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Dear reader
I created the rst version of my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used,
edited and expanded for use on their website by Scrum.org.
In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of my pocket guide to Scrum (Annex A, p.
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated
that version in 20+ languages.
I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of “Scrum - A
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my
website.
I am honoured and humbled for the continued appreciation of my glossary. It helped me see
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website.
I am grateful to Shirley Santiago and Warren Yu for creating this Filipino version.

Keep learning,
Keep improving,
Keep…Scrumming.

fi

Gunther Verheyen
independent Scrum Caretaker

Filipino / Tagalog - Scrum Glossary
Burn-down Chart: isang uri ng tsart na nagpapakita ng pagbaba ng natitirang oras ng
gawain.
Burn-up Chart: isang tsart na nagpapakita ng pagtaas ng isang parametro, halimbawa:
halaga o value, sa paglipas ng oras.
Daily Scrum: isang pang-araw-araw na kaganapan, na di lalagpas ng 15 minuto, upang
muling i-plano ang progreso ng trabaho sa panahon ng isang Sprint. Ito ay nagbibigay
ng pagkakataon para sa Development Team upang ibahagi ang pang-araw-araw na
progreso, planuhin ang trabaho para sa susunod na 24 na oras at i-update ang Sprint
Backlog kung kinakailangan.
De nition of Done: ang hanay ng mga inaasahan at mga katangian na dapat ipakita ng
isang produkto upang mai-release, halimbawa ay kung ito ba ay nararapat ng mailabas
sa mga gumagamit ng produkto.
Development Standards: ang hanay ng mga pamantayan at gawi na kinikilala ng isang
Development Team na kailangan upang makalikha ng mga Potentially Releasable
Product Increment na hindi lalampas sa katapusan ng isang Sprint.
Development Team: ang grupo ng mga tao na may pananagutan para sa lahat ng
pagpapaunlad ng development work na kailangan upang lumikha ng isang Product
Increment na maaaring i-release na hindi lalampas sa dulo ng isang Sprint.
Emergence (Paglitaw): ang proseso ng pagdiskubre o hindi inaasahang paglitaw ng mga
katotohanan o kaalaman sa isang hindi inaasahang pagkakataon.
Empiricism: ang uri ng pagkontrol ng proseso kung saan ang mga desisyon ay batay sa mga
naobserbahang resulta, karanasan at eksperimento. Ang Empirisismo ay nagpapatupad
ng mga regular na pagsisiyasat at adaptasyon na kailangan upang magkaroon ng
kalinawan or transparency. Tinutukoy rin ito bilang 'empirical process control'.
Forecast: ang nakikitang takbo ng hinaharap na produkto batay sa mga obserbasyon ng
nakaraan, tulad ng pagpili ng Product Backlog na itinuturing na maaaring mailalabas
sa kasalukuyang Sprint o sa hinaharap na Sprints sang-ayon sa nilalaman ng Product
Backlog.
Impediment: ang anumang hadlang o balakid na humahadlang o nagpapabagal sa
Development Team at hindi kayang malutas sa pamamagitan ng self-organization ng
Development Team lamang. Ito ay maaaring nabanggit sa Daily Scrum, at ang Scrum
Master ang may pananagutan upang maalis o matanggal ang balakid na ito.
Increment: isang kandidato ng maaaring matapos na produkto na maaaring madagdagan o
mabago mula sa dati nitong estado - sa kabuuan, ito ay bumubuo ng isang produkto.
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Product: anumang nakikita o hindi nakikitang produkto o serbisyo na binubuo ng isang
kohesibong kumbinasyon ng mga features at function na nagbibigay ng pangkabuuang
halaga (start-to- nish) sa paglutas ng isang partikular na problema para sa mga taong
gumagamit ng produkto (users). Tinutukoy nito ang saklaw ng: Product Owner, Product Backlog
at Increment.
Product Backlog: isang listahan na may pagkakasunod-sunod ng lahat ng gawain na
kailangan ng isang Product Owner upang lumikha, maghatid, mapanatili at suportahan
ang isang produkto.
Product Backlog re nement: ang paulit-ulit na aktibidad sa isang Sprint kung saan ang
May-ari ng Produkto at ang Development Team ay nagdaragdag ng detalye sa Product
Backlog ng hinaharap.
Product Owner: ang taong may pananagutan para sa pag-optimize ng halaga ng isang
produkto, lalo na sa pamamagitan ng pamamahala at pagpapahayag ng lahat ng mga
inaasahan at ideya ng produkto sa isang Product Backlog. Siya rin ang nag-iisang
kinatawan ng lahat ng mga stakeholder.
Scrum (n): isang simpleng balangkas para sa paggawa ng mahirap na produkto (1); isang
simpleng balangkas para sa pagtugon sa mga mahihirap na pagsubok (2).
Scrum Master: ang taong may pananagutan sa pagkandili ng kapaligiran ng Scrum sa
pamamagitan ng paggabay, pagtuturo at pagpapadali sa isa o higit pang mga Scrum
Team at ng kanilang kapaligiran sa pag-unawa at paggamit ng Scrum.
Scrum Team: ang pinagsamang mga pananagutan ng Product Owner, Development Team
at Scrum Master.
Scrum Values: limang pangunahing mga pag-uugali na pinapahalagahan at mga katangian
na bumabalangkas at nagpapatibay sa Scrum.
Sprint: isang kaganapan na nagsisilbi bilang isang lalagyan para sa iba pang mga kaganapan
ng Scrum, ito ay time-boxed na di lalagpas ng 4 na linggo. Ang kaganapan na ito ay
nagbibigay ng pagkakataon na makagawa ng sapat na dami ng gawain, habang
tinitiyak na may nararapat na panahon ng pagsiyasat, pagmuni-muni at pagbagay sa
isang produkto sa mas malawak na antas. Ang mga ibang kaganapan sa Scrum ay
Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review at Sprint Retrospective.
Sprint Backlog: ang pangkalahatang plano na patuloy na nagbabago para sa mga
kailangang gawin ng Development Team para makamit ang layunin ng Sprint.
Sprint Goal: isang maiksing pahayag ng pangkalahatang layunin ng Sprint.
Sprint Length: time-box ng Sprint na di lalagpas ng 4 na linggo.
Sprint Planning: isang kaganapan na nagtatakda ng simula ng isang Sprint, time-boxed ito
na hindi hihigit sa 8 oras. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing pagkakataon ng Scrum
Team na siyasatin ang Product Backlog na itinuturing na pinakamahalaga sa oras na
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iyon at idisenyo ng mga paunang palagay nilang maaaring ilagay sa Sprint backlog para
makamit ang Sprint Goal.
Sprint Retrospective: isang pangyayari na nagtatakda ng pagsasara ng isang Sprint. Ito ay
hindi lalagpas ng 3 oras. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing pagkakataon para sa
Scrum Team upang siyasatin ang matatapos na Sprint at pagbutihin ang pamamaraan
ng pagtatrabaho sa susunod na Sprint.
Sprint Review: isang kaganapan na nagtatakda ng pagsasara ng “development” ng isang
Sprint, ito ay di lalagpas ng 4 na oras. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing pagkakataon
ng Scrum Team at sa mga “stakeholder” na siyasatin ang “Increment”, ang
pangkalahatang natapos na at pagbabago sa estratehiya upang maayos ng Product
Owner ang Product Backlog.
Stakeholder: isang tao na hindi bahagi ng Scrum Team na may partikular na interes o
kaalaman ng isang produkto na kinakailangan para sa pagbabago ng produkto.
Time-box: a container in time of a maximum duration, potentially a xed duration. Lahat
ng kaganapan sa Scrum ay may nakatalagang pinakamahabang oras maliban sa Sprint
na may nakapirming tagal.
Velocity: pinakapopular na indikasyon ng pangkaraniwang halaga ng mga nagawa mula sa
Product Backlog para maging isang Increment na “releasable” na produkto sa loob ng
isang Sprint na nagawa ng isang partikular na team. Ang velocity ay nagsisilbing
pangunahing tulong sa “Development Team” ng Scrum Team para matantya ang
gagawain sa Sprints.
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