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 هدف

 ( است.Sprint Planningبرنامه ریزی اسپرینت ) جلسات در  از کار ها  چابک  هدف از این دستور العمل مشخص کردن نحوه برآورد

 ساعت یا استوری پوینتنفر 

که  ه  روش سانتی و آشانا برای ما نفر سااتتاز روش های نفر سااتت یا اساتوری پوینت اساتفاده می شاه. کار    یکی معموال برای برآورد از

 هرچند این روش معایب خودش و داره مثل:قابل فهم تره که زمان مورد نیاز برای انجام کار و تخمین می زنه،  

 . سختهاز کارها  یبرخزمانی  قیدق  نیتخم •

زمان  و حقیقت اینکه . هش  ینامعتبر م ن ی، تخمکار را انجام بده  یگهدیه نفر  بزند اما   ن یرا تخم  یپروژه ا  Developer یک اگر •

 .متفاوت خواهد بود سیبرنامه نو ک ی کار براساس سطح تجربه  کیانجام   یبرا از یمورد ن

و   رندیگ  یحالت را در نظر م  نی و فقط بهتر رندیگ  ی را که ممکن است با آن روبرو شوند دست کم م یموانع ی به طور کل افراد •

 . زمان میدن

 زیر در نظر گرفته می شه:  املوت و  زده میشهها  انجام دادن استوری  سختی    بر اساس  تخمیناستوری پوینت    در از طرف دیگه

 ی که باید انجام شهکار  زانیم •

 کار  یدگیچیپ •

 در انجام کار  نانیتدم اطم ای  ریسک  هرگونه •

  یاجازه م  میبه ت  ساهیمقا نیاسات. ا  یپروژه مشاابه قبل  ک یفیچر های  پروژه با    ک یفیچر های   ساهیبر اسااس مقا  اساتوری پوینت  کردیرو

  تساک  یدگیچیکه پ  مشاخص کنن  (numerical)  یمقدار تدده که  د  یاجازه م   در نهایت  خاص را درک کند و  فیچر  ک ی یدهد تا دشاوار

 دهد.  یرا نشان م

 ویژگی های مثبت استوری پوینت:

 با مهارت و تجربه برآوردگر وجود ندارد ی ارتباط  چیه (1

  یمختلف، م  ی، با ساطح مهارت هامیت یهمه اتضااتساک را انجام میده.    یندارد که چه کسا   یبساتگ نیبه ا  اساتوری پوینت  نیتخم

داسااتان    یدگیچیاز اندازه و پ  یتونن درک درساات  یم  میت  کلو   واحد برسااند.  جهینت  ک یو به   ننتوانند درمورد آن با هم بحث ک

 استوری پوینته.  یاصل تیمز  نیا .داشته باشن
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 قابل ردیابی میشهسرعت   (2

محصاو  را    بک الگ چه مقدار از  اساپرینت  ک یتوساعه در    میتو نشاون میده    اندازه گیری سارتته مزایای اساتوری پوینت گرید  دیکل

از هر  بعد رترودر    شااتریبه ساارتت ب  یابیدساات یدر مورد راه ها  میت یاتضااا شااه.باال بردن ساارتت خود  میت هر. هدف انجام داده

 ه.باالتر نیکار مع  ک یو کارآمدتر   عتریانجام سر یبرا  میت  تیظرف ،  هباش  شتریب  میکنن. هرچه سرتت ت  یبحث م  اسپرینت

 نحوه محاسبه استوری پوینت

 پایهشناسایی استوری پوینت  (1

  و  (Done)  انجام شاده فیتعر  یداخل  یکه با اساتانداردها  میکن  یرا جساتجو م  ییابتدا  تساک   ک ی،    اساتوری پوینت پایه  افتنی یبرا

user story  نی. امید  یاختصااص م  ک یو به آن    همطابقت دار ( اساتوری پوینت پایهBase  ).مابقی اساتوری ها بر اسااس   ما خواهد بود

 این پایه خواهد بود.

 ایجاد یک ماتریس برای تیم (2

. ساپس،  میکن  یم  جادیا  سیماتر  ک یمرتبط با آنها    اساتوریهر شاماره دنباله و  ی، برا  یبوناچیف  یبا اساتفاده از اتداد توال  نیهنگام تخم

  اساتوری های ریو ساا  گریکدیبا   اساتوری ها  ساهیمقا ،ها  فیآنها در رد  یو شارو  به دساته بند  میکن  یم یخود را جمع آور اساتوریهمه  

    قرار دارد.استوری پوینت    ک یبا مقدار    سیماتر نیاو  در ا  فیما در رد  استوری پوینت پایهکه    دی. توجه داشته باشمیکن  یم  دهکامل ش
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 مراحل انجام به این ترتیبه:  استفاده می کنیم Planning Poker Estimation کدوم از استوری از روش برای دادن پوینت به هر 

دارد )اپ های زیادی  از کارتها   ی مجموته ابراورد کننده )شامل تیم توسعه و اسکرام مستر(  یک از اتضای تیمهر  •

 موجوده(

 .  کنند ی ها بحث م فیچر ها در مورد  د و  کنن یرا انتخاب م  بک الگموارد براورد کننده  یک از اتضای تیمهر  •

(  ن یهدف تخم جاد یا ی)برا  ی خصوص یک از اتضای تیم ، هربه طور کامل مورد بحث قرار گرفت فیچر ها  ک ی که   یهنگام •

 کند که نشان دهنده برآورد خود باشد  ی را انتخاب م تددی 

،  ن ها مطابقت داشته باش نیاگر همه تخم  ن و  د  یرا همزمان نشان م   شانی خود را زدند ، کارتها ن یهمه تخم ی وقت •

   تیمها متفاوت است ،  نیکه تخم ی کنند. هنگام ی را انتخاب کرده و مراحل مشابه را تکرار م یگریبرآوردکنندگان مورد د

 تا به اتفاق نظر برسند. دکن  یموضو  بحث م  نیدر مورد ا

 منابع:

points -story-with-estimate-to-reasons-https://rubygarage.org/blog/3  

estimation/ -agile-https://www.zoomit.ir/2019/5/22/336255/scrum 

management/estimation-https://www.atlassian.com/agile/project 

https://www.slideshare.net/chris_smith1976/the-art-of-the-retrospective
https://virgool.io/@mohsenahmadi/%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-retrospective-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-ct5xu5hboeao

