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Rozdziaá 3.

Burze mózgu

P

rzyjdzie taki moment, gdy z wielu tematów znajdujących siĊ
w Twoim rejestrze wybierzesz jeden do realizacji. W tym rozdziale dowiesz siĊ, w jaki sposób zebraü róĪne pomysáy na zrealizowanie danego przedsiĊwziĊcia i przyjrzeü siĊ im. Zapoznasz siĊ z technikami sáuĪącymi do przeprowadzania indywidualnej oraz grupowej
burzy mózgów.
ûwiczenia zamieszczone na koĔcu rozdziaáu umoĪliwią Ci przeüwiczenie zaprezentowanych tu treĞci. Mówi siĊ, Īe najlepiej kuü Īelazo,
póki gorące. PamiĊtaj zatem, Īe najkorzystniejsze dla Twojego procesu nauki bĊdzie wykonanie üwiczeĔ zaraz po przeczytaniu tego rozdziaáu. Zanim rozpoczniesz kolejny.

Nie wiem, od czego zaczÈÊ
Byü moĪe czĊsto powtarzasz to zdanie, gdy masz do czynienia z jakimĞ
záoĪonym tematem. Bardzo czĊsto ta autodiagnoza, Īe „nie wiesz,
od czego zacząü”, oznacza, Īe wáaĞnie wpadáeĞ w pewien specyficzny
nastrój, w którym nie sposób podjąü jakiejkolwiek decyzji związanej
z tematem, nad którym pracujesz. Niektórzy programiĞci mawiają:
„zablokowaáem siĊ”. To takie dziwne uczucie niemocy.
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Zanim zaproponujĊ Ci, co robiü w takiej sytuacji, najpierw chciaábym napisaü, czego nie robiü.
Nie szukaj lepszego narzĊdzia wspomagającego CiĊ
w pracy. NarzĊdzia i formalizmy ograniczają kreatywnoĞü (przynajmniej na początku pracy). ZaprzĊgając do pracy nowe narzĊdzie, bĊdziesz
poszukiwaá rozwiązania problemu nie tam, gdzie on powstaá. Brak
narzĊdzia rzadko kiedy jest przyczyną braku pomysáów na wykonanie zadania.
Nie próbuj porządkowaü pomysáów. Na przykáad przygotowując od razu plan dziaáaĔ. Gdy zastanawiasz siĊ nad nowym zagadnieniem, struktury myĞli powstających w Twoim mózgu są bardzo
nietrwaáe (Csíkszentmihályi, 2005). Pomysáy przychodzą i odchodzą,
przeksztaácają siĊ. Gdy na tym etapie zaczniesz zajmowaü siĊ przygotowywaniem planu lub listy dziaáaĔ, moĪliwe, Īe stracisz wartoĞciowe idee.

Najprostsza rada
Zrób cokolwiek. PiszĊ to caákowicie powaĪnie. Podejmij jakiekolwiek
dziaáanie zmierzające w kierunku realizacji danego przedsiĊwziĊcia.
I nie ma Īadnego znaczenia, co konkretnie zrobisz. Zrób cokolwiek.
Im dáuĪej siĊ zastanawiasz nad niedoprecyzowanym pomysáem,
tym bardziej w procesie myĞlenia komplikujesz to zagadnienie. Jest
tak dlatego, Īe niedoprecyzowane pomysáy zawierają w sobie wiele
potencjalnych moĪliwoĞci rozwiązania i wiele ĞcieĪek, którymi moĪna
podąĪyü. Im dáuĪej siĊ zastanawiasz, tym wiĊcej pojawia siĊ pytaĔ
i dylematów. W koĔcu zrezygnowany stwierdzasz, Īe po kilku godzinach spĊdzonych nad tematem wiesz o wiele mniej niĪ na początku.
PodjĊcie jakiegokolwiek dziaáania redukuje liczbĊ moĪliwoĞci, które
jednoczeĞnie rozwaĪasz. Skupią Twoją uwagĊ na jednym konkretnym
aspekcie zagadnienia.
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PrzypuĞümy, Īe masz do napisania transformacje kopiujące dane
pomiĊdzy róĪnymi schematami danych i pomimo zapoznania siĊ ze
skryptami i dokumentacją nie masz Īadnego wyobraĪenia, jak naleĪy
to zrobiü. Napisz maáą procedurĊ kopiującą jedną kolumnĊ. To proste
zadanie spowoduje, Īe zadasz sobie nastĊpujące pytania:
x Jakie są adresy baz?
x Jakie są nazwy schematów i tabel?
x Jaką metodą poáączyü siĊ z bazą Ĩródáową?
x Jaki ma byü nowy typ danych z tej kolumny?
x Jakie są zasady konwersji typów pomiĊdzy danymi?
x …
Znacznie âatwiej czyta siĐ dokumentacjĐ, jeĤli chcesz znaleĮþ w niej odpowiedzi na konkretne pytania niİ w celu ogólnego „zapoznania siĐ” z niċ.
Dopiero z tymi pytaniami moĪesz zacząü przyglądaü siĊ dokumentacji. Znacznie áatwiej siĊ ją czyta, gdy chcesz znaleĨü w niej odpowiedzi na konkretne pytania niĪ w celu ogólnego „zapoznania siĊ”.
Po kilku takich krótkich zadaniach bĊdziesz miaá juĪ odpowiednią
wiedzĊ na dany temat, aby zająü siĊ nim w caáej záoĪonoĞci bez poczucia, Īe nie wiesz, od czego zacząü.

Najpierw zwizualizuj swoje pomysïy
Wychodząc z przytoczonego wczeĞniej spostrzeĪenia, Īe struktury
myĞli mózgu są bardzo nietrwaáe (Csíkszentmihályi, 2005), moĪna
sformuáowaü praktyczną zasadĊ postĊpowania. Brzmi ona nastĊpująco: najpierw zwizualizuj swoje pomysáy (spisując je albo rysując
ich wyobraĪenie), oceĔ je, a dopiero w drugiej kolejnoĞci pracuj nad
szczegóáami i planem dziaáania.
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Najpierw zwizualizuj swoje pomysây, oceĚ je, a dopiero w drugiej kolejnoĤci pracuj nad szczegóâami i planem dziaâania.
Brzmi to jak oczywistoĞü. Echa tej oczywistoĞci moĪesz odnaleĨü
w zaleceniach na temat tworzenia czystego kodu (McConnell, 2004;
Beck, 2008), gdzie jest mowa o napisaniu kroków algorytmu na
kartce, zanim zaczniesz kodowaü, albo w metodzie programowania
sterowanego testami (ang. test-driven development), gdzie spodziewany rezultat kodu zapisujemy w postaci testu jeszcze przed rozpoczĊciem implementacji1.
MoĪliwoĞü zobaczenia swoich pomysáów da Ci szansĊ na zdystansowanie siĊ od nich i przyjrzenie siĊ im w szerszej perspektywie.

Zapisz 30 pomysïów
Bardzo prostą techniką indywidualnej burzy mózgu jest zapisanie
wiĊkszej iloĞci pomysáów na kartce. Kroki są nastĊpujące:
1. Na górze kartki zapisz temat burzy mózgu w postaci pytania,
na które starasz siĊ znaleĨü odpowiedĨ.
2. Zacznij wypisywaü pod spodem wszystkie odpowiedzi, które
bĊdą Ci przychodziü do gáowy.
3. Nie oceniaj pomysáów. Jedynie zapisuj po kolei jeden pod
drugim.
4. Pisz w równym tempie w sposób ciągáy, to znaczy bez
zastanawiania siĊ, co masz napisaü. Pisanie powinno byü
páynne.

1

W zasadzie zapisujemy pewne hipotezy co do oczekiwanej implementacji,
a nastĊpnie weryfikujemy je za pomocą testu. Dlatego jest to programowanie
STEROWANE testami. W tym momencie to rozróĪnienie nie jest istotne.
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Rozdziaá 6.

Planowanie pracy

C

zy zdarza Ci siĊ czasem myĞleü, Īe mijający dzieĔ „przecieká przez
palce”? Czy miewasz poczucie, Īe ostatnie osiem godzin intensywnie pracowaáeĞ, ale trudno Ci okreĞliü efekty swojej pracy? JeĞli
na co najmniej jedno z tych pytaĔ odpowiedziaáeĞ twierdząco, to ten
rozdziaá jest wáaĞnie dla Ciebie.
Poznasz tu metody na wyznaczanie priorytetów, organizowanie
i planowanie swojej pracy. Natomiast dziĊki zamieszczonym na
koĔcu üwiczeniom od razu sprawdzisz dziaáanie opisanych technik
w praktyce.

Czym zajmujesz siÚ w ciÈgu dnia?
W trakcie jednego z badaĔ ankietowych przeprowadzonych na próbie
246 programistów1 zapytaliĞmy, ile (w ich subiektywnym odczuciu)
czasu poĞwiĊcają oni na poszczególne czynnoĞci w ciągu dnia pracy.
Wybrane odpowiedzi byáy nastĊpujące:
1

202 osoby z 24 duĪych firm, 18 osób z 6 Ğrednich firm, 24 osoby z 8 maáych
firm z branĪ: finanse, telekomunikacja, media, dostawcy. WiĊcej informacji:
http://www.slideshare.net/BNSIT/strategie-sukcesu-zespow-it-spotkaniestrefy-liderw-it.
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x Kodowanie — 31,2% czasu.
x Testowanie — 12,6% czasu.
x Debugowanie — 7,3% czasu.
x Poszukiwanie báĊdów — 6,5% czasu.
x Czytanie e-maili i odpowiadanie na nie — 6,5% czasu.
x Tworzenie dokumentacji — 5,2% czasu.
x Czytanie dokumentacji — 4,5% czasu.
x Przeglądanie ciekawych stron internetowych — 2,6% czasu.
Oznacza to, Īe przyjmując idealistyczne zaáoĪenie oĞmiogodzinnego dnia pracy, uĞredniony ankietowany programista na programowanie poĞwiĊca dwie i póá godziny2.
Celem technik przedstawionych w tym rozdziale nie jest zwiĊkszenie czasu przeznaczonego na programowanie, gdyĪ byáoby to
manipulowanie przy produktywnoĞci, a nam chodzi przede wszystkim o efektywnoĞü. Celem technik jest takie uáoĪenie Twojego dnia,
aby praca wykonywana byáa maksymalnie efektywnie.

O pilnoĂci, waĝnoĂci
i macierzy Eisenhowera
„Nie wszystko, co jest pilne, jest waĪne, i nie wszystko, co waĪne,
jest pilne” — miaá powiedzieü Dwight Eisenhower, generaá i póĨniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Stephen Covey na tej podstawie opracowaá metodĊ analizy priorytetów (Covey, 2005). Obrazuje ją tabela 6.1.

2

PamiĊtaj, Īe jest to subiektywne poczucie ankietowanych programistów.
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TABELA 6.1. Analiza priorytetów wg Coveya
Planuj
Waĝne

Niewaĝne

Zajmij siÚ natychmiast

• ZarzÈdzaj

• Najlepiej osobiĂcie

• Zajmij siÚ, zanim stanÈ siÚ pilne

• Jest to zadanie typu „poĝar”

Unikaj

Deleguj

• Poniewaĝ majÈ niewielkÈ wartoĂÊ
Niepilne

• Rutynowe zadania
Pilne

Pierwsze pytanie, które nasuwa siĊ na myĞl, brzmi: „Co jest pilne,
a co waĪne?”. PilnoĞü jest związana z terminem wykonania zadania —
im bliĪszy, tym wiĊksza jest pilnoĞü. WaĪnoĞü mówi o potencjalnych
konsekwencjach wykonania lub zaniechania wykonywania zadania.
Im wiĊksze konsekwencje (uzyskane korzyĞci i rozwiązane problemy
wskutek wykonania zadania lub utracone korzyĞci i powstaáe problemy wskutek zaniechania wykonywania), tym waĪnoĞü jest wiĊksza.
PilnoĤþ jest zwiċzana z terminem wykonania, waİnoĤþ z konsekwencjami wykonania lub zaniechania wykonywania zadania.
Kluczowym odkryciem Coveya byáo to, Īe sprawy pilne „wypychają” z naszego dnia pracy sprawy waĪne. WeĨmy na przykáad wiĊkszą refaktoryzacjĊ typu wprowadzenie warstwy lub korekta architektury. Dáugoterminowymi (wewnątrzzespoáowymi) konsekwencjami
zaniedbywania refaktoryzacji są:
x Niska jakoĞü kodu.
x Trudne testowanie.
x Utrudnione poszukiwanie báĊdów.
x Sáaba wymiana wiedzy.
x WydáuĪający siĊ czas wprowadzania zmiany lub dodawania
funkcjonalnoĞci.
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x ZwiĊkszona iloĞü powaĪnych báĊdów na produkcji.
x Pogorszenie wydajnoĞci.
Z drugiej strony refaktoryzacja nie jest pilna. Zazwyczaj moĪna
zastosowaü rozwiązanie „na szybko”3, które sprawi, Īe oprogramowanie bĊdzie dziaáaü. Do pewnego momentu to podejĞcie bĊdzie siĊ
sprawdzaü, poniewaĪ problemy wynikające z braku refaktoryzacji bĊdą
objawiaáy siĊ przede wszystkim na poziomie technologicznym i nie
bĊdą wykraczaáy poza zespóá.
Jednak w pewnym momencie kumulatywne zaniedbania bĊdą
objawiaü siĊ juĪ w sposób zauwaĪalny przez uĪytkowników i klienta.
Sprawi to, Īe nagle pojawi siĊ informacja dla zespoáu: „zróbcie coĞ
z tym”. W ten sposób „refaktoryzacja” z zadania waĪnego stanie siĊ
jednoczeĞnie zadaniem pilnym.
Niestety niezwykle trudno jest poradziü sobie z zadaniami jednoczeĞnie bardzo pilnymi i bardzo waĪnymi. W przypadku refaktoryzacji zdarzają siĊ sytuacje, gdy taniej jest zainwestowaü w nowy
system, niĪ porządkowaü istniejący.
Jaką podpowiedĨ co do refaktoryzacji daje tabela 6.1? Mówi: zarządzaj, planuj, to znaczy: zajmij siĊ zadaniami waĪnymi, zanim staną
siĊ pilne. MoĪe to na przykáad oznaczaü:
x Spraw, aby drobne refaktoryzacje byáy czĊĞcią pracy
programisty4.
x Rozwijaj i wdraĪaj standardy tworzenia czystego i czytelnego
kodu.
x W kaĪdej iteracji zarezerwuj czas na istotne powaĪniejsze
refaktoryzacje.

3

W postaci if-a i //FIXME.

4

MoĪesz o tym przeczytaü w artykule http://www.infoq.com/articles/
natural-course-refactoring.
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Wykonywanie zadaĔ

Zacznij od zadania, którego unikasz
Bywają zadania, do których jakoĞ trudno Ci siĊ zabraü. Przesuwasz je
wtedy na koniec swojej listy, na nastĊpny dzieĔ, na przyszáy tydzieĔ.
Wtedy zaczyna ksztaátowaü siĊ bardzo niebezpieczny nawyk — „odkáadanie na póĨniej”4.
Pierwsze, co warto w tej sytuacji zrobiü, to przeanalizowaü zadania na zgodnoĞü z kryteriami zadania moĪliwego do wykonania (patrz
rozdziaá 4. „WyodrĊbnianie zadaĔ”). Gdy jednak to nie pomaga, doskonaáą radĊ daje Brian Tracy (Tracy, 2007) — zacznij dzieĔ od tego
wáaĞnie zadania.
Trudno o bardziej demotywującą strategiĊ dziaáania niĪ czekanie
na odpowiedni moment, odpowiednią porĊ dnia, odpowiedni nastrój
albo wenĊ. Wtedy przez caáy dzieĔ nie moĪesz pozbyü siĊ myĞli, Īe
nie zacząáeĞ jeszcze zasadniczego zadania i Īe caáy czas siĊ do niego
przymierzasz. Przejmij kontrolĊ nad tymi myĞlami i zacznij wykonywaü to zadanie od razu. Odpowiedni nastrój i wena pojawią siĊ juĪ
za chwilĊ.

10-minutowe wyzwanie
Byü moĪe wydaje Ci siĊ, Īe aby wykonaü jakieĞ zadanie, potrzebna jest
odpowiednia motywacja. Jest to poáowa prawdy. Motywacja jest przyczyną Twojego dziaáania, lecz jest równieĪ jego skutkiem. Oznacza
to, Īe jeĞli czujesz siĊ zmotywowany do wykonania jakiegoĞ zadania,
to zaczynasz chĊtnie nad nim pracowaü. JeĞli pozostaniemy tylko przy
takim modelu motywacji, to logicznym wnioskiem jest, Īe skoro nie
4

Nie piszĊ „prokrastynacja”, która jest utoĪsamiana z odkáadaniem spraw na
póĨniej. Prokrastynacja to skáonnoĞü patologiczna do odsuwania w czasie
momentu podjĊcia dziaáania i jest to zaburzenie psychiczne. Tutaj mówimy o áagodniejszym, ale takĪe uciąĪliwym nawyku przekáadania spraw
na póĨniej.
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czujesz siĊ zmotywowany, to nie ma sensu zabieraü siĊ do zadania.
Lepiej poczekaü, aĪ motywacja spáynie na Ciebie w jakiĞ szczególny
sposób.
Na szczĊĞcie jest jeszcze druga strona medalu. Gdy w daną czynnoĞü zaczynasz inwestowaü zogniskowany wysiáek, gdy zaczynasz
dostrzegaü maáe rezultaty swojej pracy, pojawia siĊ motywacja albo,
precyzyjniej, uczucie zmotywowania (rysunek 7.2).

RYSUNEK 7.2. Motywacja to zarówno przyczyna, jak i skutek dziaáania

Ten efekt jest esencją techniki 10-minutowego wyzwania. JeĞli
masz trudnoĞü z rozpoczĊciem zadania, postanów, Īe przez najbliĪsze
dziesiĊü minut bĊdziesz zajmowaü siĊ tylko tym zadaniem z najwiĊkszym zaangaĪowaniem, na jakie CiĊ staü. Tylko dziesiĊü minut,
potem moĪesz znów odáoĪyü to zadanie na bok, jeĞli tylko bĊdziesz
miaá na to ochotĊ.
Trik polega na tym, Īe dziesiĊü minut „udawanego” zaangaĪowania to wystarczający czas, aby pojawiáa siĊ „prawdziwa” motywacja.
Motywacja moİe pojawiaþ siĐ dopiero PO rozpoczĐciu prac
nad zadaniem. JeĤli brak Ci motywacji do pracy, zacznij
pracowaþ.

Pomodoro Technique®
Pomodoro (Nöteberg, 2009) to gra, dziĊki której uczysz siĊ kontrolowaü wewnĊtrzne i zewnĊtrzne rozpraszacze. Celem tej gry jest zdobycie jak najwiĊcej interwaáów czasu, w których pracujesz nad wybranym zadaniem w peánym skupieniu.
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Podstawowe zasady (rysunek 7.3) gry są nastĊpujące:
x Pracujesz w skupieniu nad jednym zadaniem przez 25 minut.
x Po 25 minutach nastĊpuje 5 minut przerwy.
x Po kaĪdych czterech 25-minutowych cyklach nastĊpuje
15 minut przerwy.
x W ciągu 25-minutowego czasu pracy:
x Dozwolona jest tylko praca.
x JeĞli pojawia siĊ rozpraszacz wewnĊtrzny lub zewnĊtrzny,
naleĪy zapisaü to w rejestrze i wróciü do pracy.
x JeĞli po pojawieniu siĊ rozpraszacza zrobisz coĞ wiĊcej niĪ
wyáącznie zapisanie w rejestrze, to ten interwaá uwaĪa siĊ
za niezaliczony.
x Oznaczaj pojawiające siĊ rozpraszacze wewnĊtrzne
i zewnĊtrzne.
x Celem gry jest zebranie jak najwiĊkszej iloĞci 25-minutowych
interwaáów w ciągu dnia.
x JeĞli zakoĔczysz zadanie przed upáywem interwaáu, nie wolno
rozpoczynaü nowego zadania. Musisz kontynuowaü pracĊ nad
bieĪącym zadaniem i na przykáad dopracowywaü szczegóáy.
Celem jest tu nabycie umiejĊtnoĞci dzielenia pracy
na 25-minutowe odcinki czasu.

RYSUNEK 7.3. Pomodoro — zasady gry
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