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స్కసర మ్ గైడ్ యొక్ర ఉద్దశ్
ే య ాం (Definition of Scrum)
మేము 1990 స్కారాంభాంలో Scrum ను అభివృదిి చేసాము. స్కరరాంచవ్యయ రతాంగా ఉనన స్కరజలు Scrum ను
అర థాం చేసుకోవడాంలో సహాయరడటానికి మేము 2010 లో Scrum గైడ్ యొక్ర మొదటి వెర షన్ ను
ర్శాము. చినన , ఫాంక్షనల్స అప్ డేట్ ల ద్వా ర్ అరప టి నుాంచి మేాం గైడ్ ని రూపాందిాంచాం.. క్లిసి,
మేము ద్వని వెనుక్ నిలబడతాము.
Scrum గైడ్, Scrum యొక్ర నిరా చనానిన క్లిగి ఉాంది. స్కేమ్ వర్ర యొక్ర స్కరతి ఎలిమాంట్ Scrum తో
స్కరహాంచిన మొత్తాం విలువ మరియు ఫలితాలకు అవసరమైన ఒక్ నిరిష్
ే ట ఉద్దేశాయ నిన అాందిసుతాంది.
Scrum యొక్ర కోర్ డిజైన్ లేద్వ ఆలోచనలను మారచ డాం, ఎలిమాంట్ను
ల విడిచిపెట్డ
ట ాం, లేద్వ Scrum
యొక్ర నియమాలను ాటిాంచక్పోవడాం, సమసయ లను క్వర్ చేసుతాంది మరియు Scrum యొక్ర
స్కరయోజనాలను రరిమిత్ాం చేసుతాంది, ఇది నిరురయోరాంగా కూడా చేసుతాంది.
నిరాంత్రాం పెరుగుతునన సాంకిష్
ల ట స్కరరాంచాంలో స్కసర మ్ యొక్ర పెరుగుతునన ఉరయోగానిన మేము
అనుసరిసాతము. Scrum ద్వని మూలాలను క్లిగి ఉనన సాేా ట ర్ (Software) ఉత్ప తిత అభివృదికి
ి
మిాంచి, త్రప నిసరిగా సాంకిష్
ల మై
ట న రనిని క్లిగి ఉనన అనేక్ డొమైన ల (Domains)లో Scrum
స్వా క్రిాంచబడట్ాం చూసి మేము వినయాంగా ఉనాన ము. Scrum యొక్ర ఉరయోరాం వ్యయ ప్తత
చాందుతునన కొద్ద,ే Developers, రరిశోధకులు, విశ్ల లష్కులు, శాస్తసతవేత్తలు మరియు ఇత్ర నిపుణులు ఈ
రని చేసాతరు. మేము Scrum లో "Developers" అనే రద్వనిన మినహాయాంచడానికి కాదు, కానీ
సరళీక్ృత్ాం చేయడానికి ఉరయోగిసాతము. మీరు Scrum నుాండి విలువను పాందితే, మిమమ లిన మీరు
చేరుచ కునన టులగా భావిాంచాండి.
Scrum ఉరయోగిాంచబడుతునన పుప డు, ఈ డాకుయ మాంట్ లో వివరిాంచిన విధాంగా Scrum స్కేమ్ వర్ర
కు సరిపోయే ాయ స్కట్న్ లు (Patterns), స్కాసెస్ లు (Processes) మరియు అాంత్ర ేృష్టటలను
క్నుగొనవచ్చచ , అపెల ల చేయవచ్చచ మరియు రూపాందిాంచవచ్చచ . వ్యరి వివరణ Scrum గైడ్ యొక్ర
ఉద్దేశాయ నికి మిాంచి ఉాంది ఎాందుక్ాంటే అవి సాందరభ సునిన త్మైనవి మరియు Scrum ఉరయోగాల
మధయ విసతృత్ాంగా భినన ాంగా ఉాంటాయ. Scrum స్కేమ్ వర్ర లోరల ఉరయోగిాంచడానికి ఇటువాంటి
వ్యయ హాలు విసతృత్ాంగా మారుతూ ఉాంటాయ మరియు ఇత్ర చోట్ల వివరిాంచబడాాయ.
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స్కసర మ్ నిరా చనాం (Scrum Definition)
Scrum అనేది ఒక్ తేలిక్ాటి స్కేమ్ వర్ర , ఇది సాంకిష్
ల మై
ట న సమసయ లకు అడాప్తవ్
ట సొల్యయ ష్న్
(Adaptive Solution)ల ద్వా ర్ వయ కుత లు, టీమ్ లు మరియు ఆర గనైజేష్న్ లు విలువను జనరేట్
చేయడానికి దోహదరడుతుాంది.
కులరాం
త గా చాప లాంటే, Scrum కు Scrum Master ఒక్ వ్యతావరణానిన పెాంపాందిాంచలి్ న అవసరాం
ఉాంది, ఇక్ర డ:
1. ఒక్ Product Owner ఒక్ సాంకిష్
ల మై
ట న సమసయ కొరకు రనిని Product Backlog లోనికి ఆర ార్
చేసాతడు.
2. Scrum టీమ్ ఒక్ Sprint సమయాంలో రని యొక్ర ఎాంప్తక్ను విలువ యొక్ర Increment గా
మారుసుతాంది.
3. Scrum టీమ్ మరియు ద్వని వ్యటాద్వరులు ఫలితాలను త్నిఖీ చేసాతరు మరియు త్దురరి
Sprint కొరకు సరుేబ్యటు చేసాతరు.
4. పునర్వృత్ాం చేయాండి
Scrum సిాంపుల్స గా ఉాంటుాంది. యధాత్థాంగా స్కరయతిన ాంచాండి మరియు ద్వని త్త్ా శాస్తసతాం,
సిద్విాంత్ాం మరియు నిర్మ ణాం లక్ష్యయ లను సాధాంచడానికి మరియు విలువను సృటాం
ట చడానికి
సహాయరడతాయో లేదో తెలుసుకోాండి. Scrum స్కేమ్ వర్ర ఉద్దశ్
ే య పూరా క్ాంగా అసాంపూర ణాంగా ఉాంది,
Scrum సిద్విాంతానిన అమలు చేయడానికి అవసరమైన భాగాలను మాస్కత్మే నిరా చిసుతాంది. Scrum ను
ఉరయోగిాంచే స్కరజల సామూహక్ మేధసు్ ద్వా ర్ నిరిమ ాంచబడిాంది. స్కరజలకు సవిసతరమైన
సూచనలను అాందిాంచడానికి బదులుగా, Scrum యొక్ర నియమాలు వ్యరి సాంబాంధాలు మరియు
రరసప ర చరయ లకు మార గనిరే ేశ్ాం చేసాతయ.
స్కేమ్ వర్ర లోరల వివిధ స్కరస్కకియలు, టెకిన క్ట లు మరియు విధానాలను ఉరయోగిాంచవచ్చచ . Scrum
ఇరప టికే ఉనన విధానాల చ్చట్టట చ్చటుటకుాంటుాంది లేద్వ వ్యటిని అనవసరాం చేసుతాంది. Scrum
స్కరసుతత్ నిరా హణ, రర్య వరణాం మరియు రని రదతు
ి ల యొక్ర సాపేక్ష సమర థత్ను క్నిప్తాంచేలా
చేసుతాంది, త్ద్వా ర్ మరుగుదలలు చేయవచ్చచ .
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స్కసర మ్ సిద్విాంత్ాం (Scrum Theory)
Scrum అనుభవవ్యదాం (empiricism) మరియు లీన్ థాంకిాం్ (Lean Thinking) పై ఆధారరడి ఉాంది.
ఞానాం అనుభవాం నుాండి వసుతాందని మరియు రమనిాంచిన ద్వని ఆధారాంగా నిర ణయాలు
తీసుకుాంటుాందని అనుభవవ్యదాం నొకిర చబుతుాంది. లీన్ థాంకిాం్ వయ ర్థలను త్గిసుత
గ ాంది మరియు
అవసరమైన వ్యటిపై దృట ట పెడుతుాంది.
ఊహాంచే సామర్థయ నిన అనకూలపర్చడానికి మరియు స్కరమాద్వనిన నియాంస్కతిాంచడానికి Scrum ఒక్
ఇట్రేటివ్, Incremental అస్కపోచ్ ని ఉరయోగిసుతాంది. రనిని చేయడానికి మరియు అవసరమైన
విధాంగా అటువాంటి నైపుణాయ లను రాంచ్చకోవడాం లేద్వ పాందడాం కొరకు సమిటగా
ట అనిన నైపుణాయ లు
మరియు నైపుణయ ాం క్లిగిన వయ కుత ల సమూహాలను స్కసర మ్ నిమరన ాం చేసాతడు.
Scrum, Sprint అనే ఒక్ ఈవెాంట్ లో త్నిఖీ మరియు అనుసరణ కొరకు నాలుగు ఫారమ ల్స ఈవెాంట్
లను మిళిత్ాం చేసుతాంది. ారదరశ క్త్, త్నిఖీ మరియు అనుసరణ యొక్ర స్కరయోగాత్మ క్ Scrum
సతాంభాలను అమలు చేయడాం వలల ఈ సాంఘట్నలు రనిచేసాతయ.

సప ష్త్
ట (Transparency)
ఉదభ విసుతనన స్కరస్కకియ మరియు రని చేసేవ్యరికి అద్దవిధాంగా రనిని స్వా క్రిాంచేవ్యరికి క్నిప్తాంచలి.
Scrum తో, ముఖయ మైన నిర ణయాలు ద్వని మూడు అధకారిక్ Artifacts యొక్ర స్కరహాంచిన సితి
థ పై
ఆధారరడి ఉాంటాయ. త్కుర వ transparency ఉనన Artifacts విలువను త్గి గాంచే మరియు స్కరమాద్వనిన
పెాంచే నిర ణయాలకు ద్వరితీసాతయ.
ారదరశ క్త్ త్నిఖీకి దోహదరడుతుాంది. ారదరశ క్త్ లేకుాండా త్నిఖీ చేయడాం త్పుప దోవ
రటిాం
ట చేది మరియు వయ ర థాం.

త్నిఖీ (Inspection)
Scrum Artifacts మరియు అాంగీక్రిాంచబడా లక్ష్యయ ల దిశ్గా పురోరతిని అవ్యాంఛనీయమైన వయ తాయ సాలు
లేద్వ సమసయ లను గురి తాంచడానికి త్రచ్చగా మరియు స్కశ్దగా
ి త్నిఖీ చేయాలి. త్నిఖీకి సాయరడట్ాం
కొరకు, Scrum ద్వని యొక్ర ఐదు ఈవెాంట్ ల రూరాంలో కాయ డెన్్ ని అాందిసుతాంది.
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త్నిఖీ అనుసరణకు దోహదరడుతుాంది. అనుసరణ లేకుాండా త్నిఖీ చేయడాం అర థరహత్మైనదిగా
రరిరణాంచబడుతుాంది. Scrum ఈవెాంట్ లు మారుప ను రెచచ గొట్డా
ట నికి రూపాందిాంచబడాాయ.

ఉరయోజనాం (Adaptation)
ఒక్ స్కాసెస్ (Process) యొక్ర ఏవైనా అాంశాలు ఆమోదయోరయ మైన రరిమితులకు వెలురల
ఉనన ట్య
ల తే లేద్వ ఫలిత్ ఉత్ప తిత ఆమోదయోరయ ాం కానట్య
ల తే, అపెల ల చేయబడే స్కాసెస్ లేద్వ
ఉత్ప తిత చేయబడుతునన మటీరియల్స్ ని విధగా సరుేబ్యటు చేయాలి. త్దురరి డీవియేష్న్ క్నిష్ాం
ట
చేయడాం కొరకు సాధయ మైనాంత్ త్ా రగా సరుేబ్యటు చేయాలి.
నిమరన మైన వయ కుత లు సాధకారత్ లేద్వ స్వా య-నిరా హణ లేనపుప డు అనుసరణ మరిాంత్ కిష్
ల ాం
ట గా
మారుతుాంది. Scrum Team త్నిఖీ ద్వా ర్ ఏదైనా కొత్త విష్యానిన నేరుచ కునన క్షణానిన
స్వా క్రిాంచలని ఆశాంచబడుతోాంది.

స్కసర మ్ విలువలు (Scrum Values)
Scrum యొక్ర విజయవాంత్మైన ఉరయోరాం స్కరజలు ఐదు విలువలతో జీవిాంచడాంలో మరిాంత్
నైపుణయ ాం పాందడాంపై ఆధారరడి ఉాంటుాంది:

నిబద్ధత, ఏకాగ్రత, ఓపెన్ నెస్, గౌరవం మరియు ధైరయ ం
Scrum Team త్న లక్ష్యయ లను సాధాంచడానికి మరియు ఒక్రికొక్రు మదతు
ే ఇవా డానికి క్టుటబడి
ఉాంటుాంది. వ్యరి స్కాథమిక్ దృట ట ఈ లక్ష్యయ ల దిశ్గా సాధయ మైనాంత్ ఉత్తమమైన పురోరతి
సాధాంచడానికి Sprint యొక్ర రనిపై ఉాంది. Scrum Team మరియు ద్వని భారసాా ములు రని మరియు
సవ్యళ్ ల గురిాంచి బహరాంరాంగా ఉాంటారు. Scrum Team సభ్యయ లు సమర థవాంత్మైన, సా త్ాంస్కత్
వయ కుత లుగా ఉాండట్ాం కొరకు ఒక్రినొక్రు గౌరవిాంచ్చకుాంటారు, మరియు వ్యరు ఎవరితో క్లిసి
రనిచేసాతరో వ్యరి ద్వా ర్ గౌరవిాంచబడతారు. Scrum Team సభ్యయ లకు సరైన రని చేయడానికి,
క్ఠినమైన సమసయ లపై రనిచేయడానికి ధైరయ ాం ఉాంటుాంది.
ఈ విలువలు వ్యరి రని, చరయ లు మరియు స్కరవర తనకు సాంబాంధాంచి Scrum Team కు దిశానిరే ేశ్ాం
చేసాతయ. తీసుకునే నిర ణయాలు, తీసుకునన చరయ లు మరియు Scrum ఉరయోగిాంచే విధానాం ఈ
విలువలను బలోపేత్ాం చేయాలి, వ్యటిని త్గి గాంచకూడదు లేద్వ బలహీనరరచకూడదు. Scrum Team
సభ్యయ లు Scrum ఈవెాంట్ లు మరియు క్ళాఖాండాలతో రనిచేసేట్పుప డు విలువలను
నేరుచ కుాంటారు మరియు అనేా టసాతరు. ఈ విలువలు Scrum బృాందాం మరియు వ్యరితో క్లిసి
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రనిచేసే వయ కుత లచే మూర్త తభవిాంచినపుప డు, ారదరశ క్త్, త్నిఖీ మరియు అనుసరణ యొక్ర
అనుభవపూరా క్ Scrum సతాంభాలు నమమ కానిన నిరిమ ాంచడానికి స్కాణాం పోసాతయ.

స్కసర మ్ టీాం (Scrum Team)
Scrum యొక్ర స్కాథమిక్ యూనిట్ వయ కుత ల యొక్ర ఒక్ చినన బృాందాం, Scrum Team. Scrum Team లో
ఒక్ Scrum Master, ఒక్ Product Owner మరియు Developers ఉాంటారు. Scrum Team లోరల, ఎలాాంటి
సబ్ టీమ్ లు లేద్వ హైర్ర్తర లు ఉాండవు. ఇది ఒక్ సమయాంలో ఒక్ లక్షయ ాం, Project Goal పై దృట ట
సారిాంచే స్కపఫెష్నల్స్ యొక్ర ఏకీక్ృత్ యూనిట్.
Scrum Team లు స్కకాస్ ఫాంక్షనల్స, అాంటే స్కరతి Sprint విలువను సృటాం
ట చడానికి అవసరమైన అనిన
నైపుణాయ లు సభ్యయ లు క్లిగి ఉాంటారు. వ్యరు స్వా య-నిరా హణ కూడా, అాంటే ఎవరు ఏమి చేసాతరు,
ఎపుప డు మరియు ఎలా చేసాతరో వ్యరు అాంత్ర గత్ాంగా నిర ణయసాతరు.
Scrum బృాందాం చ్చరుకైనదిగా ఉాండటానికి త్గినాంత్ చినన ది మరియు Sprint లోరల రణనీయమైన
రనిని పూరి త చేయడానికి త్గినాంత్ పెదది
ే గా ఉాంటుాంది, సాధారణాంగా 10 లేద్వ అాంత్క్ాంటే త్కుర వ
మాంది. సాధారణాంగా, చినన టీమ్ లు మరిాంత్ మరుగాగ క్మూయ నికేట్ చేసాతయని మరియు మరిాంత్
ఉతాప దక్ాంగా ఉాంటాయని మేాం క్నుగొనాన ాం. ఒక్వేళ్ Scrum Team లు చలా పెదవి
ే గా
మారినట్య
ల తే, వ్యరు బహుళ్ సమిమ ళిత్ Scrum Team లుగా పునరా య వస్వక్
థ రిాంచడానిన రరిరణనలోకి
తీసుకోవ్యలి, స్కరతి ఒక్ర టీ ఒకే స్కపడక్ట ట పై దృట ట కేాంస్కద్దక్రిాంచలి. అాందువల,ల వ్యరు ఒకే Product Goal,
Product Backlog మరియు Product Owner ని రాంచ్చకోవ్యలి.
వ్యటాద్వరుల సహకారాం, వెరిఫికేష్న్, మయాంటెనెన్్ , ఆరరేష్న్, స్కరయోరాం, రరిశోధన మరియు
అభివృదిి మరియు అవసరమైన మరేదైనా నుాంచి స్కపడక్ట ట కు సాంబాంధాంచిన అనిన కారయ క్లాాలకు
Scrum Team బ్యధయ త్ వహసుతాంది. వ్యరు త్మ సా ాంత్ రనిని నిరా హాంచడానికి సాంస థ ద్వా ర్
నిర్మ ణాత్మ క్ాంగా మరియు సాధకారత్ పాందుతారు. ఒక్ సిర
థ మైన వేరాంతో Sprint లో రనిచేయడాం
వలల Scrum Team యొక్ర దృట ట మరియు సిర
థ త్ా ాం మరుగురడుతుాంది.
స్కరతి Sprint కు ఒక్ విలువైన, ఉరయోరక్రమైన Increment సృటాం
ట చడానికి మొత్తాం Scrum Team
బ్యధయ త్ వహసుతాంది. Scrum Team లోని మూడు నిరిష్
ి ట జవ్యబుద్వర్తత్నానిన Scrum నిరా చిసుతాంది:
Developers, Product Owner, మరియు Scrum Master.
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డెవలరరుల (Developers)
Developers అనేది Scrum Team లోని వయ కుత లు, స్కరతి Sprint యొక్ర ఉరయోగిాంచదగిన Increment
యొక్ర ఏదైనా భావనను సృటాం
ట చడానికి క్టుటబడి ఉాంటారు.
Developers కు అవసరమైన నిరిష్
ి ట నైపుణాయ లు త్రచ్చగా విసతృత్ాంగా ఉాంటాయ మరియు రని యొక్ర
డొమైన్ ని బటిట మారుతూ ఉాంటాయ. అయతే, Developers ఎలపు
ల ప డూ వీటికి జవ్యబుద్వర్తగా ఉాంటారు:
●

Sprint, Sprint Backlog కొరకు ఒక్ స్కరణాళిక్ను రూపాందిాంచడాం;

●

చేసిన నిరా చనానికి క్టుటబడి ఉాండట్ాం ద్వా ర్ నాణయ త్ను పెాంపాందిాంచడాం;

●

స్కరతిరోజూ Sprint Goal దిశ్గా వ్యరి స్కరణాళిక్ను స్వా క్రిాంచడాం; మరియు

●

స్కపఫెష్నల్స్ గా ఒక్రినొక్రు జవ్యబుద్వర్తగా ఉాంచ్చకోవడాం.

స్కపడక్ట ట యజమాని (Product Owner)
Scrum Team యొక్ర రని ఫలిత్ాంగా స్కపడక్ట ట యొక్ర విలువను రరిష్ాం
ట చేయడాం కొరకు స్కపడక్ట ట
యజమాని బ్యధయ త్ వహసాతడు. ఇది ఏవిధాంగా చేయబడుతుాంది అనేది సాంసలు
థ , Scrum టీమ్ లు
మరియు వయ కుత ల మధయ విసతృత్ాంగా మారవచ్చచ .
సమర థవాంత్మైన Product Backlog మేనేజ్ మాంట్ కొరకు Product Owner కూడా బ్యధయ త్ వహసాతడు,
ద్దనిలో ఇవి ఉాంటాయ:

●

Product Goalని అభివృదిి చేయడాం మరియు సప ష్ాం
ట గా క్మూయ నికేట్ చేయడాం;
Product Backlog ఐట్మ్ లను సృటాం
ట చడాం మరియు సప ష్ాం
ట గా క్మూయ నికేట్ చేయడాం;

●

Product Backlog ఐట్మ్ లను ఆర ార్ చేయడాం; మరియు

●

Product Backlog ారదరశ క్ాంగా, క్నిప్తాంచేవిధాంగా మరియు అర థాం చేసుకునన టులగా

●

ధృవీక్రిాంచడాం
Product Ownerపై రనిని చేయవచ్చచ లేద్వ బ్యధయ త్ను ఇత్రులకు అరప గిాంచవచ్చచ . సాంబాంధాం
లేకుాండా, Product Ownerజవ్యబుద్వర్తగా ఉాంటాడు.
Product Owners విజయాం సాధాంచడాం కొరకు, మొత్తాం సాంస థ వ్యరి నిర ణయాలను గౌరవిాంచలి. ఈ
నిర ణయాలు Product Backlog యొక్ర క్ాంటెాంట్ మరియు ఆర ారిాం్ లో మరియు Sprint Review వదే
త్నిఖీ చేయరల Increment ద్వా ర్ క్నిప్తసాతయ.
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Product Owner ఒక్ వయ కి,త ఒక్ క్మిటీ కాదు. Product Backlog లోని అనేక్ మాంది భారసాా ముల యొక్ర
అవసర్లకు Product Owner స్కాతినిధయ ాం వహాంచవచ్చచ . Product Backlogని మార్చ లనుకునేవ్యరు
Product Ownerని ఒప్తప ాంచడానికి స్కరయతిన ాంచడాం ద్వా ర్ అలా చేయవచ్చచ .

స్కసర మ్ మాసర్
ట (Scrum Master)
Scrum గైడ్ లో నిరా చిాంచిన విధాంగా Scrum ను సాథప్తాంచడానికి Scrum Master బ్యధయ త్ వహసాతడు.
Scrum Team మరియు ఆర గనైజేష్న్ రెాండిాంటిలోనూ Scrum థయర్త మరియు స్కాకీస్
ట ని అర థాం
చేసుకోవడాంలో స్కరతి ఒక్ర రికీ సహాయరడట్ాం ద్వా ర్ వ్యరు ద్దనిని చేసాతరు.
Scrum Team యొక్ర సమర థత్కు Scrum Master బ్యధయ త్ వహసాతడు. Scrum స్కేమ్ వర్ర లోరల, Scrum
Team త్న విధానాలను మరుగురరుచ్చకోవడానికి వీలు క్లిప ాంచడాం ద్వా ర్ వ్యరు ద్దనిని చేసాతరు.
Scrum Master అనేది Scrum Team మరియు పెదే సాంసకు
థ సేవ చేసే నిజమైన నాయకులు.
Scrum Master, Scrum Team కు అనేక్ విధాలుగా సేవలాందిసాతడు, వీటిలో:
●

స్వా య నిరా హణ మరియు స్కకాస్ ఫాంక్షనాలిటీలో టీమ్ సభ్యయ లకు కోచిాం్ ఇవా డాం;

●

డన్ యొక్ర నిరా చనానికి అనుగుణాంగా అధక్ విలువ క్లిగిన Increment లను

●
●

సృటాం
ట చడాంపై దృట ట సారిాంచడాంపై Scrum Team కు సాయరడట్ాం;
Scrum Team యొక్ర పురోరతికి అడాం
ా కులను తొలగిాంచడాం; మరియు
అనిన Scrum ఈవెాంట్ లు కూడా జరిగేలా మరియు ాజిటివ్ గా, స్కపడకివ్
ట గా మరియు టైమ్
బ్యక్ట్ లో ఉాంచబడాాయని ధృవీక్రిాంచ్చకోవడాం.

Scrum Master, Product Owner కి అనేక్ విధాలుగా సేవలాందిసాతడు, వీటిలో:
●

సమర థవాంత్మైన Product Goal నిరా చనాం మరియు Product Backlog మేనేజ్ మాంట్ కొరకు

●

టెకిన క్ట లను క్నుగొనడాంలో సాయరడట్ాం;
సప ష్మై
ట న మరియు సాంక్షిరత Product Backlog ఐట్మ్ ల యొక్ర అవసర్నిన అర థాం

●

చేసుకోవడాంలో Scrum Team కు సాయరడట్ాం;
సాంకిష్
ల ట వ్యతావరణాం కొరకు స్కరయోగాత్మ క్ ఉత్ప తిత ాలనిాం్ ఏర్ప టు చేయడాంలో

●

సహాయరడట్ాం; మరియు
అభయ రి థాంచిన లేద్వ అవసరమైన విధాంగా భారసాా ముల సహకార్నిన సులభత్రాం చేయడాం.
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Scrum Master సాంసకు
థ అనేక్ విధాలుగా సేవలాందిసాతడు, వీటిలో:
●

ద్వని Scrum దత్తత్లో సాంసకు
థ నాయక్త్ా ాం వహాంచడాం, శక్షణ ఇవా డాం మరియు కోచిాం్

●
●

ఇవా డాం;
ఆర గనైజేష్న్ లోరల Scrum ఇాంప్త లమాంటేష్న్ లను ాలన్ చేయడాం మరియు సలహా ఇవా డాం;
ఉదోయ గులు మరియు భారసాా ములకు సాంకిష్
ల మై
ట న రని కొరకు ఒక్ అనుభావిక్ విధానానిన

●

అర థాం చేసుకోవడాం మరియు అమలు చేయడాంలో సహాయరడట్ాం; మరియు
భారసాా ములు మరియు Scrum Team ల మధయ అడాం
ా కులను తొలగిాంచడాం

స్కసర మ్ ఈవెాంట్్ (Scrum Events)
Sprint అనేది అనిన ఇత్ర ఈవెాంట్ లకు ఒక్ క్ాంటైనర్. Scrum లోని స్కరతి సాంఘట్న Scrum
క్ళాఖాండాలను త్నిఖీ చేయడానికి మరియు స్వా క్రిాంచడానికి ఒక్ అధకారిక్ అవకాశ్ాం. అవసరమైన
ారదరశ క్త్ను స్కారాంభిాంచడానికి ఈ ఈవెాంట్ లు స్కరతేయ క్ాంగా రూపాందిాంచబడాాయ. సిఫారసు
చేయబడా విధాంగా ఏదైనా ఈవెాంట్ లను ఆరరేట్ చేయడాంలో విఫలాం కావడాం ఫలిత్ాంగా త్నిఖీ
చేయడానికి మరియు సరుేబ్యటు చేసుకోవడానికి అవకాశాలను కోలోప వడాం జరుగుతుాంది.
స్కక్మబదత్
ే ను సృటాం
ట చడానికి మరియు Scrum లో నిరా చిాంచబడని సమావేశాల అవసర్నిన క్నిష్ాం
ట
చేయడానికి Scrum లో ఈవెాంట్ లు ఉరయోగిాంచబడతాయ.
ఆప్తమ
ట ల్స (Optimal)గా, సాంకిష్
ల త్
ట ను త్గి గాంచడాం కొరకు అనిన ఈవెాంట్ లు ఒకే సమయాంలో మరియు
స్కరద్దశ్ాంలో నిరా హాంచబడతాయ.

ది స్కసిప ాంట్ (The Sprint)
Sprints అనేవి Scrum యొక్ర హృదయ సప ాందన, ఇక్ర డ ఆలోచనలు విలువగా మారచ బడతాయ.
సిర
థ తాా నిన సృటాం
ట చడాం కొరకు అవి ఒక్ నెల లేద్వ అాంత్క్ాంటే త్కుర వ కాలవయ వధ క్లిగిన ఫికి్ డ్
లాం్ త ఈవెాంట్ లు. మునురటి Sprint ముగిసిన వెాంట్నే కొత్త Sprint స్కారాంభమవుతుాంది.
Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, మరియు Sprint Restrospective తో సహా Product Goal
సాధాంచడాం కొరకు అవసరమైన అనిన రనులు Sprint లోలనే జరుగుతాయ.
Sprint సమయాంలో:
●

Sprint Goal కు స్కరమాదాం క్లిగిాంచే మారుప లు ఏవీ చేయబడవు;
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●

నాణయ త్ త్ర గదు;

●

Product Backlog అవసరమైన విధాంగా రిఫైన్ చేయబడుతుాంది; మరియు
మరిాంత్ నేరుచ కునన టులగా స్కర ప్ ని కాలరిఫై చేయవచ్చచ మరియు Product Ownerతో తిరిగి

●

సాంస్కరదిాంపులు జరరవచ్చచ .
క్నీసాం స్కరతి కాయ లాండర్ నెలలో Product Goal దిశ్గా పురోరతిని త్నిఖీ చేయడాం మరియు
స్వా క్రిాంచడాం ద్వా ర్ Sprints ఊహాంచడానిన ఎనేబుల్స చేసాతయ. Sprint యొక్ర హోరిజోన్ చలా
పడవుగా ఉనన పుప డు Sprint Goal చలులబ్యటు కాక్పోవచ్చచ , సాంకిష్
ల త్
ట పెరరవచ్చచ మరియు రిస్ర
పెరరవచ్చచ . త్కుర వ Sprint లను మరిాంత్ అభయ సన చస్కకాలను జనరేట్ చేయడానికి మరియు ఖరుచ
మరియు స్కశ్మ యొక్ర రిస్ర ని త్కుర వ కాలవయ వధకి రరిమిత్ాం చేయడానికి ఉరయోగిాంచవచ్చచ .
స్కరతి Sprint ను ఒక్ చినన స్కాజెక్ట ట గా రరిరణాంచవచ్చచ .
బర్న -డౌన్ లు, బర్న -అప్ లు లేద్వ సాంచిత్ స్కరవ్యహాలు వాంటి పురోరతిని అాంచనా వేయడానికి వివిధ
విధానాలు ఉనాన య. ఉరయోరక్రాంగా నిరూప్తాంచబడినరప టికీ, ఇవి అనుభవవ్యదాం యొక్ర
స్కాముఖయ త్ను భర్త త చేయవు. సాంకిష్
ల ట వ్యతావరణాంలో, ఏమి జరుగుతుాందో తెలియదు. ఇరప టికే ఏమి
జరిగిాందో ద్వనిని మాస్కత్మే ముాందుచూపుతో కూడిన నిర ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉరయోగిాంచవచ్చచ .
ఒక్వేళ్ Sprint Goal కాలాం చలిపో
ల యనట్య
ల తే Sprint కాయ ని్ ల్స చేయబడుతుాంది. Sprint ని కాయ ని్ ల్స
చేసే అధకారాం Product Ownerకు మాస్కత్మే ఉాంటుాంది.

స్కసిప ాంట్ ాలనిాం్ (Sprint Planning)
Sprimg Planning, Sprint కొరకు చేయాలి్ న రనిని వేయడాం ద్వా ర్ Sprint Planning Sprint ని
స్కారాంభిసుతాంది. మొత్తాం Scrum Team యొక్ర సహకార్త్మ క్ రని ద్వా ర్ ఈ ఫలిత్ ాలన్
సృటాం
ట చబడుతుాంది.
అత్య ాంత్ ముఖయ మైన Product Backlog ఐట్మ్ లు మరియు Product Goal కు వ్యరు ఏవిధాంగా మాయ ప్
చేయబడతారనే విష్యానిన చరిచ ాంచడానికి హాజరయ్యయ లు సిదాం
ి గా ఉనాన రని Product Owner
ధృవీక్రిసాతడు. సలహాను అాందిాంచడాం కొరకు Sprint Planningకు హాజరు కావడానికి Scrum Team ఇత్ర
వయ కుత లను కూడా ఆహాా నిాంచవచ్చచ .
Sprint Planning దిగువ టాప్తక్ట లను రరిష్ర రిసుతాంది:

టాప్తక్ట 1: ఈ Sprint ఎాందుకు విలువైనది?
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స్కరసుతత్ Sprint లో స్కపడక్ట ట త్న విలువ మరియు యుటిలిటీని ఏవిధాంగా పెాంచ్చకోవచోచ Product
Owner స్కరతిాదిసాతడు. Sprint అనేది వ్యటాద్వరులకు ఎాందుకు విలువైనదో తెలియజేసే Sprint
Goalను నిరా చిాంచడానికి మొత్తాం Scrum Team సహకారాం అాందిసుతాంది. Sprint Planning
ముగియడానికి ముాందు Sprint Goalని విధగా ఖర్రు చేయాలి.

టాప్తక్ట రెాండు: ఈ Sprint ఏమి చేయవచ్చచ ?
Product Ownerతో చరిచ ాంచడాం ద్వా ర్, Developers స్కరసుతత్ Sprint లో చేరచ డాం కొరకు Product Backlog
నుాంచి ఐట్మ్ లను ఎాంచ్చకుాంటారు. ఈ స్కరస్కకియ సమయాంలో Scrum Team ఈ ఐట్మ్ లను రిఫైన్
చేయవచ్చచ , ఇది అవగాహన మరియు ఆత్మ విశాా సానిన పెాంచ్చతుాంది.
Sprint లోరల ఎాంత్ పూరి త చేయవచోచ ఎాంచ్చకోవడాం సవ్యలుగా ఉాండవచ్చచ . ఏద్దమైనా, Developers
వ్యరి రత్ రనితీరు, వ్యరి ర్బోయే సామర థయ ాం మరియు వ్యరి నిరా చనాం ఆఫ్ డన్ గురిాంచి ఎాంత్
ఎకుర వగా తెలుసుకుాంటే, వ్యరు వ్యరి Sprint అాంచనాలలో మరిాంత్ ఆత్మ విశాా సాంతో ఉాంటారు.

టాప్తక్ట మూడు: ఎాంచ్చకునన రని ఎలా పూర తవుతుాంది?
ఎాంప్తక్ చేయబడా స్కరతి Product Backlog ఐట్మ్ కొరకు, Developers పూరి త చేయబడా నిరా చనానికి
అనుగుణాంగా Increment సృటాం
ట చడాం కొరకు అవసరమైన రనిని ాలన్ చేసాతరు. Product Backlog
ఐట్మ్ లను ఒక్ రోజు లేద్వ అాంత్క్ాంటే త్కుర వ చినన వర్ర ఐట్మ్ లుగా డీక్ాంపోజ్ (decompose)
చేయడాం ద్వా ర్ ఇది త్రచ్చగా చేయబడుతుాంది. ఇది ఏవిధాంగా చేయబడుతుాంది అనేది
Developer ల యొక్ర పూరి త విచక్షణపై ఆధారరడి ఉాంటుాంది. Product Backlog ఐట్మ్ లను విలువ
యొక్ర Increment లుగా ఎలా మార్చ లో మరెవరూ వ్యరికి చరప రు.
Sprint Goal, Sprint కొరకు ఎాంచ్చకునన Product Backlog ఐట్మ్ లు, మరియు వ్యటిని డెలివర్త
చేయడాం కొరకు ాలన్ లు క్లిసి Sprint Backlog గా రిఫర్ చేయబడతాయ.
ఒక్ నెల Sprint కొరకు Sprint Planning రరిష్ాం
ట గా ఎనిమిది రాంట్ల వరకు టైమ్ బ్యక్ట్
చేయబడుతుాంది. చినన Sprint ల కొరకు, ఈవెాంట్ సాధారణాంగా పటిగా
ట ఉాంటుాంది.
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డైలీ స్కసర మ్ (Daily Scrum)
Sprint Goal దిశ్గా పురోరతిని త్నిఖీ చేయడాం మరియు Sprint Backlogని అవసరమైన విధాంగా
స్వా క్రిాంచడాం, ర్బోయే స్కరణాళికాబదమై
ి న రనిని సరుేబ్యటు చేయడాం డైలీ Scrum యొక్ర ఉద్దశ్
ే య ాం.
డైలీ Scrum అనేది Scrum Team యొక్ర డెవలరర్్ కొరకు 15 నిమిష్వల ఈవెాంట్. సాంకిష్
ల త్
ట ను
త్గి గాంచడాం కొరకు, ఇది స్కసిప ాంట్ యొక్ర స్కరతి రనిదినాం వదే ఒకే సమయాంలో
నిరా హాంచబడుతుాంది మరియు ఉాంచబడుతుాంది. ఒక్వేళ్ Product Ownerలేద్వ Scrum మాసర్
ట Sprint
Backlogలోని ఐట్మ్ లపై యాకివ్
ట గా రనిచేసుతనన ట్య
ల తే, వ్యరు డెవలరర్ లుగా ాల్గాంటారు.
Developers త్మకు కావలసిన నిర్మ ణాం మరియు టెకిన క్ట లను ఎాంచ్చకోవచ్చచ , వ్యరి Daily Scrum,
Sprint Goal దిశ్గా పురోరతిపై దృట ట సారిాంచి, రని యొక్ర మరుసటి రోజు కొరకు ఒక్ కార్య చరణ
స్కరణాళిక్ను ఉత్ప తిత చేసేాంత్ వరకు. ఇది దృటని
ట సృటసు
ట తాంది మరియు స్వా య-యాజమానాయ నిన
మరుగురరుసుతాంది.
Daily Scrum లు క్మూయ నికేష్న్ లను మరుగురరుసాతయ, అడాం
ా కులను గురి తసాతయ, వేరాంగా నిర ణయాలు
తీసుకోవడానిన స్కపోత్్ హసాతయ మరియు రరయ వసానాంగా ఇత్ర మీటిాం్ ల యొక్ర అవసర్నిన
తొలగిసాతయ.
Developers త్మ ాలన్ ని సరుేబ్యటు చేసుకోవడానికి Daily Scrum మాస్కత్మే అనుమతిాంచబడదు. Sprint
యొక్ర మిగిలిన రనిని స్వా క్రిాంచడాం లేద్వ తిరిగి ాలన్ చేయడాం గురిాంచి మరిాంత్ వివరణాత్మ క్
చరచ ల కోసాం వ్యరు రోజాంతా క్లుసుకుాంటారు.

స్కసిప ాంట్ రివ్యయ (Sprint Review)
Sprint Review యొక్ర ఉద్దశ్
ే య ాం Sprint యొక్ర ఫలితానిన త్నిఖీ చేయడాం మరియు భవిష్య తుత
అనుసరణలను నిర్ిరిాంచడాం. Scrum Team త్మ రని యొక్ర ఫలితాలను కీలక్ భారసాా ములకు
అాందిసుతాంది మరియు Product Goal దిశ్గా పురోరతి గురిాంచి చరిచ ాంచబడుతుాంది.
ఈవెాంట్ సమయాంలో, Scrum Team మరియు సేక్ట
ట హోలర్
ా (Stakeholders) లు Sprint లో ఏమి
సాధాంచబడాారు మరియు వ్యరి వ్యతావరణాంలో ఏమి మారిాందనే విష్యానిన సమీక్షిసాతరు. ఈ
సమాచరాం ఆధారాంగా, హాజరైనవ్యరు త్రువ్యత్ ఏమి చేయాలనే ద్వనిపై సహక్రిసాతరు. కొత్త
అవకాశాలను చేరుకోవడాం కొరకు Product Backlogని కూడా సరుేబ్యటు చేయవచ్చచ . Sprint Review
అనేది ఒక్ వరిర ాం్ సెష్న్ మరియు Scrum Team ద్వనిని స్కరజాంటేష్న్ కు రరిమిత్ాం చేయకుాండా
ఉాండాలి.
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Sprint Review అనేది Sprint యొక్ర రెాండవ చివరి ఈవెాంట్ మరియు ఒక్ నెల Sprint కొరకు రరిష్ాం
ట గా
నాలుగు రాంట్ల వరకు టైమ్ బ్యక్ట్ చేయబడిాంది. చినన Sprint ల కొరకు, ఈవెాంట్ సాధారణాంగా
పటిగా
ట ఉాంటుాంది.

స్కసిప ాంట్ రెస్కోసెప కివ్
ట (Sprint Retrospective)
Sprint Retrospective యొక్ర ఉద్దశ్
ే య ాం నాణయ త్ మరియు సమర థత్ను పెాంచే మార్గలను ాలన్
చేయడాం.
Scrum బృాందాం వయ కుత లు, రరసప ర చరయ లు, స్కరస్కకియలు, సాధనాలు మరియు వ్యరి డన్ యొక్ర
నిరా చనానికి సాంబాంధాంచి చివరి Sprint ఎలా సాగిాందో రరిశీలిసుతాంది. త్నిఖీ చేయబడా ఎలిమాంట్
లు త్రచ్చగా రని యొక్ర డొమైన్ ని బటిట మారుతూ ఉాంటాయ. వ్యరిని త్పుప ద్వరి రటిాం
ట చే ఊహలు
గురి తాంచబడతాయ మరియు వ్యటి మూలాలు అనేా టాంచబడతాయ. Scrum బృాందాం Sprint
సమయాంలో ఏమి బ్యగా జరిగిాంది, అది ఏ సమసయ లను ఎదుర్ర ాంది, మరియు ఆ సమసయ లు ఎలా
రరిష్ర రిాంచబడాాయ (లేద్వ లేవు) గురిాంచి చరిచ సుతాంది.
Scrum Team ద్వని సమర థత్ను మరుగురరచడానికి అత్య ాంత్ ఉరయోరక్రమైన మారుప లను
గురి తసుతాంది. అత్య ాంత్ స్కరభావవాంత్మైన మరుగుదలలు సాధయ మైనాంత్ త్ా రగా
రరిష్ర రిాంచబడతాయ. త్దురరి స్కసిప ాంట్ కొరకు Sprint Backlogకు కూడా వ్యటిని జోడిాంచవచ్చచ .
Sprint Retrospective, Sprint ను ముగిాంచిాంది. ఇది ఒక్ నెల Sprint కొరకు రరిష్ాం
ట గా మూడు రాంట్ల
వరకు టైమ్ బ్యక్ట్ చేయబడుతుాంది. చినన Sprintల కొరకు, ఈవెాంట్ సాధారణాంగా పటిగా
ట
ఉాంటుాంది.

స్కసర మ్ క్ళాఖాండాలు (Scrum Artifacts)
Scrum యొక్ర Artifacts రని లేద్వ విలువకు స్కాతినిధయ ాం వహసాతయ. కీలక్ సమాచరాం యొక్ర
ారదరశ క్త్ను రరిష్ాం
ట చేయడానికి అవి రూపాందిాంచబడాాయ. అాందువలన, వ్యటిని త్నిఖీ చేసే
స్కరతి ఒక్ర రికీ అనుసరణకు ఒకే ఆధారాం ఉాంటుాంది.
స్కరతి Artifacts ారదరశ క్త్ను పెాంపాందిాంచే మరియు పురోరతిని కొలవరల దృటని
ట పెాంపాందిాంచే
సమాచర్నిన అాందిాంచేలా చూడటానికి ఒక్ నిబదత్
ి ను క్లిగి ఉాంటుాంది:
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●

Product Backlog కొరకు ఇది స్కపడక్ట ట గోల్స.

●

Sprint Backlog కొరకు ఇది స్కసిప ాంట్ గోల్స.
Increment కొరకు ఇది పూర తయాంది యొక్ర నిరా చనాం.

●

Scrum Team మరియు వ్యరి భారసాా ముల కొరకు అనుభవవ్యదాం మరియు Scrum విలువలను
బలోపేత్ాం చేయడానికి ఈ క్టుటబ్యటుల ఉనికిలో ఉనాన య.

స్కపడక్ట ట బ్యయ క్ట లా్ (Product Backlog)
Product Backlog అనేది స్కపడక్ట ట ని మరుగురరచడాం కొరకు ఏమి అవసరాం అవుతుాందనే ద్వని యొక్ర
ఎమరె ునీ్ , ఆర ార్ చేయబడా ఞబితా. Scrum Team ద్వా ర్ చేరట్బ
ట డా రని యొక్ర ఏకైక్ వనరు ఇది.
ఒక్ Sprint లోరల Scrum Team ద్వా ర్ చేయబడే Product Backlog ఐట్మ్ లు Sprint Planning ఈవెాంట్
లో ఎాంప్తక్ చేయడానికి సిదాం
ి గా ఉనన టులగా భావిాంచబడతాయ. వ్యరు సాధారణాంగా శుదిి చేసిన
కారయ క్లాాల త్రువ్యత్ ఈ సాథయ ారదరశ క్త్ను పాందుతారు. Product Backlog Refinement అనేది,
Product Backlog ఐట్మ్ లను చినన మరిాంత్ ఖచిచ త్మైన ఐట్మ్ లుగా విడగొట్డ
ట ాం మరియు
త్దురరి నిరా చిాంచడాం. వివరణ, స్కక్మాం మరియు సైజు వాంటి వివర్లను జోడిాంచడానికి ఇది ఒక్
నిరాంత్ర కారయ క్లారాం. లక్షణాలు త్రచ్చగా రని యొక్ర డొమైన్ ను బటిట మారుతూ ఉాంటాయ.
రని చేసే Developers సైజ్ కు బ్యధయ త్ వహసాతరు. Product Ownewr, Developersను అర థాం చేసుకోవడాం
మరియు స్కటేడ్ ఆఫ్ లను ఎాంచ్చకోవడాంలో సాయరడట్ాం ద్వా ర్ వ్యరిని స్కరభావిత్ాం చేయవచ్చచ .

నిబదత్
ి : స్కపడక్ట ట గోల్స (Product Goal)
Product Goal అనేది స్కపడక్ట ట యొక్ర భవిష్య తుత సితి
థ ని వివరిసుతాంది, ద్దనికి విరుదాం
ి గా ాలన్ చేయడాం
కొరకు Scrum Team కొరకు టారె గట్ వలే ఇది రనిచేసుతాంది. Product Goal, Product Backlog లో ఉాంది.
Product Goal ని ''ఏది'' నెరవేరుసుతాందో నిరా చిాంచడాం కొరకు మిగిలిన Product Backlogలు
ఉదభ విసాతయ.

స్కపడక్ట ట అనేది విలువను డెలివర్త చేసే వాహనం. ఇది సప ష్మై
ట న సరిహదుేను క్లిగి ఉాంది,
తెలిసిన భారసాా ములు, బ్యగా నిరా చిాంచబడిన వినియోరద్వరులు లేద్వ ఖాతాద్వరులు. ఒక్
ఉత్ప తిత ఒక్ సేవ కావచ్చచ , భౌతిక్ ఉత్ప తిత కావచ్చచ లేద్వ మరిాంత్ నైరూరయ మైనది కావచ్చచ .
Product Goal అనేది Scrum Team యొక్ర ద్దర ఘకాలిక్ లక్షయ ాం. వ్యరు ఒక్ లక్ష్యయ నిన నెరవేర్చ లి (లేద్వ
విడిచిపెటాటలి) మర్క్ లక్ష్యయ నిన చేరట్డా
ట నికి ముాందు.
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స్కసిప ాంట్ బ్యయ క్ట లా్ (Sprint Backlog)
Sprint Backlog అనేది Sprint Goal (ఎాందుకు), స్కసిప ాంట్ కొరకు ఎాంచ్చకునన Product Backlog ఐట్మ్ ల
యొక్ర సెట్ (ఏమిటి), అద్దవిధాంగా Increment (ఎలా) డెలివర్త చేయడాం కొరకు ఒక్ యాక్షన్ ాలన్ తో
కూడి ఉాంటుాంది.
Sprint Backlog అనేది Developers ద్వా ర్ మరియు వ్యరి కొరకు ఒక్ ాలన్. Sprint Goal సాధాంచడాం
కొరకు Sprint సమయాంలో Developers సాధాంచలని ాలన్ చేసే రని యొక్ర అత్య ాంత్ క్నిప్తాంచే,
రియల్స టైమ్ చిస్కత్ాం ఇది. రరయ వసానాంగా, Sprint Backlog మరిాంత్ నేరుచ కోవడాంతో Sprint అాంత్టా
అప్ డేట్ చేయబడుతుాంది. వ్యరు Daily Scrum లో వ్యరి పురోరతిని త్నిఖీ చేయడానికి త్గినాంత్
వివర్లను క్లిగి ఉాండాలి.

నిబదత్
ి : Sprint Goal(Sprint Goal)
Sprimt Goal అనేది Sprint కొరకు ఏకైక్ లక్షయ ాం. Sprint Goal అనేది Developers యొక్ర నిబదత్
ి
అయనరప టికీ, ద్వనిని సాధాంచడానికి అవసరమైన ఖచిచ త్మైన రని రరాంగా ఇది ఫెకిల ్ బిలిటీని
అాందిసుతాంది. Sprint Goal కూడా సమనా యానిన మరియు దృటని
ట సృటసు
ట తాంది, స్కరతేయ క్ చొరవలపై
కాకుాండా క్లిసి రనిచేసేలా Scrum Team ని స్కపోత్్ హసుతాంది.
Sprint Planning ఈవెాంట్ సమయాంలో Sprint Goal సృటాం
ట చబడుతుాంది మరియు త్రువ్యత్ Sprint
Backlog కు జోడిాంచబడుతుాంది. స్కసిప ాంట్ సమయాంలో Developers రనిచేసుతనన పుప డు, వ్యరు Sprint
Goalని మదిలో పెటుటకుాంటారు. ఒక్వేళ్ రని వ్యరు ఊహాంచిన ద్వనిక్ాంటే భినన ాంగా ఉనన ట్య
ల తే,
Sprint Goal పై స్కరభావాం చూరకుాండా స్కసిప ాంట్ లోరల Sprint Backlog యొక్ర రరిధని బేరసార్లు
జరరడానికి వ్యరు Product Owner తో క్లిసి రనిచేసాతరు.

ఇాంస్కకిమాంట్ (Increment)
ఇాంస్కకిమాంట్ అనేది Product Goal దిశ్గా ఒక్ దృఢమైన మటుట ర్య. స్కరతి Increment కూడా
మునురటి అనిన Increment లకు సాంక్లిత్మైనది మరియు పూరి తగా వెరిఫై చేయబడుతుాంది, అనిన
ఇాంస్కకిమాంట్ లు క్లిసి రనిచేసుతనాన యని ధృవీక్రిసుతాంది. విలువను అాందిాంచడాం కొరకు,
ఇాంస్కకిమాంట్ విధగా ఉరయోగిాంచదగినదిగా ఉాండాలి.
Sprint లోరల మలిపు
ట ల్స ఇాంస్కకిమాంట్ లు సృటాం
ట చబడవచ్చచ . ఇాంస్కకిమాంట్ల మొత్తాం Sprint Review లో
స్కరజాంట్ చేయబడిాంది, త్ద్వా ర్ అనుభవవ్యద్వనికి మదతు
ే ఇసుతాంది. అయతే, Sprint ముగియడానికి
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ముాందు వ్యటాద్వరులకు Increment డెలివర్త చేయవచ్చచ . Sprint Reviewను ఎరప టికీ విడుదల చేసే
విలువకు ఒక్ ద్వా రాంగా రరిరణాంచకూడదు.
పూర తయన నిరా చనానికి అనుగుణాంగా లేనట్య
ల తే త్రప రనిని Increment లో భారాంగా
రరిరణాంచలేాం.

నిబదత్
ి : పూరి త చేసిన నిరా చనాం (Definition of Done)
డన్ (Done) యొక్ర నిరా చనాం అనేది, స్కపడక్ట ట కొరకు అవసరమైన నాణయ తా చరయ లను
చేరుకునన పుప డు Imcrement యొక్ర సితి
థ యొక్ర అధకారిక్ వివరణ.
Product Backlog ఐట్మ్ డన్ యొక్ర నిరా చనానిన చేరుకునన మరుక్షణాం, Increment పుటుటతుాంది.
Increment లో భారాంగా ఏ రని పూరి త చేయబడిాందనే ద్వనిపై స్కరతిఒక్ర రికీ ఒక్ భారసాా మయ
అవగాహనను అాందిాంచడాం ద్వా ర్ డన్ యొక్ర నిరా చనాం ారదరశ క్త్ను సృటసు
ట తాంది. ఒక్వేళ్
Product Backlog ఐట్మ్ డన్ యొక్ర డెఫినిష్న్ ని చేరుకోనట్య
ల తే, ద్వనిని Sprint Reviewలో విడుదల
చేయలేాం లేద్వ స్కరజాంట్ చేయలేాం. ద్వనికి బదులుగా, ఇది భవిష్య తుత రరిశీలన కొరకు Product
Backlog కు తిరిగి వసుతాంది.
ఒక్వేళ్ Increment కొరకు చేయబడా నిరా చనాం అనేది సాంస థ యొక్ర స్కరమాణాలోల భారాం అయతే,
అనిన Scrum Team లు కూడా ద్వనిని క్నిష్ాం
ట గా ాటిాంచలి. ఒక్వేళ్ ఇది సాంసాథరత్ స్కరమాణాం
కానట్య
ల తే, స్కపడక్ట ట కొరకు సముచిత్మైన డన్ యొక్ర నిరా చనానిన Scrum Team విధగా సృటాం
ట చలి.
Developers డన్ యొక్ర నిరా చనానికి అనుగుణాంగా ఉాండాలి. ఒక్వేళ్ ఒక్ స్కపడక్ట ట పై బహుళ్ Scrum
Team లు క్లిసి రనిచేసుతనన ట్య
ల తే, అవి రరసప రాం నిరా చిాంచలి మరియు డన్ యొక్ర ఒకే
నిరా చనానిన ాటిాంచలి.
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ముగిాంపు రమనిక్
Scrum ఉచిత్ాం మరియు ఈ గైడ్ లో అాందిాంచబడుతుాంది. Scrum స్కేమ్ వర్ర , ఇక్ర డ వివరిాంచిన
విధాంగా, మారచ లేనిది. Scrum యొక్ర భాగాలను మాస్కత్మే అమలు చేయడాం సాధయ మే
అయనరప టికీ, ఫలిత్ాం Scrum కాదు. Scrum ద్వని సాంపూర ణత్లో మాస్కత్మే ఉనికిలో ఉాంటుాంది
మరియు ఇత్ర రదతు
ి లు, రదతు
ి లు మరియు అభాయ సాలకు క్ాంటైనర్ వల రనిచేసుతాంది.

ఎక్ట నాలడ్ ు మాంట్ లు
జనాం
Scrum కు దోహదరడిన వేలాది మాందిలో, స్కారాంభాంలో కీలక్ాంగా వయ వహరిాంచిన వ్యరిని మనాం
ఏకాకిని చేయాలి: జెఫ్ సదర్లాండ్ జెఫ్ మక్ట కెనాన మరియు ఞన్ సర మిన యోటాలస్ లతో క్లిసి
రనిచేశాడు, మరియు కెన్ ష్వా బర్ మైక్ట సిమ త్ మరియు స్కకిస్ మారి టన్ లతో క్లిసి రనిచేశాడు, మరియు
వ్యరాందరూ క్లిసి రనిచేశారు. త్రువ్యతి స౦వత్్ ర్లోల చలామ౦ది సహాయ౦ చేశారు, వ్యరి
సహాయ౦ లేకు౦డా Scrum నేడునన ౦త్టిలా శుదిి చేయబడదు.

స్కసర మ్ గైడ్ హసర్త
ట
కెన్ ష్వా బర్ మరియు జెఫ్ సదర్లాండ్ 1995లో వో.ఒ.ప్త.ఎస్.ఎల్స.ఎ కానఫ రెన్్ లో Scrum ను
మొదటిసారి సహ-సమరప ణ చేశారు. ఇది త్రప నిసరిగా రత్ కొనిన సాంవత్్ ర్లలో కెన్ మరియు జెఫ్
పాందిన అభయ సనను డాకుయ మాంట్ చేసిాంది మరియు Scrum యొక్ర మొదటి అధకారిక్ నిరా చనానిన
బహరాంరరరిచిాంది.
Scrum గైడ్ Scrum ను జెఫ్ సదర్లాండ్ మరియు కెన్ ష్వా బర్ లు 30-పైచిలుకు సాంవత్్ ర్ల ాటు
అభివృదిి చేసిన, అభివృదిి చాందిన మరియు సుసిర
థ మైనదిగా డాకుయ మాంట్ చేసుతాంది. ఇత్ర
వనరులు Scrum స్కేమ్ వర్ర కు అనుబాంధాంగా ఉాండే నమూనాలు, స్కరస్కకియలు మరియు
అాంత్ర ేృష్టటలను అాందిసాతయ. ఇవి ఉతాప దక్త్, విలువ, సృజనాత్మ క్త్ మరియు ఫలితాలతో
సాంత్ృప్తతని పెాంచ్చతాయ.
Scrum యొక్ర పూరి త చరిస్కత్ మర్క్చోట్ వివరిాంచబడిాంది. ఇది స్కరయతిన ాంచిన మరియు రుజువు
చేయబడిన మొదటి స్కరద్దశాలను గౌరవిాంచడానికి, మేము Individual Inc., Newspage, Fidelity
Investments, and IDX (ఇపుప డు GE Medical) ను గురి తసాతము.

త్రుుమా
డెవలపర్పు అందంచిన అ్లు ఆంగ్ ు వెర్ షన్ నండి ఈ గైడ్ అనవదంచబడింద. ఇప్పర డు, Scrum
Guide తెలుగులోకి అనవదంచబడింద. ఈ అనవాద్నిి Pavana Bandaru చేశార్ప.
(Email: pavana.b0108@gmail.com మరియు LinkedIn: www.linkedin.com/in/pavanabandaru)
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2017 Scrum గైడ్ నుాండి 2020 Scrum గైడ్ కు మారుప లు
ఇాంకా త్కుర వ స్కప్తస్కసిర ప్తవ్
ట (Perspective)
సాంవత్్ ర్లుగా, Scrum గైడ్ కొాంచాం ఎకుర వ Perspective పాందడాం స్కారాంభిాంచిాంది. 2020 వెర షన్ Perspective
లాాంగేా జున తొలగిాంచడాం లేద్వ మృదువుగా చేయడాం ద్వా ర్ Scrum క్నీస త్గినాంత్ స్కేమా ర్ర ా తిరిగి
తీసుకుర్వ్యలని లక్షయ ాంగా పెటుటకుాంది. ఉద్వ: తొలగిాంచబడా Daily Scrum స్కరశ్న లు, ప్తబిఐ ఆస్కటిబ్యయ ట్ (PBI
Attribute)ల చ్చట్టట మత్తబడా భాష్, Sprint Backlog లో రెస్కో ఐట్మ్ ల చ్చట్టట మత్తబడా భాష్, Scrum
కాయ ని్ లేష్న్ సెక్షన్ కు కుదిాంచడాం మరియు మరినిన .

ఒక్ టీమ్, ఒక్ స్కపడక్ట ట పై ఫోక్స్ చేయడాం
PO మరియు Dev టీమ్ మధయ "స్కాకీ్ (Proxy)" లేద్వ "మేము మరియు వ్యరు" స్కరవర తనకు ద్వరితీసిన ఒక్ జటుటలో
ఒక్ స్కరతేయ క్ జటుట అనే భావనను తొలగిాంచడమే లక్షయ ాం. ఇపుప డు ఒకే లక్షయ ాంపై దృట ట సారిాంచిన ఒకే ఒక్ర
Scrum Team ఉాంది, మూడు విభినన రకాల జవ్యబుద్వర్తత్నాంతో ఉాంది: PO, SM, మరియు Developers.

స్కపడక్ట ట గోల్స (Product Goal) రరిచయాం చేయడాం
2020 Scrum గైడ్ ఒక్ పెదే విలువైన లక్షయ ాం దిశ్గా Scrum Team కు దృట ట సారిాంచడానికి ఒక్ Product Goal అనే
భావనను రరిచయాం చేసుతాంది. స్కరతి Sprint కూడా స్కపడక్ట ట ని మొత్తాం Product Goal కు దర గరగా తీసుకుర్వ్యలి.

Sprint Goal కొరకు ఒక్ హోమ్, డన్ (Done) యొక్ర నిరా చనాం, మరియు Product Goal
మునురటి Scrum గైడ్్ Sprint Goal మరియు Definition of Done ను నిజాంగా వ్యరికి ఒక్ గురి తాంపును ఇవా కుాండా
వరి ణాంచరు. అవి పూరి తగా Artifacts కావు కానీ క్ళాఖాండాలకు కొాంత్వరకు జత్చేయబడాాయ. Product Goal
జోడిాంచడాంతో, 2020 వెర షన్ ద్దని గురిాంచి మరిాంత్ సప ష్త్
ట ను అాందిసుతాంది. మూడు Artifacts స్కరతి ఒక్ర టి
ఇపుప డు వ్యటికి 'క్టుటబ్యట్ను
ల ' క్లిగి ఉనాన య. Product Backlog కొరకు ఇది Product Goal, Sprint Backlog కు
Sprint Goal ఉాంటుాంది, మరియు Increment కు డన్ యొక్ర నిరా చనాం ఉాంది (ఇపుప డు కోట్ లు లేకుాండా).
అవి ారదరశ క్త్ను తీసుకుర్వడానికి మరియు స్కరతి Artifacts యొక్ర పురోరతి వైపు దృట ట పెట్డా
ట నికి ఉనికిలో
ఉనాన య.
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స్వా య-ఆర గనైజిాం్ (Organizing) పై స్వా య నిరా హణ
మునురటి Scrum గైడ్్ అభివృదిి బృాంద్వలను స్వా య-నిరా హణ, ఎవరు మరియు ఎలా రని చేయాలో
ఎాంచ్చకోవడాం అని పేర్ర నాన రు. Scrum Team పై మరిాంత్ దృట ట సారిాంచడాంతో, 2020 వెర షన్ స్వా య-నిరా హణ
Scrum బృాంద్వనిన నొకిర చబుతుాంది, ఎవరు, ఎలా మరియు ద్దనిపై రని చేయాలో ఎాంచ్చకుాంటుాంది.

మూడు స్కసిప ాంట్ ాలనిాం్ (Sprint Planning) టాప్తక్ట లు
"ఏమి" మరియు "ఎలా" యొక్ర Sprint Planning అాంశాలకు అదనాంగా, 2020 Scrum గైడ్ Sprint Goal ను
సూచిసూత" ఎాందుకు" అనే మూడవ అాంశ్ాంపై దృట ట పెడుతుాంది.

విసతృత్ స్కపేక్షకుల కొరకు భాష్ యొక్ర మొత్తాం సరళీక్రణ
2020 Scrum గైడ్ అనవసరమైన మరియు సాంకిష్
ల మై
ట న స్కరక్ట్నలను తొలగిాంచడాంతో ాటు ఐటి రనికి (ఉద్వ.
టెసిాం
ట ్, సిసమ్
ట , డిజైన్, ఆవశ్య క్త్ మొదలైనవి) ఏదైనా మిగిలిన నిర్ిరణను తొలగిాంచడాంపై దృట ట
సారిాంచిాంది. Scrum గైడ్ ఇపుప డు 13పేజీల క్ాంటే త్కుర వ.
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