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 کانبان چیست و چه عملکردی دارد؟ 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

 ایتآ ؟چیست  (Kanbanعملکرد کانبان ) دیدانیم  ایآ  د؟یدار  یاطالعات  (Kanbanروش کانبان )درباره    ایآ

 یبته بررست میختوا یمقالته م ن یتدر ا ؟شتودمیپروژه استفاده   یریاز کانبان چگونه در مد  دیدانیم

 ه؟و از کجتا آمتد  ست یچ   یریروش متد  ن یا  مییو به شما بگو  میمختلف روش کانبان بپرداز  ی اجنبه

بهتتر   د،یتپروژه استتفاده کن   یریمد  یروش برا  ن یاز ا  دیخوا یبار  م که شده م  کی  یاگر برا  ن یبنابرا

 . دیمقاله را با دق  مطالعه کن ن یا حاتیاس  تمام توض
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Kanban  ؟چیست  

از کانبتان بته عنتوان نهتانه   کارت استت   ای  ی نشانه بصر   یفرهنگ لغت ژاپن به معناکانبان بر گرفته از  

 دیتمحصتو  با کیتکته  د دینهان م Kanban. کنندیپروژه استفاده م ی ساز ادهیاجرا و پ  یبرا  ی بصر

مترتب   راتییتاطالعات و تغ  متما  تواندیروش م  ن یشود. ا  دیتول  یتعداد  ای  زانیو به چه م  یدر چه زمان

 جتهی. در نتدیتندار  یپروسته خا ت  ایت  ی به راه انداز  ی ازیآن ن  یاجرا  یکند و شما برا  انیشما را ب  ستمیبا س 

 .دیخود اجرا کن ی ا یفعال یبرنامه را رو ن یکه ا دیامکان را دار ن یشما ا

 

 ست؟ یبرگرفته از چ  Kanban روش 

 یتعتداد  ایت  زانیتو بته چته م  یدر چه زمتان  دیمحصو  با  کیکه    د دینهان م  (Kanbanروش کانبان )

 یکند و شما بترا  انیشما را ب  ستمیمرتب  با س   راتییاطالعات و تغ  متما  تواندیروش م  ن یشود. ا  دیتول

برنامته را  ن یتکته ا  دیامکان را دار  ن یشما ا  جهی. در نتدیندار  یپروسه خا   ای  ی به راه انداز  ی ازیآن ن  یاجرا

 . دیخود اجرا کن ی ا یفعال یرو

کارخانته ختود  یبرا یا و  را به سادگ  ن ی م    (Kanbanکانبان )روش   م با استفاده از    وتایشرک  تو

کته نهتان د نتد  کردنتدیارائته م یی تاکانبان  ایتکارخانه کارت    ن یمختلف در ا  ی ااستفاده کرد. گروه

کانبتتان اوقتتات بتته روش  یبرختتوردار  ستتتند. گتتا  یکتتاف  یتتاز ظرف هتتتر،یب هیتتمتتواد اول افتت یدر یبتترا

(Kanban)   سفارشات  اف یمهم آن به واسطه در ی ااغلب بخش  رایز  گفتند،یم زین  یکهه ستمیس

 . شدیم ن یتأم
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 گذارد؟ی م   ری و چگونه تاث چیست  Kanban  و اصول ارائه در مورد هاده یا  جینتا

 ی تا روبتا اعمتا  آن  تتوانیکته م  شتودیدر متورد کانبتان ارائته م  یو ا و  مدرن   ادهیدر حا  حاضر ا

کترد. در رابطته بتا موضتو    دایتدست  پ  یقابت  قبتول  جیبه نتتا  ی فناور  ی او پروژه  ی نرم افزار  ی اگروه

کتار   یو زمتان  ردیتگیقترار م  یموجتود  ی متواره بته جتاWIP  یعنتیتوسعه کار      (Kanbanکانبان )روش  

 شود. جادیا یخال یفضا ی تخته بصر یکه رو شودیارائه م دیجد ای ن ینو

 

 
 

  یترا کته در حتا  انجتام شتدن است  را بتا توجته بته ظرف ی مقدار کتار تواندیم  (Kanbanکانبان ) روش  

انعطتتاف فتترا م کنتتد. در  زانیتتو م ی ستتازشفاف د،یتتتول شیافتتزا یرا بتترا  ید تتد و شتترا قیتتگتتروه تطب

 کیتدرست    یریمتد یترفنتد بترا کیتگفت  کانبتان  تتوانیم چیست کانبتان  ا در جواب ست  ق یحق

 باال اس .  اریبس ی رگذاریبا تأث یکیبه واسطه تکن ی و رشد نرم افزار سعهپروسه تو
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است . اگتر چته   وتتایتو  دیتتول  یچگتونگ  ستتمیکانبتان س   کیتتکن  یا تل  یبنا  ریز  می مان طور که گفت

 باشتد،یتر متر و متفاوتو مبتکرانه  ن ینو   یفعال  کی    یانبوه اتومب  دیتوسعه نرم افزار نسب  به تول

 .را دارد دیانوا  خ  تول  یریمد یرا برا هیپا زمیاز مکان ستفادها  یاما قابل

 

  ؟چیست  Kanban  تخته )کانبان( نقش

 یتخته کانبان اس  که مورد استتفاده بترا    (Kanbanکانبان )روش  در    یمهم و کاربرد  یاز ابزار ا  یکی

  یتبتا قابل یکتیزیتختته ف کیتابتزار شتام   ن یت. در ا ت  اردیتگی تا قترار مپروژه  یبرنامه رو  ی سازادهیپ

اوقتات  یا . گتشتودیتخته م  یچسباندن رو  یبرا  یی ابرگه  ایو    کیاز جنس پالست  ی اپیربا، جآ ن 

  یریمتد  ینترم افزار تا  ریتتختته نوشت . البتته در چنتد ستا  اخ  یرا با دس  رو  ی کار  ی اتمیآ  توانیم

 اند. نهان داده ن یتخته را به شک  آنال  ن یا یپروژه مختلف

 

 ؟چیست Kanban  یهاتیمز 

و   عیستر  اریپروژه دارد. تخته کانبان عملکرد بس   یریمد  یبرا  یمنحصر به فرد  ی ا یکانبان مز  روش

کانبتان  ی تا یاز مز  یکتیانعطتاف    شی. افتزاکنتدیبهبود گردش کار ا و زمان ارائته م  یرا برا  یاساده

(Kanban)    ن یتیرا تع ی تا فتاز مهخصتانتوا  دوره  یو بترا  شودیم  ی اس  که موجب توسعه نرم افزار 

 . شوندیم یابیمجددًا ارز   ا یاولو دیاطالعات جد یو با توجه به ورود کندینم

کته  شودیباعث م  یمز ن یمختلف دارد، ا ی انهیبر کا ش اتالف در زم ی اریکانبان تمرکز بس  کیتکن

از  گتترید یکتتیستتاده،  اریبستت ی ستتازو اشتتتباه را انجتتام ند تتد. مد  ی ضتترور ریتتگونتته کتتار غ چیگتتروه  تت

کته دارد   یاستاده  اریاس . روش کانبان با توجه به متد  بست    (Kanbanکانبان )روش  مهم    ی ا یمز
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 یتا تمام اعضا  س ین  ی ازین  گریو د  کندیساده م  اریمختلف آن را بس  ی اپروژه و بخش   یریمد  فهم

 یتیریمتد ی استتمیس  یرو یکانبتان بته راحتت کیت. تکننندیمتد را به  ورت کام  بب کیزش گروه آمو

 . شودیو اجرا م ی سازادهیپ

 

 
 

 توانندیم ی ا به راحت. با استفاده از روش کانبان، گروهابدییبه واسطه کانبان بهبود م    یتحو  انیجر

موجتود در روش کانبتان برگرفتته از روش   یتمز  ن یتشتوند. ا  انیبته مهتتر    یتتحو  انیتباعث بهبود جر

کتتار  یاجتترا یامتتن م را بتتر یادوره توانتتدیم JITاستت  کتته بتتا تمرکتتز بتتر  Continuous Delivery   یتتتحو

مقتدار زمتان در ن تر گرفتته  یعنتیزمان چرخته است   ی سازنهیروش کانبان به   یمز  ن یکند. آخر  ن ییتع

 یمختص کانبتان،  مته اعضتا ی ا. در اغلب پروژهکندیکار عبور م انیکه از جر ندیانجام فرآ  یشده برا
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 انیتتبتته پا  یتتموفق بتتاو  متتراه  ترعیتتتا مطمتتون شتتوند کتتار بتتا ستترع   رچتته ستتر کننتتدیم یگتتروه ستتع

 . رسدیم

 

 ست؟ یچ   Kanbanاستاندارد و  اصول

 تا اجترا شتوند. در بختش با توجته بته آن  دی ستند که با  یاستاندارد ا و ا ول  یکانبان دارا  ی اپروژه

 . میاا و  پرداخته ن یا یمقاله به معرف یانیپا

مختلتف پتروژه و   ی تابخش  ییشناستا  یدر حتا  اجترا بترا  ی تا یاز انجتام فعال  ی ریتصتو  ییارائه شتما

کار تا  هرف یبه من ور پ WIPدر حا  اجرا    یکار ا  یبرا   ینقاط ضعف و قوت، اعما  محدود  یبررس 

   مراحت  ی ستازکتار، شفاف  انیجر  ی سازنهیو به  حی ح   یریمد   ا، یسرع  و انعطاف فعال  شیفزاو ا

و مستائ  مترتب  بتا آن را بته   رنتدیکار قرار بگ  انیگروه در جر  یکه  مه اعضا  ن یبه من ور ا  ندیانجام فرآ

 درک کنند.  یخوب

 راتییتتغ  یتمتام  توانتدیاز انعطتاف م  ی روش کانبان به عل  برخوردار  ستم،یس   وستهیبهبود دائم و پ

و اجرا کانبان بر پروژه، مهکالت  ی سازادهیبا توجه پ توانندیگروه م یکوچک و بزرگ را قبو  کند. اعضا

 را ارائه د ند. ی ساز نهیبهبود و به ی اآن روش راداتیح  ا یکنند و برا ییآن را شناسا

 

 خن آخر س

 دیکن  یریمد یخود را به سادگ ی اپروژه یتمام (Kanbanبان )کانروش با استفاده از   دیتوانیشما م

  یریتجربه خود از نحوه مد  میخوا یاز شما م  انی. در پادییاستفاده نما  یبه خوب  رامونیپ  یایو از مزا
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شتما در رابطته  هتنهاداتیکاربران منت ر ن ترات و پ ری. ما و سادیکن انیتخته کانبان را ب  لهیپروژه به وس 

 .میمقاله  ست ن یبه ا

 

 پایان


