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1. மமென்மபபொருள்
திட்டங்கள் பபொதிக்கு மமெல
படுமதபொலவி அமடகின்றன!
நீங்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில்
அமமெரிக்கபொவில் ஒபபொமெபொ மகர் மெருத்தவெக்
கபொப்பீடு திட்டத்மத மசயல்படுத்தவெதில் வெந்த
பிரச்சிமனகள் பற்றி மசய்திகள்
பபொர்த்திருக்கக்கூடும. இத்திட்டத்தின்படி
அமமெரிக்கபொவில் குமறந்த வெருமெபொனம உள்ளை
குடுமபங்கள் HealthCare.gov என்ற
இமணையதளைத்தில் பதிவு மசய்த தனியபொர்
மெருத்தவெக் கபொப்பீடுகமளை ஒப்பிட்டு,
மதர்வுமசய்த வெபொங்கவும மெற்றும அதற்கபொன
அரசபொங்க மெபொனியம மபறவும இயலும. இந்த
திட்டத்தக்கு ஆன மமெபொத்த மசலவு ரூபபொய் 10,000
மகபொடி.

பிரச்சிமனகள் வெந்தவுடன் பல நிபுணைர்கமளைக்
கலந்த ஆமலபொசித்த அதிரடி நடவெடிக்மககள்
எடுத்த சரி மசய்தவிட்டபொர்கள். மகபொஞ்சம
தபொமெதம, நிமறய மசலவு – ஆனபொல் மவெமல
நடக்கிறத. குமறந்த வெருமெபொனம உள்ளை சுமெபொர்
ஒரு மகபொடி குடுமபங்களுக்கு மெருத்தவெக் கபொப்பீடு
கிமடக்கிறத.
ஆனபொல் இங்கிலபொந்தில் National Health Service
(NHS) ஆரமபித்த மநபொயபொளி ஆவெணை அமமெப்புக்கு
(patient record system) அந்த பபொக்கியம
கிட்டவில்மல. கபொர்டியன்
மசய்திப்படி மெக்களுமடய வெரிப்பணைத்தில்
ரூபபொய் 100,000 மகபொடிக்குமமெல் மசலவு
மசய்தபின் மவெமலக்கு ஆகபொத என்று
மகவிடப்பட்டத. ஒப்பிட்டுப்
பபொர்க்கப்மபபொனபொல் மசன்மன மமெட்மரபொ மசலவு
மெதிப்பீடு சுமெபொர் 20,000 மகபொடி ரூபபொய். ஒன்றல்ல,
இரண்டல்ல, ஐந்த மசன்மன மமெட்மரபொக்கள்

கட்டும அளைவு மசலவு. மகவிடப்பட்டபின்
மிச்சம ஒன்றும இல்மல. இததபொன்
விருப்பிற்மகற்ற மமென்மபபொருளின் தனிச்சிறப்பு.
நீங்கள் அமத உடன் பயன்படுத்தவில்மல
என்றபொல் ஜீபூமபபொ மெந்திரம மபபொட்டதமபபொல
மசய்த மசலமவெல்லபொம மெபொயமெபொய்
மெமறந்தவிடும!
இமமெபொதிரி ஒரு மமென்மபபொருள் திட்டத்மத
மபருந்மதபொமக மசலவு மசய்தபின்
மதபொல்வியமடந்த மகவிடுவெத எப்மபபொமதபொ
நடக்கும அரிய விதிவிலக்கபொ?
இல்மல! ஆமலபொசமன நிறுவெனம Standish Groupஇடம 50,000 திட்டங்கள் பற்றிய ஒரு தரவுத்தளைம
உள்ளைத. இவெற்றில் 2003 முதல் 2012 வெமர ரூபபொய்
60 மகபொடிக்கு மமெல் மசலவெபொகும 3500 மபரிய
மமென்மபபொருள் திட்டங்களில் 42% திட்டங்கள்
மகவிடப்பட்டன அல்லத திருமபவும முதலில்
இருந்த புதிதபொகத் மதபொடங்கப்பட்டன. மெற்றும
51% திட்டங்கள் மகடுவில் முடியவில்மல,

மசலவு பட்மஜெட்டுக்கு மமெல் அல்லத
எதிர்பபொர்த்த அளைவில் பயன் தரவில்மல.

இமவெ அரசபொங்க மபபொதத்தமறத் திட்டங்கள்.
மெக்களின் வெரிப்பணைத்தில் லஞ்சம, ஊழைல்
மபபொலிருக்கிறத என்று நீங்கள் நிமனக்கலபொம.
தனியபொர் தமறயும இமத லட்சணைம தபொன்.
•மஹெர்மஷே நிறுவெனம வெட அமமெரிக்கபொவிலும
மெற்ற பல நபொடுகளிலும மிகப் மபரிய
சபொக்மலட் உற்பத்தியபொளைர். 1996-ல் இந்த
நிறுவெனம ஒரு ஆர்டர் எடுத்த நிமறமவெற்றும
புதிய அமமெப்புக்கு மெபொற்றம மசய்ய
ஆரமபித்தத. இதன் விமளைவெபொக ஹெபொமலபொவீன்
திருவிழைபொ மநரத்தில் 600 மகபொடி ரூபபொய்
மெதிப்புள்ளை மிட்டபொய்கமளை ஆர்டர்
மகபொடுத்தவெர்களுக்கு உறுதி மசய்தபடி
அனுப்ப இயலவில்மல.
•மக-மெபொர்ட் அமமெரிக்கபொவில் மிகவும
பிரபலமெபொன சில்லமற விற்பமனயபொளைர். இந்த
நிறுவெனம 2000-ஆம ஆண்டில், 8500 மகபொடி
ரூபபொய் முதலீட்டில் தகவெல் மதபொழில்நுட்ப
நவீனமெயமெபொக்கும திட்டத்மதத்
மதபொடங்கியத. அடுத்த ஆண்மட அதன்

பரபொமெரிப்பு மசலவு மிகவும அதிகம என்பமத
உணைர்ந்த அடுத்த ஒரு விநிமயபொக சங்கிலி
மமெலபொண்மமெ மமென்மபபொருமளை மமெமபடுத்த
இரண்டபொவெத திட்டம 3500 மகபொடி ரூபபொய்
முதலீட்டில் மதபொடங்கப்பட்டத. இந்த
இரண்டு முயற்சிகளிலும பிரச்சிமனகள்
வெந்தன. 2002-ல் திவெபொலபொவெதபொக மக-மெபொர்ட்
மசய்த முடிவில் இந்த இரண்டு
திட்டங்களுக்கும மபரிய பங்கு உண்டு.
பின்னர் இந்த நிறுவெனம 600-க்கும மமெற்பட்ட
கமடகமளை மூடி, 67,000 ஊழியர்கமளை
மவெமலமய விட்டு நீக்கி சியர்ஸ்
நிறுவெனத்தடன் இமணைந்தத.
•பபொஃக்ஸ் மமெயர் அமமெரிக்கபொவில் நபொன்கபொவெத
மபரிய மெருந்தகள் விநிமயபொக நிறுவெனம.
30,000 மகபொடி ரூபபொய் மெதிப்பு. 1993-ல்
மசயல்திறமன அதிகரிக்க ஒரு ERP
அமமெப்பும மெற்றும தபொனியங்கி முமறயில்
கிடங்கும அமமெக்க 200 மகபொடி ரூபபொய்
முதலீட்டில் திட்டங்கள் மதபொடங்கப்பட்டன.

இதன் மநரடி விமளைவெபொக 1996-ல் நிறுவெனமமெ
திவெபொலபொனத.
திட்ட மமெலபொண்மமெ அல்லத நிரலபொக்கம
சரியில்மலயபொ என்று நீங்கள் மகட்கலபொம.
நியபொயமெபொன மகள்வி. ஆற்றலுமடயவெர்கள்தபொன்,
மிகவும ஈடுபபொட்டுடன் மவெமல மசய்தபொர்கள்.
ஆனபொல் அமனவெரும சிறந்த முயற்சிகள்
மசய்தமபபொதிலும மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும
திட்டங்கள் ஏமதபொ கபொரணைத்தினபொல் அடிக்கடி
பிரச்சிமனயில் மூழகுகின்றன.
நீங்கள் இந்த பிரச்சிமனக்கு தீர்வு எங்மக இருந்த
வெந்திருக்கும என்று நிமனக்கிறீர்கள்?
பிரமமெபொண்டமெபொன மதபொல்விகளில் இருந்த
பபொடம கற்ற மபரும நிறுவெனங்கள் அல்லத
அரசுத் தமறகள் அல்லத இத மபபொன்ற பரந்த
பிரச்சிமனகமளை பகுப்பபொய்வு மசய்யும சிறந்த
மமெலபொண்மமெக் கல்வி நிறுவெனங்களில் இருந்த
என்றுதபொமன? இல்மல. இதற்கபொன தீர்வு சில
எதிர்பபொரபொத மவெறு இடங்களிலிருந்த வெந்தத.

என்ன தீர்வு, எங்மக இருந்த வெந்தத என்று
பபொர்க்கும முன் நபொம மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும
திட்டங்கள், குறிப்பபொக மபரிய திட்டங்கள்
எப்படி நிர்வெகிக்கப்பட்டன, இன்றும
நிர்வெகிக்கப்படுகின்றன என்பமத இந்த
“மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும விந்மதயுலகம”
மதபொடரில் ஆரபொய்மவெபொம.
உங்களுக்குத் மதரிந்த எந்த மமென்மபபொருள்
திட்டத்திலபொவெத பிரச்சிமனகள் வெந்ததண்டபொ?
கீமழை உள்ளை கருத்தப்மபட்டி மூலம உங்கள்
எண்ணைங்கமளைப் பகிர்ந்த மகபொள்ளுங்கள்.
மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும திட்ட
அணுகுமுமறகளில் என்ன குமறபபொடு மெற்றும
வித்தியபொசமெபொகமெபொகவும, சிறப்பபொகவும எப்படி
மசய்யலபொம என்று என் கூட மசர்ந்த ஆய்வு
மசய்ய வெபொருங்கள்.

நன்றி,
இரபொ. அமசபொகன்
Ashok Ramachandran,
ashokramach@gmail.com

2. மமென்மபபொருள்
மதமவகள் மதரிவது
என்பது மூடுபனியில
நடப்பது மபபொன்றது!
மபபொதவெபொக ஒரு மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும
திட்டத்தில் பின்வெரும முக்கிய கட்டங்கள்
உண்டு:
1.மதமவெப்பட்டியல் திரட்டுதல்
2.வெடிவெமமெத்தல்
3.நிரலபொக்கல்
4.மசபொதித்தல்
5.நிறுவுதல்

மமென்மபபொருள் திட்டங்களில் பிரச்சிமன முதல்
கட்டத்திமலமய மதபொடங்குகிறத. முதல்
மகபொணைல் முற்றிலும மகபொணைல் என்ற பழைமமெபொழி
இதற்கு முற்றிலும மபபொருந்தம.
கணினி தகவெல் அமமெப்புகள் இதழில்
மவெளியபொன ஆரபொய்ச்சியின்படி 90% மபரிய
மமென்மபபொருள் திட்டங்களில் மதபொல்விக்கு
மூலகபொரணைம மமெபொசமெபொன மதமவெகள் பட்டியல்
திரட்டுதல்தபொன்.
இமமெபொதிரி மமெபொசமெபொன மதமவெகள் திரட்டுதலின்
முக்கிய விமளைவு scope creep. PMBOK (Project
Management Body of Knowledge) என்பத சுமெபொர் 600
பக்கங்கள் மகபொண்ட திட்ட மமெலபொளைர்கள்
அடிக்கடி எடுத்த படித்தப் பபொர்க்கும
பஞ்சபொங்கம. PMBOK படி, scope creep-ன்
வெமரயமற என்ன என்று பபொர்ப்மபபொம. scope creep
என்பத வெபொடிக்மகயபொளைரின் எழுத்தமூல
ஒப்புதல் இல்லபொமெலும திட்டக்மகடு, மசலவுகள்,
மெற்றும குழு உறுப்பினர்களின் மவெமலச்சுமமெ

மீத ஆகும விமளைவுகள் பற்றி ஆரபொயபொமெலும
மமென்மபபொருளில் அமசங்கமளை மமெலும மமெலும
ஏற்பமதயபொகும.
திட்டத்மத ஆரமபித்த பின் எந்த மெபொற்றங்களும
மசய்யக்கூடபொத என்று மசபொல்லவில்மல. மவெமல
மசய்யத் மதபொடங்கியபின் மெபொற்றங்கள் மசய்தபொல்
மசய்த மவெமலமய மெபொற்றி அதிக மசலவில்
மெறுமவெமல நிமறய மசய்ய மவெண்டி வெரும.
எனமவெ, மிகவும அவெசிய மெபொற்றங்கள் மெட்டுமமெ
மகட்க மவெண்டும. முமறயபொன வெழி மூலம
மகட்க மவெண்டும. மெற்றும திட்டக் குழுவிடம
இமமெபொதிரி மகபொரிக்மககளைபொல் திட்டக்மகடு,
மசலவுகள், மெற்றும குழு உறுப்பினர்களின்
மவெமலச்சுமமெ மீத ஆகும விமளைவுகமளை
ஆரபொய்ந்த வெபொடிக்மகயபொளைருக்கு மீண்டும
மெதிப்பீடுகள் வெழைங்க ஒரு மசயல்முமற இருக்க
மவெண்டும. இந்தக் கூடுதல் மசலமவெயும,
திட்டக்மகடுவில் தபொமெதத்மதயும
வெபொடிக்மகயபொளைர் ஏற்றுக்மகபொண்டபொல், திட்ட

மமெலபொளைர் அதன்படி திட்டத்மதத் திருத்தி
அமமெக்க மவெண்டும.
ஆனபொல் நடப்பமதப் பபொர்த்தபொல் இமதல்லபொம
கனவுக்கபொட்சி மபபொலில்மல?
ஆமலபொசமன நிறுவெனம Standish Group-ன் 2004
அறிக்மகயின்படி மதபொல்வியுற்ற திட்டங்களில்
80% மதமவெப்பட்டியல் திரட்டுதல்
பிரச்சிமனயும அதனபொல் வெந்த scope creep-ம தபொன்.
Computerworld மசய்தி இதழ எடுத்த கருத்தக்
கணிப்பில் 160 தகவெல் மதபொழில்நுட்ப
நிபுணைர்களில் 80% நபர்கள் scope creep
“எப்மபபொதம” அல்லத “அடிக்கடி”
வெந்தவிடுகிறத என்று குறிப்பிட்டுள்ளைபொர்கள்.
அவெர்கள் மகபொடுத்த கபொரணைங்கள் (பல மதர்வு):
•44% மமெபொசமெபொன மதமவெகள் பட்டியல்.

•36% புதிய மசயலியில் பயனர்களுக்குப்
பரிச்சயமில்மல.
•28% திட்டங்கள் நீண்ட கபொலம எடுத்ததபொல்
மதமவெகமளை மெபொறிவிட்டன.
•22% பயனர் எதிர்பபொர்ப்மப தயபொர் மசய்யத்
தவெறியத.
•19% ஆரமப கட்டங்களில் பயனர்கமளை
ஈடுபடுத்தத் தவெறியத.
பயனர்களிடமிருந்த நல்ல உள்ளீடு இருந்தபொலும
அவெற்மற நன்கு பகுப்பபொய்வு மசய்தபொலும ஒன்று
மெட்டும நிச்சயம. பயனர்கள் தங்களுக்கு என்ன
மவெண்டும என்று மதரியும என்று
நிமனக்கிறபொர்கள். ஆனபொல் அவெர்கள்
மசயலிமயப் பபொர்த்த பயன்படுத்தத்
மதபொடங்குமமபபொததபொன் தங்களுமடய மதமவெ
உண்மமெயில் என்ன என்று புரிந்த மகபொள்ளை
ஆரமபிக்கிறபொர்கள். மமென்மபபொருள் மதமவெகள்

மதரிவெத என்பத மூடுபனியில் நடப்பத
மபபொன்றத. தூரத்திலிருந்த பபொர்த்தபொல்
மெங்கலபொகத்தபொன் மதரியும. அருகில் மநருங்க
மநருங்க மிகத் தல்லியமெபொகத் மதரியத்
மதபொடங்கும.

அவெர்கள் முன்னர் பயன்படுத்தபொத ஒரு புதிய
மசயலி உருவெபொக்கும மபபொத இத குறிப்பபொகப்
மபபொருந்தம. வெமரபட பயனர் இமடமுகப்பு
(GUI) இருந்தபொல் இன்னும மிக்கப் மபபொருந்தம.
மபருமபபொலும எல்லபொ மமென்மபபொருள்
திட்டங்களும இந்த இரண்டில்தபொமன
அடங்குகின்றன?
பல மமென்மபபொருள் திட்டங்களில் நபொம
எதிர்மகபொள்கின்ற இக்கட்டபொன நிமலமமெ
இததபொன். புதிதபொகத் மதரியவெந்த மதமவெகமளைப்
புறக்கணித்த விட்டு ஒப்பந்த ஆவெணைங்கள் படி
மசய்த பயனர்களுக்கு மிகத் மதமவெயபொன
அமசங்கமளை விட்டு விடுவெதபொ? அல்லத
மதமவெயபொன மெபொற்றங்கள் மசய்த திட்டத்தின்
மசலவும அதிகமெபொகி திட்டக்மகடுவில்
முடிக்கவும முடியபொமெல் திணைறுவெதபொ?
நபொன் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில் பிரச்சிமன
மதபொடங்குகிறத என்றபொ மசபொன்மனன்?
உண்மமெயில் திட்டம தவெங்கும முன்னமர,
திட்டத்தக்கு ஒப்புதல் மபற மெதிப்பீடு

தயபொரிப்பதிமலமய சிக்கல் ஆரமபம. அத எப்படி
என்று அடுத்த கட்டுமரயில் கபொண்மபபொம.
scope creep-க்கு தமிழைபொக்கம மதமவெ. Feature creep,
scope change என்றும மசபொல்கிறபொர்கள். இமதபொ
இரண்டு முயற்சிகள்:
நகரும குறியிலக்கு: ‘moving target’-க்கு அருகில்
வெருகிறத.
ஊதிப் மபருக்கும மசயற்பரப்பு: Ballooning scope.
இத ‘creep’ ஒத்த குமறயபொன உட்மபபொருமளை
வெழைங்குகிறத. ஆனபொல், சிறித நீளைமெபொக இல்மல?
கீமழை உள்ளை கருத்தப்மபட்டியில் உங்கள்
பரிந்தமரகமளைப் பகிர்ந்த மகபொள்ளுங்கள். குழுச்
சிந்திப்பில் மபபொருத்தமெபொனமதபொரு மசபொற்மறபொடர்
உருவெபொக்குமவெபொம.

3. எருமமெ மெபொட்மடத்
தண்ணீரில மபபொட்டு விமல
மபசுவது மபபொல!
என் தந்மத ஒரு மநற்பயிர் விவெசபொயி. ஏதபொவெத
முழுப் பரிமெபொணைம மதரியபொத விஷேயங்கமளைப்
பற்றிப் மபசுமமபபொத, “எருமமெ மெபொட்மடத்
தண்ணீரில் மபபொட்டு விமல மபசுவெத மபபொல”
என்று உபமெபொனம கூறுவெபொர். மபருமபபொலபொன
மமென்மபபொருள் மெதிப்பீடும, மபரப் மபச்சும
எருமமெ மெபொட்மடத் தண்ணீரில் மபபொட்டு விமல
மபசுவெத மபபொலத்தபொன் நடக்கிறத. நீங்கள் ஒரு
விற்பமனயபொளைரபொக இருந்தபொல் அந்த திட்டத்மத
மெதிப்பீடு மசய்தபொல்தபொன் நீங்கள் ஒரு விமல
மசபொல்ல முடியும. நீங்கள் வெபொடிக்மகயபொளைரபொக
இருந்தபொல் இத்திட்டத்தக்கு ஆகும முதலீடு
என்ன, வெருமெபொனம என்ன என்று பபொர்த்தத்தபொமன
திட்டத்மதத் மதபொடருவெதபொ மவெண்டபொமெபொ என்று
ஒரு முடிவு எடுப்பீர்கள்?

ஒரு கட்டிடத்தின் வெடிவெம, மெபொடிகள், அமறகள்
எண்ணிக்மக மெற்றும மவெறு பல
மெபொறுபட்டபொலும, பரவெலபொக இமவெகளின்
மெத்தியில் ஒரு அலகு மபபொதவெபொக உள்ளைத. அத
சதர அடியில் கட்டிடத்தின் பரப்பளைவு.
வெடிவெமமெப்பு மசய்யும முன்னமர ஒரு
குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தரத்தில்
கட்ட ஒரு சதர அடிக்கு இன்னத மசலவெபொகும
என்று மதபொரபொயமெபொன மெதிப்பீடு கட்டிடப்
மபபொறியபொளைர்களைபொல் தர முடியும. நபொம ஒரு
கட்டிடத்மதக் கட்டுவெத மபபொல் மமென்மபபொருள்
திட்டங்கமளை மமெலபொண்மமெ மசய்யப்
மபபொகிமறபொம என்றபொல் நமெக்கு ஒரு மபபொதவெபொன
அலகு மதமவெ.

மமென்மபபொருளுக்கு மவெவ்மவெறு மபபொத
அலகுகள் முயற்சி மசய்யப்பட்டன. அவெற்றில்
முதலில் வெந்தத நிரலின் மூல வெரிகள் SLOC
(source lines of code). இத திட்டத்தின் மூல
நிரலில் ஆவெணை வெரிகமளைத் தவிர்த்த மெற்ற
வெரிகளின் எண்ணிக்மக. ஆனபொல் ஒரு மமெபொழியில்
10 வெரிகளில் எழுதவெமத மெற்மறபொரு மமெபொழியில்
15 வெரிகளில் எழுத மவெண்டியிருக்கலபொம.
மமெலும ஒமர மமெபொழியில் திறமமெயபொன
நிரலபொளைர்கள் குமறந்த வெரிகள் மகபொண்டு அமத
மசயல்பபொட்மட உருவெபொக்க முடியும. 1982-ம
ஆண்டு முதன்முதலில் மசய்த ஆப்பிள் மமெக்
கணினி மமென்மபபொருள் இறுதி வெடிவெம
மகபொடுக்கும மநரம. திட்ட மமெலபொளைர்கள்
நிரலபொளைர்கமளை எழுதிய நிரல் வெரிகளின்
எண்ணிக்மகமய ஒவ்மவெபொரு வெபொரமும
சமெர்ப்பிக்க வெற்புறுத்தினர். பில் அட்கின்சன் இத
அசட்டுத்தனம என்று நிமனத்தபொர். ஒரு வெபொரம
QuickDraw-வில் 2000 வெரிகமளைக் குமறத்த ஆறு
மெடங்கு மவெகமெபொக ஓடச்மசய்தபொர். அந்த வெபொரம

அவெர் படிவெத்தில் “-2000” என்று எழுதினபொர்.
அதன் பின் மமெலபொளைர்கள் படிவெத்மத நிரப்ப
மவெண்டும என்று மகட்பமத நிறுத்தி விட்டனர்!
முயற்சியின் உள்ளீட்டு அளைவுக்குப் பதிலபொக
முடித்த மவெமலயின் மவெளியீட்மட
அளைவிடுவெமத முக்கியம. மசயல்பபொட்டு
புள்ளிகள் (Function Points) என்பத ஒரு மசயலி
ஒரு பயனருக்கு எவ்வெளைவு மவெமலகள் மசய்யப்
பயன்படுகிறமதபொ அதன் அலகு. இதற்கு நன்கு
நிறுவெப்பட்ட தரங்கள், நல்ல குறிப்பு மகமயடு,
மெற்றும பயிற்சியபொளைர்களுக்கு சபொன்றிதழ
முதலியன உள்ளைன. ஆனபொல் கடந்த 15
ஆண்டுகளில், மசயல்பபொட்டு புள்ளிகமளை 10%க்கும குமறவெபொன நிறுவெனங்களும
திட்டங்களுமமெ பயன்படுத்தகின்றனர்.
மமென்மபபொருளின் அளைமவெ மெதிப்பீடு மசய்ய
விற்பமனயபொளைர் கணிசமெபொன மநரமும
உமழைப்பும மபபொட்டு ஈடுபட்டபொல் மெட்டும
மபபொதபொத. வெபொடிக்மகயபொளைரும கணிசமெபொன
மநரமும உமழைப்பும மபபொட்டு ஈடுபட

மவெண்டும. முக்கியமெபொக வெணிக பிரச்சிமன
என்ன, அந்த பிரச்சிமனமய தீர்ப்பதற்கு என்ன
மமென்மபபொருள் மசயலி மவெமலக்கு ஆகும என்ற
முன்மயபொசமன உள்ளை மூத்த நிர்வெபொகிகள் தங்கள்
மதமவெகமளை வெழைங்க கணிசமெபொன மநரத்மத
ஒதக்க மவெண்டும. இத மபருமபபொலும
நடப்பதில்மல. ஆனபொல் மபருமபபொலபொன
மமெல்மெட்ட நிர்வெபொகிகமளைபொ மரபொமபவும
மமெனக்மகடபொமெல் மநரமும எடுக்கபொமெல்
மெந்திரக்மகபொமல அமசத்த உடன் மெதிப்பீடு
தரமவெண்டும என்று எதிர் பபொர்க்கிறபொர்கள்.
இந்த கபொரணைத்தபொல் மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும
முயற்சி அளைமவெ மெதிப்பிடுவெத மபருமபபொலும
நிபுணைர்கள்தபொன் குத்தமெதிப்பபொகச் மசய்கிறபொர்கள்
என்று மவெளியிடப்பட்ட ஆய்வுகள்
கூறுகின்றன. ஆனபொல் நிபுணைர்கள் மவெகுசீக்கிரம
மவெமலமய முடித்தவிட முடியும என்ற தளைரபொ
நமபிக்மகயுடமன மெதிப்பீடுகள் மசய்கின்றனர்.
மமெலும பல நிரலபொளைர்கள் இயலக் கூடிய
மெதிப்பீடுகள் மசய்தபொல் தபொங்கள்

மசபொமமபறிகளைபொகமவெபொ அல்லத
திறனற்றவெர்களைபொகமவெபொ மதபொன்றலபொம என்று
பயப்படுகிறபொர்கள் மபபொலிருக்கிறத. அல்லத
அவெர்கள் கணைக்கில், மமென்மபபொருமளை
மசபொதிக்கவும, கண்கபொணிக்கவும,
கட்டமமெக்கவும, நிறுவெவும,
ஆவெணைப்படுத்தவும, பரபொமெரிக்கவும
மதமவெப்படும உமழைப்மபயும மநரத்மதயும
எடுத்த மகபொள்வெதில்மல மபபொல்
மதரிகிறத. நிரலபொளைர்களும மதபொழில்நுட்ப
நிபுணைர்களும திருமபத் திருமப மமென்மபபொருள்
உருவெபொக்கத் மதமவெப்படும முயற்சிமயயும
மநரத்மதயும குமறத்மத மெதிப்பீடு
மசய்கின்றனர்.
மமெலும மதபொழில்நுட்பம மெபொறுவெதபொல்
பணித்திட்டத்தக்கு எழும இடர்கமளை
நிபுணைர்கள் கணைக்கில் எடுப்பதபொகத்
மதரியவில்மல. நிரல் எழுதத் மதபொடங்கிய
பின்தபொன் நமெக்கு வெடிவெமமெப்பில் உள்ளை
தவெறுகள் மபருமபபொலும மதரிய வெரும.

இமதவிடக் மகபொடுமமெ என்னமவென்றபொல் திட்ட
இறுதியில் மசயல்திறன் மசபொதமன மதபொடங்கிய
பின் மதரிய வெருவெத.
எடுத்தக்கபொட்டபொக ஆயிரக்கணைக்கபொன
பயனர்களுக்கு ஆதரவு தரமவெண்டிய ஒரு ஊதிய
திட்டம. மவெறும பத்த பயனர்கள் மகபொண்டு
மசபொதமன மசய்தமபபொத ஆமமெ மவெகத்தில்தபொன்
நகர்ந்தத. முழுத் திட்ட மவெமலயும மசய்த பின்,
இரண்டு ஆண்டுகளைபொக வெபொடிக்மகயபொளைர் மெற்றும
விற்பமனயபொளைர் இருவெருக்கும மபரும இழைப்பு
ஆன பின், ரத்த மசய்யப்பட்டத.
மதபொழில்நுட்பங்கள் உயர்வெதம தபொழவெதம,
இயக்கமுமறமமெ மவெளியீடுகள், பபொதகபொப்பு
பிரச்சிமனகள், மசமவெயளிக்கும நிறுவெனங்கள்
வெபொங்கப்படுவெதம திவெபொலபொவெதம முதலபொக
திட்டத்தக்கு இடரபொக வெரக்கூடிய மதபொழில்நுட்ப
நிகழச்சிகள் அடிக்கடி நடந்தமகபொண்டுதபொமன
இருக்கின்றன?
மமெலும மமென்மபபொருள் நிரல்களின்
ஒட்டுமமெபொத்த அளைவு சமபந்தப்பட்டவெர்களுக்கு

மிகவும புரியபொத புதிரபொகமவெ இருக்கிறத.
எடுத்தக்கபொட்டபொக நீங்கள் ஒரு 6 அமறகள் உள்ளை
2 மெபொடி வீடு கட்ட திட்டம மபபொடுகிறீர்கள் என்று
மவெத்தக்மகபொள்மவெபொம. நீங்கள், உங்கள் கட்டிடக்
கமலஞர், கட்டிடப் மபபொறியபொளைர்,
ஒப்பந்தக்கபொரர், ஆசபொரி, மகபொத்தனபொர், சித்தபொள்
முதல் உங்கள் குடுமபத்தபொர் வெமர
எல்மலபொருக்கும ஓரளைவுக்கு அமத உத்மதச
அளைவுதபொன் மெனதிலிருக்கும. ஆனபொல்
மமென்மபபொருள் உருவெமில்லபொதத, எளிதில்
உணைர்ந்தறிய முடியபொதத.
மமெலும இமத சிக்கலபொக்குமபடி, ஒரு ஒற்மற
திறமமெயபொன நிரலபொளைர் இரபொப்பகலபொக உமழைத்த
மிகவும விமரவில் ஒரு மிகப் மபரிய முழு
மசயலிமய உருவெபொக்க முடியும. ஒரு மதபொழிலபொளி
தனியபொக ஒரு முழுக் கட்டடத்மதயும கட்ட
முயலுவெமத இத்தடன் ஒப்பிட்டுப் பபொருங்கள்.
எவெரும 6 மெபொதங்களில் ஒரு பிரமமெபொண்டமெபொன
கட்டிடத்மத கட்டச் மசபொல்லி ஒரு சிறிய
ஒப்பந்ததபொரரிடம மகட்க மெபொட்டபொர்கள். ஆனபொல்

இதன் விமளைவெபொக வெபொடிக்மகயபொளைர்கள் அடிக்கடி
மமென்மபபொருள் நிறுவெனங்கமளை
பிரமமெபொண்டமெபொன கட்டிடத்தக்குச் சமெமெபொன
மமென்மபபொருள் பணிமய மசய்ய
எதிர்பபொர்க்கிறபொர்கள்.
ஆக மமென்மபபொருள் திட்டங்கமளை மெதிப்பீடு
மசய்யும மபபொதம, முதலீடு மசய்ய
முடிமவெடுக்கும மபபொதம, மபரம மபசும
மபபொதம, ஒப்பந்தம மசய்யும மபபொதம எருமமெ
மெபொட்மடத் தண்ணீரில் மபபொட்டு விமல மபசுவெத
மெட்டும அல்ல, அத எருமமெ மெபொடபொ,
கபொண்டபொமிருகமெபொ, யபொமனயபொ என்று கூட
சரியபொகத் மதரியபொமெல்தபொன்
மபசிக்மகபொண்டிருக்கிமறபொம!

4. திட்டம் 40% முடிந்தும்
நிரல ஒரு வரி கூட இலமல
ஆனபொல ஆவணங்கமளபொ
ஒரு அடுக்கு!
நபொன் அப்மபபொத அமமெரிக்கபொவில் ஒரு மெத்திய
அரசபொங்கத் தமறயில் ஆமலபொசகரபொக இருந்மதன்.
கூடிப்மபச மசன்றிருந்த திட்ட இயக்குனர்
அப்மபபொழுததபொன் திருமபி வெந்திருந்தபொர்,
அதிர்ச்சியுடன் கபொணைப்பட்டபொர். அந்த
நிகழச்சியில் நடந்தத பற்றி யபொரிடமெபொவெத
மசபொல்லபொ விட்டபொல் மெண்மட மவெடித்த விடும
நிமலயில் இருந்தபொர். ஒப்பந்தக்கபொரர்கள்
உருவெபொக்கிய மமென்மபபொருமளைக் கபொட்டி, விளைக்கி,
மகபொண்டு மசர்க்க வெந்திருந்தனரபொம.
ஒப்பந்தத்திலுள்ளை மதமவெப் பட்டியல்படி
மூன்று ஆண்டுகளைபொகக் கடுமமெயபொக உமழைத்த

உருவெபொக்கியமதன்று கூறினபொர்களைபொம.
மசயல்முமறக்கபொட்சியின் இறுதியில்
வெபொடிக்மகயபொளைர் அணி, “இதவெல்ல நபொங்கள்
மகட்டத” என்று கூறி அந்த முழு
விநிமயபொகத்மதயும அறமவெ நிரபொகரித்த
விட்டனரபொம.
மமென்மபபொருள் திட்டங்களில் இத மபபொன்ற
மபரும மநருக்கடிகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன என்று
புரிந்த மகபொள்ளை நபொம அருவி மசெயலமுமற
(Waterfall Method) என்றபொல் என்ன, அத
எங்கிருந்த வெந்தத, எப்படி மவெமல
மசய்கிறமதன்று மதரிந்த மகபொள்ளை மவெண்டும.
உற்பத்தி மெற்றும கட்டுமெபொன மதபொழில்தமற
திட்டங்களில் இந்த மசயல்முமற உருவெபொனத.
இத் மதபொழில்தமறகளில் மவெமலமய ஒரு முமற
மசய்த பிறகு அமத மெபொற்றியமமெப்பத சில
சமெயம சபொத்தியமமெயில்மல. மெற்ற சமெயங்களில்
சிறு மெபொற்றங்கள் கூட அதிக மநரம எடுக்கும,
அநியபொய மசலவு மவெக்கும. எடுத்தக்கபொட்டபொக,
கபொன்கிரீட் மபபொட்ட பின்னர் வெடிவெமமெப்மப

மெபொற்ற விருமபினபொல் எப்படி மசய்வெமதன்று
எண்ணிப் பபொருங்கள்.
இப்படி இருக்குமமபபொத வெடிவெமமெப்மப
முற்றிலும திருப்தியபொக முடித்த
வெபொடிக்மகயபொளைரிடம மகமயழுத்தம வெபொங்கிய
பின் கட்டுமெபொன மவெமலமயத்
மதபொடங்குவீர்களைபொ? அல்லத கட்ட ஆரமபித்த
பின் திருமபிச் மசன்று வெடிவெமமெப்மபக்
மகபொஞ்சம அழைகு படுத்தவீர்களைபொ?
மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கத்தில் இமதத்தபொன்
நபொம அருவி மசெயலமுமற என்கிமறபொம.
ஏமனன்றபொல் இதில் முன்மனற்றம ஒவ்மவெபொரு
கட்டத்திலும கீழமநபொக்கி படிப்படியபொக அருவி
மபபொன்று பபொய்கிறத. ஒவ்மவெபொரு கட்டத்மதயும
ஒரு முமறக்கு இரண்டு முமற சரிபபொர்த்த
விட்டுத்தபொன் அடுத்த கட்டத்தக்குச் மசல்வீர்கள்.
முன்னபொல் முடித்த கட்டத்தக்கு ஒரு மபபொதம
திருமபிச் மசல்ல மெபொட்டீர்கள்.

commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterfall_model_
%281%29.svg
மமென்மபபொருள் திட்டங்கள் ஆரமபித்த கபொலத்தில்
திட்ட மமெலபொளைர்களும மூத்த நிர்வெபொகிகளும
இந்த முமறயில் மெற்ற பல திட்டப்பணிகமளை
நிர்வெகித்த அனுபவெம மபற்றிருந்தனர். மமெலும,

இவெர்களுக்கு பரிச்சயமெபொன, வெழைக்கமெபொகப்
பயன்படுத்தம திட்ட மமெலபொண்மமெக்கபொன
மமென்மபபொருட்களில் இந்தச் மசயல்முமற
உள்ளிடப்பட்டு இருந்தத. ஆகமவெ இந்தச்
மசயல்முமறமயமய இயல்பபொகப் பின்பற்றினர்.
இத மபபொதபொமதன்று பல ஆண்டுகளுக்கு முன்
மசய்த ஒரு ஆரபொய்ச்சியின்படி மமென்மபபொருள்
உருவெபொக்கும மபபொத ஆரமப கட்டங்களில் ஒரு
வெழுமவெ நீக்குவெத எளித, ஆமகயினபொல்
அதற்கபொன மசலவும குமறவு. அமத வெழுமவெ
பின்னர் வெரும கட்டங்களில் நீக்க 50 முதல் 200
மெடங்கு அதிக மசலவெபொகலபொம என்ற முடிவு
மவெளி வெந்தத. ஆனபொல் இந்த ஆரபொய்ச்சி FORTRAN
மெற்றும COBOL மமெபொழிகளில் நிரலபொக்கம எழுதி,
தமளையிடப்பட்ட அட்மடகளில் உள்ளீடு மசய்த
கபொலத்தில் நடந்தத. இந்த மமெபொழிகமளை
அப்மபபொத மதபொகுப்பதம, மசபொதமன மசய்வெதம
மிக மமெதவெபொகத்தபொன் நடக்கும, அதற்கபொன
மசலவும அதிகம. எனினும இத எக்கபொலத்திலும
எமமமெபொழிக்கும மபபொருந்தம என்று பரவெலபொக

நமபப்பட்டத. இதன் கபொரணைமெபொக முன்னபொல்
உள்ளை கட்டங்களில் வெழுக்கள் ஏற்டபொமெல் இருக்க
பகீரதப் பிரயத்தனம மசய்தனர்.
மமெற்கண்ட கபொரணைங்களைபொமலபொ, அல்லத
அரசபொங்க வெமக எழுத்தமூல ஒப்பந்தங்கள்
மசயல்படுத்தவெத எளிதபொக இருக்கும
என்மறபொ மமென்மபபொருள் மகபொள்முதலுக்கு அருவி
மசயல்முமறமயமய பின்பற்றுவெமதன
அமமெரிக்க அரசபொங்க பபொதகபொப்புத் தமற முடிவு
மசய்தத. மெற்ற அரசபொங்கத் தமறகளும, மபரிய
நிறுவெனங்களும பின் மதபொடர்ந்தன. இதமவெ
மமெமலபொங்கிய மசயல்முமறயபொக நிமலமபற்றத.
மபபொதவெபொக நமடமுமறயில், அருவி முமற
எப்படி மசயல் பட்டத என்று பபொர்ப்மபபொம.
இதன் முதல் படியபொக மதமவெகள் பட்டியல்
தயபொர் மசய்த வெபொடிக்மகயபொளைர்கள் அதில்
மகமயழுத்திட்டு ஒப்புதல் மகபொடுத்த
விட்டபொர்கள் என்று மவெத்தக்மகபொள்மவெபொம.
திட்ட மமெலபொளைர்கள் மதபொழில்நுட்ப குழுவுடன்

அமெர்ந்த முழுத் திட்டத்மதயும முடிக்க
என்மனன்ன மவெமலகள் மசய்ய மவெண்டும,
அமவெ ஒவ்மவெபொன்றுக்கும எவ்வெளைவு மநரம
எடுக்குமமென்ற பட்டியல் தயபொர் மசய்வெர். இமத
பணிக் கூறுகள் அமமெப்பு (Work breakdown
structure) என்று மசபொல்கிமறபொம. இத்தடன் இப்
பணிகளின் சபொர்புநிமலமயயும (dependency)
குறிப்மபடுக்க மவெண்டும. அதபொவெத ஒரு
பணிமய ஆரமபிக்கும முன் அத சபொர்ந்திருக்கும
எந்மதந்த பணிகள் முடிந்திருக்க மவெண்டும
என்பத. எடுத்தக்கபொட்டபொக, சுவெற்றில் மவெள்மளை
அடிக்கும முன் சிமமெண்ட் பூசிக் கபொய்ந்திருக்க
மவெண்டும அல்லவெபொ? என்னதபொன் அவெசரம
என்றபொலும இமத மெபொற்றிச் மசய்ய முடியபொமத.
அடுத்த பணியபொளைர்கள் ஒதக்கீடும (resource
allocation) மசய்வெர்.
மமெபொத்த திட்டத்தக்கும இவ்வெபொறபொன எல்லபொ
ஆய்வுகமளையும முடித்த திட்ட மமெலபொண்மமெ
மமென்மபபொருளில் உள்ளிட்ட பின், திட்டத்மத
எப்மபபொழுத முடிக்க இயலும என்று மதரிய

வெரும. இன்னும விமரவில் முடிக்க
மவெண்டுமமென்றபொல் பணிகமளை கூடியவெமர
மெபொற்றியமமெத்தப் பபொர்க்கலபொம. அப்படியும
ஆகபொவிட்டபொல் மமெலும பணியபொளைர்கமளை
ஒதக்கீடு மசய்ய மவெண்டியிருக்கும.
மவெமல நடக்கும மபபொத கபொன்ட் (Gantt)
வெமரபடம ஒவ்மவெபொரு பணிக்கும மதபொடங்கும
மததிமயயும முடிக்கும மததிமயயும கபொட்டும.
மெற்றும யபொர் எந்த மவெமலமய மசய்ய
மவெண்டும, அந்த மவெமலமய ஆரமபிக்கும முன்
மெற்ற எந்த மவெமலகள் முடிந்திருக்க மவெண்டும
என்றும கபொட்டும. பணிகளின் சதவீதமுழுமமெமய நிழைல் மகபொடிட்டுக் கபொட்டும.
தற்மபபொமதய அட்டவெமணை நிமலமய “இன்று”

என ஒரு மசங்குத்த மகபொடிட்டுக் கபொட்டும.

en.wikipedia.org/wiki/File:Pert_example_gantt_chart.gif
ஒரு வெபொரத்தில் நூற்றுக்கணைக்கபொன பணிகள்
நடக்குமமபபொத ஒவ்மவெபொன்றபொக ஆச்சபொ, ஆச்சபொ
என்று பபொர்க்க மவெண்டியதில்மல. எந்த 4 அல்லத
5 பணிகள் ஆகவில்மலமயபொ அமதமெட்டும ஏன்
ஆகவில்மல, என்ன மசய்த
விட்டமதப்பிடிக்கலபொம என்று
பபொர்க்கமவெண்டும. மமெலும அமமெபொதிரி பணிகள்
திருமபவும தபொமெதம ஆவெமத எப்படித்
தவிர்க்கலபொம என்று பபொர்ப்பதம மிக முக்கியம.
இமத விதிவிலக்குகமளை கவெனிக்கும
மமெலபொண்மமெ (Management by Exception) என்று
கூறுகிமறபொம.
அருவி மசயல்முமறயில் ஒரு திட்டம ஆரமபித்த
பின் மெபொற்றங்கள் மசய்வெத கடினம. அறமவெ
முடியபொமதன்று மசபொல்லவில்மல. ஆனபொல் சில
மநரங்களில் சிறிய மெபொற்றங்கள் கூட மதபொடர்
விமளைவுகமளை ஏற்படுத்தம. இமதக்
மகயபொளுவெதற்கு திட்ட மமெலபொளைர் பல

உறுப்பினர்கமளைக் கலந்தபொமலபொசிக்க மவெண்டி
வெரலபொம. அந்த மெபொற்றங்கள் மசய்வெதற்கபொன
மசலமவெயும எளிதில் மெதிப்பிட இயலபொத.
மமெலும மெபொற்றங்களின் மசயற்பரப்மப
மபபொருத்த பல மெட்டங்களில் அனுமெதி வெபொங்க
மவெண்டியிருக்கலபொம. ஆக அருவி மசயல்முமற
சீட்டுக்கட்டு வீடு மபபொன்றத. கட்டிய பின்
கீமழையுள்ளை ஒரு சீட்மட மெட்டும உருவி மெபொற்ற
மவெண்டுமமென்றபொல் அத எளிதில் ஆகபொத.
அருவி மசயல்முமற எதற்குமமெ பயன்படபொத
என்று மசபொல்லவில்மல. நீங்கள் விண்மவெளித்
திட்டத்தக்கு மமென்மபபொருள்
எழுதப்மபபொகிறீர்கள் என்றபொல், அருவி
மசயல்முமறமய அதற்கு உகந்தத. நபொம
அன்றபொடம மசய்யும வெணிக, இமணைய,
அமலமபசி மசயலிகள் மபபொன்ற மமென்மபபொருள்
திட்டங்களுக்கு அத ஏற்றத அல்ல.
அருவி மசயல்முமறயின் முதல் இரண்டு
கட்டங்களுக்கு, அதபொவெத மதமவெப்பட்டியல்
திரட்டுதல் மெற்றும வெடிவெமமெத்தல், மமெபொத்த

திட்ட மநரத்தில் 20 முதல் 40% மநரம
எடுக்கும. எடுத்தக்கபொட்டபொக ஒரு
திட்டப்பணிக்கு மமெபொத்தம ஒரு வெருடம ஆகும
என்று மவெத்தக்மகபொள்மவெபொம. முதல் 3 முதல் 5
மெபொதங்கள் முடிந்த பின் ஒப்பந்தப்படி
வெபொடிக்மகயபொளைருக்கு ஒரு அடுக்கு ஆவெணைங்கள்
அனுப்பி இருப்பீர்கள். வெபொடிக்மகயபொளைரும 40
முதல் 60% பணை வெழைங்கீடு மசய்திருப்பபொர்கள்.
ஆனபொல் ஒற்மற வெரி கூட நிரல் எழுதியிருக்க
மெபொட்டீர்கள். அப்படி ஒருக்கபொல் நீங்கள் ஏதபொவெத
எழுதியிருந்தபொலும வெபொடிக்மகயபொளைர்
பபொர்த்திருக்க மெபொட்டபொர்கள், பபொர்க்கவும
வெழியில்மல!

5. ஆவணங்கமளக்
குமறத்து மமென்மபபொருமள
மதமவக்குத் தக
அமமெப்பமத
எளிதபொக்குங்கள்!
ஒருமவெமளை நீங்கள் அரசியல் கட்சிகள்
மெட்டுமதபொன் மகபொள்மக விளைக்க அறிக்மககமளை
மதர்தல் மநரத்தில் மவெளியிடுவெபொர்கள் என்று
நிமனத்தீர்களைபொ என்ன? 2001-ம ஆண்டு
குளிர்கபொலத்தில் யூடபொ மெபொகபொணைத்தின்
ஸ்மனபொமபர்ட் பனிச்சறுக்கு மமெயத்தில் 17
மமென்மபபொருள் உருவெபொக்குபவெர்கள் கூடினர்.
இவெர்கள் யபொவெரும மவெவ்மவெறு மமென்மபபொருள்
மசயல்முமறகமளை (Extreme Programming or XP,
Scrum, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal,
Feature-Driven Development, Pragmatic Programming,
and others) உருவெபொக்கி ஊக்குவித்த வெந்தனர்.

ஆனபொலும மபபொதவெபொக இவெர்கள் பயன்படுத்திய
வெழிமுமறகள் மபச்சுவெழைக்கில் “இலகுரக
வெழிமுமறகள்” என்று குறிப்பிடப்பட்டன.
ஏமனன்றபொல் அருவி வெழிமுமற மபபொலில்லபொமெல்
இவெர்களின் வெழிமுமறகள் ஆவெணைங்கமளைக்
குமறத்த நிரலபொக்கத்தில் அதிக முக்கியத்தவெம
மவெத்தன. இவெர்கள் சந்தித்த, கூடிப்மபசி, தங்கள்
வெழிமுமறகளில் பகிர்ந்த நமபிக்மககமளை
மவெளிக்மகபொணைர்ந்த, ஒருமுகப்படுத்த முயற்சி
மசய்தனர். இந்த முயற்சியின்
முடிவில் மமென்மபபொருள் உருவெபொக்குவெதற்கபொன
தங்களுமடய மகபொள்மக விளைக்க
அறிக்மகமயயும (Agile Manifesto) அத்தடன்
மமென்மபபொருளுக்கபொன
மகபொட்பபொடுகமளையும மவெளியிட்டனர். இந்த
மகபொள்மககளும மகபொட்பபொடுகளும ஒவ்மவெபொரு
விதத்திலும அருவி மசயல்முமறக்கு
எதிர்மெபொறபொக இருந்தன.

ஆவணங்கள் பற்ற
•விரிவெபொன ஆவெணைங்கமளை விட மவெமல
மசய்யும மமென்மபபொருமளை முக்கியமெபொனத.
திட்டத்தில் மவெமல எவ்வெளைவு முடிந்தத
என்பதற்கு முதன்மமெயபொன அளைவு
மமென்மபபொருள்தபொன். ஆகமவெ நபொங்கள்
இமடவிடபொமெல் மெதிப்புமிக்க
மமென்மபபொருமளை உருவெபொக்கி மவெளியீடு
மசய்வெதன் மூலம வெபொடிக்மகயபொளைமர திருப்தி
மசய்வெமத முக்கியம என்று நமபுகிமறபொம.
மெபொற்றங்கள் பற்ற
•வெபொடிக்மகயபொளைர்களைபொல் அவெர்களுக்கு
மதமவெப்படும மமென்மபபொருள் மதமவெகமளை
பட்டியலிடுவெத சபொத்தியமெற்றத. அவெர்கள்
ஒருக்கபொல் இமதச் மசய்தபொலும, மமென்மபபொருள்
மவெளியீடு மசய்வெதற்குள் அந்த மதமவெகளில்
மெபொற்றம ஏற்படலபொம.

•வெபொடிக்மகயபொளைர் மதமவெகளும,
மதபொழில்நுட்பமும மெபொறிவிட்ட பின்
கண்மணைமூடிக்மகபொண்டு முன் மபபொட்ட
திட்டத்மதமய பின்பற்றுவெத விமவெகமெல்ல.
•திட்டத்தின் கமடசி கட்டங்களில் கூட
மெபொறிவெரும மதமவெகமளை வெரமவெற்கிமறபொம.
மெபொற்றங்கமளை கட்டுப்படுத்தி
பயன்படுத்தவெதன் மூலம
வெபொடிக்மகயபொளைருக்கு சந்மதப் மபபொட்டியில்
அனுகூலம மசய்மவெபொம.
திட்ட இறுதியில மவளியீடு மசெய்வது பற்ற
•வெணிகத்தமறயினரும நிரலபொளைர்களும
தினந்மதபொரும இமணைந்த மவெமல மசய்ய
மவெண்டும. அருவி மசயல்முமறயில்
ஒப்பந்தக்கபொரர் மகபொள்முதல் ஆமணைமய
வெபொங்கிக்மகபொண்டு மசன்று மவெமலமய
முடித்தபின் முழுமமெயபொன நிரமல

மகபொண்டுவெந்த மசர்ப்பமத இத்தடன்
ஒப்பிட்டுப் பபொருங்கள்.
•மமென்மபபொருமளை உடனுக்குடன் மவெளியீடு
மசய்வெதன் மூலம உங்கள் திட்டத்தின்
தற்மபபொமதய நிமல மதளிவெபொவெத
மெட்டுமெல்லபொமெல் பங்குதபொரர்கள் உடன்
பின்னூட்டம வெழைங்கவும இயலும.
மவமல மசெய்யும் அணிகள் பற்ற
•குழு உறுப்பினர்களின் திறமமெயும, அவெர்கள்
ஒன்றபொக இமணைந்த மவெமல மசய்வெதம மிக
முக்கியம. அத சரியபொக நடக்கவில்மல
என்றபொல் சிறந்த கருவிகளைபொலும
மசயல்முமறகளைபொலும எந்தப் பயனும
ஏற்படபொத.
•சுயமெபொக மவெமலமய பங்கிட்டுச்மசய்யும
அணிகமளை சிறந்த கட்டமமெப்புகமளையும,
மதமவெகமளையும, வெடிவெமமெப்புகமளையும
உருவெபொக்குகின்றனர்.

•மமென்மபபொருள் வெழிமுமறகளில் மமெமபபொடு
என்பத மதபொடர்ந்த மசய்ய மவெண்டிய முயற்சி
ஆகும. மசயல் முடித்த பின் இன்னும
திறமபடமசய்வெத எப்படி என்று ஆய்வு
மசய்த அணிகள் தங்கள் நடவெடிக்மககமளை
சரிப்படுத்திக் மகபொண்மட இருக்க மவெண்டும.
•இந்த மசயல்முமறகள் நிமலத்திருக்கக்கூடிய
வெளைர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கின்றன.
பங்குதபொரர்கள், நிரலபொளைர்கள், மெற்றும
பயனர்கள் கபொலவெமரயின்றி ஒரு நிமலயபொன
மவெகத்மத பரபொமெரிக்க முடியும. அருவி
மசயல்முமறயில் திட்டக் மகடுவில் முடிக்க
மசய்யும மெரணை அணிவெகுப்மப இத்தடன்
ஒப்பிட்டுப் பபொருங்கள். மெரணை அணிவெகுப்பு
என்பத கமடசி நிமிடத்தில் அவெசர
அவெசரமெபொகச் மசய்யும கமளைக்க மவெக்கும
அளைவுக்கு மீறிய மவெமலமயக் குறிக்கிறத.

commons.wikimedia.org/wiki/File:Agile-vs-iterativeflow.jpg
இந்த Agile Manifesto மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும
மசயல்முமறகமளை நிரந்தரமெபொக மெபொற்றியத.
வெணிக மெற்றும மதபொழில்நுட்ப உலகில்
ஏற்றுக்மகபொள்ளைப்பட்ட, ஆனபொல் மிகப்
பிரச்சிமனயபொனமதன்று உணைர்ந்த,
மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும அணுகுமுமறயபொன
அருவி மசயல்முமற மவெமலக்கு ஆகபொத என்று

இந்த Agile Manifesto பிரகடனம மசய்தத. அருவி
மசயல்முமற பழுதபொனத. இமமுமறயில்
சந்மதயிலும மதபொழில் நுட்பங்களிலும ஏற்படும
மெபொற்றங்களுக்கு ஏற்ப மமென்மபபொருமளை உடன்
மெபொற்றுவெத மிகக் கடினம. திட்டம மவெற்றியில்
முடியுமெபொ அல்லத மதபொல்வியில் முடியுமெபொ
என்பத கமடசி நிமிடம வெமர மெதில் மமெல்
பூமனயபொகமவெ இருக்கிறத. இந்தக்
கபொரணைங்களைபொல் அருவி மசயல்முமற
அடிப்பமடயிமலமய குமறபபொடுகளுமடயத.

farm8.staticflickr.com/7314/8746306184_502e6dcccf_o_d
.jpg
திட்டத்தில் முன்மனற்றம பற்றி
வெபொடிக்மகயபொளைருக்கு ஆவெணைங்கள் அனுப்புவெத
புமரபொமநபொட்டு எழுதித் தருவெத மபபொல்தபொன்

என்று கூறுகிறபொர் Crystal-ன் ஆலிஸ்மடர்
கபொக்பர்ன் (Alistair Cockburn). புமரபொமநபொட்டு
எழுதித் தருவெதற்கு பதிலபொக தவெமணை முமறயில்
பணைமமெ மசலுத்தங்கள். மசபொதமன மசய்த,
ஓடுகின்ற நிரலின் கூறுகமளை நீங்கள் அடிக்கடி
விநிமயபொகம மசய்வெதனபொல் திட்டத்மத குறித்த
மகடுவில் முடிக்கும சபொத்தியக்கூறு
அதிகமெபொகிறத.
இந்த மகபொள்மக விளைக்க அறிக்மக
நிரலபொளைர்களைபொல் உருவெபொக்கப்பட்டத. Pragmatic
Programming மடவிட் தபொமெஸ் (David Thomas)
கூறுகிறபொர், “1980 மெற்றும 90-ல் இருந்த
அவெசியமெற்ற, ஆன்மெபொமவெ அழிக்கும நமட
முமறகள் சிலவெற்றிலிருந்த நிரலபொளைர்கள்
உமடத்த மவெளிவெர இத உதவியத.”
மமெற்குறிப்பிட்ட பல இலகுரக வெழிமுமறகளில்
திட்ட மமெலபொண்மமெக்கு Scrum மசயல்முமறயும
மபபொறியியல் நமடமுமறகளுக்கு XP-ம
மமெமலபொங்கின. தற்மபபொமதய சிறந்த நமடமுமற
இந்த இரண்மடயும ஒருங்கிமணைத்தத. Scrum

மசயல்முமறமய உருவெபொக்கி, மவெற்றிகரமெபொக
மசயல்படுத்தி, பிரபலப்படுத்தியவெர்கள் மஜெஃப்
சதர்மலண்ட் (Jeff Sutherland) மெற்றும மகன்
ஷ்வெபொபர் (Ken Schwaber). மபபொறியியல்
நமடமுமறயில் பல புதிய அமசங்கமளை முயற்சி
மசய்த அவெற்றின் மசயல்திறமன நிரூபித்த
நிமலநபொட்டியவெர் XP-ன் மகன்ட் மபக் (Kent Beck).
ஆகமவெ இவெர்கமளையும இவெர்களின்
பங்களிப்புகமளையும பற்றி அடுத்த வெரும
கட்டுமரகளில் விவெரமெபொகக் கபொண்மபபொம.
Agile-க்கு தமிழபொக்கம் “தகமவளிமமெ”
என்று கருத்தனின் சிந்தமனப்
பட்டமறயில விளக்கமெபொக எழுதியுள்ளபொர.
எனக்கும் இது செரியபொகமவ படுகிறது. நீங்கள்
என்ன நிமனக்கிறீரகள்? கீமழ உள்ள
கருத்துப்மபட்டி மூலம் உங்கள் எண்ணங்கமளப்
பகிரந்து மகபொள்ளுங்கள்.

6. மமென்மபபொருள் திட்டம்
நிரவகிக்க, மபபொர
விமெபொனத்மத தமரயிறக்கப்
பழகுங்கள்!
புதிய உற்பத்திப்மபபொருட்கள் கண்டுபிடிக்கும
ஒரு குழு எந்த மெபொதிரி அணுகுமுமற
பயன்படுத்தலபொம என்று 1986-ல் டபொமகயூச்சி
மெற்றும மநபொனபொகபொ ஒரு ஆய்வுக் கட்டுமர
எழுதினர். வெபொகனம, நகலி மெற்றும அச்சுப்மபபொறி
தயபொரிப்பு நிறுவெனங்களில் மசய்த மநர்
ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயில் இமத எழுதினர்.
வெழைக்கமெபொகச் மசய்யும மதபொடர்நிமல
அணுகுமுமறக்குப் பதிலபொக Scrum*
அணுகுமுமற இமமெபொதிரி மவெமலக்கு
திறமபட்டதபொக இருக்கும என்பத அவெர்கள்
பரிந்தமர. ரக்பி (Rugby) கபொல்பந்தபொட்டத்தில்
ஏதம சிறிய தவெறினபொல் ஆட்டம நின்ற பின்

திருமபத் மதபொடங்கும முமறமய Scrum என்று
மசபொல்கிறபொர்கள். ஒருவெருக்மகபொருவெர் பந்மதப்
மபபொட்டு பிடித்த அணியினர் ஒட்டு மமெபொத்தமெபொக
முன்மனறிச் மசல்ல முயற்சிப்பபொர்கள்.
மவெகமெபொகச் மசல்லவும முடியும, எதிர் அணியின்
ஆட்டம மெற்றும எஞ்சியுள்ளை மநரம மபபொன்ற
மதமவெகளுக்குத் தகுந்தபொற்மபபொல்
அணுகுமுமறமய மெபொற்றிக் மகபொள்ளைவும
முடியும. சுயமெபொக மவெமலமயப்
பங்கிட்டுச்மசய்யும அணிகமளை இமமெபொதிரி
மவெமலக்கு உகந்தமவெ.
1993-ல் மஜெஃப் சதர்மலண்ட் (Jeff Sutherland) ஈசல்
நிறுவெனத்தில் Object Studio என்ற புதிய
மமென்மபபொருள் மசயலி தயபொரிக்க முதன்மமெ
மபபொறியபொளைரபொகச் மசர்ந்திருந்தபொர். இந்த
கட்டுமரயபொல் மென எழுச்சியுற்று திட்டம
நிர்வெகிக்க Scrum அணுகுமுமறமயச்
மசயல்படுத்த முயற்சித்தபொர்.
மெற்மறபொரு ஆரபொய்ச்சிக் கட்டுமர மபபொர்லபொண்ட்
நிறுவெனத்தின் Quattro Pro சசயல

பறறயத. அதற்கு எட்டு மபர் குழு முப்பத்மதபொரு
மெபொதங்களில் ஒரு மில்லியன் வெரிகள் C++ நிரல்
எழுதியத. அதபொவெத ஒவ்மவெபொரு குழு
உறுப்பினரும வெபொரத்தக்கு ஆயிரம வெரிகள்
எழுதியுள்ளைனர். இத நிரல் எழுதவெதில் ஒரு
அதிமவெக சபொதமன. இதில் ஒரு தனிப்பட்ட
அமசம என்னமவென்றபொல் அந்தக் குழுவின்
உறுப்பினர்கள் ஒவ்மவெபொரு நபொளும கூடிப்
மபசினர். அமனவெமரயும ஒமர அமறயில்
மகபொண்டு வெருவெத முக்கியம. ஏமனன்றபொல்
எதவும சவெபொலபொன பிரச்சிமன வெந்தபொல் உடன்
சுயமெபொக மவெமலமய பங்கிட்டுத் தீர்வு கபொணை
இயலும.
இதன் அடிப்பமடயில்தபொன் அவெர் தினசரி
கூடிநின்று மபசல் ஆரமபித்தபொர், “ஈசல்
நிறுவெனத்தில் ஒரு குறுமவெபொட்டத்தில் (Sprint)
வெழைக்கமமபபொல நபொன்கு வெபொரங்களுக்கபொன மவெமல
மசய்வெமதன்று திட்டம மபபொட்டிருந்மதபொம.
நபொங்கள் தினசரி கூடிநின்று மபச ஆரமபித்மதபொம.
மவெமல முழுவெமதயும ஒமர வெபொரத்தில் முடித்த
விட்மடபொம. 400% மமெமபபொடு! அந்த முதல்

மவெள்ளிக் கிழைமமெ கூடிநின்று மபசுமமபபொத குழு
உறுப்பினர்கள் ஒருவெமரமயபொருவெர்
பபொர்த்தக்மகபொண்டு ‘அபபொரம’ என்மறபொம. அந்தக்
கணைத்தில்தபொன் எனக்கு ஏமதபொ புதிய பபொமதயில்
நுமழைகிமறபொம என்று மதபொன்றியத.”
மஜெஃப் சதர்மலண்ட் அமமெரிக்க
விமெபொனப்பமடயில் ஒரு மபபொர் விமெபொனியபொக 11
ஆண்டுகள் மவெமல மசய்தவெர். அவெர் கூறுகிறபொர்,
“மமென்மபபொருள் உருவெபொக்க திட்டத்மத மெட்டும
விவெரமெபொகத் தயபொர் மசய்த விட்டபொல் மபபொதம,
எல்லபொம மசபொல்லி மவெத்தபொற்மபபொல் அப்படிமய
நடக்கும என்று எதிர்பபொர்க்கிறபொர்கள்.
எப்மபபொதமமெ அப்படி நடப்பதில்மல. மநற்று
மவெமல மசய்த நிரல்கூறு இன்று மவெமல
மசய்யபொத, குழு உறுப்பினர்கள்
உடல்நலக்குமறவு, எழுதம நிரல் நீங்கள்
எதிர்பபொர்ப்பமத மசய்வெதில்மல, வென்மபபொருள்
சிக்கல்கள் ஆக ஒவ்மவெபொரு நபொளும ஏதபொவெத
பிரச்சிமன வெந்த மகபொண்மட இருக்கும.

ஒரு குறுமவெபொட்டத்மத நிர்வெகிப்பமத ஒரு
ஓடுதளைத்தின் முடிவில் ஒரு மபபொர் விமெபொனத்மத
தமரயிறக்குவெத மபபொல எண்ணிப் பபொர்க்கலபொம.
நீங்கள் ஒரு மபபொர் விமெபொனத்மதத் தமரயிறக்க
ஒமர மநரத்தில் பல அளைவீடுகமளைக் கவெனமெபொகப்
பபொர்த்த சரி மசய்ய மவெண்டும. பறக்கும மவெகம,
உயரம, ஓடுதளைத்தடன் மநர்படுத்தல் மெற்றும
குறுக்கபொக அடிக்கும கபொற்று, இயந்திரத்தின் மீத
அதிக சுமமெ மபபொட்டு நின்று விடபொமெல்
பபொர்த்தக்மகபொள்வெத இமவெ எல்லபொமமெ மிக
முக்கியம. சிறிதம முன்மன பின்மன இருக்க
வெழி இல்மல. ஆனபொல் இமவெ யபொவெற்மறயும
ஒமர மநரத்தில் கூர்ந்த கவெனித்த
கட்டுப்படுத்தவெதம மிகக் கடினம. வெபொனூர்தி
இறங்கு பபொமதயில் மகபொஞ்சம அதிக உயரத்தில்
இருந்தபொலும, நீங்கள் எளிதபொக ஓடுதளைத்தின்
மெத்தியில் இறங்கும வெபொய்ப்பு உள்ளைத. ஓடுதளைம
ஈரமெபொக அல்லத பனியபொக இருந்தபொல் அதன்
முடிவில் மபபொய் வெபொனூர்தி நிற்க இயலபொமெல்
சரிந்த விழைவும கூடும. இத எனக்கு இரண்டு
முமற நடந்தத. நல்லமவெமளையபொக இரண்டு

முமறயும விமெபொனத்தில் இருந்த வெபொல்
மகபொக்கிமய கீமழை விட்டு ஓடுபபொமதயின்
முடிவில் எப்மபபொதம இருக்கும சங்கிலிமய
என்னபொல் பிடிக்க முடிந்தத. தவெறியிருந்தபொல்
விமெபொனம அதற்கப்பபொல் உள்ளை தண்ணீரில்
விழுந்திருக்கும அல்லத மெரங்களின் மமெல்
மமெபொதியிருக்கும.
இமத மபபொல ஒரு குறுமவெபொட்டத்தில் குழுவின்
மவெகம, நிரலின் தரம, இந்த மவெகம
மநடுநபொமளைக்கு நிமலத்திருக்கக்கூடியதபொ,
சரியபொன திமசயில் மசல்கிமறபொமெபொ அதபொவெத
கிடக்கும பணிகளில் சரியபொனவெற்மறத்தபொன்
மசய்கிமறபொமெபொ, இமவெ யபொவெற்மறயும ஒமர
மநரத்தில் கவெனிக்க மவெண்டும.”
இமவெமயல்லபொம ஒமர மநரத்தில் அணி
உறுப்பினர்கள் கவெனிக்க எளிதபொக இருக்குமெபொறு
எரிந்த குமறயும வெமரபடத்மத (Burn down Chart)
வெடிவெமமெத்தபொர்.

இத மிக எளிய வெமளைமகபொடு, ஆனபொல் ஒமர
மநரத்தில் மமெற்கண்ட அமனத்த
விஷேயங்கமளைப் பற்றியும மகள்விகள் எழுப்பும.
குறுமவெபொட்டத்மத முடிக்க அணி எடுக்கும
நடவெடிக்மககளின் திறமன மதளிவெபொகக்
கபொட்டும. நபொம முந்மதய கட்டுமரயில் கண்டத
மபபொல, பின்னர் வெந்த ஆண்டுகளில் தகமவெளிமமெ
(Agile) மசயல்முமறகளில் Scrum முன்னணி
மசயல்முமறயபொக இடம மபற்றத.
*Scrum-க்கு தமிழைபொக்கம ‘மமெபொய்திரள்’ என்று
விக்சனரி கூறுகிறத. எனக்கும இத சரியபொகமவெ
படுகிறத. நீங்கள் என்ன நிமனக்கிறீர்கள்? கீமழை
உள்ளை கருத்தப்மபட்டியில் உங்கள்
பரிந்தமரகமளைப் பகிர்ந்த மகபொள்ளுங்கள்.

7. மமென்மபபொருள் திட்டம்
நிரவகிக்க, மமெம்பட்ட
பபொலிமெரகள் மசெய்யத்
மதரிந்து மகபொள்ளுங்கள்!
எவ்வெளைவு முயன்றும அருவி மசயல்முமற
எதிர்பபொர்த்த விமளைவுகமளைத் தரபொததபொல்
மதபொண்ணூறுகளின் ஆரமபத்தில் மகன் ஷ்வெபொபர்
(Ken Schwaber) மமெபொய்திரள் (Scrum) முமறமய
மஜெஃப் சதர்லபொண்ட் (Jeff Sutherland)-உடன்
மசர்ந்த உருவெபொக்கி மசயல்படுத்தினபொர். அமதப்
பயன்படுத்தியதில் திட்டங்கள் மவெற்றிக்குப் பின்
மவெற்றியபொக முடிந்தன. மமென்மபபொருள்
திட்டங்களுக்கு என்ன அடிப்பமட
மநறிமுமறகளைபொல் அருவி முமறமய விட
மமெபொய்திரள் மிகவும மவெற்றிகரமெபொக மவெமல
மசய்கிறத என்று மதரிந்த மகபொள்ளை அவெர்
விமழைந்தபொர்.

டூபபொண்ட் நிறுவெனத்தின் மடலபொமவெர்
மதபொழில்நுட்ப மமெயத்தில் மமெமபட்ட
மசயல்முமற கட்டுப்பபொடு மவெமல
மசய்தமகபொண்டிருந்த அவெரத நண்பர்களுடன்
மபசினபொர். டூபபொண்ட் நிறுவெனம மரயபொன் மபபொன்ற
எளிய பபொலிமெர்கள் உற்பத்தியில் மதர்ச்சி
மபற்றிருந்தத. அவெர்களைபொல் உலகத்தில் எங்கு
மவெண்டுமெபொனபொலும அவெற்மற உற்பத்தி மசய்ய
முடிந்தத. ஆனபொல் GoreTex மபபொன்ற மமெமபட்ட
பபொலிமெர்கள் உற்பத்தி மிகவும சிக்கலபொனதபொக
இருந்ததபொல் பல இடங்களில் மசய்ய
முடியவில்மல. அவெரத நண்பர்கள் இந்தப்
பிரச்சிமனக்கு தீர்வு கபொணை ஆய்வு மசய்த
மகபொண்டிருந்தனர்.
எளிதில் கணிக்க முடியபொத சிக்கலபொன
மசயல்முமறகளுக்கு அனுபவெ மசயல்முமற
கட்டுப்பபொடு (empirical process control) என்ற
உத்திமய மகயபொளைப்படுகிறத. மமென்மபபொருள்
உருவெபொக்குவெதற்கு இதமவெ தக்க மசயல்முமற
என்று பபொலிமெர் மசயல்முமற நிபுணைர்கள்

பரிந்தமரத்தனர். ஏமனன்றபொல் மதமவெகள்
மெபொறிக்மகபொண்மட உள்ளைன,
மதபொழில்நுட்பங்களும சிக்கலபொனமவெ மெற்றும
மவெமல மசய்பவெர்கள் பமடப்பு சிந்தமன
மசய்ய மவெண்டியுள்ளைத. இந்த அணுகுமுமற
எதிர்பபொரபொதமவெகமளைச் சமெபொளிக்கத் மதபொதபொனத.
முன்மனற்றத்மத அடிக்கடி ஆய்வு மசய்த
பின்னர் அடுத்த படிகமளை அதற்குத்தக
அமமெப்பதன் மூலம மவெளியீட்மட
மமெமபடுத்தலபொம என்று கூறினர்.

மகபொள்கலன் என்பத ஒரு மூடிய இடம.
இதற்குள், பிரச்சிமனயின் ஒட்டுமமெபொத்த
சிக்கமல மபபொருட்படுத்தபொமெல், மவெமலமய
மசய்த முடிக்க இயலும. மமெபொய்திரள்
மசயல்முமறயின் மகபொள்கலன் ஒரு
குறுமவெபொட்டம (sprint). நபொம இந்தக்
மகபொள்கலனில் மவெமலமயச் மசய்யத்
மதமவெயபொன அமனத்த திறமமெகளும உள்ளை
குழு உறுப்பினர்கமளை மவெக்கிமறபொம. உயர்ந்த
மெதிப்புள்ளை, தீர்வு கபொணை மவெண்டிய
பிரச்சிமனகமளையும நபொம இமத மகபொள்கலனில்
மவெக்கிமறபொம. உறுப்பினர்கள் பிரச்சிமனக்குத்
தீர்வு கபொணை முழு முயற்சி மசய்ய ஏதவெபொக நபொம
எந்த மவெளித் மதபொந்தரவும வெரபொமெல்
மகபொள்கலமனப் பபொதகபொக்கிமறபொம.
பிரச்சிமனயில் மவெமல மசய்ய அனுமெதிக்கும
மநரத்மத முன்னமர தீர்மெபொனிப்பதன் மூலம நபொம
மகபொள்கலமனக் கட்டுப்படுத்தகிமறபொம.
மகபொடுத்த மநரத்தில் எவ்வெளைவு மவெமல
முழுவெதம மசய்த முடிக்க இயலும என்று
எதிர்பபொர்க்கிறபொர்கமளைபொ அந்த அளைவு மவெமலமய

உறுப்பினர்கள் எடுத்தக் மகபொண்டபொல் மபபொதம.
மகபொடுத்த மநர முடிவில் நபொம மகபொள்கலமனத்
திறந்த விமளைவுகமளை ஆய்வு மசய்மவெபொம. இதன்
அடிப்பமடயில் நபொம மகபொள்கலமன அடுத்த
குறுமவெபொட்டத்தக்குத் தக மீட்டமமெப்மபபொம.
இவ்வெபொறு அடிக்கடி மெறுதிட்டமிடுதலபொல்
நமமெபொல் திறமன அதிகப்படுத்த முடியும.
இந்த முயற்சியின் மூலம மமெபொய்திரள் மெற்றும
அதன் முக்கிய அங்கமெபொன குறுமவெபொட்டம
இரண்டுக்கும மகபொட்பபொடுகள் மகபொண்டு
திடமெபொன அடித்தளைம அமமெத்தபொர்.
2010-ல் மமெபொய்திரளுக்கு அறிவுத்மதபொகுப்பு
இருந்தபொல் குறிப்புதவிக்கு எளிதபொக இருக்கும
என்று மஜெஃப் சதர்லபொண்ட்-உடன்
மசர்ந்த மமெபொய்திரள் மகமயடு எழுதினபொர்.
மமெபொய்திரள் ஒரு சட்டகம. ஆய்வு மசய்யப்பட்ட
அணுகுமுமறகள் உண்டு. பயன்படுத்தப்படும
விவெரமெபொன நமடமுமறகள், உத்திகள்,
மசயல்முமறகள் கிமடயபொத. சட்டகங்கள் சக்தி
வெபொய்ந்தமவெ. ஏமனன்றபொல் அவெற்றில்

மபபொதமெபொன இணைங்கு தன்மமெ இருப்பதபொல்,
நன்கு ஆய்வு மசய்யப்பட்ட
அணுகுமுமறகமளைப் பயன்படுத்தி, மெபொறிவெரும
நிமலமமெகளுக்கு ஏற்ப அல்லத உங்கள்
நிறுவெனத்தக்கு தக அமமெத்தக்மகபொள்ளை முடியும.
மமெபொய்திரள் மகமயடு மமெபொத்தம 16
பக்கங்கள்தபொன்! 2011-லும பின்னர் 2013-லும
மசயலபொக்க அனுபவெத்தின் அடிப்பமடயில்
மமெபொய்திரள் மகமயட்டில் சில சிறிய மெபொற்றங்கள்
மசய்தனர்.
ஒரு அணியில், மமெபொய்திரள் நடத்தனர் (Scrum
Master) மெற்றும தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர் (Product
Owner) தவிர, 3 முதல் 9 மபர் இருக்கலபொம.
மூன்மற விடக்குமறவெபொக இருந்தபொல்
மவெமலமய முழுவெதம மசய்த முடிக்கத்
மதமவெயபொன திறமமெகள் எல்லபொம இருக்குமெபொ
என்பத சந்மதகம. ஒன்பமத விட அதிகமெபொக
இருந்தபொல் அணிமய ஒருங்கிமணைத்தல் கடினம.
கருத்தக்கமளை பரிமெபொறுதல் மெற்றும தகவெல்கமளை
பகிர்தல் கடினமெபொனதபொக ஆகிறத.

மமெபொய்திரளின் பயன்கமளைப் பற்றி மகன்
ஷ்வெபொபர் இவ்வெபொறு கூறுகிறபொர், “ஆர்வெமுள்ளை
உருவெபொக்குநர்கள்* தங்கள்
வெபொடிக்மகயபொளைர்களுடன் மநருக்கமெபொக மவெமல
மசய்த மிகவும மெதிப்புமிக்க, ஆக்கபூர்வெமெபொன
மமென்மபபொருட்கமளை உருவெபொக்க உகந்த வெழி
மமெபொய்திரள். ஆனபொல் அருவி மசயல்முமறக்கபொன
கலபொச்சபொரத்மத பின்பற்றிய நிறுவெனங்கள்
மெபொறுவெத மிகக் கடினமெபொன பபொமதயபொக உள்ளைத.
அக்கலபொச்சபொரத்தில் கட்டமளையும கட்டுப்பபொடும
மெற்றும இப்படித்தபொன் மசய்ய மவெண்டும என்ற
விதிமுமறகளும அதிகம. எனினும இந்தப்
பபொமதமய அவெர்கள் கடந்த வெர முடிந்தபொல்
மவெகுமெதிகமளைபொ மிகப் மபரியமவெ. இந்த
மெபொற்றத்மத மமெனக்மகட்டு மசய்யும
நிறுவெனங்கள் சந்மதப் மபபொட்டியில் மவெல்வெர்,
மெற்றும நிரலபொளைர்கள் அமனவெரும அங்கு
மவெமல மசய்ய விருமபுவெர்.”

இதனபொல்தபொன் மமெபொய்திரமளை புரிந்த மகபொள்வெத
எளித ஆனபொல் மசயலபொக்கத்தில் மதர்ச்சி
மபறுவெத கடினம என்று மகமயடு மசபொல்கிறத.
* உருவெபொக்குநர்கள் என்ற மபபொதவெபொன மசபொல்லில்
நிரலபொளைர்கள், மசபொதமனயபொளைர்கள்,
வெடிவெமமெப்பபொளைர்கள் மெற்றும மமென்மபபொருள்
திட்டங்களில் மவெமல மசய்யும யபொவெமரயும
மசர்த்மத குறிப்பிடுகிமறபொம.

8. உற்பத்தித் திறமன
மமெம்படுத்த குமிழிகள்
அமனத்மதயும் 10-க்குத்
திருப்புங்கள்!
மகன்ட் மபக் (Kent Beck) 1996-ல் க்மரஸ்லர்
நிறுவெனத்தின் சமபளை மசயலிமய மெபொற்றி
எழுதம மமென்மபபொருள் திட்டத்தின் தமலவெரபொக
ஆனபொர். அந்தத் திட்டத்தில் அதீத நிரலபொக்கத்மத
(Extreme Programming or XP) ஆரமபித்த
மசயற்படுத்தினபொர். 1999-ல் அவெர் Extreme
Programming Explained புத்தகத்மத மவெளியிட்ட
மபபொத அதில் அவெர் விவெரித்த சில
நமடமுமறகள் மமென்மபபொருள் உலமக அதிர
மவெத்தன.

அமனத்த மமென்மபபொருமளையும இரண்டு
நிரலபொளைர்கள் இமணைந்த உருவெபொக்குதல் –
அதபொவெத ஒரு திமர இரண்டு நிரலபொளைர்கள் (pair
programming).ஒருவெர் எழுதிய நிரமல குழுவில்
மெற்மறபொரு சக நிரலபொளைர் மெறுஆய்வு மசய்வெத
வெழுக்கமளைக் குமறத்த நிரலின் தரத்மத
மமெமபடுத்தம என்பதற்கு நிமறய ஆதபொரங்கள்
உள்ளைன. ஆனபொல் இரண்டு நிரலபொளைர்கள்
இமணைந்த உருவெபொக்குதல் மிகவும
புரட்சிகரமெபொன நடவெடிக்மக.
முதலில் ஓரலகு மசபொதிப்புகள் (unit tests)
எழுதிவிட்டு பின்னர்தபொன் நிரல் எழுதமவெ
ஆரமபித்தல். நிரலபொளைர்கள் நிரல் எழுதியவுடன்
மகமுமறயில் மசபொதமன மசய்வெமத வெழைக்கமெபொக
இருந்தத. இந்த மசபொதமனமய தபொனியங்கியபொக
மசய்தல் நல்ல மமெமபபொடுதபொன். ஆனபொல் முதலில்
மசபொதமன மசய்தவிட்டு பின்னர்தபொன் நிரல்
எழுதமவெ ஆரமபித்தல் என்பத நூதனமெபொனத.

மெறுசீரமமெப்பு (refactoring) மசய்த நிரமல
மதபொடர்ந்த மமெமபடுத்தல். உற்பத்தி மெற்றும
கட்டுமெபொன மதபொழில்தமறகளில் “முதல்
முமறமய சரியபொகச் மசய்மவெபொம” என்ற முழைக்கம
நன்கு நிமலமபற்றத. நபொம முன்னபொல் பபொர்த்தபடி
இத் மதபொழில்தமறகளில் மவெமலமய ஒரு முமற
மசய்த பிறகு அமத மெபொற்றியமமெப்பத மிகக்
கடினம. ஆனபொல் மமென்மபபொருளில் நிரமல
மெபொற்றி அமமெப்பத அவ்வெளைவு கடினம அல்ல.
ஆனபொல் மெபொற்றி அமமெத்த பின் மசபொதமன
மசய்வெததபொன் மவெமல மகபொள்ளும, மமெலும
இடர்பபொடபொனத. நிரலபொளைர்கமளைக் மகட்டுப்
பபொருங்கள். ஐந்மத நிமிடத்தில் மெபொற்றித்
தருகிமறன் என்றுதபொன் மசபொல்வெபொர்கள். ஆனபொல்
மசபொதமனயபொளைர்கமளைபொ மவெறு எங்கு ஒழுங்கபொய்
மவெமல மசய்த மகபொண்டிருக்கும நிரல்கூறு
உமடயுமமெபொ என்று கவெமல மகபொள்வெபொர்கள்.
சில சமெயங்களில் ஒரு சிறிய வெழுமவெ நீக்கப்
மபபொய் அத மபரிய பிரச்சிமனகளில் மகபொண்டு
விடுவெமத நபொம பபொர்த்திருக்கிமறபொம, நபொம

அன்றபொடம பயன்படுத்தம மசயலிகளில்
நமடமுமறயிலும அனுபவித்திருக்கிமறபொம.
எடுத்தக்கபொட்டபொக 2005 ஆம ஆண்டில், டிமரண்ட்
மமெக்மரபொ (Trend Micro) தரமெற்ற மபட்ச் (patch)
ஒன்மற மவெளியிட்டத. இதனபொல் மசயல்திறன்
கடுமமெயபொகக் குமறந்தத. இந்தப்
பிரச்சிமனயபொல் அவெதிப்பட்ட
வெபொடிக்மகயபொளைர்களிடம இருந்த சுமெபொர் 4 லட்சம
புகபொர்கள் வெந்த குவிந்தன. இறுதியில்
வெபொடிக்மகயபொளைர்களுக்கு இழைப்பீடு மெட்டும $ 8
மில்லியனுக்கு மமெல் மசலவிட மநர்ந்தத.
XP மெபொற்றி அமமெப்பமத ஊக்குவித்தத மெட்டும
அல்ல, அமத அவெசியமெபொக்கியத. ஏமனன்றபொல்
ஒரு குறிப்பிட்ட மதமவெக்கு நீங்கள்
குமறந்தபட்ச நிரல் எழுதி ஓரலகு மசபொதிப்பில்
சரியபொனபொல் மபபொதம. அடுத்த நிரமல
மெறுசீரமமெப்பு மசய்யுமமபபொத அமத
மமெமபடுத்தலபொம. XP-ல் மசபொதமன மசய்வெத
கடினம அல்ல. ஏமனன்றபொல் இப்மபபொத
உங்களிடம ஓரலகு மசபொதிப்பின் முழுத்

மதபொகுப்பும உள்ளைத. அதவும நீங்கள்
மபபொத்தபொமனத் தட்டி விட்டபொல் தபொனபொகமவெ
ஓடும வெமகயில் நிறுவி மவெத்திருப்பீர்கள். ஆக,
நிரல் மெறுசீரமமெப்பு மமென்மபபொருளில்
மதபொடர்ந்த முன்மனற்றம மசய்ய வெழி மசய்தத.
ஓரலகு மசபொதிப்பு மெறுசீரமமெப்பினபொல் புதிய
பிரச்சிமனகள் வெரபொத என்ற நமபிக்மகமயக்
மகபொடுத்தத.
ஒவ்மவெபொரு நபொளும பல முமற மதபொடர்
ஒருங்கிமணைப்பு மசய்தல் (continuous integration).
சில அருவி மசயல்முமற திட்டங்களில்
ஒருங்கிமணைத்தல் மசய்ய கமடசி
கட்டங்களில்தபொன் மநரம ஒதக்கப்பட்டிருக்கும.
அப்படி மசய்யுமமபபொத ஒருங்கிமணைத்தலிலும
அதன்பின் மசபொதமனயிலும, முக்கியமெபொக
மசயல்திறன் மசபொதமனயிலும, பல
பிரச்சிமனகள் மவெளிப்படலபொம.
முன்மனச்சறிக்மகயபொன சிலர் இமடயிமடமய
ஒருங்கிமணைத்தல் மசய்வெத உண்டு.
விடபொமுயற்சி உள்ளை சிலர் ஒவ்மவெபொரு வெபொரமும

வெபொரக்கமடசியில் ஒருங்கிமணைத்தல் மசய்வெர்.
ஆனபொல் ஒவ்மவெபொரு முமறயும நிரலபொளைர்
மதபொகுபதிவெகத்தில் நிரல் மசர்க்குமமபபொத
தபொனியங்கியபொக ஒருங்கிமணைத்தலும, மசபொதமன
மசய்தலும அதவெமர மகட்டறியபொத விஷேயம.
அவெர் அதீத நிரலபொக்கத்மத இப்படித்தபொன்
விளைக்கினபொர். மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கத்
மதமவெயபொன ஒவ்மவெபொரு மசயல்முமறமயயும
கட்டுப்பபொட்டகத்தில் ஒரு குமிழி என்று
உருவெகப்படுத்திக் மகபொண்டபொர். தபொன் எந்த
மசயல்முமறகள் இன்றியமமெயபொதமவெ என்று
நிமனத்தபொமரபொ அவெற்மற 1 முதல் 10 வெமர உள்ளை
டயல்களில் அமனத்தக் குமிழிகமளையும 10-ல்
திருப்பி மவெத்தபொல் என்ன ஆகிறமதன்று
பபொர்க்கலபொம என்றபொர்.

இமவெ எல்லபொவெற்மறயும மசயல்படுத்திய பின்
இந்த மசயல்முமறகளின் முழுத் மதபொகுப்பு
நிமலயபொனதபொக, கணிக்கக் கூடியதபொக, மெற்றும
இணைங்கு தன்மமெயுடன் இருந்தமதப் பபொர்த்த
அவெருக்மக மகபொஞ்சம ஆச்சரியமெபொக இருந்தத
என்றபொர்.
ஆக XP மபபொத அறிவுக் மகபொள்மககமளை அதீத
மெட்டங்களுக்கு எடுத்தச் மசல்கிறத. மமெலும
எடுத்தக்கபொட்டபொக குறுகிய மெறுமசய்மக

(iteration)* நல்லத என்றபொல் அமதக் கூடியவெமர
XP குறுக்குகிறத. இதற்கபொக குமறந்தபட்ச
ஆனபொல் மிகவும வெணிக அர்த்தமுள்ளை,
சபொத்தியமெபொன மவெளியீட்மட மதர்வு மசய்ய
வெபொடிக்மகயபொளைமரக் மகட்டுக்மகபொள்கிறத.
அருவி மசயல்முமறயில் மபருமபபொலும
திமரப்பட மவெளியீடு மபபொல தடல்புடலபொக முழு
மமென்மபபொருமளையும ஒமர மநரத்தில் மவெளியீடு
மசய்வெதடன் ஒப்பிட்டுப் பபொருங்கள்.
XP இரண்டு விதமெபொன வெபொக்குறுதிகமளை
அளிக்கிறத என்று மசபொல்கிறபொர் மகன்ட் மபக்,
“நிரலபொளைர்களுக்கு ஒவ்மவெபொரு நபொளும
முக்கியமெபொன விஷேயங்களில் மவெமல மசய்ய
முடியும என்று XP வெபொக்களிக்கிறத.
வெபொடிக்மகயபொளைர்கள் மெற்றும மமெலபொளைர்களுக்கு
XP ஒவ்மவெபொரு வெபொரமும அதிகபட்ச மெதிப்புமடய
மமென்மபபொருள் மபற முடியும என்று
வெபொக்களிக்கிறத. மமெலும அவெர்கள் அநியபொய
மசலவுகள் மசய்யபொமெல் திட்டத்தின் மெத்தியில்
திமசமய மெபொற்ற முடியும. சுருக்கமெபொகச்

மசபொல்லப்மபபொனபொல் பணித்திட்டத்தின் இடமரக்
குமறக்கவும, வெணிக மெபொற்றங்களுக்குத் தக
மெபொற்றவும, உற்பத்தித் திறமன மமெமபடுத்தவும,
நிரலபொக்க அணி ஆர்வெத்தடன் ரசித்த மவெமல
மசய்யவும, இமவெ யபொமவெயும ஒமர மநரத்தில்
முடியும என்று XP வெபொக்களிக்கிறத”.
*Scrum-ல் ‘sprint’ என்று மசபொல்வெமத XP-ல்
‘iteration’ என்று மசபொல்கிமறபொம. இதவும அமத
குறுமவெபொட்டமதபொன்.

9.மலத் பட்டமறயில
மவமலமய மெபொற்ற
மெபொற்ற ஏற்ற இறக்குவது
மபபொல!
நபொன் தகவெல் மதபொழில்நுட்பத்தக்கு மெபொறுவெதற்கு
முன் ஒரு இயந்திர மபபொறியபொளைரபொக என் மதபொழில்
வெபொழக்மகமயத் மதபொடங்கிமனன். நடுத்தர
அளைவிலபொன மதபொழிற்சபொமலயில் மவெமல
திட்டமிடல் எப்படி சிறப்பபொகச் மசய்யலபொம
என்று பபொர்த்தக் மகபொண்டிருந்மதன். மலத்
பட்டமற இயக்குபவெரிடம மபசிக்மகபொண்டிருந்த
மபபொத மசபொன்னபொர், “கபொமலல கிருஷ்ணைன் சபொர்
மசபொல்ற மவெமலமய ஏத்தமவெபொம சபொர். அமதக்
கஷ்டப்பட்டு அமலன் பண்ணி முடிச்சு டூல்
மசட் பண்ணி கமடசல ஆரமபிக்கலபொமனு
இருப்மபபொம. அப்பதபொன் சக்திமவெல் சபொர் வெந்த

அமத இறக்கிட்டு மவெற மவெமலய ஏத்தச்
மசபொல்லுவெபொரு. அப்புறம மூர்த்தி சபொர் ரவுண்டு
வெருவெபொரு… ஆக கமடசல் பிடிக்கறத கமமிதபொன்
சபொர். ஏத்தி இறக்குற மவெமலதபொன் ஜெபொஸ்தி.”
சில மமெலபொளைர்கள் தங்களிடம வெந்த
மவெமலகமளைமயல்லபொம கீமழை மவெமல
மசய்பவெர்களிடம அனுப்பிக்மகபொண்மட
இருப்பபொர்கள். முன்கபொலத்திலபொவெத பபொர்த்தபொல்
மகபொப்புகள் மமெமச மமெல் அடுக்கபொகத் மதரியும.
இப்மபபொழுத அதவும மதரிவெதில்மல – மின்
அஞ்சலிமலபொ அல்லத மின் ஆவெணைங்களிமலபொ
கண்ணுக்குத் மதரியபொமெல் மெமறந்த உள்ளைன.
எல்லபொ மவெமலயும அவெசரம, உடமன
மவெண்டும, மநற்மற மவெண்டும. ஒமர ஒரு
தமலவெர் இருக்குமமபபொமத இப்படி என்றபொல்
சிலருக்குப் பல தமலவெர்கள் உண்டு.
ஒவ்மவெபொருவெரும தன் மவெமலமய முதலில்
மசய்த தர வெற்புறுத்தவெர்.

இத மபபொதபொமதன்று மவெமல மசய்பவெர்கள்
சிலரும தபொங்கள் எவ்வெபொறு பல்பணியபொக்கத்தில்
அசகபொய சூரன் என்றும அஷ்டபொவெதபொனி என்றும
மசபொல்லி மெபொர் தட்டுவெர்.
ஆனபொல் ஆரபொய்ச்சிகளின்படி பல்பணியபொக்கம
உற்பத்தித் திறமன மிகக்
குமறக்கிறத. ஏமனன்றபொல் நமமுமடய மூமளை
பல்பணியபொக்கத்திற்கு மதபொதபொக
மசய்யப்படவில்மல. நபொம பல்பணியபொக்கம
மசய்வெதபொக நிமனக்குமமபபொத உண்மமெயில் ஒரு
பணியிலிருந்த மெற்மறபொரு பணிக்கு மிக
மவெகமெபொக முன்னும பின்னும தபொவுகிமறபொம.
நிரலபொளைர்கள் மெட்டுமெல்ல, அறிவு சபொர்ந்த மவெமல
மசய்பவெர் எவெருமமெ எடுத்த மவெமலமய
முழுவெதம முடித்தவிட்டு அடுத்த மவெமலக்கு
மசல்வெமத உற்பத்தித் திறனுக்கு சிறந்தத,
அவெர்களுமடய மென அழுத்தத்தக்கும உகந்தத.
ஆகமவெ தமல மபபொகிற அவெசரம என்றபொமலபொழிய
மசய்த மகபொண்டிருக்கும மவெமலமய முடித்த

விட்டு அடுத்த மவெமலக்குச் மசல்வெததபொன்
உசிதம.
நிரலபொக்கம மசய்வெதற்கு நிரலபொளைர்கள் ஒமர
மநரத்தில் நிமறய விஷேயங்கமளை குறுகிய கபொல
நிமனவில் மவெத்தக் மகபொள்ளை
மவெண்டும. எவ்வெளைவு விஷேயங்கள் அவெர்களைபொல்
நிமனவில் மவெக்க முடிகிறமதபொ அவ்வெளைவுக்கு
அவெர்கள் நிரலபொக்க உற்பத்தித் திறன் அதிகம.
முழு மவெகத்தில் மவெமல மசய்யும நிரலபொளைர்கள்
எண்ணிலடங்கபொ விஷேயங்கமளை தங்கள்
நிமனவில் மவெத்த இருப்பபொர்கள் – மெபொறிகளின்
மபயர்களில் இருந்த, தரவுக் கட்டமமெப்புகள்,
முக்கியமெபொன API-கள், அவெர்கள் எழுதிய மெற்றும
நிமறய அமழைக்கும பயனுமட
மசயல்பபொடுகளின் மபயர்கள், இத்யபொதி…
இத்யபொதி.
இமதத்தபொன் மென ஒருமமெ அல்லத
முழுமமெயபொன ஒருமுக சிந்தமன என்று
கூறுகிமறபொம. இமத ஆங்கிலத்தில் “flow”
அல்லத “in the zone” என்று கூறுகிறபொர்கள். இந்த
நிமலயில் மவெமல மசய்பவெர்கள் தங்கமளைச்

சுற்றி என்ன நடக்கிறமதன்மற மதரியபொமெல்
முழுமமெயபொகத் தங்கள் பணியில் கவெனம
மசலுத்தவெபொர்கள். மநரம கபொலமமெ மதரியபொமெல்
கடினமெபொன மவெமலகமளையும மசய்த
முடிப்பபொர்கள். எழுத்தபொளைர்கள், விஞ்ஞபொனிகள்,
மெற்றும விமளையபொட்டு வீரர்கள் கூட மென
ஒருமமெமயப்பற்றி மசபொல்வெபொர்கள்.
அருவி மசயல்முமறயில் மதமவெப் பட்டியலில்
முன்னுரிமமெ ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என்று
குறிப்பிடுவெத வெழைக்கம. ஆனபொல் பலர்
மபருமபபொலபொன மதமவெகமளை முன்னுரிமமெ
ஒன்று என்மற குறிப்பிடுவெர்.

மமெற்கண்ட கபொரணைங்களைபொல்தபொன் மமெபொய்திரள்
விதிமுமற கிடக்கும மவெமலகமளை
வெரிமசப்படுத்தச் மசபொல்கிறத. அதவும தயபொரிப்பு
உரிமமெயபொளைருக்கு மெட்டுமதபொன் வெரிமசப்
படுத்தம அதிகபொரம உண்டு. மவெறு யபொரபொக
இருந்தபொலும முன்னுரிமமெ மதமவெப்பட்டபொல்
தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைரிடமதபொன் மபச

மவெண்டும. குறுமவெபொட்டம ஆரமபிக்கும வெமர
தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர் தமலகீழ மெபொற்றங்கள்
கூடச் மசய்யலபொம. ஆனபொல் மவெமலமய
ஆரமபித்தபின், அதபொவெத குறுமவெபொட்டம
ஆரமபித்தபின், தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர் கூட
எந்த மெபொற்றமும மசய்ய முடியபொத. இததபொன்
மமெபொய்திரளின் தனிச்சிறப்பு.
மகன் ஷ்வெபொபர் குறுமவெபொட்டத்மத ஒரு
மகபொள்கலன் மபபொன்று உருவெகப்படுத்தியமத
நிமனவில் மகபொள்ளுங்கள். குழு உறுப்பினர்கள்
பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு கபொணை முழு முயற்சி மசய்ய
ஏதவெபொக எந்த மவெளித் மதபொந்தரவும வெரபொமெல்
மமெபொய்திரள் நடத்தநர் மகபொள்கலமனப்
பபொதகபொக்க மவெண்டும.
இதற்கு வெழைக்கமெபொன விதிவிலக்கு ஒன்மற ஒன்று
உண்டு. ஓடிக்மகபொண்டிருக்கும தயபொரிப்பில் வெழு
மவெளிப்பட்டு பயனர்கள் மவெமல மசய்வெத
தமடப்பட்டபொல் அதற்கு முன்னுரிமமெ
மகபொடுத்மத ஆக மவெண்டும.
குறுமவெபொட்டத்தக்குத் திட்டமிடுமமபபொத சிலர்

முன்மயபொசமனயபொக சுமெபொர் 5 முதல் 10% மநரத்மத
தயபொரிப்பில் வெழு மவெளிப்பட்டபொல் சரி
மசய்வெதற்கு ஒதக்குவெர். சிலர் திட்டமிட்ட
மவெமலயில் ஒன்மற மவெளியில் எடுத்தவிட்டு
இமமெபொதிரி மநருக்கடி வெழுச் சீட்மட
குறுமவெபொட்டத்தில் மசர்ப்பர். ஆனபொல்
அத்தியபொவெசியமெபொன வெழுவெபொக இருந்தபொல்
மெட்டுமமெ இந்த மெபொற்றம மசய்யலபொம.
மவெறு ஏதபொவெத மெபொற்றம மசய்மத ஆக
மவெண்டுமமென்றபொல் என்ன மசய்வெத?
அசபொதபொரணைமெபொன சூழநிமலகளில், மவெறு வெழிமய
இல்மலமயன்றபொல், தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர்
முழுக் குறுமவெபொட்டத்மதயும ரத்த மசய்த விட்டு
அடுத்தக் குறுமவெபொட்டத்மதப் புதிதபொகத்
மதபொடங்கலபொம. ஆனபொல் இத குழுவுக்கு
அதிர்ச்சிகரமெபொன நடவெடிக்மக. மிகவும
கவெனமெபொகப் பயன்படுத்த மவெண்டும.

10. ஒருக்கபொல
மதமவப்படலபொம் என்று
எவ்வளவு மதமவயற்ற
மவமலகள்
மசெய்கிமறபொம்!
“மசய்யபொத மவெமலமய முடிந்த அளைவுக்கு
அதிகப்படுத்தம கமல,
இன்றியமமெயபொதத.” மமென்மபபொருள்
உருவெபொக்குவெதற்கபொன மகபொள்மக விளைக்க
அறிக்மகயுடன் (Agile Manifesto) மவெளியிட்ட 12
மகபொட்பபொடுகளில் ஒன்று இத.
இத விமநபொதமெபொக இல்மல? இவெர்கள்
மசபொமமபறித்தனத்மத ஊக்குவிக்கிறபொர்கள்
மபபொல் அல்லவெபொ மதபொன்றுகிறத! ஆனபொல் இதன்
அர்த்தம அதவெல்ல. பின்னபொல் மதமவெப்படலபொம

என்று மவெமலமய இழுத்தப் மபபொட்டுமகபொண்டு
மசய்யபொதீர்கள். அத மதமவெப்படபொமெல்
மபபொகலபொம. எடுத்தக்கபொட்டபொக You Aren’t Gonna
Need It (Yagni) “இத உங்களுக்குத்
மதமவெப்படபொத” என்பத அதீத நிரலபொக்கத்தில்
ஒரு மகபொள்மக.
மகன்ட் மபக் (Kent Beck) – உடன் 1996-ல்
மமென்மபபொருள் திட்டத்தில் மவெமல மசய்த அதீத
நிரலபொக்கம உருவெபொக்க உதவியவெர் ரபொன்
மஜெஃப்ரீஸ் (Ron Jeffries). அவெர்
எடுத்தக்கபொட்டுகளுடன் மமெற்கண்ட
மகபொள்மகமய விளைக்குகிறபொர், “மபருமபபொலும
நீங்கள் நிரல் எழுதிக் மகபொண்டிருக்கும மபபொத
உங்கள் மெனதக்குள் நமெக்கு இன்னத பின்னபொல்
மதமவெப்படும என்று மதபொன்றும. இந்த
உந்ததலுக்கு எப்மபபொழுதம
மசவிமெடுக்கபொதீர்கள். அதபொவெத நிரலபொளைர்கள் எந்த
மசயல்பபொட்மடயும அத அவெசியம
மதமவெப்படும மபபொததபொன் மசய்ய மவெண்டும.
அத பின்னபொல் மதமவெப்படலபொம என்று

எதிர்பபொர்த்த முன்மனற்பபொடபொக மசய்த
மவெத்தக்மகபொள்ளைக் கூடபொத.” இத இன்னும
விமநபொதமெபொக இல்மல? மவெமலமயத்
தள்ளிப்மபபொடும குணைத்மத ஊக்குவிக்கிறபொர்கள்
மபபொல் அல்லவெபொ மதபொன்றுகிறத! வெந்தபின்
கவெமலப்படுவெமத விட வெருமுன் கபொப்பத மமெல்
அல்லவெபொ?
மகன்ட் மபக் (Kent Beck) – உடன் மசர்ந்த 1999-ல்
Refactoring: Improving the Design of Existing Code
என்ற புத்தகத்மத எழுதிய மெபொர்ட்டின் ஃமபபௌலர்
(Martin Fowler) ஏமனன்று மமெலும விளைக்குகிறபொர்,
“XP-ன் மெற்ற பல மகபொள்மககள் மபபொலமவெ, அத
90 களின் இறுதியில் மமென்மபபொருள்
மபபொறியியலில் பரவெலபொக நமபப்பட்ட
மகபொள்மககளுக்கு மிகவும மெபொறபொகத்தபொன்
இருந்தத. கவெனமெபொக முன் திட்டமிடல்
மமென்மபபொருள் உருவெபொக்குவெதற்கு முக்கியம
என்று மிக அதிகமெபொன உந்ததல் அந்த மநரத்தில்
இருந்தத. மபரிய அமசங்களில்தபொன் Yagni
நன்றபொகத் மதரியும, ஆனபொல் நீங்கள் சிறிய
விஷேயங்களிலும இமத அடிக்கடி பபொர்க்க

முடியும. சில சிறிய Yagni முடிவுகள் திட்ட
மமெலபொண்மமெயின் கவெனத்திற்மக வெரபொத. ஒரு
நிரலபொளைர் விமரவில் மதமவெப்படலபொம என்று
நிமனத்த ஒரு சிறிய விஷேயத்தில் எளிதபொக ஒரு
மெணி மநரம மசலவிடக்கூடும. இமமெபொதிரி சிறிய
Yagni முடிவுகள் நிமறயச் மசய்தபொல் நிரலில்
சிக்கமல கணிசமெபொகக் குமறப்பத
மெட்டுமெல்லபொமெல் அவெசரமெபொகத் மதமவெயபொன
அமசங்கமளை சீக்கிரம முடித்த மவெளியிடவும
இயலும.
ஆனபொல் மதமவெப்பட்டமபபொத நிரமல
மெபொற்றுவெத எளிதபொக இருந்தபொல்தபொன் Yagni ஒரு
சபொத்தியமெபொன உத்தி ஆகும. இத
சபொத்தியமெபொவெதற்கு, நீங்கள் ஓரலகு மசபொதமனகள்
எழுதி, மசபொதமனத் மதபொகுப்பு ஓட்டுவெதற்குத்
தயபொரபொக உங்கள் மகயில் இருக்க மவெண்டும.
மெற்றும மதபொடர் ஒருங்கிமணைப்பு மசய்தலும
அவெசியம”.

இத இப்படி இருக்க, அருவி மசயல்முமறயில்
திட்டம ஆரமபித்த பின் ஒரு மதமவெமய
மெபொற்றமவெபொ அல்லத மசர்க்கமவெபொ நீங்கள் முயற்சி
மசய்ததண்டபொ? ஒருக்கபொல் நீங்கள் முயற்சி
மசய்திருந்தபொல் அத எவ்வெளைவு தமலவெலியபொன
மவெமல என்று உங்களுக்குத் மதரிந்திருக்க
வெபொய்ப்பு உண்டு. இந்தக் கபொரணைத்தினபொல்
பயனர்கள் தங்கள் மதமவெகமளைப் பட்டியலிட
ஒமர ஒரு வெபொய்ப்பு மெட்டுமதபொன் கிமடக்கும
என்று நிமனக்கிறபொர்கள். ஆரமபத்திமலமய
குமறந்தபட்ச மவெளியீட்டுக்கு மமெல் மிக
அதிகமெபொகத் மதமவெகமளைச் மசர்க்கிறபொர்கள்.
இதனபொல் என்ன பிரச்சிமனகள் ஏற்படுகின்றன
என்று பபொர்ப்மபபொம.
• நபொன்கு நிறுவெனங்களில் அவெர்கமளை மசய்த
பயன்படுத்தம திட்டங்களில் எடுத்த
கணைக்மகடுப்பில் 64 சதவீதம அமசங்கள்
“எப்மபபொதபொவெத பயன்படுத்தப்படுகிறத
அல்லத பயன்படுத்தவெமத இல்மல” என்று
மதரிய வெந்தத.

• டூபபொண்ட் நிறுவெனத்தில் மசய்த ஆய்வில் 25%
அமசங்கள் மெட்டுமதபொன் உண்மமெயிமலமய
மதமவெ என்று மதரிய வெந்தத.
• இங்கிலபொந்தில் ஒரு மபரிய நிறுவெனத்தில் 10
ஆண்டுகளைபொக பயன்படுத்திய நிரலியில் ஒரு
ஆய்வு மசய்தனர். ஆய்வின்படி சுமெபொர் 10% -க்கு
மமெலபொன அமசங்கள் ஒருமபபொதம
பயன்படுத்தவில்மல என்று மதரிய வெந்தத.
மெற்மறபொரு 14% அமசங்கள் 10 ஆண்டுகளில்
ஒமர ஒரு தடமவெ மெட்டுமமெ
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளைன. அடுத்த 25%
அமசங்கள் ஒரு டஜெனுக்கும குமறவெபொன
முமறகமளை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளைன.
மமெபொத்தத்தில், அமமெப்பில் கிட்டத்தட்ட பபொதி
அமசங்கள் பயன்படுத்தமவெ இல்மல அல்லத
ஆடிக்கு ஒரு முமற, அமெபொவெபொமசக்கு ஒரு
முமறதபொன் பயன்படுத்தப்பட்டன.
மமெலும பயனர்கள் ஒரு அமசம மதமவெ என்று
பட்டியல் தயபொர் மசய்யுமமபபொத அவெர்களுக்கு
அந்த அமசத்தின் விமல என்ன என்மற
மதரியபொத. விற்பமனயபொளைர்களும ஒவ்மவெபொரு

அமசத்தக்கும தனித்தனியபொக விமல இன்னத
என்று பிரித்தச் மசபொல்வெதில்மல. தனித்தனியபொக
விமல மதரியபொமெல் பட்டியலுக்கு மமெபொத்த விமல
மெட்டும மகட்டு யபொரபொவெத சபொமெபொன் வெபொங்குவெத
உண்டபொ?
ஆக, பின்னபொல் மகட்பத பிரச்சிமன என்றும
மமெலும விமல மதரியபொமெலும பயனர்கள் சில
அமசங்கமளைக் மகட்க, ஒருக்கபொல்
மதமவெப்படலபொம என உருவெபொக்குநர்கள் சில
சட்டகங்கள் கட்ட, அருவி மசயல்முமறயில்
கண்ணுக்குத் மதரியபொமெல் மதமவெயற்ற
மவெமலகள் பல மசய்கிமறபொம.

மமெபொய்திரள் மசயல்முமறயில் தயபொரிப்பு
உரிமமெயபொளைர் மவெமலகமளை வெரிமசப்படுத்தம
மபபொத அதன் மெதிப்பீட்மடப் பபொர்த்த, மசய்யும
மசலவுக்கு அதிக பயன் தரும மவெமலகளுக்கு
முன்னுரிமமெ தர முடிகிறத. மதமவெயற்ற
அமசங்கமளை மசய்தபொல் குறுமவெபொட்டம
முடிந்தவுடன் பங்குதபொரர்கள் பபொர்த்த மகள்வி
எழுப்புவெபொர்கள். மமெலும நீங்கள் XP மபபொறியியல்
நமடமுமறகளைபொன ஓரலகு மசபொதிப்புகள் மெற்றும
மதபொடர் ஒருங்கிமணைப்பு மசய்தல் ஆகியவெற்மற
பின்பற்றினபொல் உங்களைபொல் மதமவெப்பட்டமபபொத
நிரமல எளிதில் மெபொற்றியமமெக்க இயலும.
ஒருக்கபொல் மதமவெப்படலபொம என முன்னபொமலமய
மசய்த மவெத்தக்மகபொள்ளை மவெண்டிய
அவெசியமில்மல.

11. அருவி
மசெயலமுமறயிலிருந்து
மமெபொய்திரளுக்கு (Scrum)
நிமலமெபொற்றம் மசெய்வது
எப்படி?
“இமதல்லபொம சரிதபொன். அருவி
மசயல்முமறமயக் மகவிட நபொங்கள் (ஒரு
மெபொதிரி) தயபொர்! கபொன்ட் வெமரபடம இல்லபொமெல்
திட்டத்மத எப்படியபொவெத ஓட்ட
முயற்சிக்கிமறபொம. இப்மபபொத நபொங்கள்
தகமவெளிமமெ (Agile) / மமெபொய்திரள் (Scrum) – க்கு
எப்படி நிமலமெபொற்றம மசய்வெத என்று ஒரு
சபொத்தியமெபொன வெழிமயச் மசபொல்லுங்கள்.” என்று
நீங்கள் மகட்டத கபொதில் விழுந்தத!

Agile Alliance உலகம முழுவெதம 5000-ம மபரிடம
கருத்தக் கணிப்பு மசய்த மவெளியிட்ட
அறிக்மகயில் மமெபொய்திரளின் நன்மமெகமளை
அளைவிடுவெததபொன் மிகப்மபரிய சவெபொலபொக
இருக்கிறத என்று மசபொல்கிறபொர்கள். ஆகமவெ
உங்கள் வெணிக பிரச்சிமனகள் எமவெ என்று
முதலில் மதளிவெபொக்குங்கள். இந்த
பிரச்சிமனகமளை சமெபொளிப்பதற்கு எந்த வெணிகக்
குறிக்மகபொள்கள் முக்கியம என்று பபொருங்கள்.
•மகபொடுத்த மகடுவில் திட்டத்மத முடிப்பத.
•மகபொடுத்த மசலவுத் திட்டத்தில் முடித்தக்
மகபொடுப்பத.
•வெபொடிக்மகயபொளைர் மகட்கும மெபொற்றங்கமளைக்
கூடிய சீக்கிரம மசய்த தருவெத.
•மமென்மபபொருளின் தரத்மத உயர்த்தவெத –
அதபொவெத மவெளியீட்டில் வெரும வெழுக்களின்
எண்ணிக்மகமயயும தீவிரத்மதயும
குமறப்பத.

•பணியபொளைர்கமளைத் தக்கமவெப்பத.
•அணியின் உற்பத்தித்திறமன உயர்த்தவெத.
இவெற்றில் உங்களுக்கு இன்றியமமெயபொததம
மெற்றும அளைவிடக்கூடியதமெபொக ஒன்மறத்
மதர்ந்மதடுத்த கூடியவெமர தல்லியமெபொக
அளைவிடுங்கள். இத நிமலமெபொற்றத்மத
மசயல்படுத்தம முன் எடுக்கும அளைவு. ஆகமவெ
இமத தளைநிமலயபொக மவெத்த நிமலமெபொற்றத்தின்
பின் ஒப்பீடு மசய்வெதற்கு உகந்ததபொக இருக்கும.
மிகவும சிறியதபொகவும இல்லபொமெல் மிகவும
மபரியதபொகவும இல்லபொமெல் ஒரு திட்டத்மதத்
மதர்வு மசய்யுங்கள். மிகவும சிறியதபொக
இருந்தபொல் நிரூபிக்க உகந்ததல்ல. மிகவும மபரிய
திட்டத்தில் மசபொதமன மவெண்டபொம.
வெபொடிக்மகயபொளைரின் ஒத்தமழைப்பு மிக அவெசியம.
அவெர்கள் குமறந்தபட்ச சபொத்தியமெபொன
மமென்மபபொருமளை மவெளியிடத் தயபொரபொக இருக்க
மவெண்டும. மெற்றும ஒவ்மவெபொரு

குறுமவெபொட்டத்தின் முடிவில் தயபொரபொன
மமென்மபபொருளின் மசயற்கபொட்சி பபொர்த்த
பின்னூட்டம தர முடிவு எடுக்கக் கூடிய மூத்த
நிர்வெபொகிகள் முன் வெர மவெண்டும.
சில முக்கிய உறுப்பினர்கமளை மமெபொய்திரள்
பயிற்சிக்கு அனுப்புங்கள். மமெபொய்திரள் நடத்தநர்
மெற்றும தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர் பயிற்சி
அவெசியம மதமவெ. அடுத்த அவெர்கமளை மெற்றக்
குழு உறுப்பினர்களுக்குப் பயிற்சி மகபொடுக்கச்
மசபொல்லுங்கள்.
மமெபொய்திரளுக்கு எந்தக் கருவிகமளைப்
பயன்படுத்தகிறீர்கள் என்பத அவ்வெளைவு
முக்கியமெல்ல. மமெபொய்திரள் ஆர்வெலர்கள் மவெறும
மவெண்பலமகயும குறிப்பு ஒட்டுத்தபொளும
மவெத்த ஆரமபிப்பததபொன் சிறந்தத என்று
கூறுவெர். அவ்வெபொறு மசய்வெத நல்லததபொன்,
அணியின் கவெனமமெல்லபொம மமெபொய்திரளில்
இருக்கும. ஆனபொல் இதில் முக்கியப் பிரச்சிமன
அறிக்மககளும புள்ளிவிபரங்களும தயபொர்
மசய்வெத கடினம. மமெலும அணி உறுப்பினர்கள்

யபொவெரும ஒமர இடத்தில் இல்மலமயன்றபொலும
இமணைய மமென்மபபொருள் மதமவெ. ஆகமவெ
ஏதபொவெமதபொரு இலவெச கட்டற்ற மமென்மபபொருள்
மவெத்த ஆரமபிக்கலபொம. பின்னர் அவெசியம
மதமவெப்பட்டபொல் இந்த அனுபவெத்மத மவெத்த
மவெறு மமென்மபபொருள் மதர்ந்மதடுக்கலபொம.

முதலில் திட்டத்தின் இடமரக் குமறப்பதம,
பணியபொளைர்கள் ஆர்வெமுடன் மவெமல மசய்ய
ஏதவெபொக்குவெதம முக்கியம. இதற்கு
அடிப்பமடகளில் கவெனம மசலுத்தங்கள்.
•திட்டத்தின் இடமரக் குமறக்க இயன்றவெமர
அடிக்கடி மவெளியீடு மசய்த பயனர்கள்
மெற்றும பங்குதபொரர்களிடம பின்னூட்டம
மபறுங்கள்.
•தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர் மெட்டுமதபொன்
கிடக்கும பணிகமளை வெரிமசப் படுத்தலபொம.
•குறுமவெபொட்டத்தக்கு திட்டமிடுவெதற்கு முன்
தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர் உருவெபொக்குநர்
குழுவுடன் ஒத்தமழைத்த கிடக்கும பணிகமளை
மசமமமெப் படுத்த மவெண்டும. ஏற்பு
மநறிமுமறகள் மதளிவெபொக இருக்க மவெண்டும.

•குறுமவெபொட்டத்தில் உருவெபொக்குநர்கள்
முழுமமெயபொக முடிக்கக்கூடிய அளைவு மெட்டுமமெ
மவெமலமய எடுத்தக் மகபொள்ளுங்கள்.
•குறுமவெபொட்டம ஆரமபித்த பின் எந்த
மெபொற்றமும மசய்யபொமெல் பபொர்த்தக் மகபொள்வெத
மமெபொய்திரள் நடத்தநரின் மபபொறுப்பு.
•எந்த மவெமலமய யபொர் மசய்வெத என்று
உருவெபொக்குநர்கள் சுயமெபொகப்
பங்கிட்டுக்மகபொள்ளை மவெண்டும.
மவெளியிலிருந்த எவெரும, மமெபொய்திரள்
நடத்தநர் கூட, தமலயிடக்கூடபொத.
•ஒருவெர் எழுதிய நிரமல குழுவில் மெற்மறபொரு
சக நிரலபொளைர் மெறுஆய்வு மசய்வெத
வெழுக்கமளைக் குமறத்த நிரலின் தரத்மத
மமெமபடுத்தம.

•எல்லபொ மசபொதமனகமளையும மசய்த முடித்த
குறுமவெபொட்டத்தின் முடிவில் பணிகமளை
மவெளியீட்டுக்குத் தயபொரபொக ஆக்குங்கள்.
•ஒவ்மவெபொரு குறுமவெபொட்டமும முடிந்தபின்
ஆய்வு மசய்த மதபொடர்ச்சியபொன மமெமபபொடுகள்
மசயல்படுத்தங்கள்.
அடுத்த, தரம மெற்றும நமபகத்தன்மமெமய
உயர்த்தங்கள். எப்படி XP மபபொறியியல்
முமறகமளை மமெமபடுத்தியத என்று முன்னபொல்
பபொர்த்மதபொம.
•மதபொடர் ஒருங்கிமணைப்பு மசய்தல் (continuous
integration).
•முதலில் ஓரலகு மசபொதிப்புகள் (unit tests)
எழுதிவிட்டு பின்னர்தபொன் நிரல் எழுதமவெ
ஆரமபித்தல். மெறுசீரமமெப்பு (refactoring)
மசய்த நிரமல மதபொடர்ந்த மமெமபடுத்தல்.
இமவெ இரண்மடயும மசர்த்த Test Driven

Development (TDD) என்று
மசபொல்கிறபொர்கள். மமெலும விவெரங்களுக்கு
இமத கணியம இதழில் TDD பற்றிய
கலபொரபொணியின் கட்டுமரகமளைப் படியுங்கள்.
இதற்கும மமெல் உற்பத்தித்திறன் மமெமபடுத்த
மவெண்டுமமென்றபொல் நிறுவெனத்தின் மூத்த
தமலவெர்கள் ஈடுபபொடு மகபொள்ளை மவெண்டும
என்கிறபொர் மஜெஃப் சதர்மலண்ட். நிறுவெனத்தின்
அமமெப்பு ரீதியபொன இமடயூறுகமளை நீக்கினபொல்
திமசமவெகம மமெலும அதிகரிக்கும என்கிறபொர்
அவெர். எடுத்தக்கபொட்டபொக நபொன் முன்னபொல்
மவெமல பபொர்த்த ஒரு நிறுவெனத்தில் மசயலபொக்கத்
தமறக்கு ஒரு தமணைத் தமலவெர் மமென்மபபொருள்
வெளைரபொக்கத் தமறக்கு மவெமறபொரு தமணைத்
தமலவெர். ஆமகயினபொல் ஒருங்கிமணைப்பு
கடினமெபொக இருந்தத. அமனத்தக்
மகபொரிக்மககளும முமறப்படியபொன வெழிகள்
மூலமெபொகப் மபபொக மவெண்டியிருந்தத. மவெமல
மசய்த வெபொங்குவெமத கடினமெபொனபொல் முன்னுரிமமெ
மபறுவெத எப்படி? அதற்குப் பதிலபொக ஒரு

அமமெப்பு நிர்வெபொகி மமெபொய்திரள் அணியின் ஒரு
பகுதியபொக மசயல்பட்டபொல் மவெமலமய மிகவும
எளிதபொக மசய்த முடிக்க இயலும.
உங்கள் தகமவெளிமமெ (Agile) / மமெபொய்திரள் (Scrum)
பயணைம மவெற்றியமடயட்டும!

12. மநருக்கு மநர
உமரயபொடலதபொன் சிறந்தது
என்கிறபொரகள், ஆனபொல நபொம்
இருப்பமதபொ கடலகடந்து!
“ஒரு மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும அணி கருத்தப்
பரிமெபொற மிகவும திறமமெயபொன மெற்றும பயனுள்ளை
முமற மநருக்கு மநர்
உமரயபொடல்தபொன்.”தகமவெளிமமெ மகபொள்மக
விளைக்க அறிக்மகயுடன் (Agile Manifesto)
மவெளியிடப்பட்ட மமென்மபபொருளுக்கபொன
மகபொட்பபொடுகளில் இத ஒன்று.
ஆனபொல் எப்மபபொழுதம குழு உறுப்பினர்கள்
யபொவெரும ஒமர இடத்தில் இருப்பத இல்மல.
என்னுமடய அணிகளில் இரண்டில் யபொவெரும
ஒமர அலுவெலகத்தில் மவெமல மசய்தபொலும

மபபொக்குவெரத்த மநரிசல் கபொரணைமெபொக வெபொரத்தில்
பல நபொட்கள் மதபொமலமவெமல மசய்ய அனுமெதி
உண்டு. மமெலும மபரிய நிறுவெனங்களில் ஒரு
குழு உறுப்பினர்கள் மவெவ்மவெறு
அலுவெலகங்களில் இருக்கலபொம. அரிய திறன்
உமடயவெர்கமளை மவெறு ஊரில் இருந்தபொலும
பணியமெர்த்த மநரிடலபொம. சில திட்டங்களில்
மவெளி நிறுவெனங்களிடம தமணை ஒப்பந்தம
மசய்வெதம (outsourcing) உண்டு. இவ்வெபொறு
இருக்குமமபபொத தகவெல்மதபொடர்மப திறமபட
நிர்வெகிப்பத மமெபொய்திரள் (scrum) அணிகளின்
மவெற்றிக்கு மிக முக்கியம.
சுருக்கமெபொகச் மசபொல்லப்மபபொனபொல் முழு அணியும
ஒமர இடத்தில் இருப்பததபொன் மமென்மபபொருள்
உருவெபொக்க மிக உகந்தத. ஆனபொல் பல்மவெறு
நமடமுமற கபொரணைங்களுக்கபொக நபொம பரமபிய
அணிகமளை பயன்படுத்த மவெண்டிய கட்டபொய
நிமல வெருகிறத. இந்த நிமலமமெயில் நபொம
மதபொழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்தி பரமபிய
அணிகளின் தகவெல்மதபொடர்பு குமறபபொடுகமளை

இயன்றவெமர குமறக்க முயற்சி மசய்ய
மவெண்டும.
இதற்கு நபொம ஆலிஸ்மடர் கபொக்பர்ன் (Alistair
Cockburn) தயபொரித்த வெமரபடத்மத குறிப்பபொக
பயன்படுத்தலபொம. இந்த வெமரபடம தகவெல்
பரிமெபொற்ற தடத்தின் மசழுமமெமய
(“மவெப்பநிமல”) கிமடமெட்ட அச்சிலும
தகவெல்மதபொடர்பு திறமன மசங்குத்த அச்சிலும
கபொட்டுகிறத. உணைர்ச்சிகமளையும தகவெல்
மசழுமமெமயயும நன்றபொகத் மதரிவித்தமல
அதிக மவெப்பம என்று கூறுகிறபொர். இதில்
இரண்டு வெமளைமகபொடுகள் உள்ளைன. மமெமல உள்ளை
வெமளைமகபொட்டில் உமரயபொடல் உள்ளைத. கீமழை
உள்ளை வெமளைமகபொட்டில் உமரயபொடல் கிமடயபொத,
இத ஒரு வெழி ஊடகம.

இத முன்னபொளில் தயபொரித்த வெமரபடம.
இத்தடன் கபொமணைபொளிக் கலந்தமரயபொடமல
மதபொமலமபசிக் கலந்தமரயபொடலின்
மமெல்பக்கத்திலும உமர அரட்மடமய மின்
அஞ்சலின் மமெல்பக்கத்திலும மசர்த்தக்
மகபொள்ளுங்கள்.
இரண்டு மபர் ஒரு மவெள்மளைப் பலமகயில்
வெமரந்த மநருக்கு மநர் உமரயபொடுவெததபொன்

அதிக மவெப்பமெபொன தடம, அதிக தகவெல்மதபொடர்பு
திறமன அளிக்கும. மகபொடுத்த சூழைலில் நபொம
குழுவினரின் தகவெல்மதபொடர்மப
வெமளைமகபொட்டின் மமெல்மநபொக்கி கூடியவெமர
இதற்கு அருகில் நகர்த்த முயற்சிக்க மவெண்டும.
எடுத்தக்கபொட்டபொக யபொவெரும ஒமர இடத்தில்
இல்மலமயன்றபொல் கபொமணைபொளிக்
கலந்தமரயபொடல் அடுத்த சிறந்த வெழி.
மதபொமலமவெமல மசய்பவெர்கமளை மவெமல
மநரத்தில் உமர அரட்மடயில் புகுபதிமக
இட்டுக்மகபொண்டு மவெமல மசய்யச்
மசபொல்லலபொம. மெற்ற குழு உறுப்பினர்களுக்கு
எதவும மதமவெயபொனபொல் உடன் மதபொடர்பு
மகபொள்ளை வெசதியபொக இருக்கும. மவெளியூரிமலபொ
அல்லத மவெறு அலுவெலகங்களிமலபொ மவெமல
மசய்பவெர்கமளை முக்கிய நிகழச்சிகளுக்கு, எ.கபொ
குறுமவெபொட்டம திட்டமிடல், மநரடியபொக வெரச்
மசபொல்லலபொம.

இத தவிர மமென்மபபொருள் திட்டங்களில்
கடல்கடந்த நபொடுகளில் பணிமய ஒப்பமடப்பத
(offshoring) நமடமுமறயில் உள்ளைத.
தமிழநபொட்டில் பல மமென்மபபொருள் நிறுவெனங்கள்
மவெளிநபொடுகளுக்கு மமென்மபபொருள் மசயலி
அல்லத தயபொரிப்பு மவெமலகள் மசய்கிறபொர்கள்.
இத்திட்டங்களில் மபருமபபொலும தயபொரிப்பு
உரிமமெயபொளைர், மமெபொய்திரள் நடத்தனர் மெற்றும
பங்குதபொரர்கள் மவெளிநபொட்டிலும ஏமனய
உருவெபொக்குனர் குழு உறுப்பினர்கள்
தமிழநபொட்டிலும இருப்பத சகஜெம.
இத்திட்டங்களில் மதபொமலத்மதபொடர்பு
பிரச்சிமனயுடன் கலபொச்சபொர மவெறுபபொடுகளும
மநர வித்தியபொசமும மசர்ந்த குழுப்பணிக்கு
மபரிய சவெபொலபொக அமமெகின்றன. இந்த
அணிகளில் தகவெல்மதபொடர்மப மமெமபபொடு
மசய்ய மமெமல கூறியமவெ தவிர கீழகண்ட
வெழிமுமறகமளையும மசயல்படுத்தவெத
அவெசியம.

•இரண்டு குழுக்களுக்கும மவெமல மநரம
குமறந்தபட்சம 2 மெணி மநரமெபொவெத
மமெல்படிய மவெண்டும.
•அணிகளுக்கு மபபொதவெபொன நபொட்கபொட்டி
அவெசியம மதமவெ. அலுவெலக விடுமுமற
நபொட்களும, குழு உறுப்பினர்கள் விடுமுமற
நபொட்களும, மமெபொய்திரள் நிகழச்சிகளும
யபொவெருக்கும ஒமர இடத்தில் மதரிய
மவெண்டும. மமெலும யபொவெரும ஒமர இடத்தில்
ஆவெணைங்கமளை பகிரவும திருத்தவும இயல
மவெண்டும.
•குழுவுக்கு மவெளியில் மதபொடர்புக்கு மின்
அஞ்சல் மதமவெதபொன். ஆனபொல் குழுவுக்குள்
மதபொடர்பு மகபொள்ளை உமர அரட்மட ஒன்மறத்
மதர்ந்மதடுங்கள். குழு முழுவெதமமெபொ அல்லத
தனியபொகமவெபொ மதபொடர்பு மகபொள்ளை வெசதி
மதமவெ.

•கூடுதல் மசலவு என்றபொலும ஒரு அணியில்
இருந்த தூதவெர்கமளை மெற்ற அணிமயச்
சந்திக்க அனுப்புங்கள். கலபொச்சபொர
மவெறுபபொடுகமளைத் தபொண்டி புரிதமல
உருவெபொக்க இததபொன் முக்கிய வெழி.
•இதில் மமெபொய்திரள் நடத்தனருக்கு முக்கிய
பங்கு உண்டு. கூடியவெமர மமெபொய்திரள்
நடத்தனர் இரண்டு அணிகளின்
மமெபொழிகமளையும மபச இயன்றபொல் இரு
கலபொச்சபொரங்கமளையும இமணைக்க மமெலும
தமணை புரியும.
•முன்மனல்லபொம மசயல்பபொட்மட
அடிப்பமடயபொகக் மகபொண்டு மவெமலமயப்
பிரிப்பத வெழைக்கமெபொக இருந்தத. எ.கபொ ஆய்வு
மெற்றும வெடிவெமமெப்பு மசய்த முடித்த நிரல்
எழுதம பணிமய மெட்டும கடல்கடந்த
நபொடுகளில் ஒப்பமடப்பத. அருவி
மசயல்முமறயில் இவ்வெபொறு மசய்தனர்.
ஆனபொல் மமெபொய்திரள் மசயல்முமறக்கு இத

ஒத்த வெரபொத. உருவெபொக்குனர் குழு அமனத்த
மதபொழில்நுட்ப திறன்களும மகபொண்டு
தன்னிமறவு மபற்றிருக்க மவெண்டும.
அவெர்களுக்கு எழும மகள்விகளுக்கு பதில்
கிமடக்க ஒரு இரவு கபொத்திருக்கத்
மதமவெயில்லபொமெல் உடமன பதில்கமளைப்
மபற வெழி இருக்க மவெண்டும.
•தகமவெளிமமெ மசயல்முமறகள்
ஆவெணைங்கமளைக் குமறத்த நிரல் எழுதி
மவெளியிடுவெமத வெலியுறுத்தகிறத என்று
முன்னர் பபொர்த்மதபொம. இதற்கு எதிர்மெபொறபொக
கடல்கடந்த நபொடுகளில் மவெமலமய
ஒப்பமடத்தபொல் ஓரளைவு ஆவெணைங்கள்
எழுதமவெண்டி வெருகிறத. ஏமனனில் மநருக்கு
மநர் மதபொடர்பு குமறகிறத என்பதபொல் சில
ஆவெணைங்கள் அவெசியமெபொகின்றன.

13. தன்னமமெவு மெற்றும்
பன்முக மசெயலபபொட்டுக்
குழுக்கமள ஊக்குவித்துத்
தகவல யுகத்துக்கு வந்து
மசெருங்கள்!
அப்மபபொழுத நபொன் ஒரு வெணிக ஊடக
நிறுவெனத்தில் மவெமல மசய்த
மகபொண்டிருந்மதன். நபொன்கு அணிகள் இருந்தன.
ஒவ்மவெபொரு அணியிலும வெடிவெமமெப்பபொளைர்கள்,
நிரலபொளைர்கள் மெற்றும மசபொதமனயபொளைர்கள்
இருந்தனர். இரண்டு வெபொரக் குறுமவெபொட்டம,
மமெபொத்தம பத்த மவெமல நபொட்கள். முதல் இரண்டு
மூன்று நபொட்களுக்கு வெடிவெமமெப்பபொளைர்கள்
மிகவும ஓய்வில்லபொமெல் மவெமல மசய்வெர்.
நிரலபொளைர்களும மசபொதமனயபொளைர்களும
வெடிவெமமெப்புகள் தயபொரபொகி பங்குதபொரர்கள்

ஒப்புதல் தரும வெமர ஏதபொவெத மசய்த
மகபொண்டிருப்பபொர்கள். ஆனபொல் உற்பத்தித்திறன்
குமறவு. எவ்வெபொறு இருக்க முடியும? அடுத்த
இரண்டு மூன்று நபொட்களுக்கு நிரலபொளைர்களுக்கு
ஓய்வெற்ற மவெமல. கமடசி இரண்டு மூன்று
நபொட்களுக்கு மசபொதமனயபொளைர்களுக்கு ஓய்வெற்ற
மவெமல. அவெர்கள் ஏதபொவெத வெழு
கண்டுபிடித்தபொல் மபருமபபொலும நிரலபொளைர்கள் சரி
மசய்ய மவெண்டி வெரும. சில சமெயங்களில்
வெடிவெமமெப்பபொளைர்களும சரி மசய்ய மவெண்டி
வெரலபொம.
ஆக நபொங்கள் Scrum-ன் குறுமவெபொட்டத்தக்குள் ஒரு
சிறிய அருவி மசயல்முமற நடத்திக்
மகபொண்டிருந்மதபொம! இவ்வெபொறு ஏன் நடக்கிறத
என்று புரிந்த மகபொள்ளை நபொம சரித்திரத்மத
மகபொஞ்சம புரட்டிப் பபொர்க்கமவெண்டும.
மதபொழிற்புரட்சிக்கு முன்னர் மபபொருள் உற்பத்திப்
பணிகள் திறமமெயபொன மகவிமனஞர்களைபொல்
மசய்யப்பட்டன என்பமத நபொம அறிமவெபொம.
எடுத்தக்கபொட்டபொக மசபொழைர் கபொலத்தில் ஸ்தபதிகள்,

சிற்பிகள், மகபொல்லர்கள், தச்சர்கள், கற்தச்சர்கள்,
மபபொற்மகபொல்லர்கள் என்று பல மகவிமனஞர்கள்
இருந்தனர். மதபொழிற்புரட்சியின்மபபொததபொன்
உமழைப்புப் பிரிவிமன (division of labour) வெந்தத.
முன்மபல்லபொம ஒரு முழுப் மபபொருமளையும
உருவெபொக்கிய ஒரு மதபொழிலபொளி இப்மபபொத அந்தப்
மபபொருளின் ஒருபகுதிமய மெட்டுமமெ உற்பத்தி
மசய்வெதபொல் மகவிமன பயிற்சிக்குத்
மதமவெயபொன நீண்ட பயிற்சி கபொலத்மதக் குமறக்க
முடிந்தத. இந்த உமழைப்புப் பிரிவிமன
உற்பத்தித்திறமனயும உயர்த்தியத.
இந்த உமழைப்புப் பிரிவிமனயின்
விமளைவுகமளைத்தபொன் நபொம மமெமல பபொர்க்கிமறபொம.
நிரலபொளைர்களும, வெடிவெமமெப்பபொளைர்களும
மசபொதமன மசய்ய விருமபுவெதில்மல.
மசபொதமனயபொளைர்களுக்கு நிரல் எழுதவும,
வெடிவெமமெக்கவும மதரியபொத. மமென்மபபொருமளை
உருவெபொக்கி மவெளியீடு மசய்ய இந்த மூன்று
பங்களிப்புகளிலும மநரடியபொக வெரபொத பல
பணிகளும இருக்கலபொம. யபொர் இந்த பணிகமளைச்

மசய்வெத? மமெலும முக்கியமெபொக யபொர் இந்த
பணிகமளை இன்னின்னபொர் மசய்ய மவெண்டும
என்று முடிவு மசய்த ஒதக்குவெத?
மமெற்பபொர்மவெயபொளைர்களுக்கும
மமெலபொளைர்களுக்கும இததபொன் முக்கிய
மவெமலயபொக உள்ளைத. ஒதக்கப்படும மவெமலமய
மவெண்டபொ மவெறுப்பபொக மசய்கிறபொர்கள். அணியின்
மென உறுதிமயபொ கீமழை மசல்கிறத.
தன்னபொர்வெலர்களும தளிர் நிறுவெனங்களின்
(Startups) அணிகளும இவ்வெபொறு இத தங்கள்
மவெமல இத தங்கள் மவெமலயல்ல என்று
பிரித்தப் பபொர்ப்பதில்மலமய. யபொரபொல் எந்த
மவெமலமயச் மசய்ய முடியுமமெபொ அமதத்
தபொங்களைபொகமவெ எடுத்தக்மகபொண்டு மசய்த
முடிக்கிறபொர்கள் அல்லவெபொ?

பறமவெகள் கூட்டம: உயிரியலில்
தன்னமமெவுக்கு ஒரு எடுத்தக்கபொட்டு.
இக்கபொரணைத்தினபொல்தபொன் மமெபொய்திரள் குழுக்கள்
பன்முக மசயல்பபொடு மெற்றும தன்னமமெவுக்
குழுக்கள் என்று மமெபொய்திரள் மகமயடு
மசபொல்கிறத. தன்னமமெவுக் குழுக்கள் என்றபொல்
என்ன? அணியின் மவெளிமய இருப்பவெர்கள்
இயக்குவெதற்குப் பதிலபொக, தன்னமமெவுக்
குழுக்கள் தங்கள் மவெமலமய எப்படி சிறப்பபொக
நிமறமவெற்றுவெமதன்று தபொங்கமளை முடிவு
மசய்வெததபொன்.
“பமழைய” மகபொட்பபொடுகள் மபபொறியபொளைர்கள்
மெற்றும மபபொருளைபொதபொர அறிஞர்களைபொல்
உருவெபொக்கப்பட்டமவெ. நிறுவெனங்கள் நல்ல
எண்மணைய் மபபொட்ட இயந்திரம மபபொல சீரபொக
இயங்க மவெண்டும என்று அவெர்கள் நமபினர்.
மதபொழிற்தமற யுகத்தில் இருந்த
நடவெடிக்மககளுக்கு இந்த மமெலபொண்மமெ
மெபொதிரிகள் குமறந்தபட்சம மபபொதமெபொனமவெயபொக
இருந்தன.

அந்தக் கபொலகட்டத்தில் சுற்றுச்சூழைல் ஓரளைவு
நிமலயபொக இருந்தத. திருமபத்திருமப ஒமர
மெபொதிரியபொன மவெமல உடல் உமழைப்பபொல்
நடந்தத. புதிய கருத்தக்கள் மெற்றும உத்திகமளை
உருவெபொக்குவெத அமனகமெபொக முழுவெதம
உயர்மெட்ட நிர்வெபொகத்தின் மகயில் இருந்தத.
மெனிதர்கள் இயந்திரங்கள் அல்லமவெ. மமெலும
நபொம தகவெல் யுகத்தக்கு வெந்தபின்

நிறுவெனங்களின் மபபொருளைபொதபொரம மபருமபபொலும
அறிவுசபொர் மூலதனங்கமளை நமபிமய உள்ளைன.
இந்த அறிவின் மெதிப்பு தினசரி அதிகரிக்கும
நிமலயில் நபொம அறிவு ஊழியர்கமளை பபொரமபரிய
முமறயில் நிர்வெகிக்கக் கூடபொத என்பமதப்
புரிந்த மகபொள்ளை ஆரமபித்திருக்கிமறபொம. அறிவு
ஊழியர்கமளை மசபொன்னபடி மசய்ய
மவெண்டுமமென்று நீங்கள் கட்டபொயப்படுத்தினபொல்
அவெர்களைத பமடப்பபொற்றமல இழைந்த
விடுவீர்கள்.
எனினும, இமமெபொதிரி ஒரு இறுக்கமெபொன
கட்டமளை மெற்றும கட்டுப்பபொட்டு முமறயில்
இயங்கி வெந்த நிறுவெனங்களில் தன்னமமெவுக்
குழுக்களைபொக மசயல்படுவெத என்பத மசபொல்வெத
எளித, ஆனபொல் நமடமுமறயில்
மசயல்படுத்தவெத கடினமமெ. அணி மமெலபொளைர்கள்
எப்படி மவெமல மசய்யப்படுகிறத என்பதில்
தங்களுக்கு இருக்கும இறுக்கமெபொன பிடிமய விட
மிகத் தயங்குவெபொர்கள். மமெலும குழு

உறுப்பினர்கள் மமெலிடத்தில் இருந்த
வெழிகபொட்டமல எதிர்பபொர்த்த கபொத்திருப்பபொர்கள்.
அப்படிமயன்றபொல் தபொனபொகமவெ மவெமல
நடக்குமெபொ? தமலமமெமய மதமவெ இல்மலயபொ
என்று மகட்கிறீர்களைபொ? அப்படிமய விட்டபொல் யபொர்
எதற்கு மபபொறுப்பு என்பமத மதரியபொமெல்
குழைப்பம நிலவும. தமலக்குத் தமல
நபொட்டபொமமெயபொக ஆகி விடலபொம.
மெபொறபொக, திறமமெயபொன மமெலபொண்மமெ மிக
அவெசியம மதமவெ. கட்டமளை கட்டுப்பபொடு பபொணி
மமெலபொண்மமெமயத் தவிர்க்க மவெண்டும. ஆனபொல்
சுமயச்மசயபொன பமடப்பபொற்றல் மகபொண்ட
ஊழியர்கள் இமடமய உருவெபொகும நடத்மத
முமறகளின் பரிணைபொமெ வெளைர்ச்சிமய சரியபொன
வெழியில் ஆற்றுப் படுத்தவெத முக்கியம.
தங்களைத குழுவில் யபொர் யபொர் மவெமல மசய்வெத
என்று மதர்ந்மதடுப்பமதயும குழுமவெ மசய்ய
மவெண்டும என மகன் ஷ்வெபொபர் கூறுகிறபொர்.
ஆனபொல் இத தகமவெளிமமெ (Agile) / மமெபொய்திரள்

(Scrum) நமடமுமறமயப் பயிற்சி மசய்த
முதிர்ந்த அணிகளுக்கபொன அறிவுமர. புதிதபொக
இவ்வெழியில் அடிமயடுத்த மவெப்பவெர்கள்
முயற்சி மசய்ய மவெண்டபொம.
மநரடியபொன கட்டமளை கட்டுப்பபொட்டில்
இறங்கபொமெல் ஆனபொல் அமத மநரத்தில்
மசல்வெபொக்குடன் இருக்கும சபொமெர்த்தியம
தகமவெளிமமெ குழுக்களின் தமலவெர்களுக்குத்
மதமவெ. ஒரு ஆதரவெபொன சூழநிமலமய
உருவெபொக்குவெதபொலும, மதமவெயபொன எல்மலகள்
மெற்றும கட்டுப்பபொடுகள் அமமெப்பதபொலும,
நிறுவென இமடயூறுகமளை நீக்குவெதபொலும,
நிறுவெனத்தின் மெற்ற தமறகளுடன் இமணைக்கும
பபொலமெபொக மசயல்படுவெதபொலும இந்த
மசல்வெபொக்மக அவெர்கள் அமடயலபொம.

14. பயனர கமதமய
மதளிவபொகத் தயபொர
மசெய்தபொல பபொதி மவமலமய
முடித்தது மபபொல!
நபொம முன்னர் பபொர்த்தபடி, மமென்மபபொருள்
மதமவெகள் பட்டியல் ஒரு தகவெல் மதபொடர்பு
பிரச்சிமன. மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கி வெபொங்க
விருமபுபவெர்கள் அமத உருவெபொக்கத்
மதரிந்தவெர்களுக்கு மதளிவெபொகச் மசபொல்வெத
அவெசியம. இல்லபொவிட்டபொல் பிள்மளையபொர்
பிடிக்கப் மபபொய் குரங்கபொய் முடிந்தத என்று
மசபொல்கிறபொர்கமளை அமமெபொதிரி ஆகிவிடும.
70 – 80 களில் அமமெரிக்க வெங்கிகளுக்கபொன
கட்டுப்பபொடுகள் தளைர்த்தப்பட்டன. அவெர்கள்
மெற்ற வெங்கிகளுடன் மபபொட்டியில் மவெல்ல என்ன

மசய்யலபொம என்று சிந்திக்கத் மதபொடங்கினர்.
இதன் மபபொருட்டு தங்கள்
வெபொடிக்மகயபொளைர்களிடம கருத்தக் கணிப்பு
மசய்யத் மதபொடங்கினர். இந்த கருத்தக்
கணிப்பில் வெபொடிக்மகயபொளைர்களிடமிருந்த
திருமபத் திருமப வெந்த பின்னூட்டங்கள்
வெங்கிகள் அதிக மெணி மநரம திறந்திருக்க
மவெண்டும மெற்றும அதிக பணைப்
மபபொறுப்பபொளைர்கமளை மவெமலக்கு அமெர்த்த
மவெண்டும என்பமவெமய.
வெங்கிகள் இந்த பரிந்தமரகமளை அப்படிமய
மசயல்படுத்தியிருந்தபொல் மசலவு எக்கசக்கமெபொக
ஆகியிருக்கும. அவெர்கள் அதிகம மசலவு
மசய்யபொமெல் எவ்வெபொறு தீர்வு கபொணை முடியும என்று
மகட்டனர். இதன் விமளைவெபொகத்தபொன் 60
களிமலமய கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆனபொல்
சந்மதயில் பயன்படுத்தப்படபொமெல் கிடந்த
ஏடிஎம (ATM) கருவி பரவெலபொக நிறுவெப்பட்டத.
மமெற்கண்ட கமதயின் உட்கருத்த
என்னமவென்றபொல் மதமவெகள் பட்டியல் பயனர்

கண்மணைபொட்டத்தில் இருந்த எழுதப்பட
மவெண்டும. மெற்றும பயனர்களுக்கு “என்ன”
மதமவெ என்பத மெட்டுமெல்லபொமெல் “ஏன்” அத
மதமவெ என்பமதயும மதளிவெபொக்குவெத
அவெசியம. ஆனபொல் “எப்படி” மசயல்படுத்தவெத
என்பதபற்றி எதவும இருக்கக் கூடபொத.
புதமமெயபொன வெழிகளில் பயனர் இலக்குகமளை
அமடவெதற்கு உருவெபொக்குநர்களுக்கு இணைங்கு
தன்மமெ மவெண்டும.

அருவி மசயல்பபொட்டில் நன்கு எழுதப்பட்ட
மதமவெகள் பட்டியல்கள் “எப்படி” என்பமதத்
தவிர்த்த “என்ன” என்பதில் கவெனம மவெப்பத
உண்டு. ஆனபொல் “ஏன்” அத மதமவெ என்பமத
ஒவ்மவெபொரு மதமவெயிலும விளைக்குவெத அரிமத.
தகமவெளிமமெ (Agile) / மமெபொய்திரள் (Scrum)
மசயல்முமறகளில் மதமவெகள் பட்டியமல
பயனர் கமதகள் என்று கூறுகிமறபொம. பயனர்
கமதகமளை “<இன்ன வெமக> பயனரபொகிய நபொன்
<இன்ன கபொரணைங்களைபொல்> <இன்ன இலக்மக>
அமடய மவெண்டும.” என்ற வெடிவில் எழுதவெத
பரிந்தமரக்கப்படுகிறத.
ஒரு குறுமவெபொட்டம முடியும தருவெபொயில்
மமெபொய்திரள் குழுவினர் அடுத்த
குறுமவெபொட்டத்தக்கு கிடக்கும பணிகமளைத்
மதளிவெபொக்குவெதற்கபொக கூடிப்மபச மவெண்டும.
இக்கூட்டத்தில் குழு மெற்றும தயபொரிப்பு
உரிமமெயபொளைர் கிடக்கும பணிகள் பட்டியலில்
மமெல் வெரிமசயில் உள்ளை பணிகமளைப்பற்றி
கலந்தபொய்வு மசய்ய மவெண்டும. திட்டமிடும

மபபொத எழும மகள்விகமளை முன்னமர மகட்க
குழுவினருக்கு இத ஒரு நல்ல வெபொய்ப்பு. இந்த
மகள்விகமளை முன்னமர மகட்பதன் மூலம
உடனடியபொக பதில் இல்மல என்றபொல் தயபொரிப்பு
உரிமமெயபொளைர் திட்டமிடுவெதற்கு முன்னபொல்
அவெற்மற மசகரிக்க இயலும.
ஒரு பயனர் கமதக்கு பல லட்சணைங்கள் உள்ளைன.
அவெற்றில் முக்கியமெபொன சில: ஒவ்மவெபொரு
கமதயும மமென்மபபொருளின் பயனருக்கு
மெதிப்புள்ளை பயமன வெழைங்க மவெண்டும.
அதிகபட்சம ஒரு குறுமவெபொட்டத்தில் முடிக்கும
அளைவுக்கு சிறிதபொக இருக்க மவெண்டும.
முடிந்தபொல் அமத விட சிறியதபொக இருப்பமத
மமெல். பல கமதகமளை உள்ளைடக்கிய மபரிய
மதமவெகமளை கபொப்பியம என்று கூறுகிமறபொம.
அத்தமகய கபொப்பியங்கமளை உமடத்த,
சமெபொளிக்கக்கூடிய அளைவில் கமதகளைபொக எழுத
மவெண்டும. பயனர் கமத அல்லத அதன்
மதபொடர்புமடய விளைக்கம அமத மசபொதமன
மசய்யத் மதமவெயபொன தகவெல்கமளை வெழைங்க

மவெண்டும. இவெற்மற ஏற்றுக் மகபொள்வெதற்கபொன
நிபந்தமனகள் என்று தனியபொக பயனர் கமதயில்
எழுதவெத வெழைக்கம. ஏற்றுக் மகபொள்வெதற்கபொன
நிபந்தமனகள் அளைவிட சபொத்தியமெபொக இருப்பத
நல்லத. எதிர்பபொர்த்தபடி மசயல்படுகிறதபொ என்று
தீர்மெபொனிக்க ஒரு சபொத்தியமெபொன வெழி இருந்தபொல்
அமத மசபொதமன மசய்யக்கூடியத என்று
கூறலபொம.
அருவி மசயல்முமறயில் மதமவெகள் பட்டியல்
பங்குதபொரர்கள் மெற்றும உருவெபொக்குநர் குழு
இமடமய உள்ளை ஒப்பந்தம ஆகும. மெபொறபொக
மமெபொய்திரளில் இவ்வெபொறு எழுதிய கமதகள்
தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர் மெற்றும உருவெபொக்குநர்
குழு இமடமய ஒரு விரிவெபொன உமரயபொடமல
ஆரமபிக்கும வெழி என்மற கருதப்படுகின்றன.
கூடுதல் விளைக்கங்கள் தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைரபொல்
உமரயபொடல்களில் வெழைங்கப்படும.
கிடக்கும பணித்மதபொகுதிகளில் அமசங்கள்
மெற்றும கமதகமளை மசர்ப்பதற்கு தயபொரிப்பு
உரிமமெயபொளைர்தபொன் மபபொறுப்பு. ஆனபொல்

உருவெபொக்குநர் குழு தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைருடன்
கூடி மவெமல மசய்ய மவெண்டும. குமறந்தபட்சம
அடுத்த குறுமவெபொட்டத்தக்கபொன கமதகமளை
உடனடியபொக நடவெடிக்மக எடுக்கக்கூடிய
வெடிவெத்தில் மகபொண்டு வெர மவெண்டும. மமெலும
தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர், குறுமவெபொட்டம
மதபொடங்கும வெமர பயனர் கமதகளில்
மதமவெப்பட்ட மெபொற்றங்கமளை மசய்யலபொம.
எடுத்தக்கபொட்டபொக உருவெபொக்குநர் குழு ஒரு
கமதக்கு அதிக முயற்சி எடுக்குமமென்று
மெதிப்பீடு மசய்தபொல் தயபொரிப்பு உரிமமெயபொளைர்
அந்தக்கமதயில் சில அமசங்கமளை குமறக்கலபொம
அல்லத அந்தக்கமதமயமய கிடக்கும பணிகள்
பட்டியலில் கீமழை நகர்த்தி விடலபொம.
பபொதகபொப்பு மபபொன்ற மபபொதவெபொன மதமவெகமளை
மசயல்பபொடு அல்லபொத மதமவெகள் (non-functional
requirements) என்று கூறுகிமறபொம. இவெற்மற
ஒவ்மவெபொரு பயனர் கமதயிலும
எழுதத்மதமவெயில்மல. இவெற்மற மபபொதவெபொக
ஏற்றுக்மகபொள்ளைப்பட்ட வெமரயமறயில் (definition

of done) ஒரு பகுதியபொக மசர்த்தவிடுமவெபொம.
மபபொதவெபொக ஏற்றுக்மகபொள்ளைப்பட்ட வெமரயமற
பற்றி நபொம பின்னர் வெரும கட்டுமரயில்
விரிவெபொகப் பபொர்ப்மபபொம.

15. மமெபொய்திரளில
மவமலயின் அளமவ
மெதிப்பீடு மசெய்வது
இன்மனபொரு வமகயபொன
சூதபொட்டமெபொ?
மமெபொய்திரள் (Scrum) மசயல்முமறயின் சக
பமடப்பபொளைரபொன மஜெஃப் சதர்மலண்ட் (Jeff
Sutherland) கூறுகிறபொர், “நபொன் OpenView Venture
Partners கூட மவெமல மசய்த மபபொழுத அவெர்கள்
எந்த ஒரு இயக்குநர் குழுமெம கூட்டத்திலும
சரியபொன கபொன்ட் விளைக்கப்படம பபொர்த்ததில்மல
என்று கூறுவெர். தங்கள் அணிகளின் உற்பத்தி
திமசமவெகம என்ன என்மற மதரியபொமெல் இன்ன
மததியில் மவெளியீடு மசய்ய முடியும என்று
வெபொக்குறுதி அளிப்பததபொன் இத்திட்டங்களின்

மதபொல்விக்கு மூல கபொரணைம. மமெபொய்திரள்
மசயல்படுத்தவெதற்கு முன் இருந்த நிமல இத.”
நபொம அணியின் திமசமவெகம மெதிப்பிட இரண்டு
முக்கியமெபொன கபொரணைங்கள் உள்ளைன:
• ஒன்று – நபொம முன்னர் பபொர்த்தபடி
மவெளியீட்டுத் மததிக்கு தயபொரிப்பு
உரிமமெயபொளைர்தபொன் மபபொறுப்பு. கிடக்கும
பணிகளின் மெதிப்பீடும, அணியின்
திமசமவெகமும மதரிந்தபொல்தபொன் தயபொரிப்பு
உரிமமெயபொளைர் சபொத்தியமெபொன மவெளியீட்டுத்
மததி முடிவு மசய்ய இயலும.
• இரண்டு – நபொம மமென்மபபொருள் உருவெபொக்கும
வெழிமுமற மமெமபபொடு மசய்தபின் திமசமவெகம
அதிகரித்ததபொ இல்மல குமறந்ததபொ என்பமத
அளைவிட இயல மவெண்டும. அணியின்
திமசமவெகம மதரியபொத என்றபொல்
மமெமபபொடுகள் மவெமல மசய்ததபொ என்பமதத்
மதரிந்த மகபொள்வெத மிகக் கடினம.

எப்படி மமெபொய்திரள் இமமெபொதிரி
பிரச்சிமனகமளைத் தபொண்டி சபொத்தியமெபொன
மவெளியீட்டுத் திட்டங்கமளைத் தயபொரிக்க
உதவுகிறத? மவெமல உள்ளைடக்கத்மத அளைவிட
பயன்படுத்தப்படும அலகு எத? அத எப்படி பிற
முமறகளில் உள்ளை குமறபபொடுகமளை நிவெர்த்தி
மசய்கிறத? நபொம இத்தமகய மகள்விகளுக்கு
பதிலளிக்க இங்கு முயற்சி மசய்மவெபொம.
ஒரு பயனர் கமதமய மசய்த முடிக்க எத்தமன
மெணி மநரம எடுக்கும என்று மெதிப்பீடு
மசய்வெதில் கீழக்கண்ட பிரச்சிமனகள் உள்ளைன:
• ஆரபொய்ச்சிகளின்படி மெணி மநரத்மத மெதிப்பீடு
மசய்வெத நமெக்கு இயல்பபொகமவெ கடினம என்று
மதரிகிறத. நபொம ஒரு மவெமலக்கு எவ்வெளைவு
மநரம எடுக்கும என்று மெதிப்பிடுமமபபொத
400% வெமர பிமழை வெரலபொம. மநரடி
மெதிப்பீட்மட விட ஒப்பிடும மெதிப்பீமட
எளிதபொனத. ஒன்று மெற்மறபொன்மற விட

மபரியத அல்லத சிறியத என்று ஓரளைவு
தல்லியமெபொக நமமெபொல் மசபொல்ல இயலும.
• ஒரு குழுவில் எல்மலபொருக்கும நிரலபொக்கத்தில்
அமத அளைவு திறமமெ இருக்கபொத. ஆகமவெ
ஒருமவெமலக்கு எத்தமன மெணி மநரம
எடுக்கும என்பதில் முடிவெற்ற
வெபொக்குவெபொதங்கள் எழைக்கூடும.
• மெணி மநரம மபபொன்ற அளைவீடுகமளைத்
தவெறபொகப் புரிந்தமகபொள்ளை வெபொய்ப்புகள்
அதிகம. எடுத்தக்கபொட்டபொக, மசய்த மெணி
மநரத்மத மெதிப்பீட்டு மெணி மநரத்தடன்
ஒப்பிட்டு சில மமெலபொளைர்கள் பகுப்பபொய்வு
மசய்கிறபொர்கள். இதன் மூலம இன்னபொர்
நன்றபொக மவெமல மசய்கிறபொர்கள், இன்னபொர்
நன்றபொக மவெமல மசய்யவில்மல என்ற
முடிவுக்கு வெருகிறபொர்கள். இத சரியல்ல.
ஏமனனில் நபொம முன்னர் பபொர்த்தபடி
மமென்மபபொருள் மவெமலயில் மதமவெகள்

மெபொறக்கூடியமவெ, மெற்றும மதபொழில்நுட்பம
நிச்சயமெற்றத.
மமெற்கண்ட குமறபபொடுகமளை நிவெர்த்தி
மசய்வெதற்கபொக மஜெஃப் சதர்மலண்ட் (Jeff
Sutherland) கமதப் புள்ளிகள் (Story points) என்ற
புதிய அலமக அறிமுகம மசய்தமவெத்தபொர்.
கமதப் புள்ளிகள் பற்றிய முக்கிய அமசங்கள்;
• இமவெ ஒப்புமநபொக்கு மெதிப்பீடுகள். முன்னபொல்
மசய்த கமதகளுடன் ஒப்பிட்டு புதிய
கமதகமளை மெதிப்பீடு மசய்ய மவெண்டும.
• ஒரு அணியின் மெதிப்பீட்மட மெற்மறபொரு
அணியின் மெதிப்பீட்டுடன் ஒப்பிட இயலபொத.
• ஒரு கமதப் புள்ளிக்கு ஒரு அணி சரபொசரியபொக
எவ்வெளைவு மநரம எடுக்கும என்று நிச்சயமெபொகக்
கணைக்கிட முடியும. எனினும ஒரு குறிப்பிட்ட
கமதமய முடிக்க இவ்வெளைவு மநரமதபொன்
எடுக்கும என்று எவெரும மசபொல்ல இயலபொத.

• இரண்டு புள்ளிகள் என்று நபொம மெதிப்பீடு
மசய்த ஒரு கமதக்கு ஒரு புள்ளி என்று
மெதிப்பீடு மசய்த இன்மனபொரு கமத அளைமவெ
மநரம எடுக்கலபொம. அல்லத அதற்கு மூன்று
புள்ளி என்று மெதிப்பீடு மசய்த மெற்மறபொரு கமத
அளைவு மநரமும எடுக்கலபொம. எனினும,
எல்லபொவெற்மறயும ஒன்று மசர்த்தப்
பபொர்க்குமமபபொத இந்த தனிப்பட்ட ஏற்ற
இறக்கங்கள் ஒன்றுக்மகபொன்று ரத்த ஆகி
விடும. எனமவெ நீண்ட கபொல அடிப்பமடயில்
கமதப் புள்ளிகமளை அணியின் திமசமவெகம
அளைவிட பயன்படுத்தலபொம
எனினும கமதப் புள்ளிகளில் ஒரு குமறபபொடு
இருக்கத்தபொன் மசய்கிறத. நபொம இந்தத் மதபொடரில்
முன்னர் பபொர்த்தபடி சதர அடியில் கட்டிடத்தின்
பரப்பளைவு மபபொன்ற மவெளியீட்மட அளைவிடும
அலமக சிறந்தத. ஆனபொல் கமதப் புள்ளிகள்
எனும இந்த அலகு எவ்வெளைவு மவெமல உள்ளீடு
மசய்கிமறபொம எனபதற்கபொன அலகு.

எப்மபபொழுத இந்த மெதிப்பீடு மசய்வெத? ஒரு
குறுமவெபொட்டம முடியும தருவெபொயில் கிடக்கும
பணிகமளைத் மதளிவெபொக்குவெதற்கபொக கூடிப்மபச
மவெண்டும என்று நபொம முன்னர் பபொர்த்மதபொம.
இக்கூட்டத்தில் மெதிப்பீடு மசய்வெத ஒரு முக்கிய
மவெமல.
யபொர் மெதிப்பீடு மசய்ய மவெண்டும? இந்த
மவெமலமய யபொர் மசய்யப் மபபொகிறபொர்கமளைபொ
அவெர்கள்தபொன் மெதிப்பீடு மசய்யமவெண்டும.
அதபொவெத உருவெபொக்குனர்கள் குழு. அமனவெரும
பங்கு மபற மவெண்டிய அவெசியம இல்மல.
சிலருக்கு முடிக்க மவெண்டிய மவெமல இருந்தபொல்
மெற்றவெர்கள் பங்கு மபறலபொம.
எப்படி மசய்ய மவெண்டும? இதற்கு

பரிந்தமரக்கப்படும முக்கியமெபொன மசயல்முமற
மெதிப்பீடு சீட்டபொட்டம (Planning Poker). இந்த
மசயல்முமறயின் முக்கிய அமசம அணி முன்னர்
மசய்த மவெமலகளுடன் ஒப்பீடு மசய்த ஒருமித்த
கருத்தபொல் மெதிப்பிட மவெண்டும.

குறிப்பு: நபொம “பயனர் கமத’ (user story) அல்லத
‘கமத’ என்று மசபொல்வெமத தயபொரிப்புக்கபொன
கிடக்கும பணிகளில் ஒன்று (Product Backlog Item
or PBI) என்மற மமெபொய்திரள் மகமயடு
குறிப்பிடுகிறத. கமத என்பத அதீத
நிரலபொக்கத்தில் (Extreme Programming or XP)
ஆக்கிய மசபொல். படிக்கவும, விவெபொதிக்கவும
எளிதபொக இருக்கும என்பதபொல் இமதமய
இக்கட்டுமரத் மதபொடரில் பயன்படுத்தகிமறபொம.
உங்கள் தகமவெளிமமெ (Agile) / மமெபொய்திரள் (Scrum)
பயணைம மவெற்றியமடயட்டும!

முற்றும்

நன்ற

கணியம் பற்ற
இலக்குகள்
•கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின் எளிய விஷேயங்கள்
மதபொடங்கி அதிநுட்பமெபொன அமசங்கள் வெமர
அறிந்திட விமழையும எவெருக்கும மதமவெயபொன
தகவெல்கமளை மதபொடர்ச்சியபொகத் தரும தளைமெபொய்
உருமபறுவெத.
•உமர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக
வெமககளிலும விவெரங்கமளை தருவெத.
•இத்தமறயின் நிகழவுகமளை எடுத்தமரப்பத.
•எவெரும பங்களிக்க ஏதவெபொய் யபொவெருக்குமெபொன
மநறியில் விவெரங்கமளை வெழைங்குவெத.
•அச்சு வெடிவிலும, புத்தகங்களைபொகவும,
வெட்டுக்களைபொகவும விவெரங்கமளை
மவெளியிடுவெத.

பங்களிக்க
•விருப்பமுள்ளை எவெரும பங்களிக்கலபொம.
•கட்டற்ற கணிநுட்பம சபொர்ந்த விஷேயமெபொக
இருத்தல் மவெண்டும.
•பங்களிக்கத் மதபொடங்கும முன்னர்
கணியத்திற்கு உங்களுமடய பதிப்புரிமெத்மத
அளிக்க எதிர்பபொர்க்கப்படுகிறீர்கள்.
•editor@kaniyam.com முகவெரிக்கு கீழக்கண்ட
விவெரங்களைடங்கிய மெடமலபொன்மற
உறுதிமமெபொழியபொய் அளித்தவிட்டு யபொரும
பங்களிக்கத் மதபொடங்கலபொம.
•மெடலின் மபபொருள்: பதிப்புரிமெம அளிப்பு
•மெடல் உள்ளைடக்கம
•என்னபொல் கணியத்திற்கபொக
அனுப்பப்படும பமடப்புகள்
அமனத்தம கணியத்திற்கபொக

முதன்முதலபொய் பமடக்கப்பட்டதபொக
உறுதியளிக்கிமறன்.
•இதன்மபபொருட்டு எனக்கிருக்கக்கூடிய
பதிப்புரிமெத்திமன கணியத்திற்கு
வெழைங்குகிமறன்.
•உங்களுடமய முழுப்மபயர், மததி.
•தபொங்கள் பங்களிக்க விருமபும ஒரு பகுதியில்
மவெமறபொருவெர் ஏற்கனமவெ பங்களித்த
வெருகிறபொர் எனின் அவெருடன் இமணைந்த
பணியபொற்ற முமனயவும.
•கட்டுமரகள் மமெபொழிமபயர்ப்புகளைபொகவும,
விஷேயமெறிந்த ஒருவெர் மசபொல்லக் மகட்டு கற்று
இயற்றப்பட்டமவெயபொகவும இருக்கலபொம.
•பமடப்புகள் மதபொடர்களைபொகவும இருக்கலபொம.
•மதபொழில் நுட்பம, மகபொள்மக விளைக்கம,
பிரச்சபொரம, கமத, மகலிச்சித்திரம, மநயபொண்டி
எனப் பலசுமவெகளிலும இத்தமறக்கு

மபபொருந்தமபடியபொன ஆக்கங்களைபொக
இருக்கலபொம.
•தங்களுக்கு இயல்பபொன எந்தமவெபொரு
நமடயிலும எழுதலபொம.
•தங்களைத பமடப்புகமளை எளியமதபொரு உமர
ஆவெணைமெபொக editor@kaniyam.com
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