
Cum Împărţim o Cerinţă (Split User Story)

Desprinde un spike

Cerinţa iniţială satisface condiţiile 
INVEST* (excepţie, poate, mică)? 

Noile cerinţe sunt
de mărime similară?

Cerinţa descrie un 
�ux de lucru?

Poţi sparge cerinţa astfel încât să faci 
inceputul şi �nalul �uxului de lucru, iar 

apoi să adaugi cerinţe pentru partea 
din mijloc a �uxului de lucru?

Poţi să iei întâi o parte din 
�uxul de lucru şi mai apoi să 
adaugi alte cerinţe separate?

Cerinţa include operaţiuni multiple? 
(ex: are legatură cu "gestiunea" 

sau "con�gurarea" a ceva)

Poţi despărţii operaţiunile 
în cerinţe separate?

Există o varietate de reguli de 
business în cerinţe? (ex: există termeni 

de genul "formate de dată �exibile" 
care sugerează diverse variaţii)

Poţi să separi cerinţa astfel încât 
să rezolvi o parte din reguli şi să 

adaugi alte reguli pe parcurs.

Cerinţa tratează diferite 
tipuri de date în mod similar? Poţi să separi cerinţa astfel 

încât să procesezi întâi un 
tip de date şi să adaugi alte 

tipuri de date pe parcurs?

Poţi să separi cerinţa astfel 
încât să proceseze mai întâi 

date de la o interfaţă, și 
să adaugi altele mai tarziu?

Cerința accesează același tip
de date prin interfețe multiple?

Când aplici împărțirea evidentă,
prima cerință pe care o alegi,

oricare ar � ea, va � și cea mai di�cilă?

Poți grupa celălalte cerințe 
și să amâni decizia cu privire 

la care cerință va � prima?

Are cerința un nucleu simplu 
care oferă cea mai mare parte 

din valoare și/sau învățare?

Ai putea împărți cerința astfel
încât să faci acel prim nucleu simplu

mai întâi și să aduci îmbunătățiri
prin cerințe ulterioare?

Complexitatea cerinței vine din 
satisfacerea nevoilor non-funcționale, 

cum ar performanța?

Poţi să separi cerinţa astfel
încât mai întâi să mearga

funcţionalitatea apoi să adaugi cerinţe
legate de nevoile non-funcţtionale?

Ești încă nedumerit despre 
cum să împărțiți cerința?

Poți găsi un mic fragment 
pe care îl înțelegi su�cient 

pentru a începe?

Puteți de�ni 1-3 
întrebări care te împiedică

cel mai mult?
Ia o pauză și 

încearcă din nou.
Scrie un spike cu acele 

întrebări, fă minimul pentru 
a le răspunde și reia tot 
procesul de la început

Scrie mai întâi acea cerința,
implementeaz-o, și reia tot

procesul de la început

Cerința are o 
interfață complexă?

Există o versiune simplă pe 
care poţi să o faci mai întâi?

Încearcă un nou tipar pe
cerinţa originală sau pe cerinţele

mai mari de dupa împărţire.

Încearcă un alt tipar.
Cel mai probabil ai eforturi risipite

în �ecare din cerinţele tale.

Încearcă un alt tipar.

Există cerinţe care pot
� deprioritizate sau șterse?

Există o cerinţă evidentă cu
care poţi începe, care să-ţi

ofere valoare timpurie, învăţare,
atenuare a riscurilor, etc.?

Combină cerinţa cu o alta sau o poţi 
reformula astfel încât să obţii o cerinţă 

iniţială bună, chiar dacă e mai mare. 

Este mărimea �ecărei cerinţe
între 1⁄10 și 1⁄6 din viteza echipei?

Fiecare cerinţă 
satisface regulile INVEST?

Continuă. Trebuie 
să desparţi cerinţa.

Ai terminat.

Încearcă un alt tipar pentru
a vedea dacă poţi obţine asta.

Ai terminat, deși ai putea
încerca o altă modalitate pentru

a vedea dacă merge mai bine.

Da

Nu

Începe aici

* INVEST - cerinţa ar trebui să �e
Independentă
Negociabilă
Valoroasă
Estimabilă
Scurtă
Testabilă

în ultimă instanţă
 

Da
Nu

Este mărimea cerinţei între 1⁄10 şi 
1⁄6 din viteza echipei?

Drepturi de autor © 2011-2022 Humanizing Work. Toate drepturile rezervate
Vizitează http://www.richardlawrence.info/splitting-user-stories/ pentru mai multe informaţii despre modalităţi de împărţire a cerinţelor.

Ultima modi�care 12/4/2022
Tradus in limba Română de Bianca Giroszasz, Mihai Ilinca si Andreea-Ruxandra Péter

www.humanizingwork.com
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