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1. პროექტი
1.1. პროექტის რაობა

1.2. პროექტის ძირითადი თვისებები
1.3. პროექტის ძირითადი ეტაპები



1.1. პროექტის 
რაობა



???
სადისკუსიო 
საკითხები

• როგორ გესმით, რა არის პროექტი?
• გქონიათ თუ არა შეხება პროექტთან?
• როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა 
ქმედებათა ყველა ერთობლიობას 
პროექტი ვუწოდოთ?

• რა შემთხვევაში შეიძლება პროექტები 
ვუწოდოთ ქმედებების სერიას?



პროექტი

მიზანმიმართულ ქმედებათა 
ერთობლიობა, რომელიც მიზნად 
ისახავს, იდენტიფიცირებული 
გამოწვევის საპასუხოდ და 
წინასწარ განსაზღვრული 
რესურების გამოყენებით, 
უნიკალური პროდუქტის, 
მომსახურების ან შედეგის შექმნას.



1.2.
პროექტის 
ძირითადი 
თვისებები



პროექტის 
ძირითადი 
თვისებები:

ცხადად იდენტიფიცირებული 
კონკრეტული მიზნები, რისკენაც 

ესწრაფვის 

შედეგები, რომლებიც უნდა იქნეს 
მიღწეული პროექტის 

განმავლობაში

აქვს კონკრეტული დაწყებისა და 
დასრულების თარიღი

უზრუნველყოფილია შესაბამისი 
რესურსებით:

ადამიანური

ტექნოლოგიური

ფინანსურიუმეტეს შემთხვევაში არის 
მულტიფუნქციური



??? 
სადისკუსიო 
საკითხები

• გთხოვთ, გაიხსენოთ მაგალითი*, რომელიც 
აკმაყოფილებს პროექტის თვისებებს და 
შეგვიძლია პროექტი ვუწოდოთ

• გთხოვთ, თქვენ მიერ მოყვანილი მაგალითიდან 
გაიხსენოთ და შემდეგ სლაიდზე პროექტის 
თვითოელი თვისების გასწვრივ მიუწეროთ 
თქვენ შემთხვაში არსებული მნიშვნელობა

.......................................................

* სასურველია მაგალითები იყოს თქვენი 
ცხოვრებიდან (მაგ. დაბადების დღის, ლაშქრობის 
ორგანიზება) 



თქვენი 
პროექტის 
ძირითადი 
თვისებები:

რესურსები:
ადამიანური -
ტექნოლოგიური -
ფინანსური

ვადები:
- დაწყება

- დასასრული

ვადები:
- დაწყება

- დასასრული

შედეგიშედეგი

მიზანი მიზანი 



1.3.
პროექტის 
ძირითადი 
ეტაპები



??? 
სადისკუსიო 
საკითხები

გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენ მიერ 
მოყვანილი პროექტის შემთხვევაში, 
რა ეტაპები გაიარეთ მისი დაგეგმა-
განხორციელებისას



პროექტის 
ძირითადი 
ეტაპები

იდენტიფიკაცია / 
ინიცირება - 

პროექტის იდეა

კონცეპტუალიზაცია / 
დაგეგმვა - იდეის 
ფორმალიზაცია / 
კრისტალიზაცია

განხორციელება - 
პროექტის 

განხორციელება
პროექტის დახურვა



პროექტი

სასტარტო სიტუაცია - 
გამოწვევები და შესაძლებლოებბი

დასახული ორიენტირი - მიზნები 
და შედეგევი

პროექტის აქტიობები, 
რესურსები

პრ
ოე
ქტ
ი



იდეა - პროექტი - პროგრამა - სტრატეგია

სტრატეგია

პროგრამა

პროექტი

იდეა კარგი იდეაა -
ჯერ კიდევ არ არის პროექტი, 
მას სჭირდება პროექტის სახით 
ვერბალიზაცია

პროექტი - აქტიობათა სერია, რომელიც 
მოცემული რესურსების ფარგლებში 
მიმართულია კონკრეტული მიზნებისა 
და შედეგეგების მიღწევისთვის

პროგრამა - პროექტების სერია, 
რომლებიც ფოკუსირებულია 
საერთო ფართო მიზნებზე / 
შედეგებზე

სტრატეგია - ოპტიმალური გზა 
საკუთარი გლობალური მიზნის / ხედვის 
რეალიზაციისათვის, რომლის მიღწევა 
საჭიროებს პროგრამებს/პროექტებს



2. waterfall vs agile
2.1. waterfall („ჩანჩქერის“/ “კასკადური“) მოდელი

2.2. agile

2.3. waterfall vs agile



2.1. waterfall („ჩანჩქერის
“/ “კასკადური“) მოდელი



waterfall მოდელი • „ჩანჩქერის მოდელი“ პროექტის 
საქმიანობას ყოფს  ხაზოვანი 
თანმიმდევრულობაზე აგებულ 
ფაზებად - ესტაფეტას პრინციპი:

• თითოეული ფაზა დამოკიდებულია 
წინა ეტაპის შედეგებზე - იწყება წინას 
დასრულების შემდეგ და  

• შესაბამისად - პასუხობს თითოეული 
ფაზისთვის წაყებენულ 
სპეციფიკაციას.

• პროექტების მენეჯმენტის ეს მოდელი 
ფართოდ გავრცელებული იყო XX ს 
ყველა ინდუსტრიაში.



Waterfall 
სუსტი წერტილები

• waterfall მოდელის ესტაფეტური პრინციპი, როდესაც ყველა ეტაპი - დაგეგმიდან-
რეალიზაცია-გამოყენებამდე წინასწარ დეტალურად გაწერილია - ქმნის პროცესის 
უკეთ ფლობის და სიცხადის ილუზიას: მენეჯერმა წესით წინასწარ უნდა იცოდეს 
როდის, რა რესუსრის გამოყენებით, რა ქმედებები უნდა განხორციელდეს.

• სამწუხაროდ, რეალობა აჩვენებს რომ უმეტეს შემთვევაში ქაღალდზე 
ფიქსირებული პროექტი ცდება-ხოლმე რეალობას და პროექტის მენეჯმენტს უწევს 
ან რეალობასთან მორგება და ცვლილებების შეტანა პროექტში, ან დაგეგმილი 
პროექტის მექანიკური რეალიზაცია - რაც იწვევს პროექტის დასრულებასთვის 
მიღებული რეზულტატის შეუსაბამობას რეალობის ცვალებად საჭიროებებთან.

• განსაკუთრებით ეს პრობლემურია გრძელვანიანი, რთული პროექტების 
შემთხვევაში, როდესაც რეალობის სწრაფი ცვლილებებიდან გამომდინარე 
ობიექტურად იცლება გარემოს და მ.შ. დამკვეთის მოთხოვნები

• ასევე, ამ მოდელის შემთვევაში, პროექტის შედეგად მიღებული პროდუქტის 
მარკეტზე გასვლა დროში იჭიმება, რაც აჩენს რისკს, რომ მის მიერ დასაკავებული 
საბაზრო ნიშა, შეიძლება სხვამ დაიკავოს - დაიკარგოს კონკურენტული ერთ-ერთი 
უპირატესობა

• შესაბამისად, ამ მოდელში, დამკვეთი იღებს ხელშესახებ პროდუქტს მხოლოდ 
პროექტის დასრულების ბოლოს, როცა უკვე ყველაფერი დასრულებულია, დრო 
დაკარგულია და ძნელია, ძვირია რაიმეს შეცვლა. 

• ამასთან, waterfall მოითხოვს უზარმაზარი რესურსების ხარჯვას პროექტის 
დოკუმენტირებაზე, რაც პროექტს ბიუროკრატიზირებულსა და მოუქნელს, 
ხარჯტევადს ხდის, მაშინ როდესაც ეს აქტიობები, ნაკლებად უკავშირდება 
პროექტის რეზულტატიურობას.



2.2. agile



Agile პრეისტორია •დინამიურად ცვლად გარმომოში 
waterfall მიდგომის მიერ შექმნილი 
პრობლემები გახდა 
პროდუქტიულობის შემაფერხებელ 
ბარიერად.

• 2001 წლის დასაწყისში იუტას 
შტატის სათხილამურო კურორტზე 
შეკრებილი17 ადამიანისგან იწყება 
Agile ისტორია.

• მათი ამოცანა იყო თავი დაეღწიათ 
waterfall მარწუხებისაგან



Agile მოწოდებულია ორი პრობლემის 
გადასაჭრელად: 

• Time to market - ეს არის ახალი 
პროდუქტის ბაზარზე გატანის დრო, რაც 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
კონკურენტული უპირატესობის 
მოსაპოვებლად

• Time to decision - გადაწყვეტილების 
მიღების დრო, სწრაფი რეაგირება 
ცვლილებებზე, მზარდ საჭიროებებსა და 
მომხმარებლის ქცევაზე

Agile - გამოწვევები



Agile 
Manifesto

4 ღირებულება

Agile Manifesto აქვს 
4 ღირებულება და 12 პრინციპი

4 ღირებულება:

1. პიროვნებები და ურთიერთქმედებები დგას პროცესებსა და 
ინსტრუმენტებზე მაღლა

2. მომუშავე პროგრამულ უზრუნველყოფას  დგას ამომწურავ 
დოკუმენტაციაზე მაღლა

3. დამკვეთთან თანამშრომლობა  დგას კონტრაქტის პირობებზე 
მოლაპარაკებებზე მაღლა

4. ცვლილებაზე რეაგირებას ვამჯობინებთ გეგმის მექანიკურ დაცვას

ოფიციალური თარგმანი: https://agilemanifesto.org/iso/ka/manifesto.html

https://agilemanifesto.org/iso/ka/manifesto.html


Agile 
Manifesto

12 პრინციპი

1. ჩვენთვის უმაღლესი პრიორიტეტი აქვს დამკვეთის კმაყოფილებას
ღირებული პროგრამული უზრუნველყოფის დროული და უწყვეტი
მიწოდების გზით.

2. მივესალმებით მოთხოვნების ცვლილებებს პროგრამული უზრუნველყოფის
შექმნის გვიან ეტაპზეც კი. Agile პროცესი ხელს უწყობს
დამკვეთის კონკურენტული უპირატესობის უზრუნველსაყოფად
საჭირო ცვლილებების განხორციელებას.

3. მუშა პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება უნდა მოხდეს ხშირად,
რამდენიმე კვირიდან რამდენიმე თვემდე ვადაში.
მოკლე ვადებს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა.

4. ბიზნესის წარმომადგენლები და პროგრამისტები ერთად უნდა მუშაობდნენ
ყოველ დღე, მთელი პროექტის განმავლობაში.

5. ააგეთ პროექტები მოტივირებული პიროვნებების ირგვლივ.
უზრუნველყავით ისინი საჭირო გარემოთი და მხარდაჭერით,
ანდეთ მათ საქმის დასრულება.

6. გუნდის შიგნით და გუნდისათვის ინფორმაციის გადაცემის
ყველაზე ქმედით და ეფექტურ მეთოდს
პირადი საუბარი წარმოადგენს.

7. მუშა პროგრამული უზრუნველყოფა წარმოადგენს წინსვლის უპირველეს საზომს.

8. ინვესტორს, პროგრამისტსა და მომხმარებელს უნდა შესწევდეთ უნარი,
განუსაზღვრელი დროის განმავლობაში შეინარჩუნონ აღებული ტემპი.
Agile პროცესები ხელს უწყობენ ამგვარ მდგრად განვითარებას.

9. ტექნიკური სრულყოფისა და კარგი დიზაინის მიმართ მუდმივი ყურადღება
აუმჯობესებს მოქნილობას.

10. სიმარტივე--ზედმეტი სამუშაოს რაოდენობის მინიმიზაციის
ხელოვნება--არსებითია.

11. საუკეთესო არქიტექტურა, მოთხოვნები და დიზაინი
იქმნება თვით-ორგანიზებული გუნდების მიერ.

12. გუნდი რეგულარულად განიხილავს ეფექტურობის გაზრდის საშუალებებს,
და შესაბამისად ცვლის და აკორექტირებს საკუთარ ქცევას.

ოფიციალური თარგმანი: https://agilemanifesto.org/iso/ka/principles.html

https://agilemanifesto.org/iso/ka/principles.html


რატომ 
გვჭირდება 
Agile
კომპანიაში? 

• თუ თქვენ კომპანიაში ყველაფერი 
კარგად მიდის და მომავლაშიც ვერ 
ხედავთ რისკებს, პრინციპში, ნურაფერს 
შეცვლით ☺

• თუმც, COVID-19 დაგვანახა, რომ 
სამყარო ცლილებებზეა 
ორიენტირებული

• Agile არის იმისთვის, რათა თქვენ 
შეძლოთ:

• დროულად რეაგირება 
ცვლილებებზე

• თქვენი თანამშრომლების 
პოტენციალის გამოვლენა

• რაც მთავარია - მომხმარებლების 
მოლოდინების დაკამაყოფილება

• ყოველივე ამისთვის კი ძველი 
მიდგომები, უმეტესწილად, 
გამოუდეგარია



Cynefin framework
სამყარო ძალიან რთულია, რაც ბიზნესში წარმატებისათვის დამატებით მოქნილობას 
ითხოვს.

Kurtz და Snowden შეიმუშავეს ჩარჩო, რომელიც სიტუაციებს სირთულის მიხედვით 4 
კატეგორიად ყოფს;

1. Simple (მარტივი) - სიტუაცია/სისტემა, რომლის წევრები და მიზეზე-შედეგობრივი 
კავშირები ლიმიტირებული, მარტივი და წინასწარ ცნობილია. ორიენტირება 
მარტივია, რადგან თქვენ უკვე იცით მოქმედების ალგორითმი. მთავარია არ 
დაუშვათ კრიტიკული შეცდომა. უნდა იმოქმედოთ ’სტანდარტულად“, მიყევით 
არსებულ „საუკეთესო პრაქტიკებს“

2. Complicated (რთული) - სიტუაცია, როდესაც მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი 
ცნობილია, მაგრამ არ არსებობს რეაგირების ერთმნიშვნელოვანი გზა - გიწევთ 
აერჩიოთ ალტერნატივებს შორის და მექანიკურად ვერ გაყვებით სტანდარტულ 
პროცედურებს

3. Complex (კომპლექსური, „ჩახლართული“) - სიტუაცია ჩახლართულია, მიზეზ-
შედეგობრივი კავშირი არაა ცხადი. სწორე რეაგირებისათვის საჭიროა 
სიღმისეული ანალიზი, მოსინჯვა-ექსპერიმენტირება, დაკვირვება შედეგებზე და 
მოქნილი რეაგირება

4. Chaotic (ქაოსური) - სიტუაცია, როდესაც არამარტო უცნობია მიზეზე-
შედეგობრივი კავშირები, არამედ ფაქტორებიც მრავალფეროვანი, სწრაფად 
ცვლადი და უცნობია. ამ სიტუაციაში ქმედებები ორიენტირებულია „წესრიგის 
დამყარებაზე“ (establish order), რათა აღმოვაჩინოთ სადაა სტაბილურობა და 
არასტაბილურობა. ამოცანაა „ქაოსური“ სიტუაციიდან გადასვლა „ჩახლართულ“ 
ან სულაც „მარტივ“ სიტუაციაში - პატერნების იდენტიფიკაცია დაგეხმარებათ 
ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენაში და მომავალში მსგავსი სიტუაციების 
თავიდან აცილებაში.

Agile გამოგადგებათ ყველა ამ სიტუაციაში, მაგრამ მისი მოქნილი მიდგომა 
განსაკუთრებით ღირებულია სიტუაციებში, როდესაც ბევრი რამ გაურკვეველია, 
შესაბამისად - სტანდარტული პროცედურები კონტრეფექტურია და საჭიროა სწრაფი 
და მოქნილი რეაგირება.

იმისათვის, თუ სად უფრო ეფექტურია Agile გამოგვადგება Stacey Matrix
http://www.managingforimpact.org/tool/cynefin-framework-0

http://www.managingforimpact.org/tool/cynefin-framework-0


Stacey Matrix
Stacey Matrix შედგება 2 ღერძისაგან:

• ვერტიკალური არის ე.წ. მოთხოვნების ღერძი, პასუხობს კითხვაზე, „რა“ უნდა 
გავაკეთოთ. 

• ნულთან ახლოს, ეს არის ზონა, სადაც მაქსიმალური სიცხადეა - 
მოთხოვნები ცხადად იდენტიფიცირებულია

• ღერძის ზედა მხარესთან ახლოს - ის სიტუაცია, როდესაც არ ვიცით რა 
უნდა გავაკეთოთ.

• ჰორიზონტალური ღერძი აღწერს ტექნიკური რეალიზაციის ცოდნას, სიცხადეს
• შესაბამისად, ნულს უფრო ახლოსაა, როდესაც ვიცით, როგორ უნდა 

ვიმოქმედოთ. 
• ღერძის უკიდურეს მარჯვენა ზონაში, როდესაც  გადაწყვეტის სიცხადე და 

ცოდნა უცნობია.

Stacey Matrix შეესაბამება ზევმოთ განხილული Cynefin framework დომენებს.

მატრიციდან ჩანს, 

• თუ სიტუაცია „მარტივია“ შეგიძლიათ გააგრძელოთ თქვენთვის ცნობილი 
მიდგომების გამოყენება, მაგრამ 

• Complicated (რთული) და Complex (კომპლექსური, „ჩახლართული“) სიტუაციაში 
რეკომენდირებულია Agile გამოყენება.

• “ქაოტურ“ სიტუაციაში არ არსებობს რეცეპტები, მაგრამ ქაოტურობის დაძლევის 
შემდეგ რადგან მოგიწევთ რთულ და ჩახლარტულ დომენებში ოპერირება - აქ 
მაინც Agile დაგჭირდებათ და ჯობია თავიდანვე მზად იყოთ



კიდევ ერთხელ: 
რატომ Agile?

• დღევანდელი სტრაფადცვლადი გარემო ბიზნესისგან ითხოვს სწრაფ 
რეაგირებას - ინოვაციურობას. 

• ინოვაციური გადაწყვეტები ვერ იყენებს სტანდარტულ მიდგომებს, ის 
შეიცავს ბევრ უცნობს და ეფუძნება ჰიპოთეზებს.

• თქვენი წარმატება დაფუძნებულია - რამდენად ზუსტი აღმოჩნდა 
თქვენი ჰიპოთეზა. შეცდომები გარდაუვალია. 

• შესაბამისად, ჯობია შეცდომები გამოვლინდეს და დაკორექტირდეს: 
• დროულად, ადრეულ ეტაპზე - ამისათვის საჭიროა დაგეგმა-
რეალიზაცია-ტესტირების დროის მინიმალიზაცია სწრაფი 
ინტერაციების გზით

• ნაკლები დანახარჯებით - რაც უფრო ადრე აღმოაჩენთ 
შეცდომას, მით უფრო ნაკლები დანახარჯი დაგჭირდებათ მის 
გამოსასწორებლად

• სანამ თქვენ პროდუქტზე მოთხოვნა ისევ არის - 
პროდუქტის/სერვისის, თუნდაც, მინიმალური 
სიცოცხლიუნარიანი ფუნქციონალით (MVP) მომხმარებელთან 
გასვლა საშუალებას გაძლევთ დროულად დაიკავოთ ნიშა, 
მიიღოთ კონკურენტული უპირატესობა, პირველადი შემოსავლები 
და იმავდროულად, დააკორექტიროთ იგი პირველი 
მომხმარებლების რეაქციებზე დაკვირვებით

• ეს დაგხმარებათ რესურსების (დრო, ფული...) მინიმალური 
დანახარჯებით იყოთ აქტუალური და მოთხოვნადი ბაზარზე.

• “ტრადიციული“waterfall მიდგომა დროში გაწელილი კასკადურ-
ესტაფეტური მიდგომა ასეთ შემთხვევაში არ გამოგადგებათ. ამ 
შემთხვევაში საჭიროა მოქნილი მიდგომები - Agile.





3. SCRUM
3.1. SCRUM ჩარჩო 
3.2. SCRUM გუნდი 

3.3. SCRUM პროცესები
3.4. SCRUM არტეფაქტები



3.1. 
SCRUM ჩარჩო 



გამოყენების 
არეალი
• SCRUM-ის ისტორია იწყება IT 
ინდუსტრიაში, მაგრამ ის დღეს 
აქტიურად გამოიყენება სხვა 
სფეროებშიც - განათლებიდან 
დაწყებული პოლიტიკით 
დამთავრებული

• ყველგან, სადაც გიწევთ მუშაობა 
ცვლად და რთულად 
პროგნოზირებად გარემოში და 
რთული, კომპლექსური 
პრობლემების გადაჭრა - 
გამოგადგებათ SCRUM



SCRUM - ტერმინი
• ტერმინი მომდინარეობს რაგბიდან, სადაც 
მოთამაშეთა შერკინებას აღნიშნავს, სადაც 
წარმატება გუნდის სინქრნოლულობასა და 
შეკრულობაზეა დამოკიდებული

• სახელის მასგავსად, ამ მიდგომის ერთ-ერთი 
აქცენტი სწორედ გუნდის და მისი 
ურთიერთქმედების განვითარებაზეა

SCRUM არის მცირე, თვითორგანიზებული გუნდის 
ან ასეთი გუნდების დეცენტრალიზებული, 
ჰორიზონტალური ქსელის მუშაობის ჩარჩო



SCRUM ჩარჩო
• SCRUM არის ჩარჩო, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია 
კომპლექსური, ადაპტიური პრობლემების გადაჭრა; 
იმავდროულად,  მაქსიმალურად ღირებული პროდუქტის 
პროდუქტიულად და კრეატიულად მიღება. 

• SCRUM ხელს უწყობს გუნდებს ისწავლონ გამოცდილების 
საშუალებით, თვითორგანიზება მოახდინონ პრობლემაზე 
მუშაობის დროს და მუდმივად გაუმჯობესების მიზნით 
იფიქრონ თავიანთ წარმატებებსა და მარცხებზე.

• Scrum სტურქტურირებულია იმგვარად, რომ გუნდს 
დაეხმაროს ბუნებრივად მოახდინოს ადაპტაცია ცვალებად 
პირობებსა და მომხმარებლის მოთხოვნებზე, პროცესში რე-
პრიორიტეტიზირებისა და გამოშვების (release) მოკლე 
ციკლების მეშვეობით, რათა გუნდს შეეძლოს მუდმივად 
ისწავლოს და გაუმჯობესდეს.

• SCRUM ჩარჩო არის კარკასი, რომელიც შაეიძლება 
გამდიდრებული იქნას სხვადასხვა პრაქტიკებით.



SCRUM ჩარჩო
• ერთი მხრივ იტერაციულია (iteration) - შედგება მოკლე, 
განმეორებადი ციკლებისაგან და 

• მეორე მხრივ ინკრემენტული (incremental), როდესაც 
ყოველი მოკლე ციკლის, იტერაციის ბოლოს ვიღებთ 
პროდუქტის მუშა, ახალ ვერსიას (release) - 
გამდიდრებულს მომხამრებლისათვის ღირებული 
ფუნქციონალით.



SCRUM 
ჩარჩო 
მოიცავს

ადამიანები 
(Scrum Team)

პროცესები 
(Scrum Events)

რეზულტატები
(Scrum Artifacts)



3.2. 
Scrum Team
(როლები და ფუნქციები)



Scrum Team
• არის მცირე (10 ადამიანამდე), 
მულტიფუნქციური, ინტერდისციპლინარული, 
თვითორგანიზებული ჯგუფი

• შედეგება შემდეგი როლებისაგან
• პროდუქტის მფლობელი (Product Owner)
• სქრამ მასტერი (Scrum Master)
• დეველოპერების გუნდი* (Development 

Team)
.................
* Development Team - აქ ფართოდ უნდა 
გავიგოთ - ყველა პროფესიის ადამიანი 
შეიძლება იყოს, რომელიც საჭიროა 
კონკრეტული სერვისის განსავითარებლად



Product Owner
ორიენტირებულია 
• ერთი მხრივ - ბიზნესის, 
მომხმარებლებისა და ბაზრის 
მოთხოვნების გააზრებაზე, 

• მეორე მხრივ - ახდენს ამ საჭიროების 
ცხად მიტანას სქრამ ჯგუფისათვის

• ჩართულ მხარეებთან მჭიდრო 
კონსულტაციით ქმნის პროდუქტის 
სპეციფიკაციას და მათ ამოცანების 
პრიორეტიზაციას - პროდუქტის 
ბექლოგის მართვა



სქრამ მასტერი 
(Scrum Master)

• ორიენტირებულია არა დასჯაზე, არამედ გუნდის 
წევერებისათვის ბარიერების, შემაფერხებელი 
ფაქტორების მინიმიზაციაზე, რათა მათ უფრო 
უკეთ დაძლიონ თავიანთი ამოცანა.

• ის არის დირიჟორი, რომლის მიზანია გუნდის 
თითოეული წევრის პოტენციალის გამოვლენა და 
მათი ჰარმონიზაცია



Development Team

• გუნდი შედგება 
პროფესიონალებისაგან, რომლებიც 
ასრულებენ სამუშაოს იმისათვის, რომ 
ყოველი ციკლის (სპრინტი) ბოლოს 
მიიღონ “მზა”, პოტენციურად 
გამოყენებადი პროდუქტი 
(ინკრემენტი)

• თვითორგანიზებადი, 
მულტიფუნქციონარული გუნდი

• შედგება 3-9 ადამიანისაგან - მეტი 
წევრის არსებობა 
კონტრპროდუქტიულია



3.3. SCRUM 
ღონისძიებები / 
პროცესები



სქრამის 
ღონისძიებები

სქრამის ღონისძიება არის წინასწარგანსაზღვრული 
აქტივობა, რომელიც უზრუნველყოფს პროცესების 
რეგულარულობას და მინიმალურ ბიუროკრატიზაციას. 

ამიტომ, სქრამის ყველა ღონისძიება არის დროით 
შემოფარგლული და აქვს თავისი ხანგრძლივობის მაქსიმუმი.



სქრამის ღონისძიებები
სქრამში არსებობს ოთხი ფორმალური ღონისძიება:
•სპრინტის დაგეგმვა
•ყოველდღიური სქრამი
•სპრინტის მიმოხილვა
•სპრინტის რეტროსპექტივა

სპრინტი
• სპრინტი სქრამის ბირთვია. 
• ხანგრძლივობა 1-4 კვირამდე (არა უმეტეს)
• სპრინტებს ახასიათებს უცვლელი ხანგრძლივობა 

დეველოპმენტის პროცესში. 
• ყოველი ახალი სპრინტი იწყება მისი წინამორბედი 

სპრინტის დასრულებისთანავე.
• ამ პერიოდში უნდა შეიქმნას პროდუქტის პოტენციურად 

გამოყენებადი ინკრემენტი. 



3.4. 
SCRUM არტეფაქტები



SCRUM არტეფაქტები
Scrum არტეფაქტები - რასაც ქმნის სქრამ გუნდი სქრამ 
ღონისძიებების მანძილზე
Scrum- ში, არის სამი ძირითადი არტეფაქტი:
• პროდუქტის ბექლოგი 
• სპრინტის ბექლოგი 
• ინკრემენტი 



Product Backlog • პროდუქტის ბექლოგი წარმოადგენს იმ ძირითად 
ჩამონათვალს, რომლის შესრულებაც საჭიროა 
პროდუქტის მფლობელის ან მენეჯერის მიერ.

• ეს არის თვისებების, მოთხოვნების, 
გაუმჯობესებებისა და გამოსწორებების დინამიური 
სია, რომელიც მოქმედებს როგორც პირველწყარო 
სპრინტის ბექლოგისათვის. ეს, არსებითად, არის 
გუნდის "To Do" სიაა.

• პროდუქტის ბექლოგის მუდმივად გადახედვა, 
ხელახლა პრიორიტეტულია ხდება პროდუქტის 
მფლობელს მიერ რადგან, დროთა განმავლობაში 
ახალი ცოდნის, ბაზარზე ცვლილებების 
კვალდაკვალ, წინასწარ განსაზღვრული მიდგომები 
შეიძლება აღარ იყოს აქტუალური ან პრობლემები 
შეიძლება მოგვარდეს ახალი, უფრო ოპტიმალური 
გზით.



Sprint Backlog Sprint Backlog არის ელემენტების, მომხმარებლის 
ისტორიებისა ან/და შეცდომების გამოსწორების ნუსხა, 
რომელიც შეარჩია სქრამ ჯგუფმა მიმდინარე სპრინტის 
ციკლში განსახორციელებლად.

თითოეული სპრინტის დაწყებამდე, “სპრინტის დაგეგმვის 
შეხვედრაზე” გუნდი პროდუქტის ბექლოგიდან ირჩევს იმ 
ელემენტებს, რომელზეც იმუშავებს მოცემული სპრინტის 
განმავლობაში.

სპრინტის ბექლოგი შეიძლება იყოს მოქნილი და შეიძლება 
მცირედ გადაჯგუფდეს სპრინტის დროს, მაგრამ 
მიუღებელია სპრინტის ბექლოგის მიზნებისა და ძირითადი 
სტრუქტურის ცვლა სპრინტის მანძილზე - ის უცლელია



Increment
ინკრემენტი არის სპრინტის განმავლობაში 
დასრულებული პროდუქტების ერთბლიობა, რომელიც 
განსაზღვრული იყო შწსაბამისს ბექლოგში.

ყოველი სპრინტის ბოლოს უნდა შეიქმნას „მზა“ 
ინკრემენტი, რაც იმას ნიშნავს რომ ის უნდა იყოს 
მიყვანილი გამოყენებად კონდიციამდე და 
აკმაყოფილებდეს სქრამის გუნდის შეთანხმებულ 
„მზაობის“-ს გაგებას. 

ის მზად უნდა იყოს გამოსაყენებლად, მიუხედავად 
იმისა, გადაწყვეტს თუა რა Product Owner მის 
გამოყენებას.



4. Atlassian Jira



პროექტის შექმნა



პროექტის შექმნა

ძირითადი ნაბიჯები:

1. აირჩიეთ Projects > View all projects

2. ზედა მარჯვენა კუთხეში აირჩიეთ Create project > Try a next-gen project.

3. შაბლონის ქვეშ დააჭირეთ Change template და აირჩიეთ Scrum ან Kanban.



ახალი 
პროექტის 
შექმნა

პროექტის 
შექმნა



შეიყვანეთ პროექტის 
თქვენთვის სასურველი 
დასახელება 

შეიყვანეთ პროექტის 
თქვენთვის სასურველი 
დასახელების მოკლე ვერსია

აირჩიეთ თქვენთვის 
სასურველი შაბლონი. 
ჩვენი რეკომენდაცია 
გამოიყენოთ SCRUM

პროექტის 
შექმნა



აირჩიეთ თქვენთვის 
სასურველი შაბლონი. 
ჩვენი რეკომენდაცია 
გამოიყენოთ Next-gen 
Template

პროექტის 
შექმნა



პროექტის 
შექმნა

აირჩიეთ თქვენთვის 
სასურველი შაბლონი. 
ჩვენი რეკომენდაცია 
გამოიყენოთ SCRUM

მას შემდეგ, რაც თქვენ აირჩიეთ 
პროექტის თქვენთვის სასურველი 
შაბლონი (Next-gen Template), 
სისტემა გაბრუნებთ პროექტის 
შექმნის ეტაპზე 



პროექტის 
შექმნა

რათა დასრულდეს 
პროექტის შექმნის ეტაპი, 
საჭიროა დააკლიკოთ 
ღილაკზე ”Create”

მას შემდეგ რაც თქვენ 
აირჩიეთ პროექტის 
თქვენთვის სასურველი 
შაბლონი (SCRUM), სისტემა 
გაბრუნებთ პროექტის 
შექმნის ეტაპზე 



პროექტის 
დაგეგმა და მმართვა



პროექტის 
გვერდი



რა არის board (დაფა)? ჩვეულებრივ, board (დაფა) ასახავს თქვენი გუნდის აქტიობების პროცესს, 
ადევნებს რა თვალყურს სამუშაოთა შესრულების სტატუსებს, რომელსაც 
ახორციელებს თქვენი გუნდი.

თქვენი დაფის სანახავად აირჩიეთ თქვენი პროექტის გვერდითი ზოლიდან Board.

თქვენი პროექტის დაფა აჩვენებს თქვენი გუნდის მუშაობას, ბარათების 
მეშვეობით, რომელთა გადაადგილება შეგიძლიათ სვეტებს შორის. Jira Software- 
ში ბარათებს და მათ მიერ წარმოდგენილ დავალებებს “issues” ("საკითხები") 
უწოდებენ.

სტანდარტულ შაბლონს აქვს აქვს შემდეგი საბაზისო სტატუსის სვეტები:

● “To do” ("გასაკეთებელი"), მარცხნიდან პირველი
● “In progress” ("მიმდინარეობს მუშაობა")
● “Done” ("შესრულებულია”), დაფაზე ბოლო სვეტი

“To do” სვეტი აერთიანებს ბარათებს, რომელების შესრულება არ დაწყებულა. “In 
progress” გაერთიანებული ბარათები აჩვენებს, რომ შესაბამისი ამოცანები 
დამუშავების პროცესშია, ხოლო “Done” - ამოცანა შესრულებულია.
…..
თქვენს დაფაზე არსებული სვეტები ასახავენ ამ ამოცანების სტატუსს. თქვენი 
გუნდის მუშაობის ვიზუალური ამგვარი წარმოდგენა დაგეხმარებათ თავიდან 
ბოლომდე თვალყური ადევნოთ თქვენი პროექტის მიმდინარეობას დასაწყისიდან -
დასასრულამდე.

საგზაო რუკა (roadmap) თუ გეხმარებათ ფართო ინიციატივების დაგეგმვასა და 
თვალყურისდევნებაში კვირების, თვეების და კვარტლების განმავლობაში, დაფა - 
უფრო ტაქტიკურია. ეს გაძლევთ სამუშაოს სტატუსს, რომელსაც ამჟამად თქვენი 
გუნდი ახორციელებს - ჩვეულებრივ მომდევნო ან ორ კვირაში.

ბარათების შექმნის რამედიმე მეთოდი 
არსებობს Jira-ში. ჩვენ გირჩევთ ამ მიზნით 
გადახვიდეთ Backlog-ში



Backlog - პროექტის დაგეგმა
თქვენი პროექტის დაგეგმისთვის შეიძლება გამოიყენოთ 
რამდენიმე გზა:
1. დიდიდან - პატარისკენ

a. დაიწყოთ უფრო ფართო ელემენტების (ეპოსები) 
იდენტიფიცირებით და შემდგომ

b. უფრო ვიწრო (story, task, bug) ელემენტებად 
ჩაშალოთ და ამის შემდეგ

c. ეს პატარა ელემენტები დააჯგუფოდ 1-4 კვირიან 
“სპრინტებად” 

2. პატარიდან - დიდისკენ
a. ჯერ ქმნით უფრო მცირე ელემენტებს
b. აერთიანებთ ერთი მხრივ უფრო ფართო ეპოსებში და
c. მეორე მხრივ - 1-4 კვირიან სპინტში

Jira გვეხმარება პროექტის ელემენტები 
ვიზუალიზაციით ბარათების სახით 
წარმოვადგინოთ - ერთი ბარათი ერთ 
ელემენტს შეესაბამება.
ვიზუალიზაცია საშუალებას გვაძლევს:
● თვალი მივადევნოთ მთელ პროცესს 

და
● ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი 

იყოს ჯგუფის ყველა წევრისათვის 
ონლაინ და ნებისმიერ დროს



Backlog - 
პროექტის დაგეგმა

Backlog არის თვისებების, მოთხოვნების, 
გაუმჯობესებებისა და გამოსწორებების დინამიური 
სია, ძირითადი ჩამონათვალი, რომლის შესრულებაც 
საჭიროა პროდუქტის განსავითარებლად ან/და 
სერვისის მიწოდებისათვის.
ყველაფერი რის გაგეკეთებასაც გეგმავთ პროექტის 
განმავლობაში Backlog-ში უნდა ჩაიწეროს.
ამოცანები, რომლების განხორციელებას აპირებთ 
შეიძლება იყოს შედარებით:

● ვიწრო (story, task, bug)
● ფართო (epic/ეპოსი)

Epic აერთიანებს საერთო თემატიკის მქონე 
აქტიობებს/ამოცანებს (story, task, bug).

ეპოსების შექმნა

ვიწრო ამოცანების 
(story, task, bug) შექმნა



Backlog - პროექტის დაგეგმა
(ფართოდან - მცირესკენ)

(1) ეპოსების შექმნა

(2.1) სასურველი ეპოსის 
არჩევა

(2.2) მცირე ელემენტის (issue) შექმნა

1. ეპოსის შესაქმნელად დააკლიკეთ Epic-ს
2. კონკრეტული ეპოსის შიგნით უფრო 

ვიწრო ელემენტის (story, task, bug) 
შესაქმნელად
2.1. ჯერ ირჩევთ შესაბამის ეპოსს (მაგ. 
Epic 001) და შემდეგ
2.2. “Create issue” დაკლიკებით ქმნით 
შესაბამის ელემენტს (story, task, bug) 

3. სპრინტის შექმნა

(3) სპინტის შექმნა



Epic (ეპოსების შექმნა-რედაქტირება)

1. ეპოსების შექმნა

2. ეპოსის პარამეტრების 
ნახვა

3. ეპოსის პარამეტრების 
დეტალური ნახვა და 
რედაქტირება



Backlog - პროექტის დაგეგმა
(მცირედან - ფართოსკენ)

1. მცირე ელემენტების  შექმნა

2. ეპოსის შექმნა (თუ ამის 
საჭიროება არსებობს) 

3. მცირე ელემენტის მიბმა უკვე 
შექმნილ ეპოსზე. 
ამისთვის:
- აირჩიეთ და დაადექით შესაბამისს 
ელემემნტს და
- გადაიტანეთ (drag and drop) 
შესაბამისს ეპოსის მიმართულებით 



Roadmap & ეპოსები 
საგზაო რუკა (roadmap) გვეხმარება პროექტის 
დიდი საკითხების (ეპოსები) დაგეგმვასა და 
თვალყურისდევნებაში. იძლევა პროექტის 
აქტიობების სტრატეგიულ სურათს.

დროითი მონაკვეთი აქ კვირების, თვეების და 
კვარტლებს შეიძლება მოიცავდეს.

სწორედ ეს ასხვავებს roadmap-ს, board-სგან, 
რომელიც ორიენტირებულია უფრო მოკლე 
პერიოდებზე - უფრო ტაქტიკურია. ეს გაძლევთ 
სამუშაოს სტატუსს, რომელსაც ამჟამად თქვენი 
გუნდი ახორციელებს - ჩვეულებრივ მომდევნო ან 
ორ კვირაში.



სპრინტის დაგეგმა სპინტი - სქრამ-პროექტის ბირთვია. 
ის გრძელდება 1-დან 4-კვირამდე. აერთიანებს პროექტის ელემენტებს, 
რომლებიც დაძლევადია სპრინტის მანძილზე და შედეგად იძლევა 
მომხმარებლისათვის ღირებულ რეზულტატს.

სპინტის დაგეგმის პროცესი

სპინტის დაგეგმას წინ უსწრებს პრიექტის საერთო ბექლოგის ფორმირება - 
ეპოსებისა და პროექტის სხვა ელემენტების იდენტიფიკაცია და საორიენტაციოდ 
დორში განაწილება.

მას შემდეგ რაც ჩვენი პროექტის ყველა მნიშვნელოვანი ელემენტი 
იდენტიფიცირებულია, ვიწყებთ პირველი სპრინტის ბექლოგის შექმნას.

თითოეული სპრინტის დაწყებამდე, “სპრინტის დაგეგმვის შეხვედრაზე” გუნდი 
პროდუქტის ბექლოგიდან ირჩევს იმ ელემენტებს, რომელზეც იმუშავებს 
მოცემული სპრინტის განმავლობაში. ამრიგად, სპრინტის ბექლოგი აერთიანებს 
მოცემულ სპირნტის მანძილზე განსახორციელებელ ამოცანებს.

სპრინტის შექმნა Jira-ში
1. სპინტის შექმნა (Create Sprint)

2. ელემენტის მიბმა უკვე შექმნილ sprint-ზე. 
ამისთვის:
- აირჩიეთ და დაადექით შესაბამისს ელემემნტს და
- გადაიტანეთ (drag and drop) სპრინტის ყუთში 

3. სპინტის დაწყება (Start Sprint) 



სპრინტის დაწყება და მმართვა 
მას სდემდეგ რაც დააჭირეთ ღილაკს 
Start Sprint-ს, Jira ეკრანზე გამოაჩენს 
სპრინტის პარამეტრების 
რედაქტირების გვერდს.

მას შემდეგ რაც შესაბამისს 
პარამეტრებს მიუთითებთ და დააჭერთ 
ღილაკს Start-ს თქვენი სპრინტი 
გააქტიურდა და პროგრამა პროექტის 
Board (დაფა) გვერდზე დაგაბრუნებთ.

დაფა და სვეტები აჩვენებს პროექტის 
ელემენტების სტატუსებს.

სტატუსების ცვლა შესაძლებელია ელემენტის 
“გადატანით” (drag and drop) ერთი სვეტიდან 
მეორეში 



მობილური ვერსია



პროექტის შექმნა
(Jira -  მობილური ვერსია)

1. აირჩიეთ თქვენთვის 
სასურველი შაბლონი. 

ჩვენი რეკომენდაცია გამოიყენოთ 
SCRUM

2. შეიყვანეთ პროექტის 
თქვენთვის სასურველი 

დასახელება 

მობილური ვერსია ძალიან 
მარტივი და ინტუიტიურია.

პირველყოვლისა უნდა 
- ჩამოტვირთოთ და  

დააყენოთ აპი თქვენ 
მობილურში

- გაიაროთ 
რეგისტრაცია

თუ უკვე რეგისტრირებული 
ხართ, უბრალოდ - 
ავტორიზაცია



პროექტის დაგეგმა
(Jira -  მობილური ვერსია)

პროექტის შექმნის შემდეგ, მსგავსად დესქტოპ ვერსიისა, 
მობილური ვერსიაც პირველ რიგში ხსნის პროექტის დაფის (Board) 
გვერდს.

ეკრაინის ზედა მენურში მოცემულია ყველა ის ჩანართი, რომელიც 
უკვე ვნახეთ დესქტოპ-ვერსიაში: 

● backlog
● roadmap
● reports
● settings

შესაბამისს ჩანართებზე გადასვლითა და სასურველი პარამეტრების 
მითითებით, თქვენ გეძლევათ საშუალება მობილური აპლიკაციის 
მეშვეობით შექმნათ, მმართოთ და თვალყური ადევნოთ თქვენი 
გუნდის პროექტებს.

ბუნებრივია, მობილური და დესკტოპ აპლიკაციებით შექმნილი 
პრეოქტები სინქრონიზირდება ორივე ვერსიაში და საშუალებას 
გაძლევთ თავად აირჩიოთ სასურველი საკომუნიკაციო არხი.



მადლობა


