசயே்திறன், வரவிருெ்கும் 

கொை்ைைவு மற்றும் கடபினிஷன் ஒப் டன் என்ற வரரயரற பற்றி எவ்வைவு அதிெமாெ 

அறிந்திருெ்கிறாரெ்லைா, அந்த அைவிற்கு ஸ்பிரிண்ட் முன்ெணிப்பிெைிே் அதிெ 

நம்பிெ்ரெயுடன் இருப்பாரெ்ை். 

 

தரேப்பு மூன்று: லதரத்டுெ்ெப்பட்ட லவரே எவ்வாறு கசய்யப்படும்? 

லதரத்டுெ்ெப்பட்ட ஒவ்கவாரு பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெளுெ்கும், கடவேப்பரெ்ை் 

கடபினிஷன் ஒப் டன் என்ற வரரயரறரய பூரத்்தி கசய்யும் இன்கிரிகமன்ட்ரட 

உருவாெ்ெ லதரவயான லவரேெரை திட்டமிடுகிறாரெ்ை். இது கபரும்பாலும் பிராடெ்ட் 

லபெ்ோெ் கபாருட்ெரை ஒரு நாை் அே்ேது அதற்கும் குரறவான சிறிய கபாருைாெ 

பிைவுபடுத்தப்படுகின்றன. 

 

இது எவ்வாறு கசய்யப்படுகிறது என்பது கடவேப்பரெ்ைின் தனிப்பட்ட முடிவாகிறது. 

பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெரை எவ்வாறு மதிப்புமிெ்ெ இன்கிரிகமன்ட்ெைாெ 

மாற்றுவது என்பரத கடவேப்பரெ்ளுெ்கு லவறுயாரும் கசாே்லிெ்கொடுப்பதிே்ரே.  

 

ஸ்பிரிண்ட் லொே் ஸ்பிரிண்டிற்கு லதரக்தடுெ்ெபப்ட்ட பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெை், 

லமலும் அவற்ரற பணியாற்றுவதற்ொன திட்டம் ஆகிய அரனத்தும் ஸ்பிரிண்ட் 

லபெ்ோெ் என குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

 

ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ் ஒரு மாத ஸ்பிரிண்டிற்கு அதிெபட்சம் எட்டு மணி லநரம் 

ொேவரம்புெ்குை் நடத்தபப்டுகிறது. குறுகிய ஸ்பிரிண்ட்ெளுெ்கு இந்த நிெழ்வு 

கபாதுவாெ குறுகியதாெலவ இருெ்கும். 
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கடய்லி ஸ்ெ்ரம் (Daily Scrum) 

கடய்லி ஸ்ெ்ரமின் லநாெ்ெம் ஸ்பிரிண்ட் லொே் லநாெ்கிய முன்லனற்றத்ரத ஆராய்ந்து, 

ஸ்பிரிண்ட் ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ்கிரன லதரவெ்லெற்ப மாற்றியரமத்து, வரவிருெ்கும் 

திட்டமிட்ட லவரேரய சரிகசய்தே் ஆகும். 

 

கடய்லி ஸ்ெ்ரம் என்பது ஸ்ெ்ரம் அணியின் கடகவேப்பரெ்ளுெ்ொன 15 நிமிட நிெழ்வு 

ஆகும், இது ஸ்பிரிண்டின் ஒவ்கவாரு லவரே நாைிலும் சிெ்ெரேெ் குரறெ்ெ ஒலர 

லநரத்திே் நடத்தப்படுகிறது. பிராடெ்ட் ஓனர ்அே்ேது ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்ஸ்பிரிண்ட் 

லபெ்ோெ் உை்ை கபாருட்ெைிே் லவரே கசய்தாே், அவரெ்ை் கடகவேப்பரெ்ைாெ 

பங்லெற்கிறாரெ்ை். 

 

கடவேப்பரெ்ை் அவரெ்ை் விரும்பும் எந்த அரமப்ரபயும் நுட்பங்ெரையும் 

லதரந்்கதடுெ்ெோம். கடய்லி ஸ்ெ்ரம் ஸ்பிரிண்ட் லொரே லநாெ்கி முன்லனறுவதிே் 

ெவனம் கசலுத்தி, அடுத்த நாை் லவரேெ்ொன ஒரு கசயே் திட்டத்ரத உருவாெ்குகிறது 

இது ெவனத்ரத உருவாெ்குகிறது மற்றும் தன்லமோண்ரமரய லமம்படுத்துகிறது. 

 

கடய்லி ஸ்ெ்ரம் வாயிோெ ெருத்துப்பரிமாற்றங்ெை் லமம்படுத்தப்படுகின்றது; தரடெை் 

அரடயாைம் ொணப்படுகிறது, விரரவாெ தீரவ்ுொணுவரத ஊெ்குவிெ்ெப்படுகின்றது. 

இதன் விரைவாெ மற்ற கூட்டங்ெைின் லதரவ நீெ்ெப்படுகின்றது. 

 

கடய்லி ஸ்ெ்ரம் கடவேப்பரெ்ை் தங்ெை் திட்டத்ரத தெ்ெவாறு அரமத்துெ்கொை்ை 

அனுமதிெ்ெப்பட்ட ஒலர லநரம் அே்ே. ஸ்பிரிண்டின் மீதமுை்ை லவரேெரை 

மாற்றியரமப்பது அே்ேது மருதிட்டமிடே் பற்றிய விரிவான விவாதங்ெளுெ்கு அவரெ்ை் 

நாை் முழுவதும் அடிெ்ெடி சந்திெ்கிறாரெ்ை். 

ஸ்பிரிண்ட் ரிவியூ (Sprint Review) 

ஸ்பிரிண்ட் ரிவியூவின் லநாெ்ெம்  ஸ்பிரிண்டின் முடிவுெரை ஆய்வு கசய்து எதிரெ்ாே 

தழுவே்ெரை தீரம்ானிப்பதாகும். ஸ்ெ்ரம் டீம் முெ்கிய பங்குதாரரெ்ளுெ்கு அவரெ்ைின் 

பணியின் முடிவுெரை ொண்பிெ்கிறாரெ்ை் மற்றும் பிராடெ்ட் லொே் லநாெ்கிய 

முன்லனற்றத்ரத விவாதிெ்கிறாரெ்ை். 

 

இந்த நிெழ்வின் லபாது, ஸ்ெ்ரம் டீம் மற்றும் பங்குதாரரெ்ைாே் ஸ்பிரிண்டிே் என்ன 

சாதிெ்ெப்பட்டது மற்றும் அவரெ்ைிே் சூழலிே் என்ன மாறியது என்பரத ஆய்வு 

கசய்கிறாரெ்ை். இந்த தெவலின் அடிப்பரடயிே் கூட்டுமுயற்சியாெ பங்லெற்பாைரெ்ை் 

அடுத்து என்ன கசய்வது என்று தீரம்ானிெ்கிறாரெ்ை். புதிய வாய்ப்புெரை சந்திெ்ெ 

பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் ஒழுங்குபடுத்தப் படோம். ஸ்பிரிண்ட் ரிவியூ ஒரு லவரே அமரவ்ு, 

எனலவ ஸ்ெ்ரம் டீம் அரத ொட்சியைிப்பிற்குை் ெட்டுப்படுத்துவரத தவிரெ்்ெ லவண்டும். 

 

ஸ்பிரிண்ட் ரிவியூ, ஸ்பிரிண்ட் கரட்லராஸ்கபெ்ட்டிவிற்கு முன்னதாெ நடெ்கும் ஒரு 

நிெழ்வு ஒரு மாத ஸ்பிரிண்டிற்கு அதிெபட்சமாெ நான்கு மணி லநரம் ெேெ்ெட்டுெ்குை் 

நிெழ்கிறது. குறுகிய ஸ்பிரிண்ட்ெளுெ்கு இந்த நிெழ்வு குறுகியதாெ இருெ்கும். 
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ஸ்பிரிண்ட் கரட்லராஸ்கபெ்ட்டிவ் (Sprint Retrospective) 

ஸ்பிரிண்ட் கரட்லராஸ்கபெ்ட்டிவின் லநாெ்ெம் தரம் மற்றும் கசயே்திறரன 

அதிெரிப்பதற்ொன வழிெரை திட்டமிடுவதாகும். 

 

தனிநபரெ்ை், கதாடரப்ுெை், கசயே்முரறெை், ெருவிெை் மற்றும் கடபினிஷன் ஒப் டன் 

என்ற வரரயரற குறித்து ஸ்பிரிண்ட் எவ்வாறு நிரறலவற்றப்பட்டது என்பரத ஸ்ெ்ரம் 

டீம் ஆய்வு கசயகிறது. பரிலசாதிெப்பட்ட கூறுெை் கபரும்பாலும் லவரேயின் ெைத்ரத 

கபாறுத்து மாறுபடும். அவரெ்ரை வழிதவற கசய்த அனுமானங்ெை் அரடயாைம் 

ொணப்பட்டு அவற்றின் லதாற்றம் ஆராயப்படுகிறது. ஸ்பிரிண்டின் லபாது எது நே்ேதாெ 

நடந்தது, சந்தித்த பிரசச்ரனெை் என்ன, அே்ேது அந்த பிரசச்ரனெை் எப்படி 

தீரெ்்ெப்பட்டன (அே்ேது தீரெ்்ெப்படவிே்ரே) என்று ஸ்ெ்ரம் டீம் விவாதிெ்கிறது. 

 

ஸ்ெ்ரம் டீம் அதன் கசயே்திறரன லமம்படுத்த மிெவும் பயனுை்ை மாற்றங்ெரை 

அரடயாைம் ொண்கிறது. மிெவும் பயனுை்ை முன்லனற்றங்ெரை விரரவிே் 

தீரெ்்ெப்படுகின்றன. இந்த முன்லனற்றங்ெை் பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெோெ அடுத்த 

ஸ்பிரிண்டின் ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோகிே் லசரெ்்ெப்படோம். 

 

ஸ்பிரிண்ட் கரட்லராஸ்கபெ்டிவுடன் ஸ்பிரிண்ட் முடிகிறது. ஒரு மாத ஸ்பிரிண்டிற்கு 

அதிெபட்சமாெ மூன்று மணிலநரம் ொேெட்டுெ்குை் நிெழ்கிறது. குறுகிய 

ஸ்பிரிண்ட்ெளுெ்கு, கபாதுவாெ குறுகியதாெ இருெ்கும். 

ஸ்ெ்ரம் ஆவணங்ெை் (Scrum Artifacts) 
ஸ்ெ்ரம் ஆவணங்ெை் லவரே அே்ேது மதிப்ரப குறிெ்கின்றன. அரவ முெ்கிய 

தெவே்ெைின் கவைிப்பரடத்தன்ரமரய அதிெரிெ்ெ வடிவரமெ்ெப்பட்டுை்ைன. எனலவ 

அவற்ரற ஆய்வு கசய்யும் ஒவ்கவாருவருெ்கும் இரத ஒத்தி வரும் தழுவே்ெளும் ஒலர 

அடிப்பரடரய கொண்டிருெ்கும். 

 

ஒவ்கவாரு ஆவணமும் கவைிப்பரடத்தன்ரமரய லமம்படுத்தும் தெவரே 

வழங்குவரத உறுதி கசய்வதற்ொன வாெ்குறுதிரய கொண்டுை்ைது இதனாே் 

முன்லனற்றத்ரத அைவிட முடியும்: 

 

• பிராடெ்ட் லபெ்ோகுெ்கு பிராடெ்ட் லொே்  

• ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோகுெ்கு ஸ்பிரிண்ட் லொே்  

• இன்கிரிகமன்டுெ்கு கடபினிஷன் ஒப் டன் 

 

இந்த வாெ்குறுதிெை் ஸ்ெ்ரம் டீம் மற்றும் அவரெ்ைின் பங்குதாரரெ்ளுெ்ொன 

அனுபவவாதம் (எம்ப்ரிசிசம்) மற்றும் ஸ்ெ்ரம் மதிப்புெரை வலுப்படுத்துவதற்ொெ 

உை்ைன. 
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பிராடெ்ட ்லபெ்ோெ் (Product Backlog) 

பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் என்பது பிராடெ்ட்ரட லமம்படுத்த லதரவயான எழுநிரே மற்றும் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பட்டியோகும். இது ஸ்ெ்ரம் டீமாே் லமற்கொை்ைபப்டும் 

லவரேெ்ொன ஒலர ஆதாரம் ஆகும். 

 

ஒரு ஸ்பிரிண்ட்டிற்குை் ஸ்ெ்ரம் டீமாே் கசய்யெ்கூடிய பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெை் 

ஒரு ஸ்பிரிண்ட் பிைானிங் நிெழ்விற்கு தயாராெ இருப்பதாெ ெருதப்படுகிறது. இவரெ்ை் 

கசப்பனிடும் நிெழ்வுெளுெ்குப்பின் இத்தரெய கவைிப்பரடத்தன்ரமரய 

கபறுகிறாரெ்ை். பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் ரிரபண்கமன்ட் என்பது பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் 

கபாருட்ெரை சிறியதாெ வரரயறுெ்கும் கசயோகும். இது விைெ்ெம், விவரிப்பு, வரிரச 

மற்றும் அைவு லபான்ற விவரங்ெரை லசரெ்்ெ ஒரு கதாடரச்ச்ியான நிெழ்வாெ 

விைங்குகிறது. பண்புெ்கூறுெை் கபரும்பாலும் லவரேயின் ெைத்ரத கபாறுத்து 

மாறுபடும். 

 

லவரே கசய்யும் கடவேப்பரெ்ை் அைவிடுவதற்கும் மற்றும் மதிப்பிடுவதற்கும் 

கபாறுப்பாவாரெ்ை். பிராடெ்ட் ஓனர,் புரிந்துகொை்ைவும் லதரவ்ு கசய்யவும் 

கடவேப்பரெ்ளுெ்கு உதவுகிறார.்  

வாெ்குறுதி: பிராடெ்ட் லொே் (Commitment: Sprint Goal) 

பிராடெ்ட் லொே் - ஒரு பிராடெ்டின் எதிரெ்ாே நிரேரய விவரிெ்கிறது. இது ஸ்ெ்ரம் 

டீமுெ்கு திட்டமிடுவதற்கு இேெ்ொெ கசயே்படும். பிராடெ்ட் லொே், பிராடெ்ட் 

லபெ்ோெ்கின் ஒரு அங்ெமாெ திெழ்கிறது. மீதமுை்ை பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் "எரவ" 

பிராடெ்ட் லொரே முழுரமப்படுத்தும் என்பரத விவரிெ்கிறது.  

  

பிராடெ்ட் என்பது மதிப்ரப வழங்குவதற்ொன ஒரு ஊடெம். இது ஒரு கதைிவான 

வரம்பு, கதரிந்த பங்குதாரரெ்ை், நன்கு வரரயறுெ்ெப்பட்ட பயனரெ்ை் அே்ேது 

வாடிெ்ரெயாைரெ்ரை கொண்டுை்ைது. பிராடெ்ட் ஒரு வன்கபாருை் அே்ேது 

மனதாே் மட்டும் எண்ணெ்கூடியதாெ.  

  

பிராடெ்ட் லொே் என்பது ஸ்ெ்ரம் டீமிற்ொன நீண்ட ொே லநாெ்ெமாகும். அடுத்த 

குறிெ்லொரை எடுப்பதற்கு முன் அவரெ்ை் தற்லபாரதய குறிெ்லொரை நிரறலவற்ற 

லவண்டும் (அே்ேது ரெவிட லவண்டும்). 

ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ் (Sprint Backlog)  

ஸ்பிரிண்ட் லொே் (ஏன்), ஸ்பிரிண்டிற்கு லதரக்தடுெ்ெப்பட்ட பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் 

கபாருட்ெை் (என்ன), அத்துடன் இன்கிரிகமன்ட் அைிப்பதற்ொன ஒரு கசயே் திட்டம் 

(எப்படி) - இரவ அரனத்ரதயும் ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ் உை்ைடெ்கும். 

 

ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ் கடகவேப்பரெ்ைாே், கடகவேப்பரெ்ளுெ்ொன வரரயறுெ்ெப்பட்ட 

திட்டமாகும். ஸ்பிரிண்ட் லொரே அரடய கடகவேப்பரெ்ை் ஸ்பிரிண்டின் கபாது கசய்ய 

திட்டமிட்டுை்ை லவரேயின் உயர ்கதரிவுநிரே மிெத்கதைிவாெ கதறியும் நிெழ்லநர 

உதாரணம் இதுவாகும். இதன் விரைவாெ, லமலும் அறியப்படும் லபாது ஸ்பிரிண்ட் 
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லபெ்ோெ், ஸ்பிரிண்ட் முழுவதும் புதுப்பிெ்ெப்படுகிறது. ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோகிே் கடய்லி 

ஸ்ெ்ரமின்லபாது கடகவேப்பரெ்ை் தங்ெை் முன்லனற்றத்ரத ஆய்வு கசய்ய லபாதுமான 

விவரங்ெை் இருெ்ெ லவண்டும். 

வாெ்குறுதி: ஸ்பிரிண்ட் லொே் (Commitment: Sprint Goal) 

ஸ்பிரிண்ட் லொே் என்பது ஸ்பிரிண்டிற்ொன ஒலர லநாெ்ெம். ஸ்பிரிண்ட் லொே் 

கடகவேப்பரெ்ைின் வாெ்குறுதி என்றாலும் இது கநகிழும் தன்ரமரய வழங்குகிறது. 

ஸ்பிரிண்ட் லொே் ஒத்திரசரவயும், ெவனத்ரதயும் உருவாெ்கி தனிமுயற்சிெை் 

கசய்வரத விட ஒன்றாெ லவரே கசய்ய ஸ்ெ்ரம் டீரம ஊெ்குவிெ்கிறது. 

 

ஸ்பிரிண்ட் பிைானிங் நிெழ்வின் லபாது ஸ்பிரிண்ட் லொே் உருவாெ்ெப்பட்டு பின்னர ்

ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ்கிே் லசரெ்்ெப்படுகிறது. ஸ்பிரிண்டின் லபாது கடகவேப்பரெ்ை் 

லவரே கசய்வதாே், அவரெ்ை் ஸ்பிரிண்ட் லொரே மனதிே் ரவத்திருெ்கிறாரெ்ை். 

அவரெ்ை் எதிரப்ாரத்்தரத விட லவரே வித்தியாசமாெ மாறினாே், ஸ்பிரிண்ட் லொரே 

பாதிெ்ொமே் ஸ்பிரிண்ட்டிற்குை் ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ்கின் வாய்ப்பைரவ 

லபசச்ுவாரத்்ரத நடத்தி அவரெ்ை் ப்ராடெ்ட் ஓனருடன் ஒத்துரழெ்கிறாரெ்ை். 

இன்கிரிகமன்ட் (Increment) 

ஒரு இன்கிரிகமன்ட் என்பது பிராடெ்ட் லொரே லநாெ்கிய ஒரு உறுதியான முன்லனற்றம் 

ஆகும். ஒவ்கவாரு இன்கிரிகமன்ட்டும் அரனத்து முந்ரதய இன்கிரிகமன்ட்ெளும் 

ஒன்றாெ லவரே கசய்வரத உறுதி கசய்யப்படுகிறது. மதிப்பிரன வழங்குவதரெ்்கு 

இன்கிரிகமன்ட் பயனுை்ைதாெ இருெ்ெ லவண்டும். 

 

ஒரு ஸ்பிரிண்ட்டிற்குை் பே இன்கிரிகமன்ட்ெை் உருவாெ்ெப்படோம். 

இன்கிரிகமன்ட்ெைின்கதாரெ ஸ்பிரிண்ட் ரிவியூவிே் வழங்ெப்படுகிறது. இது 

எம்பிரிசிசத்ரத ஆதரிெ்கிறது. இருப்பினும், ஸ்பிரிண்ட் முடிவதற்கு முன்பாெலவ 

பங்குதாரரெ்ளுெ்கு இன்கிரிகமன்ட் வழங்ெப்படோம். ஸ்பிரிண்ட் ரிவியூ மதிப்ரப 

வழங்குவதற்கு தரடயாெ ஒருலபாதும் ெருதெ்கூடாது. 

 

கடகவேப்பரெ்ை் கசய்யும் லவரே கடபினிசன் அப் டன் என்ற வரரயரறரய பூரத்்தி 

கசய்யாத வரர இன்கிரிகமன்டின் ஒரு பகுதியாெ ெருத முடியாது. 

 

வாெ்குறுதி: கடபினிசன் அப் டன் (Commitment: Definition of Done) 

கடபினிசன் அப் டன் என்பது இன்கிரிகமன்ட் நிரே குறித்து, பிராடெ்ட்டுெ்கு 

லதரவயான தர அைவீடுெரை முரறசார ்லவண்டிய முரறசார ்பட்டியே் ஆகும். 

 

ஒரு பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருை், கடபினிசன் அப் டன் என்ற வரரயரறரய 

திருப்திப்படுத்தும் தருணத்திே் ஒரு இன்கிரிகமன்ட் பிறெ்கிறது. 

 

இன்கிரிகமன்ட் பகுதியாெ என்ன லவரே முடிந்தது என்பது பற்றிய பகிரப்பட்ட புரிதரே 

அரனவருெ்கும் வழங்குவதன் மூேம் கவைிப்பரடத்தன்ரமரய "கடபினிசன் அப் டன்" 
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உருவாெ்குகிறது. ஒரு பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருை், கடபினிசன் அப் டன் என்ற 

வரரயரறரய பூரத்்தி கசய்யவிே்ரே என்றாே், அரத கவைியிடலவா அே்ேது 

ஸ்பிரிண்ட் ரிவியூவிே் கூட ொட்ட முடியாது. அதற்கு பதிோெ இது எதிரெ்ாே 

பரிசீரேரனெ்கு பிராடெ்ட் லபெ்ோெ்குெ்கு திரும்பும். 

 

இன்கிரிகமன்ட்டிற்ொன கடபினிசன் அப் டன் என்ற வரரயரற நிறுவனத்தின் தரத்தின் 

ஒரு பகுதியாெ இருந்தாே், அரனத்து ஸ்ெ்ரம் டீமும் அரத குரறந்தபட்சமாெ பின்பற்ற 

லவண்டும். இது ஒரு நிறுவனத்தின் தரமாெ இே்ோவிட்டாே், ஸ்ெ்ரம் டீம் பிராடெ்ட்-கு 

ஏற்ற கடபினிசன் அப் டன் என்ற வரரயரறரய உருவாெ்ெ லவண்டும். 

 

கடகவேப்பரெ்ை் கடபினிசன் அப் டன் என்ற வரரயரறெ்கு உடன்பட லவண்டும். ஒரு 

பிராடெ்ட்டிற்ொெ பே ஸ்ெ்ரம் டீம்ெை் ஒன்றாெ லவரே கசய்தாே், அரவ கடபினிசன் 

அப் டன் நியமங்ெளுெ்கு கீழ்ப்படிந்து நடெ்ெ லவண்டும். 

இறுதி குறிப்பு (End Note) 
ஸ்ெ்ரம் இேவசமாெ இந்த வழிொட்டியிே் வழங்ெப்படுகிறது. இங்லெ லொடிட்டு 

ொட்டப்பட்டுை்ை படி, ஸ்ெ்ரம் ெட்டரமப்பு மாறாது. ஸ்ெ்ரமின் சிே பகுதிெரை மட்டுலம 

கசயே்படுத்த முடியும், ஆனாே் இதன் விரைவாெ உருவானது ஸ்ெ்ரம் ஆொது. மாறாெ 

ஸ்ெ்ரம் முழுரமயாெ மட்டுலம கசயே்படுத்த முடியும். ஸ்ெ்ரம் மற்ற நுட்பங்ெை், 

முரறெை் மற்றும் நரடமுரறெளுெ்ொன கொை்ெேனாெ கசயே்படுகிறது. 

ஒப்புரெ (Acknowledgements) 

மெ்ெை் (People)  

ஸ்ெ்ரமுெ்கு பங்ெைித்த ஆயிரெ்ெணெ்ொன மெ்ெைின், கதாடெ்ெத்திே் ெருவியாெ 

இருந்தவரெ்ரை நாம் அறிமுெப்படுத்த லவண்டும். கெஃப் சதரல்ேண்ட், கெஃப் கென்னா 

மற்றும் ொன் ஸ்ெம்ணிலயாகடே்சுடன் பணிபுரிந்தார.் லமலும், கென் ஸ்சவாபர,் ரமெ் 

ஸ்மித ்மற்றும் மாரட்ினுடன் பணிபுரிந்தார.் அடுத்தடுத்த ஆண்டுெைிே் பேர ்

பங்ெைித்தனர ்மற்றும் அவரெ்ைின் உதவியின்றி ஸ்ெ்ரம் இன்று உை்ைரதப்லபாே் 

மாறியிருெ்ொது.  

ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டியின் வரோறு (Scrum Guide History) 

கென் ஸ்சவாபர ்மற்றும் கெஃப் சதரல்ேண்ட் முதன்முதலிே் 1995 இே் OOPSLA மாநாட்டிே் 

ஸ்ெ்ரரம இரணந்து வழங்கினார.் முந்ரதய சிே ஆண்டுெைிே், கென் மற்றும் கெஃப் 

கபற்ற ெற்றரே ஆவணப்படுத்தி ஸ்ெ்ரமின் முதே் வரரயரறரய கவைியிட்டனர.்  

 

ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டியானது கெஃப் சதரல்ேண்ட் மற்றும் கென் ஸ்சவாபர ்ஆகிலயாராே் 30 

ஆண்டுெளுெ்கும் லமோெ உருவாெ்ெப்பட்டு நீடிெ்கிறது. மற்ற வடிவங்ெை், 

கசயே்முரறெை், நுண்ணறிவுெை் ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டிரய முழுரமப்படுத்துகின்றன. 
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இரவ உற்பத்தித்திறன், மதிப்பு, பரடப்பாற்றே் மற்றும் முடிவுெைின் மனநிரறரவ 

அதிெரிெ்ெோம். 

 

ஸ்ெ்ரமின் முழுரமயான வரோறு லவறு இடங்ெைிே் விவரிெ்ெப்பட்டுை்ைது. முயற்சித்த 

மற்றும் நிப்பிெ்ெப்பட்ட முதே் இடங்ெரை அரடயாைம் ொண்கிலறாம் - இண்டிவிசச்ுவே் 

இன்ெ்., நியூஸ்லபெ், பிகடலிட்டி இன்கவஸ்ட்கமன்ட் மற்றும் ஐடிெ்ஸ் (இப்லபாது ஜிஇ 

கமடிெே்). 

 

கமாழிகபயரப்்பு ஒப்புரெ (Translation Acknowledgement) 

லமலே ஒப்புெ்கொை்ைப்பட்ட கடவேப்பரெ்ைாே் வழங்ெப்பட்ட அசே் ஆங்கிேப் 

பதிப்பிலிருந்து இந்த வழிொட்டி கமாழிகபயரெ்்ெப்பட்டுை்ைது. கமாழிகபயரப்்புெ்கு 

பங்ெைித்தவர ்‘கெயெலணஷ் நாராயணசுவாமி’. 

 

கதாடரப்ு தெவே் (Contact Information): 

• Translator: Jeyaganesh Narayanaswamy 

• E-mail: scrumguide.tamil@gmail.com 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jeyaganesh/ 

• Twitter: https://twitter.com/jeyaganesh 
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2017 மற்றும் 2020 ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டிெளுெ்கு 

இரடயிோன மாற்றங்ெை் 
 

குமறவான விதிமுமறக் கட்டுப்பாட்டுகள் 

பே ஆண்டுெைாெ, ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டி அதிெமாெ விதிமுரறெ் ெட்டுப்பாட்டுெரை 

பரிந்துரரெ்ெத் கதாடங்கியது. 2020-ஆம் ஆண்டு கவைிவந்த பதிப்பு, விதிமுரறெ் 

ெட்டுப்பாட்டுெரை அெற்றி குரறந்தபட்ச லபாதுமான ெட்டரமப்பாெ ஸ்ெ்ரம் வருவரத 

லநாெ்ெமாெெ் கொண்டுை்ைது. உதாரணமாெ கடய்லி ஸ்ெ்ரம் லெை்விெை் 

அெற்றப்பட்டன, பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் கபாருட்ெை் பண்புெ்கூறுெரைச ்சுற்றியுை்ை 

கமாழிரய கமன்ரமயாெ்குதே், ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ்கிே் உை்ை கரட்லராஸ்கபெ்ட்டிவ் 

கபாருட்ெை் சுற்றியுை்ை கமாழிரய கமன்ரமயாெ்குதே், சுருெ்ெப்பட்ட ஸ்பிரிண்ட் 

ரத்துகசய்தே் பிரிவு மற்றும் பே. 

 

ஒரு குழு, ஒரு பிராடக்டின் மமல் கவனம் 

ப்ராடெ்ட் ஓனர ்மற்றும் கடவேப்பர ்குழுவிற்கு இரடலய "பிரதிநிதி" அே்ேது "நாங்ெளும் 

அவரெ்ளும்" நடத்ரதெ்கு வழிவகுத்த ெருத்ரத அெற்றுவலத குறிெ்லொைாெ இருந்தது. 

இப்லபாது ஒலர ஒரு ஸ்ெ்ரம் டீம் மட்டுலம ஒலர லநாெ்ெத்திே் ெவனம் கசலுத்துகிறது, 

கவவ்லவறு கபாறுப்புெ்கூறலுடன் இரவ: ப்ராடெ்ட் ஓனர,் ஸ்ெ்ரம் மாஸ்டர ்மற்றும் 

கடவேப்பரஸ்். 

 

ப்ராடக்ட் மகால் அறிமுகம் 

2020-ஆம் ஆண்டு கவைிவந்த ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டியானது, ஒரு கபரிய மதிப்புமிெ்ெ 

லநாெ்ெத்ரத லநாெ்கி ஸ்ெ்ரம் டீம்மிற்கு ெவனம் கசலுத்துவதற்ொெ ப்ராடெ்ட் லொே் 

என்ற ெருத்ரத அறிமுெப்படுத்தியது. ஒவ்கவாரு ஸ்பிரிண்ட் ப்ராடெ்ரட ஒட்டுகமாத்த 

ப்ராடெ்ட் லொலிற்கு கநருெ்ெமாெ கொண்டு வர லவண்டும். 

 

ஸ்பிரிண்ட் மகால், டடபினிசன் அப் டன் மற்றும் பிராடக்ட் மகாலின் வீடு 

முந்ரதய ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டிெை் ஸ்பிரிண்ட் லொே் மற்றும் கடபினிசன் அப் டன் 

என்பரவெளுெ்கு ஒரு அரடயாைத்ரத வழங்ொமே் வரரயரறரய விவரித்தது. அரவ 

முற்றிலும் ஆவணங்ெை் அே்ோமே், ஆனாே் ஆவணங்ெளுடன் ஓரைவு 

இரணெ்ெப்பட்டன. ப்ராடெ்ட் லொே் லசரெ்்ெப்பட்ட பின்பு, 2020-ஆம் ஆண்டு பதிப்பு 

இரதப் பற்றிய கூடுதே் கதைிரவ வழங்குகிறது. மூன்று ஆவணங்ெை் ஒவ்கவான்றும் 

இப்லபாது அவற்றுெ்ொன 'வாெ்குறுதி'ெரைெ் கொண்டுை்ைன. பிராடெ்ட் லபெ்ோெ் - 

பிராடெ்ட் லொே், ஸ்பிரிண்ட் லபெ்ோெ் - ஸ்பிரிண்ட் லொே், லமலும் இன்கிரிகமன்ட் - 

கடபினிசன் அப் டன்ரன வாெ்குறுதியாெ கொண்டுை்ைது (இப்லபாது லமற்லொை் 

குறிெை் இே்ோமே்). அரவ கவைிப்பரடத்தன்ரமரயெ் கொண்டுவருவதற்கும் 

ஒவ்கவாரு ஆவணங்ெைின் முன்லனற்றத்திலும் ெவனம் கசலுத்துவதற்கும் உை்ைன. 

 

சுய-ஒருங்கிமணப்மப விட சுய-மமலாண்மம சிறந்தது 

முந்ரதய ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டிெை் கடவேப்கமன்ட் டீம்ெரை சுய-ஒருங்கிரணபவரெ்ை் - 

யார,் எப்படி லவரே கசய்ய லவண்டும் என்பரதத் லதரந்்கதடுெ்கின்றனர ்என்று 

லமற்லொை் ொட்டியது. ஸ்ெ்ரம் டீமிே் அதிெ ெவனம் கசலுத்துவதற்ொெ 2020-ஆம் 

ஆண்டு கவைிவந்த பதிப்பு சுய-லமோண்ரம கசய்யும் ஸ்ெ்ரம் குழுரவ 
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வலியுறுத்துகிறது, யார,் எப்படி, என்ன லவரே கசய்ய லவண்டும் என்பரத அவரெ்லை 

லதரவ்ுகசய்கிறாரெ்ை். 

 

மூன்று ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் தமலப்புகள் 

"என்ன" மற்றும் "எப்படி" என்ற ஸ்பிரிண்ட் பிைானிங் தரேப்புெளுெ்கு கூடுதோெ, 2020-

ஆம் ஆண்டு கவைிவந்த லொரே ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டி ஸ்பிரிண்ட் லொரே குறிப்பிடும் 

மூன்றாவது தரேப்பான "ஏன்" மீது வலியுறுத்துகிறது. 

 

பரந்த பார்மவயாளரக்ளுக்காக டமாழியின் ஒட்டுடமாத்த எளிமமப்படுத்தல் 

2020 ஸ்ெ்ரம் ரெலயடு, லதரவயற்ற மற்றும் சிெ்ெோன அறிெ்ரெெரை நீெ்குவலதாடு, IT 

லவரேெைிே் (உதாரணமாெ, லசாதரன, அரமப்பு, வடிவரமப்பு, லதரவெை் 

விவரெ்குறிப்பு லபான்றரவ) எஞ்சியிருெ்கும் அனுமானங்ெரை நீெ்குவதற்கும் 

முெ்கியத்துவம் அைித்துை்ைது. ஆங்கிே கமாழியிே் கவைிவந்த ஸ்ெ்ரம் வழிொட்டி 

இப்லபாது 13 பெ்ெங்ெளுெ்கும் குரறவாெ உை்ைது. 


