ΦΟΡΕΩΟΡ∆
Ωορκ χαν ανδ σηουλδ βε αν εννοβλινγ εξπεριενχε. Σο βεγινσ Αγιλε Σοφτωαρε
∆εϖελοπµεντ ωιτη Σχρυµ, ονε οφ τηε σανεστ ανδ µοστ πραχτιχαλ βοοκσ ον αγιλε σοφτωαρε
προχεσσεσ.
Σοφτωαρε προχεσσ ισ ονε οφ τηε ηοτ τοπιχσ οφ τηισ δεχαδε. Ωε∋ϖε σεεν προχεσσεσ λικε
ΞΠ, Αδαπτιϖε, Χρψσταλ Χλεαρ, ΡΥΠ, ετχ. Ωε∋ϖε σεεν τηε φορµατιον οφ τηε Αγιλε Αλλιανχε; α
γρουπ οφ εξπερτσ δεδιχατεδ το τηε προµοτιον οφ πεοπλε−οριεντεδ σοφτωαρε προχεσσεσ τηατ
ωορκ ωιτηουτ γεττινγ ιν τηε ωαψ. Ωε∋ϖε σεεν τηε χρεατιον οφ α χοµµερχιαλ προδυχτ βασεδ
υπον νοτηινγ βυτ προχεσσ. Ανδ ωε∋ϖε σεεν δοζενσ, ιφ νοτ ηυνδρεδσ, οφ βοοκσ, λεχτυρεσ,
χλασσεσ, ανδ αρτιχλεσ εξτολλινγ τηε ϖιρτυεσ οφ ονε προχεσσ ορ ανοτηερ.
Ιν τηε µιδστ οφ τηισ ηυββυβ, Κεν Σχηωαβερ ανδ Μικε Βεεδλε βρινγ υσ Σχρυµ.
Σχρυµ ισ αν αγιλε σοφτωαρε δεϖελοπµεντ µετηοδ ωιτη α προϖεν τραχκ ρεχορδ. Ιν τηισ βοοκ
ψου ωιλλ ρεαδ ηοω τηε µετηοδ ωασ χρεατεδ, ανδ σοµε στοριεσ οφ τηε προϕεχτσ τηατ µαδε υσε
οφ ιτ. Ψου∋λλ ρεαδ αβουτ ηοω τηε αυτηορσ βαττλεδ το χρεατε α µετηοδ τηατ ηελπεδ τηεµ γετ
προϕεχτσ δονε ιν τηε πρεσενχε οφ ραπιδλψ χηανγινγ ρεθυιρεµεντσ. Ψου∋λλ ρεαδ αβουτ ωηατ
ωορκεδ ανδ ωηατ διδν∋τ; τηε προβλεµσ τηεψ ηαδ, ανδ τηε ωαψ τηεψ σολϖεδ τηεµ. Ψου∋λλ
ρεαδ αβουτ ηοω ψου χαν αδαπτ τηειρ ωορκ το ψουρ παρτιχυλαρ νεεδσ.
Μικε ανδ Κεν αρε υνιθυελψ θυαλιφιεδ το αυτηορ τηισ βοοκ. Βοτη ηαϖε βεεν αχτιϖε ιν
τηε σοφτωαρε ινδυστρψ φορ δεχαδεσ. Μικε ηασ βεεν α µαναγερ οφ µανψ σοφτωαρε προϕεχτσ,
ανδ ρυνσ α συχχεσσφυλ σοφτωαρε χονσυλτανχψ. Μικε ηασ φουγητ τηε προχεσσ βαττλεσ µανψ
τιµεσ. Ηε κνοωσ ωηατ ωορκσ, ανδ ωηατ δοεσν∋τ. Κεν ηασ βεεν ινϖολϖεδ ωιτη σοφτωαρε
προχεσσ φορ α λαργε πορτιον οφ ηισ χαρεερ. Ηε δεφινεδ ανδ βυιλτ α σοφτωαρε προδυχτ τηατ
αυτοµατεδ ηεαϖψωειγητ σοφτωαρε προχεσσεσ ανδ χρεατεδ τηε µετηοδολογψ αυτοµατιον
ινδυστρψ. Φροµ τηισ εξπεριενχε ηε λεαρνεδ τηατ συχη προχεσσεσ ωερε νοτ αµεναβλε το
χρεατινγ σοφτωαρε ιν ρεαλ µαρκετ ενϖιρονµεντσ. Βυτ τηατ∋σ α στορψ ψου χαν ρεαδ ιν τηε βοοκ.
Κεν ισ α ωελλ−κνοων µαναγεµεντ χονσυλταντ ωηο ηασ ηελπεδ δοζενσ οφ προϕεχτ τεαµσ
ρεαχη τηειρ γοαλσ.
Τηισ ισ α βοοκ φορ εξεχυτιϖεσ, σοφτωαρε µαναγερσ, προϕεχτ λεαδερσ, ανδ
προγραµµερσ. Ιτ δεσχριβεσ, ιν νο υνχερταιν τερµσ, ηοω εαχη οφ τηεσε ρολεσ χαν αππλψ τηε
σιµπλε βυτ εφφεχτιϖε πρινχιπλεσ ανδ τεχηνιθυεσ οφ Σχρυµ.
Ιφ ψου ηαϖε το γετ α προϕεχτ δονε, ανδ ψου ωαντ το υσε α προχεσσ τηατ ηελπσ ψου
ωηεν ψου νεεδ ηελπ, ανδ γετσ ουτ οφ τηε ωαψ ωηεν ψου δον∋τ, τηεν ψου σηουλδ ρεαδ τηισ
βοοκ. Ιτ ισ λιαβλε το βε τηε χαταλψστ οφ αν εννοβλινγ εξπεριενχε.
Ροβερτ Χ. Μαρτιν

ΦΟΡΕΩΟΡ∆
Ωηεν Ι φινισηεδ ατ µψ γραµµαρ σχηοολ ατ 18 Ι σπεντ α ψεαρ ωορκινγ ιν ινδυστρψ
βεφορε γοινγ το Υνιϖερσιτψ. Μψ χαρεερ διρεχτιον ατ τηε τιµε ωασ ελεχτριχαλ ενγινεερινγ,
ανδ ιν µψ ψεαρ Ι λεαρνεδ α γρεατ δεαλ αβουτ τηε ενγινεερινγ αππροαχη το βυιλδινγ τηινγσ.
Ωηεν Ι λεφτ υνιϖερσιτψ ανδ εντερεδ τηε ωορλδ οφ σοφτωαρε δεϖελοπµεντ Ι ωασ αττραχτεδ το
γραπηιχαλ µοδελινγ µετηοδολογιεσ, βεχαυσε τηεψ ηελπεδ πυτ ενγινεερινγ δισχιπλινε ιντο
σοφτωαρε δεϖελοπµεντ.
Ατ τηε ηεαρτ οφ τηε ενγινεερινγ αππροαχη ισ α σεπαρατιον οφ δεσιγν ανδ
χονστρυχτιον, ωηερε χονστρυχτιον ισ τηε λαργερ παρτ οφ τηε ϕοβ ανδ ισ α πρεδιχταβλε προχεσσ.
Οϖερ τιµε Ι βεγαν το υνδερστανδ τηατ τηισ σεπαρατιον ωασντ ρεαλλψ υσεφυλ φορ µψ σοφτωαρε
ωορκ. ∆οινγ τηε σεπαρατιον ρεθυιρεδ τοο µανψ τασκσ τηατ διδντ σεεµ το ρεαλλψ χοντριβυτε
το προδυχινγ σοφτωαρε. Φυρτηερµορε τηε χονστρυχτιον παρτ οφ τηε τασκ ωασντ ρεαλλψ τηατ
πρεδιχταβλε, ανδ τηε δεσιγν πορτιον ωασ µυχη λονγερ τηαν τηε ενγινεερινγ αππροαχη
ασσυµεδ.
Ιν Χηαπτερ 2 Κεν δεσχριβεσ α παρτιχυλαρ µοµεντ τηατ βρουγητ τηισ θυεστιον ηοµε
φορ ηιµ, ωηεν ηε σπενδ τιµε ωιτη ∆υΠοντσ προχεσσ ενγινεερινγ εξπερτσ. Τηερε ηε
λεαρνεδ τηε διφφερενχε βετωεεν δεφινεδ ανδ εµπιριχαλ προχεσσεσ, ανδ ρεαλιζεδ τηατ ηισ
σοφτωαρε δεϖελοπµεντ νεεδεδ το βε χοντρολλεδ υσινγ αν εµπιριχαλ αππροαχη.
Ωε αρεντ τηε ονλψ ονεσ ωηοϖε βεεν ασκινγ τηεσε θυεστιονσ αβουτ τηε νατυρε οφ
σοφτωαρε δεϖελοπµεντ. Οϖερ τηε λαστ φεω ψεαρσ τηερεσ βεεν ινχρεασινγ αχτιϖιτψ ιν τηε αρεα
οφ ωηατ ισ νοω χαλλεδ Αγιλε Μετηοδολογιεσ, α νεω βρεεδ οφ σοφτωαρε προχεσσεσ ωηιχη αρε
βασεδ ον αν εµπιριχαλ αππροαχη το χοντρολλινγ α προϕεχτ.
Ανδ σοφτωαρε προϕεχτσ δο νεεδ το βε χοντρολλεδ. Φορ µανψ πεοπλε, µοϖινγ αωαψ
φροµ δεφινεδ προχεσσεσ µεανσ δεσχενδινγ ιντο χηαοσ. Ωηατ Κεν λεαρνεδ ατ ∆υΠοντ ωασ
τηατ α προχεσσ χαν στιλλ βε χοντρολλεδ εϖεν ιφ ιτ χαντ βε δεφινεδ. Ωηατ Κεν ανδ Μικε ηαϖε
ωριττεν ηερε ισ α βοοκ τηατ σηοωσ ψου ονε ωαψ οφ δοινγ τηατ. Πραχτιχεσ συχη ασ σπριντσ,
σχρυµ µεετινγσ, ανδ βαχκλογσ αρε τεχηνιθυεσ τηατ µανψ πεοπλε υσινγ Σχρυµ ηαϖε υσεδ το
χοντρολ προϕεχτσ ιν χηαοτιχ χιρχυµστανχεσ.
Ιν τηε φυτυρε, ωελλ σεε µορε νεεδ φορ Σχρυµ ανδ τηε φυτυρε δεϖελοπµεντσ βυιλτ
υπον ιτ. Σοφτωαρε δεϖελοπµεντ ηασ αλωαψσ βεεν διφφιχυλτ το χοντρολ. Ρεχεντ στυδιεσ
ινδιχατε τηατ τηε αϖεραγε προϕεχτ τακεσ τωιχε ασ λονγ το δο ασ ιτσ ινιτιαλ πλανσ. Ατ τηε ηεαρτ
οφ Σχρυµ ισ τηε νοτιον τηατ ιφ ψου τρψ το χοντρολ αν εµπιριχαλ προχεσσ ωιτη α σψστεµ
δεσιγνεδ φορ δεφινεδ προχεσσεσ, ψου αρε δοοµεδ το φαιλ. Ιτσ βεχοµινγ ινχρεασινγλψ
αππαρεντ τηατ α λαργε προπορτιον οφ σοφτωαρε προϕεχτσ αρε εµπιριχαλ ιν νατυρε ανδ τηυσ νεεδ
α προχεσσ λικε Σχρυµ. Ιφ ψουρε ρυννινγ α προϕεχτ, ορ βυψινγ σοφτωαρε, ωιτη διφφιχυλτ ανδ
υνχερταιν ρεθυιρεµεντσ ιν α χηανγινγ βυσινεσσ ωορλδ, τηεσε αρε τηε κινδσ οφ τεχηνιθυεσ
ψου νεεδ.
Μαρτιν Φοωλερ

ΣΕΧΤΙΟΝ 2: ΓΕΤ ΡΕΑ∆Ψ ΦΟΡ ΣΧΡΥΜ!
Σχρυµ ισ διφφερεντ. Ωορκ φεελσ διφφερεντ. Μαναγεµεντ φεελσ
διφφερεντ. Υνδερ Σχρυµ, ωορκ βεχοµεσ στραιγητφορωαρδ,
ρελεϖαντ, ανδ προδυχτιϖε.

Σχρυµ Ισ ∆ιφφερεντ
Ιϖε σπεντ α γοοδ παρτ οφ µψ προφεσσιοναλ λιφε βυιλδινγ τεχηνολογψ προδυχτσ ανδ
σψστεµσ. Ιϖε ηαδ συχχεσσεσ, ανδ Ιϖε χερταινλψ ηαδ φαιλυρεσ. Ι τηινκ Ιµ νοτ αλονε ωηεν Ι
σαψ τηατ µοστ σψστεµσ δεϖελοπµεντ προϕεχτσ αρε διφφιχυλτ, ανδ Ι συσπεχτ ηαρδερ τηαν τηεψ
νεεδ το βε. Ι ρεµεµβερ α προϕεχτ ωηεν Ι ωορκεδ ωιτη α πλαντ µαναγερ ατ α
πηαρµαχευτιχαλ χοµπανψ. Τογετηερ, ηε ανδ Ι ιµπλεµεντεδ α χοµπλιχατεδ µατεριαλ
ρεθυιρεµεντσ πλαννινγ σψστεµ. Ασ ωε ωερε αβουτ το συχχεσσφυλλψ χοµπλετε τηε προϕεχτ, Ι
χονγρατυλατεδ ηιµ ανδ τολδ ηιµ τηατ ηε χουλδ µακε α λοτ οφ µονεψ ηελπινγ οτηερ
χοµπανιεσ ιµπλεµεντ σιµιλαρ σψστεµσ. Ηε λοοκεδ ατ µε αγηαστ, ανδ σαιδ, Ιλλ νεϖερ γο
τηρουγη σοµετηινγ τηισ γρυεσοµε αγαιν. Ι χαντ ωαιτ το γο βαχκ το ϕυστ µαναγινγ τηε
βυσινεσσ! Ηισ οβσερϖατιον ωασ ονε οφ µανψ τηατ λεδ µε το τηινκ τηατ σοµετηινγ ωασ
ωρονγ, τηατ τηερε µυστ βε α µορε στραιγητφορωαρδ ωαψ το βυιλδ ανδ ιµπλεµεντ σψστεµσ.
Εϖερψ προϕεχτ ισ διφφερεντ. Τηε τεχηνολογψ, τηε ρεθυιρεµεντσ, ανδ τηε πεοπλε
ινϖολϖεδ αρε διφφερεντ εϖερψ τιµε. Ιϖε στυδιεδ διφφερεντ αππροαχηεσ το προϕεχτ
µαναγεµεντ ιν αν εφφορτ το µακε µψ λιφε εασιερ ανδ τηε τεαµσ µορε προδυχτιϖε δεσπιτε
τηειρ διφφερενχεσ. Ιϖε τριεδ νεω δεϖελοπµεντ ενϖιρονµεντσ, µοδελινγ τοολσ,
τεχηνολογιεσ, µετηοδολογιεσ, πεοπλε αππροαχηεσ, εϖερψτηινγ ανδ ανψτηινγ το ιµπροϖε τηε
προχεσσ οφ βυιλδινγ α σψστεµ. Ιϖε φουνδ σοµε τηινγσ τηατ ιµπροϖεδ µψ λιφε, λικε αλωαψσ
υσινγ τηε βεστ ενγινεερσ, φορµινγ χροσσ−φυνχτιοναλ τεαµσ, ανδ φαχιλιτατινγ λονγ δεσιγν
σεσσιονσ αρουνδ ωηιτε βοαρδσ. Τηεσε ταχτιχσ αλλ ηελπ, βυτ ωιτηουτ Σχρυµ τηεσε προϕεχτσ
ωερε αλλ εϖεντυαλλψ οϖερωηελµεδ βψ τηε χοµπλεξιτψ ινηερεντ ιν σψστεµσ προϕεχτσ.
Ι υσεδ το πλαχε µψ ηοπεσ ον χοµµερχιαλλψ αϖαιλαβλε µετηοδολογιεσ. Τηεψ χονταιν
τεµπλατεσ οφ ωορκ τηατ ηασ βυιλτ σψστεµσ πρεϖιουσλψ. Τηεψ τηερεφορε χονταιν τηε τριεδ ανδ
τρυε προχεσσεσ τηατ οτηερ προφεσσιοναλσ ηαϖε συχχεσσφυλλψ υσεδ. Χοµπανιεσ τηατ βυιλδ
σοφτωαρε φορ α λιϖινγ υσυαλλψ σελλ µετηοδολογιεσ. Ι αλωαψσ φιγυρεδ τηατ φορ τηισ ϖερψ
ρεασον, τηεψ µυστ αλλ βε ρεαλλψ γοοδ. Μετηοδολογιεσ αρε λικε χοοκβοοκσ; φολλοω τηειρ
ρεχιπεσ ανδ α συχχεσσφυλ σψστεµ ωιλλ ρεσυλτ. Σοµε µετηοδολογιεσ αρε µοδεστ ιν σχοπε ανδ
δεπτη, ωηιλε οτηερσ χονταιν λιτεραλλψ τηουσανδσ οφ πιεχεσ οφ ωορκ, ορ τασκσ, τιεδ τογετηερ
ιντο τεµπλατεσ. Εαχη τεµπλατε ισ αππροπριατε φορ α σπεχιφιχ τψπε οφ δεϖελοπµεντ προϕεχτ. Ι
ωορκεδ ωιτη τηεσε µετηοδολογιεσ φορ ψεαρσ, τρψινγ το ιµπροϖε τηεµ.
Οϖερ τηε ψεαρσ, µετηοδολογιεσ αδδεδ δεφινιτιον το µψ προϕεχτσ. Ι κνεω ωηατ το δο
ωηεν ανδ χουλδ ασσιγν πεοπλε το τηε ωορκ. Ι φελτ λικε Ι ωασ µορε ιν χοντρολ ανδ εαχη
προϕεχτ ηαδ α λοτ το σηοω φορ ιτ. Υνφορτυνατελψ, µψ συχχεσσ ρατε διδ νοτ γο υπ. Ονε
χοµπανψ τηατ Ι ωορκεδ ατ χανχελλεδ α µαϕορ προϕεχτ αφτερ τωο ψεαρσ. Ι τουρεδ τηε προϕεχτ
σπαχε νοτ λονγ αφτερ τηε ιτσ χανχελλατιον ανδ φουνδ α γηοστ τοων. Τηερε ωερε ηυνδρεδσ οφ
χυβιχλεσ φυλλ οφ ωορκστατιονσ ανδ βοοκσ οφ στανδαρδσ, τραινινγ µατεριαλσ, ρεθυιρεµεντσ
µανυαλσ, ανδ δεσιγν δοχυµεντσ. Υνφορτυνατελψ, τηισ προϕεχτ ηαδντ βεεν συχχεσσφυλ. Τηε

προϕεχτ νεϖερ εϖεν ρεαχηεδ τηε σοφτωαρε χονστρυχτιον πηασε οφ τηε προϕεχτ, σο νο
φυνχτιοναλιτψ ωασ εϖεν δελιϖερεδ.
Ασ Ι µεντιονεδ εαρλιερ, Ι ραν α σοφτωαρε χοµπανψ ιν τηε εαρλψ 1990σ τηατ
δεϖελοπεδ ανδ λιχενσεδ α προχεσσ µαναγεµεντ προδυχτ χαλλεδ ΜΑΤΕ. Ουρ λαργεστ
χυστοµερσ ωερε Χοοπερσ & Λψβρανδ ανδ ΙΒΜ, ανδ τηεσε χοµπανιεσ ωαντεδ υσ το εµπλοψ
τηειρ µετηοδολογιεσ το βυιλδ ΜΑΤΕ. Ι γαϖε ιτ α σηοτ ανδ ωασ τηορουγηλψ δισπλεασεδ ωιτη
τηε ρεσυλτσ. Ατ τηε τιµε, µψ χοµπανψσ ρεθυιρεµεντσ ωερε αλωαψσ χηανγινγ ανδ ωε ωερε
ωορκινγ ωιτη φαιρλψ νεω τεχηνολογιεσ. Ιτ λοοκεδ λικε τηε µετηοδολογιεσ σηουλδ ηελπ, βυτ
ινστεαδ τηεψ ϕυστ γοτ ιν ουρ ωαψ, δεχρεασεδ ουρ φλεξιβιλιτψ, ανδ γενεραλλψ σλοωεδ υσ δοων.
Ι ωαντεδ το υνδερστανδ τηε ρεασον τηατ µψ χυστοµερσ µετηοδολογιεσ διδντ ωορκ
φορ µψ χοµπανψ, σο Ι βρουγητ σεϖεραλ σψστεµσ δεϖελοπµεντ µετηοδολογιεσ το προχεσσ
τηεορψ εξπερτσ ατ τηε ∆υΠοντ Εξπεριµενταλ Στατιον ιν 1995. Τηεσε εξπερτσ, λεδ βψ
Βαβατυνδε Τυνδε Ογανναικε, ωερε τηε µοστ ηιγηλψ ρεσπεχτεδ τηεοριστσ ιν ινδυστριαλ
προχεσσ χοντρολ. Τηεψ κνεω προχεσσ χοντρολ ινσιδε ανδ ουτ. Σοµε οφ τηεµ εϖεν ταυγητ τηε
συβϕεχτ ατ υνιϖερσιτιεσ. Τηεψ ηαδ αλλ βεεν βρουγητ ιν βψ ∆υΠοντ το αυτοµατε τηε εντιρε
προδυχτ φλοω, φροµ φορεχαστσ ανδ ορδερσ το προδυχτ δελιϖερψ.
Τηεψ ινσπεχτεδ τηε σψστεµσ δεϖελοπµεντ προχεσσεσ τηατ Ι βρουγητ τηεµ. Ι ηαϖε
ραρελψ προϖιδεδ α γρουπ ωιτη σο µυχη λαυγητερ. Τηεψ ωερε αµαζεδ ανδ αππαλλεδ τηατ µψ
ινδυστρψ, σψστεµσ δεϖελοπµεντ, ωασ τρψινγ το δο ιτσ ωορκ υσινγ α χοµπλετελψ
ιναππροπριατε προχεσσ χοντρολ µοδελ. Τηεψ σαιδ σψστεµσ δεϖελοπµεντ ηαδ σο µυχη
χοµπλεξιτψ ανδ υνπρεδιχταβιλιτψ τηατ ιτ ηαδ το βε µαναγεδ βψ α προχεσσ χοντρολ µοδελ
τηεψ ρεφερρεδ το ασ εµπιριχαλ. Τηεψ σαιδ τηατ τηισ ωασ νοτηινγ νεω, ανδ τηατ αλλ χοµπλεξ
προχεσσεσ τηατ ωερεντ χοµπλετελψ υνδερστοοδ ρεθυιρεδ τηε εµπιριχαλ µοδελ. Τηεψ ηελπεδ
µε γο τηρουγη α βοοκ τηατ ισ τηε Βιβλε οφ ινδυστριαλ προχεσσ χοντρολ τηεορψ, Προχεσσ
∆ψναµιχσ, Μοδελινγ ανδ Χοντρολ 1 το υνδερστανδ ωηψ Ι ωασ οφφ τραχκ.
Ιν α νυτσηελλ, τηερε αρε τωο µαϕορ αππροαχηεσ το χοντρολλινγ αλλ προχεσσεσ. Τηε
δεφινεδ προχεσσ χοντρολ µοδελ ρεθυιρεσ τηατ εϖερψ πιεχε οφ ωορκ βε χοµπλετελψ
υνδερστοοδ. Γιϖεν α ωελλ−δεφινεδ σετ οφ ινπυτσ, τηε σαµε ουτπυτσ αρε γενερατεδ εϖερψ
τιµε. Α δεφινεδ προχεσσ χαν βε σταρτεδ ανδ αλλοωεδ το ρυν υντιλ χοµπλετιον, ωιτη τηε σαµε
ρεσυλτσ εϖερψ τιµε. Τυνδε σαιδ τηατ τηε µετηοδολογιεσ τηατ Ι σηοωεδ ηιµ αττεµπτεδ το υσε
τηε δεφινεδ µοδελ, βυτ τηατ νονε οφ τηε προχεσσεσ ορ τασκσ ωασ δεφινεδ ιν ενουγη δεταιλ το
προϖιδε ρεπεαταβιλιτψ ανδ πρεδιχταβιλιτψ. Τυνδε σαιδ τηατ µψ βυσινεσσ ωασ αν ιντελλεχτυαλλψ
ιντενσιϖε βυσινεσσ τηατ ρεθυιρεδ τοο µυχη τηινκινγ ανδ χρεατιϖιτψ το βε α γοοδ χανδιδατε
φορ τηε δεφινεδ αππροαχη. Ηε τηεοριζεδ τηατ µψ ινδυστρψσ αππλιχατιον οφ τηε δεφινεδ
µετηοδολογιεσ µυστ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν α λοτ οφ συρπρισεσ, λοσσ οφ χοντρολ, ανδ ινχοµπλετε ορ
ϕυστ ωρονγ προδυχτσ. Ηε ωασ παρτιχυλαρλψ αµυσεδ τηατ τηε τασκσ ωερε λινκεδ τογετηερ ωιτη
δεπενδενχιεσ, ασ τηουγη τηεψ χουλδ πρεδιχταβλψ σταρτ ανδ φινιση ϕυστ λικε α ωελλ δεφινεδ
ινδυστριαλ προχεσσ.
Τυνδε τολδ µε τηατ τηε εµπιριχαλ µοδελ οφ προχεσσ χοντρολ, ον τηε οτηερ ηανδ,
εξπεχτσ τηε υνεξπεχτεδ. Βεχαυσε τηε προχεσσεσ αρε ιµπερφεχτλψ δεφινεδ, γενερατε
υνπρεδιχταβλε ανδ υνρεπεαταβλε ουτπυτσ, ανδ εϖερψ προϕεχτ ισ διφφερεντ χοντρολ ισ εξερχισεδ
τηρουγη φρεθυεντ ινσπεχτιον ανδ αδαπτατιον. Τηε εξπερτσ ατ ∆υΠοντ ρεχοµµενδεδ τηατ Ι
στυδψ τηισ µοδελ ανδ χονσιδερ ιτσ αππλιχατιον το τηε προχεσσ οφ βυιλδινγ σψστεµσ.
1

Προχεσσ ∆ψναµιχσ, Μοδελινγ ανδ Χοντρολ, Βαβατυνδε Α Ογυνναικε ανδ Ω. Ηαρµον Ραψ,
Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 1994.

∆υρινγ µψ ϖισιτ το ∆υΠοντ, Ι εξπεριενχεδ α τρυε επιπηανψ. Συδδενλψ, σοµετηινγ ιν
µε χλιχκεδ ανδ Ι ρεαλιζεδ ωηψ εϖερψονε ιν µψ ινδυστρψ ηαδ συχη προβλεµσ βυιλδινγ
σψστεµσ. Ι ρεαλιζεδ ωηψ τηε ινδυστρψ ωασ ιν συχη τρουβλε ανδ ηαδ συχη α ποορ ρεπυτατιον.
Ωε ωερε ωαστινγ ουρ τιµε τρψινγ το χοντρολ ουρ ωορκ βψ τηινκινγ ωε ηαδ αν ασσεµβλψ
λινε ωηεν τηε ονλψ προπερ χοντρολ ωασ φρεθυεντ ανδ φιρστ−ηανδ ινσπεχτιον, φολλοωεδ βψ
ιµµεδιατε αδϕυστµεντσ.
Βασεδ ον τηισ ινσιγητ, Ι ηαϖε σινχε φορµυλατεδ ωιτη οτηερσ τηε Σχρυµ προχεσσ φορ
δεϖελοπινγ χοµπλεξ προδυχτσ, παρτιχυλαρλψ σοφτωαρε σψστεµσ. Σχρυµ ισ βασεδ ον τηε
εµπιριχαλ προχεσσ χοντρολ µοδελ. Φορ τηοσε ιντερεστεδ, µορε δεταιλσ ον ωηψ Σχρυµ ωορκσ
αρε πρεσεντεδ ιν Σεχτιον 5 (Ωηψ Σχρυµ?) ανδ Σεχτιον 6 (Ωηψ ∆οεσ Σχρυµ Ωορκ?).
Σχρυµ ισ α ωαψ οφ δοινγ τηινγσ τηατ ισ χοµπλετελψ διφφερεντ φροµ ωηατ µοστ πεοπλε
ιν τηε σοφτωαρε ανδ προδυχτ δεϖελοπµεντ ινδυστρψ αρε υσεδ το. Αλλ οφ τηε ασσυµπτιονσ,
µεχηανισµσ, ανδ ωαψσ οφ λοοκινγ ατ τηινγσ αρε σο διφφερεντ τηατ α νεω ωαψ οφ τηινκινγ
εϖολϖεσ ασ ψου βεγιν το υσε Σχρυµ. Σχρυµ φεελσ ανδ λοοκσ διφφερεντ βεχαυσε οφ ιτ ρεστσ
υπον αν εµπιριχαλ βασισ. Λεσσ τιµε ισ σπεντ τρψινγ το πλαν ανδ δεφινε τασκσ, ανδ λεσσ τιµε
ισ σπεντ ον µαναγεµεντ ρεπορτσ. Μορε τιµε ισ σπεντ ωιτη τηε προϕεχτ τεαµ. Μοστ πεοπλε
ρεαλλψ υνδερστανδ Σχρυµ ονλψ ωηεν τηεψ βεγιν το υσε ιτ. Α λιγητ βυλβ γοεσ οφφ ωηεν τηεψ
εξπεριενχε ιτσ σιµπλιχιτψ ανδ προδυχτιϖιτψ. Τηεψ ρεαλιζε ηοω ιναππροπριατε µορε
τραδιτιοναλ µοδελσ οφ δεϖελοπµεντ προχεσσ ρεαλλψ αρε φορ τηισ ινδυστρψ.
Τηε φολλοωινγ χασε στυδψ χοϖερσ α χοµπλετε ιµπλεµεντατιον οφ Σχρυµ. Ιν ιτ, Ι
δεσχριβε ωορκινγ χλοσελψ ωιτη α τεαµ το βυιλδ α προδυχτ ωηιλε υσινγ τηε Σχρυµ προχεσσ.
Ιν τηισ εξαµπλε, Ι µαδε δεχισιονσ ανδ ενχουραγεδ τηε τεαµ το αχτ διφφερεντλψ τηαν τηεψ
ωερε υσεδ το αχτινγ. Ι ταυγητ τηεµ βψ εξαµπλε το αππροαχη τηειρ ωορκ ιν αν εντιρελψ
διφφερεντ ωαψ. Βψ τηε τιµε ωε ηαδ χοµπλετεδ τηε φιρστ Σπριντ, τηε τεαµ ωασ αλρεαδψ
βεηαϖινγ διφφερεντλψ. Τηεψ ηαδ σεεν Σχρυµ ωορκ, ανδ νοω τηεψ ωερε Σχρυµ υσερσ. Τηεψ
ηαδ χοµε το εµβοδψ τηε ϖαλυεσ ιντεγραλ το Σχρυµ, συχη ασ εµπιριχισµ, σελφ−οργανιζατιον,
ανδ αχτιον.
Ασ ψου ρεαδ τηε χασε στυδψ, τηινκ αβουτ ωηατ ισ µισσινγ φροµ ιτ. Τηερε ισ νο
φορµαλ προϕεχτ πλαννινγ. Τηερε ισ νο Περτ χηαρτ. Τηερε αρε νο ρολεσ ανδ ινδιϖιδυαλ
ασσιγνµεντσ. Νοτιχε ηοω τηε τεαµ ισ αβλε το γετ ον ωιτη ιτσ ωορκ ανδ βυιλδ ϖαλυαβλε
προδυχτ ινχρεµεντσ ανψωαψ. Νοτιχε τηε τεαµ τρανσφορµ φροµ α δισπιριτεδ γρουπ οφ
ινδιϖιδυαλσ ωαιτινγ φορ ινστρυχτιονσ ιντο α τεαµ τηατ τακεσ τηε ινιτιατιϖε ανδ αχτσ. Τηε τεαµ
οπερατεσ ωιτηιν τηε περµισσιον ιτ ηασ ανδ δοεσ τηε βεστ ιτ χαν. Βψ τηε ενδ οφ τηε φιρστ
Σπριντ, τηε τεαµ ηαδ αδοπτεδ α χοµπλετελψ νεω σετ οφ ϖαλυεσ ανδ βεγυν το αχτ υνλικε ανψ
οτηερ τεαµ ατ τηε οργανιζατιον.

Α Νοισψ Προϕεχτ
Τηε προϕεχτ ωασ το βυιλδ α µιδδλεωαρε βυσινεσσ οβϕεχτ σερϖερ ανδ ιτσ
αχχοµπανψινγ βυσινεσσ οβϕεχτσ. Α λαργε φινανχιαλ ινστιτυτιον ωαντεδ το δεϖελοπ τηε
προδυχτ το χοννεχτ ιτσ ονλινε τρανσαχτιονσ το ιτσ λεγαχψ δαταβασεσ. Τηε ινστιτυτιον νεεδεδ
το ηανδλε ινχρεασινγ τρανσαχτιον ϖολυµεσ, το στανδαρδιζε δαταβασε αχχεσσ, ανδ το χαρρψ ουτ
τηε ιµπλεµεντατιον οφ νεω τεχηνολογιεσ συχη ασ τελεπηονε, ωιρελεσσ, ανδ ηανδηελδ ινπυτ
δεϖιχεσ. Τηισ τεχηνολογψ ωασ αλλ δεϖαστατινγλψ χοµπλιχατεδ, ινχλυδινγ χηοιχεσ ανδ
λεαρνινγ χυρϖεσ φορ οβϕεχτ τεχηνολογψ, τρανσαχτιον µαναγεµεντ, ηαρδωαρε, οπερατινγ

σψστεµσ, ανδ δεϖελοπµεντ ενϖιρονµεντσ. Το χοµπλιχατε µαττερσ, τηισ ωασ α τεχηνιχαλλψ
σοπηιστιχατεδ χοµπανψ, σο προπονεντσ φορ ϖαριουσ αλτερνατιϖεσ το εαχη τεχηνολογψ χηοιχε
ωερε νυµερουσ ανδ ϖοχιφερουσ. Φυρτηερµορε, τεαµ µεµβερσ ωερε ωορκινγ ατ µυλτιπλε
λοχατιονσ, ανδ τηε τεαµ τηερεφορε νεεδεδ το υσε α µυλτι−σιτε δεϖελοπµεντ ενϖιρονµεντ
τεχηνολογψ. Ιτ ηαδ χηοσεν το υσε ΧλεαρΧασε χοδε µαναγεµεντ σοφτωαρε, βυτ ηαδ νοτ ψετ
βεγυν το δο σο.
Τηε προϕεχτ ωασ τρυλψ ηελλιση. Α δεϖελοπµεντ τεαµ ηαδ βεεν χηαρτερεδ ανδ
χηαργεδ. Ωηεν Ι φιρστ βεγαν ωορκινγ ωιτη τηε τεαµ, ιτ ηαδ βεεν ιν εξιστενχε φορ φουρ
µοντησ, βυτ ηαδ νοτ βυιλτ ανψ προδυχτ. Ιτ ωασ ωαιτινγ φορ ιτσ οων βυδγετ. Ιτ ωασ ωαιτινγ
φορ φυνδινγ φορ νεω σερϖερσ, φορ τηε λαστ τεαµ µεµβερσ το βε ασσιγνεδ, φορ ΧλεαρΧασε
Εντερπρισε το βε λιχενσεδ, ανδ φορ σοµεονε ωηο κνεω ηοω το υσε ΧλεαρΧασε το βε ηιρεδ.
Το βεγιν ιµπλεµεντινγ Σχρυµ, Ι σταρτεδ ηολδινγ ∆αιλψ Σχρυµ µεετινγσ. Τηεσε
µεετινγσ αρε συπποσεδ το βε θυιχκ στατυσ υπδατεσ. Τηισ ωασ νοτ τηε χασε ατ τηεσε ∆αιλψ
Σχρυµσ. Τηε φιρστ µεετινγ τοοκ τηρεε ηουρσ, ρατηερ τηαν τηε χυστοµαρψ φιφτεεν µινυτεσ.
Εϖερψονε ωασ χοµπλετελψ δισπιριτεδ ανδ δεµοραλιζεδ. Τεαµ µεµβερσ ταλκεδ νοτ αβουτ
ωηατ τηεψ ωερε δοινγ, βυτ αβουτ ωηατ ωασ πρεϖεντινγ τηεµ φροµ δοινγ ανψτηινγ. Μανψ
πεοπλε χοµπλαινεδ τηατ µαναγεµεντ διδντ συππορτ τηε προϕεχτ, ανδ εϖερψονε ωασ υπσετ
τηατ τηε βυδγετ ηαδντ βεεν φορµαλιζεδ. Ωιτηουτ α βυδγετ, τηε τεαµ χουλδντ ορδερ σερϖερσ
ορ λιχενσε ΧλεαρΧασε. Φορ τηατ µαττερ, τηε τεαµ χουλδντ αττραχτ νεω τεαµ µεµβερσ, σινχε
ιτ λοοκεδ ασ τηουγη ιτ ωασ γοινγ νοωηερε φαστ. Τηε τεαµ ωασ ωιτηουτ φυνδινγ, ωιτηουτ α
σπονσορ, ανδ ωιτηουτ τηε τοολσ τηατ ιτ νεεδεδ.

Χυτ Τηρουγη τηε Νοισε Βψ Τακινγ Αχτιον
Ονε οφ τηε φυνδαµενταλ πρινχιπλεσ οφ Σχρυµ ισ τηε αρτ οφ τηε ποσσιβλε. Τηατ ισ,
Σχρυµ ινστρυχτσ τεαµσ νοτ το δωελλ ον ωηατ χαντ βε δονε, βυτ το τηινκ αβουτ ωηατ χαν βε
δονε. Ιτ ισ ιµπορταντ το φοχυσ ον ωηατ χαν βε δονε ανδ ηοω τηε προβλεµ χαν βε σολϖεδ
ωιτη τηε αϖαιλαβλε ρεσουρχεσ. Τηισ τεαµ ηαδ α ναµε, α σχοπε, ανδ δεφινιτιον, ανδ ιτ ωασ
σταφφεδ ωιτη σοµε ρεαλλψ σολιδ ενγινεερσ, αλλ οφ ωηοµ ηαδ ωορκστατιονσ ανδ αχχεσσ το α λοτ
οφ σοφτωαρε. Ι ασκεδ τηε τεαµ µεµβερσ ωηατ τηεψ ωερε αβλε το δο ωιτη τηε ρεσουρχεσ τηατ
τηεψ αλρεαδψ ηαδ. Ι αλσο ασκεδ τηε τεαµ ωηετηερ ιτ βελιεϖεδ τηατ τηε προβλεµ ιτ ωασ τρψινγ
το σολϖε ωασ ιµπορταντ το τηε οργανιζατιον.
Τηε τεαµ χονφιρµεδ τηατ τηε προβλεµ ωασ ρεαλ ανδ τηατ ιτ ωασ εαγερ το ταχκλε ιτ.
Σοµε τεαµ µεµβερσ ωερε αωαρε τηατ α χυστοµερ σερϖιχε προϕεχτ ωασ βεινγ ηελδ υπ βψ τηε
ϖερψ προβλεµ τηατ τηεψ ωερε συπποσεδ το σολϖε. Τηε χυστοµερ σερϖιχε προϕεχτ ωασ
συπποσεδ το ιµπλεµεντ αχχεσσ το τηε λεγαχψ δαταβασεσ, βυτ ωασ υναβλε το βεχαυσε τηισ
τεαµ ηαδ νοτ ψετ βυιλτ τηε µιδδλεωαρε σερϖερ τηατ ωουλδ ηανδλε λεγαχψ δαταβασε αχχεσσ.
Χλεαρλψ, τηισ τεαµ ηαδ βεεν χηαρτερεδ βεχαυσε οφ α χριτιχαλ οργανιζατιοναλ νεεδ, ανδ ιτ ηαδ
αν ιµπορταντ µισσιον το αχχοµπλιση. Υντιλ τηε τεαµ χουλδ γετ µοϖινγ, οτηερ προϕεχτσ
ωουλδ χοντινυε το βε ηελδ υπ
Τηε τεαµ θυιχκλψ ιδεντιφιεδ α χορε σετ οφ τρανσαχτιονσ τηατ τηε χυστοµερ σερϖιχε
προϕεχτ νεεδεδ ιτ το εναβλε. Τηε τεαµ µεµβερσ φελτ τηατ τηεψ ηαδ ενουγη σκιλλσ το βυιλδ α
µιδδλεωαρε οβϕεχτ σερϖερ το ιµπλεµεντ τηεσε τρανσαχτιονσ, σο λονγ ασ σοµεονε φροµ τηε
χυστοµερ σερϖιχε τεαµ ωορκεδ ωιτη τηεµ ασ α δοµαιν εξπερτ. Τηεψ φελτ τηατ τηεψ κνεω
ΑΙΞ, Τυξεδο, ανδ ΧΟΡΒΑ ωελλ ενουγη το υσε τηατ τεχηνολογψ το ιµπλεµεντ τηε σολυτιον.
Τηεψ βορροωεδ αν ΡΣ6000 σερϖερ φροµ τηε σερϖερ ροοµ το δεϖελοπ ανδ προτοτψπε τηειρ
ωορκ. Τηε προϕεχτ µαναγερ, Ηερβ, πρεσεντεδ τηισ πλαν οφ ατταχκ το ηισ µαναγεµεντ. Σινχε

τηισ εφφορτ ρεθυιρεδ νο αδδιτιοναλ φυνδινγ ανδ νο αδµινιστρατιϖε αχτιον, Ηερβ ωασ
αυτηοριζεδ το προχεεδ. Ι γοτ τογετηερ ωιτη τηε τεαµ ανδ δεϖισεδ α γοαλ φορ τηε φιρστ Σπριντ.
Τηε Σπριντ γοαλ ωασ:
Σπριντ Γοαλ: το προϖιδε α στανδαρδιζεδ µιδδλεωαρε µεχηανισµ φορ τηε ιδεντιφιεδ
χυστοµερ σερϖιχε τρανσαχτιονσ το αχχεσσ βαχκενδ δαταβασεσ.
Τηε τεαµ φιγυρεδ ουτ τηε ωορκ τηεψ ωουλδ ηαϖε το δο το µεετ τηε Σπριντ γοαλ. Τηε
φολλοωινγ τασκσ χαµε υπ:
•
•
•
•
•

Μαπ τηε τρανσαχτιον ελεµεντσ το βαχκ−ενδ δαταβασε ταβλεσ;
Ωριτε α βυσινεσσ οβϕεχτ ιν Χ++ το ηανδλε τρανσαχτιονσ ϖια δεφινεδ µετηοδσ ανδ
ιντερφαχεσ.
Ωραπ τηε Χ++ ιν α ΧΟΡΒΑ ωραππερ;
Υσε Τυξεδο φορ αλλ θυευεινγ, µεσσαγινγ, ανδ τρανσαχτιον µαναγεµεντ; ανδ,
Μεασυρε τηε τρανσαχτιον περφορµανχε το δετερµινε ωηετηερ σχαλαβιλιτψ ρεθυιρεµεντσ
χουλδ βε µετ

Σελφ−Οργανιζατιον
Αφτερ ιδεντιφψινγ τηεσε οβϕεχτιϖεσ, τηε τεαµ βεγαν τηε Σπριντ. Σινχε τηε τεαµ ωασ
υσινγ φαµιλιαρ τεχηνολογψ, τηερε ωερε νο µαϕορ τεχηνολογιχαλ προβλεµσ δυρινγ τηε Σπριντ.
Ηοωεϖερ, τωο τεαµ µεµβερσ ωερε ατ α ρεµοτε σιτε. Βεχαυσε τηε τεαµ διδντ ηαϖε
εντερπρισε ΧλεαρΧασε, ιτ χουλδντ ρεαδιλψ δο µυλτι−σιτε χοδε µαναγεµεντ. Τηισ προβλεµ
ωασ ρεσολϖεδ βψ παρτιτιονινγ ρεσπονσιβιλιτιεσ βετωεεν τηε τωο σιτεσ, ανδ ϖερβαλλψ
χοορδινατινγ ωηενεϖερ ειτηερ σιτε ηαδ το υσε χοδε υνδερ τηε οτηερσ χοντρολ.
Τηε τεαµ µετ ανδ δεχιδεδ ωηο ωουλδ δο ωηατ ωορκ. Ωηεν ονε τεαµ µεµβερ ωαντεδ
το ωορκ ωιτη τηε Τυξεδο εξπερτ το λεαρν τηε προδυχτ, τηεψ φιγυρεδ ουτ ηοω τηε ρεστ οφ τηε
τεαµ χουλδ πιχκ υπ τηε σλαχκ. Ασ τηε τεαµ σταρτεδ δοινγ τηε ωορκ, ιτ ωουλδ µεετ
φρεθυεντλψ ον ιτσ οων το δεσιγν τηε προδυχτ ανδ φυρτηερ ιδεντιφψ ανδ παρσε τηε ωορκ. Τηε
τεαµ διδ τηισ ον ιτσ οων. Τηεψ κνεω τηε Σπριντ Γοαλ ανδ τηεψ κνεω τηειρ χοµµιτµεντ.
Τηε τεαµ ωασ φιγυρινγ ουτ ηοω το λιϖε υπ το ιτσ χοµµιτµεντ.

Ρεσπονδ Εµπιριχαλλψ
Αφτερ τεν δαψσ, τηε τεαµ σταρτεδ το φεελ λικε ιτ ωασ γοινγ το φαιλ. Τηε τεχηνολογψ
ωασ αλλ υπ ανδ ωορκινγ, ιτ ηαδ φιγυρεδ ουτ τηε Χορβα ωραππερ, ανδ ιτ ηαδ αχχεσσεδ τηε
αππροπριατε δαταβασεσ. Ηοωεϖερ, τεαµ µεµβερσ φελτ τηατ τηεψ χουλδντ γετ τηε εντιρε
σελεχτεδ χυστοµερ σερϖιχε τρανσαχτιον σετ µαππεδ ανδ λινκεδ το τηε δαταβασε ωιτηιν τηε
Σπριντ. Τηε τρανσαχτιον δατα ωασ τοο χοµπλιχατεδ ανδ ινϖολϖεδ τοο µανψ ταβλεσ ανδ
ινδιχεσ φορ τηε µαππινγ το βε χοµπλετεδ ιν τηιρτψ δαψσ. Τηε τεαµ ηαδ ινχορρεχτλψ
αντιχιπατεδ τηε χοµπλεξιτψ ανδ τηε σχοπε οφ τηε ωορκ ιτ ηαδ ασσιγνεδ ιτσελφ. Βυτ ηαδ ιτ
φαιλεδ? Νοτ ιν τηε εψεσ οφ Σχρυµ. Ωορκινγ ωιτη α ηοστ οφ διφφιχυλτ τεχηνολογιεσ ανδ
υνκνοων τρανσαχτιονσ, τηε τεαµ ηαδ βυιλτ τηε δεϖελοπµεντ ενϖιρονµεντ, πυτ υπ α
µιδδλεωαρε σερϖερ υσινγ Τυξεδο, ανδ ηαδ σταρτεδ ιµπλεµεντινγ τηε χυστοµερ σερϖιχε
τρανσαχτιονσ. Ιτ ωασ δοινγ γρεατ. Τηε τεαµ ηαδ δονε τηε βεστ τηατ ιτ χουλδ δο, ρατηερ τηαν
σιττινγ αρουνδ ανδ δοινγ νοτηινγ.

Αγαιν, Ι φοχυσεδ τηε τεαµ ον τηε αρτ οφ τηε ποσσιβλε. Ωηατ χουλδ ιτ δο ωιτηιν τηε
Σπριντ το µεετ τηε γοαλ? Τηε γοαλ ωασντ το χοµπλετε τηε εντιρε τρανσαχτιον σετ, εϖεν
τηουγη τηατ ωασ ωηατ τηε τεαµ ηαδ εξπεχτεδ το βε αβλε το δο. Τηε γοαλ ωασ το προϖε τηε
ϖιαβιλιτψ οφ α µιδδλεωαρε οβϕεχτ σερϖερ προϖιδινγ δαταβασε αχχεσσ το τηε χυστοµερ σερϖιχε
τρανσαχτιον σετ. Νο ονε εϖεν κνεω ωηετηερ µαναγεµεντ ωουλδ αππροϖε ανδ φυνδ τηισ
αππροαχη. Τηε τεαµ θυιχκλψ ιδεντιφιεδ τηατ τηεψ χουλδ αδδρεσσ α ρεδυχεδ σχοπε οφ
τρανσαχτιον δατα ελεµεντσ ινϖολϖινγ φεωερ ταβλεσ ανδ ινδιχεσ, ανδ τηεν προχεεδεδ το
αυτοµατε τηισ.

∆αιλψ ςισιβιλιτψ Ιντο τηε Προϕεχτ
Ον τηε φουρτεεντη δαψ οφ τηε Σπριντ Ι ηελδ ουρ ∆αιλψ Σχρυµ. Ωηεν ιτ χαµε το
Τοµσ τυρν το ρεπορτ, ηε ινδιχατεδ τηατ α Σενιορ−ςιχε Πρεσιδεντ, Λου, ηαδ ινστρυχτεδ ηιµ
το βυιλδ σοµετηινγ τηατ ωασ νοτ ωιτηιν τηε σχοπε οφ ωορκ φορ τηε Σπριντ. Χονσεθυεντλψ, ηε
ηαδ βεεν υναβλε το δο τηε ωορκ τηατ τηε ρεστ οφ τηε τεαµ ηαδ εξπεχτεδ οφ ηιµ, τηουγη ηε
ωουλδ τρψ το χατχη υπ. Ι ιµµεδιατελψ ωεντ το Λουσ οφφιχε ανδ ασκεδ ωηατ ωασ υπ. Λου
ηαδ βεεν οφφσιτε ανδ ηαδ λεαρνεδ τηατ α ποτεντιαλ χυστοµερ ωασ ιντερεστεδ ιν αδδιτιοναλ
φυνχτιοναλιτψ. Ηε ηαδ δεχιδεδ το ηελπ τηε τεαµ ουτ βψ ινστρυχτινγ ονε οφ ιτσ µεµβερσ το
σταρτ δεϖελοπινγ τηατ φυνχτιοναλιτψ. Λου ηαδντ βεεν ατ αλλ οφ τηε Σχρυµ τραινινγ, σο ηε
διδντ κνοω τηατ ιντερρυπτινγ α Σπριντ ισ αλµοστ αλωαψσ µορε χουντερπροδυχτιϖε τηαν ιτ ισ
ηελπφυλ. Λου διδντ κνοω τηατ τηε τεαµ ωασ προτεχτεδ δυρινγ τηε Σπριντ φροµ αλλ οφ τηε
χηαοσ, χοµπλεξιτψ, ανδ υνχερταιντψ. Λου σαιδ τηατ ιφ ηε σαω α ∃100 βιλλ ον τηε γρουνδ ον
τηε ωαψ το τηε τραιν, ηε ωουλδ βενδ οϖερ ανδ πιχκ ιτ υπ, ανδ τηατ ηε διδντ σεε ηοω τηισ
σιτυατιον ωασ ανψ διφφερεντ. Ι τολδ Λου τηατ, ιν τηε γρεατερ σχηεµε οφ τηινγσ, ηισ φαµιλψ
ωουλδ προβαβλψ αππρεχιατε ηισ γεττινγ ηοµε ον τιµε µορε τηαν τηε ∃100. Ι εξπλαινεδ το
Λου τηε ιµπορτανχε οφ νοτ δισρυπτινγ α Σπριντ, ανδ ηε αγρεεδ το ρεφραιν φροµ δοινγ σο ιν
τηε φυτυρε. Βψ τηε ενδ οφ τηε Σπριντ, τηε φεατυρε τηατ Λου ηαδ ωαντεδ το βε δεµονστρατεδ
ωασ νο λονγερ ον τηε ραδαρ οφ τηισ ποτεντιαλ χυστοµερ ανψωαψ. Αππαρεντλψ, ιτ ηαδ ονλψ
βεεν οφ ιντερεστ τηε δαψ τηατ Λου ωασ ατ τηε οφφσιτε.

Ινχρεµενταλ Προδυχτ ∆ελιϖερψ
Ατ τηε Ενδ−οφ−Σπριντ δεµονστρατιον, τηε τεαµ ρεαλλψ ιµπρεσσεδ µαναγεµεντ ωιτη
ιτσ πραγµατισµ. Ωιτη ονλψ τηε ρεσουρχεσ ιτ ηαδ ον ηανδ, ιτ ηαδ προϖεν τηατ ιτσ αππροαχη
ωασ τεχηνιχαλλψ φεασιβλε. Ιν φαχτ, ιτ ηαδ πυτ τηε τεχηνολογψ το υσε φορ χυστοµερ σερϖιχε
φυνχτιοναλιτψ. Αλτηουγη α τηορουγη ρεθυιρεµεντσ στυδψ µιγητ ηαϖε υνχοϖερεδ βεττερ
τεχηνιχαλ αππροαχηεσ, τηε τεαµ ηαδ υσεδ αϖαιλαβλε ρεσουρχεσ το σολϖε τηε προβλεµ βοτη φορ
τηε χυστοµερ σερϖιχε τεαµ ανδ φορ τηε χοµπανψ ασ α ωηολε. Τηε τεαµ ηαδ ρυν
περφορµανχε µεασυρεσ ον ιτσ σολυτιον ανδ προϖεν τηατ τηε αππροαχη χουλδ ηανδλε τηε
εξπεχτεδ τρανσαχτιον ϖολυµεσ. Ιν αν ονλινε σεσσιον, ιτ σηοωεδ µαναγεµεντ παρτ οφ τηε
τρανσαχτιον γοινγ τηρουγη τηε µιδδλεωαρε το τηε δαταβασεσ, ρετριεϖινγ ανδ δισπλαψινγ
σελεχτεδ δατα, ανδ δοινγ σο ωιτη περφορµανχε ανδ σχαλαβιλιτψ τηατ χουλδ βε συσταινεδ.
Τηε τεαµ πρεσεντεδ αν ινχρεµεντ οφ προδυχτ τηατ ωασ συχχεσσφυλ, χουλδ βε
δισχυσσεδ, ανδ χουλδ βε βυιλτ υπον. Ιφ τηε τεαµ ηαδ νοτ γοττεν ιτσ αχτ τογετηερ ασ ωελλ ασ ιτ
διδ, τηε οργανιζατιον ασ α ωηολε ωουλδ ηαϖε βεεν τηιρτψ δαψσ χλοσερ το α τρανσαχτιον
ϖολυµε µελτδοων. Ινστεαδ, βεχαυσε οφ τηειρ εφφορτσ ανδ ινιτιατιϖε, τηε οργανιζατιον ηαδ
σοµετηινγ τηατ ωορκεδ ανδ τηατ χουλδ βε µοδιφιεδ ανδ βυιλτ υπον. Ινχρεµενταλ προδυχτ
δελιϖερψ χαν βε ϖερψ ποωερφυλ, προϖιδινγ αν οργανιζατιον ωιτη ρεαλ προγρεσσ ιν α σηορτ

περιοδ οφ τιµε. Πρεϖιουσλψ, τηε οργανιζατιον ωασ ωραππεδ αρουνδ ιτσ σποκεσ δισχυσσινγ
ηοω το προχεεδ.
Τηε τεαµ ηαδ προϖιδεδ α σταρτινγ ποιντ, α προτοτψπε τηατ ϖαλιδατεδ τηε αππροαχη
ανδ χουλδ βε βυιλτ υπον. Τηε τεαµ θυιχκλψ γαινεδ φορµαλ στατυσ ανδ φυνδινγ, ανδ
εϖεντυαλλψ χαµε υπ ωιτη α σολυτιον φορ λεγαχψ δαταβασε αχχεσσ.
Βψ υσινγ Σχρυµ, τηε τεαµ ωασ αβλε το χυτ τηρουγη τηε νοισε ανδ σταρτ δελιϖερινγ
ϖαλυαβλε προδυχτ. Τιµε τηατ ωουλδ ηαϖε οτηερωισε βεεν ωαστεδ ωασ σπεντ ωορκινγ. Τηε
τεαµ ωασ αβλε το φοχυσ ιτσελφ ανδ µαναγεµεντ ωασ αβλε το ηελπ τηε τεαµ σταψ φοχυσεδ.
Τηε τεαµ χοντινυεδ φορ ανοτηερ ψεαρ, βυιλδινγ α γενεραλ πυρποσε µιδδλεωαρε βυσινεσσ
οβϕεχτ σερϖερ ωιτη αχχεσσ το σπεχιφιχ δαταβασεσ. Τηε τεαµ µεµβερσ τηεν βεχαµε
χονσυλταντσ το οτηερ οργανιζατιονσ τηατ υσεδ τηε µιδδλεωαρε. Ασ τηεψ χονσυλτεδ, τηεψ
σπρεαδ Σχρυµ..
Ιν τηε νεξτ σεχτιονσ, Ιλλ δεσχριβε τηε δεταιλσ οφ τηε Σχρυµ πραχτιχεσ τηατ Ι ιµπλεµεντεδ ιν
τηισ χασε στυδψ σο τηατ ψου, αλσο, χαν ιµπλεµεντ Σχρυµ ανδ µαναγε Σχρυµ προϕεχτσ.

