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ROZDZIAĤ 31.

Pracuj médrzej, a nie ciýŜej

Bitwy wygrywa siö zabijaniem i manewrowaniem. Im lepszy generaä,
tym wiökszñ wagö przykäada do manewrowania, a mniejszñ do zabijania.
— Winston Churchill
Pozwól, Ĕe opowiem pewnñ historiö. Jest ona w peäni prawdziwa. Kolega pracowaä nad kodem
interfejsu uĔytkownika i musiaä wyĈwietliè atrakcyjne, zaokrñglone strzaäki. Miaä trudnoĈci
z programowym wygenerowaniem ich za pomocñ podstawowych mechanizmów rysowania,
dlatego zasugerowaäem, aby po prostu naäoĔyä grafikö na wyĈwietlany ekran. Implementacja
takiego rozwiñzania jest znacznie äatwiejsza.
Tak wiöc kolega zabraä siö do pracy. Uruchomiä Photoshopa i zaczñä majstrowaè, i poprawiaè.
Potem jeszcze trochö pokombinowaä. Photoshop to Rolls-Royce programów graficznych, ale
nie da siö w nim szybko i äatwo narysowaè atrakcyjnej zaokrñglonej strzaäki. DoĈwiadczony
grafik prawdopodobnie przygotowaäby takñ strzaäkö w dwie minuty. Jednak mój znajomy po
prawie godzinie rysowania, wycinania, äñczenia i przesuwania nadal nie miaä dobrej zaokrñglonej strzaäki.
Powiedziaä mi o tym sfrustrowany, gdy szedä zrobiè sobie szklankö herbaty.
Gdy wróciä z herbatñ, na jego komputerze czekaäa nowiutka, bäyszczñca grafika zaokrñglonej
strzaäki gotowa do uĔycia.
 Jak udaäo ci siö zrobiè to tak szybko? — zapytaä.
 UĔyäem wäaĈciwego narzödzia — odpowiedziaäem, robiñc unik przed latajñcñ szklankñ
z herbatñ.
Photoshop powinien byè odpowiednim narzödziem. To w tym programie wykonuje siö wiökszoĈè zadaþ z zakresu projektowania grafiki. Wiedziaäem jednak, Ĕe Open Office udostöpnia
wygodne narzödzie do generowania konfigurowalnych zaokrñglonych strzaäek. Utworzyäem
takñ strzaäkö w 10 sekund i przesäaäem koledze jej zrzut. Nie byäo to eleganckie rozwiñzanie,
ale zadziaäaäo.
Jaki z tego moraä?
Zawsze istnieje ryzyko, Ĕe zanadto przywiñĔesz siö do jednego narzödzia lub sposobu rozwiñzywania problemów. Niezwykle äatwo jest zmarnowaè godziny pracy, brnñc w Ĉlepñ uliczkö,
podczas gdy istnieje prostsza, bardziej bezpoĈrednia droga do celu.
Jak moĔna siö przed tym ustrzec?
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Wybieraj pola bitwy
Aby byè produktywnym programistñ, musisz nauczyè siö pracowaè mñdrzej, a nie ciöĔej. Jednñ z najwaĔniejszych cech doĈwiadczonych programistów jest nie tyle wiedza techniczna, co
umiejötnoĈè rozwiñzywania problemów i wybierania pól bitew.
Dobrzy programiĈci szybko wykonujñ zadania. Przy tym nie odstawiajñ fuszerki, co zdarza siö
strzelajñcym z biodra kowbojom Ĉwiata programowania. Dobry programista pracuje mñdrze.
Nie musi wynikaè to z tego, Ĕe jest bardziej inteligentny — po prostu wie, jak dobrze rozwiñzywaè problemy. Posiada bogate doĈwiadczenie, z którego moĔe czerpaè, aby wybraè wäaĈciwe podejĈcie. Dostrzega teĔ niestandardowe rozwiñzania — potrafi zastosowaè nietypowñ
technikö, która pozwala wykonaè zadanie mniejszym nakäadem pracy. Wie, jak znaleĒè drogö
wokóä przeszkód. Potrafi wykorzystaè wiedzö do zdecydowania, jak najlepiej zainwestowaè
swój wysiäek.

Strategie walki
Oto wybrane proste techniki, które pomogñ Ci mñdrzej pracowaè.

Rozsédnie wykorzystuj gotowy kod
Nie pisz däugich fragmentów kodu samodzielnie, jeĈli moĔesz wykorzystaè istniejñcñ bibliotekö lub zastosowaè kod z innego Ēródäa.
Nawet jeĈli musisz zapäaciè za bibliotekö, czösto i tak jest to bardziej ekonomiczne rozwiñzanie niĔ samodzielne pisanie kodu. I testowanie go. I debugowanie.

KI ³ Korzystaj z istniejñcego kodu, zamiast pisaè go od podstaw. PoĈwiöè swój czas
na waĔniejsze rzeczy.

Nie poddawaj siö niechöci do kodu, który nie zostaä wymyĈlony u nas. WiökszoĈè osób uwaĔa,
Ĕe potrafi opracowaè znacznie lepsze rozwiñzanie lub utworzyè lepszñ wersjö danej aplikacji. Czy naprawdö tak jest? Nawet jeĈli kod nie jest zaprojektowany dokäadnie tak, jak byĈ tego
chciaä, uĔyj go. Nie musisz pisaè go od nowa, jeĈli dziaäa. JeĔeli chcesz zintegrowaè go z systemem, napisz fasadö äñczñcñ system z gotowym kodem.

PrzekaŜ problem komuļ innemu
Nie próbuj samodzielnie wymyĈlaè rozwiñzania zadania, jeĈli ktoĈ inny wie juĔ, jak to zrobiè.
MoĔliwe, Ĕe lubisz chwaliè siö dokonaniami. MoĔliwe, Ĕe chcesz nauczyè siö czegoĈ nowego.
JeĈli jednak ktoĈ moĔe Ci pomóc lub znacznie szybciej wykonaè pracö, czösto lepiej przekazaè
zadanie tej osobie.

Rób tylko to, co konieczne
Zastanów siö nad tymi bluĒnierczymi pytaniami: Czy musisz refaktoryzowaè kod? Czy musisz
przeprowadzaè testy jednostkowe?
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Jestem gorñcym zwolennikiem obu tych technik, jednak czasem ich stosowanie nie jest wäaĈciwe lub okazuje siö zäñ inwestycjñ czasu. Tak, to prawda, Ĕe refaktoryzacja i testy jednostkowe
dajñ duĔo korzyĈci, dlatego nigdy nie naleĔy z nich bezzasadnie rezygnowaè. JeĈli jednak przygotowujesz prosty prototyp lub badasz moĔliwy projekt funkcjonalny obejmujñcy kod, który
i tak usuniesz, lepiej jest odäoĔyè wymienione wczeĈniej uĈwiöcone praktyki na póĒniej.
JeĈli (co godne pochwaäy) poĈwiöcasz czas na tworzenie testów jednostkowych, dobrze przemyĈl, które testy warto napisaè. Sztywne podejĈcie „testujemy kaĔdñ metodö” jest nierozsñdne. Czösto okazuje siö, Ĕe pokrycie kodu testami jest wyĔsze, niĔ oczekiwano. Nie musisz na
przykäad testowaè kaĔdego gettera i settera w interfejsie API1. Skoncentruj siö w testach na
przypadkach uĔycia, a nie na metodach. Ponadto zwróè uwagö zwäaszcza na te miejsca, w których spodziewasz siö problemów.
Wybieraj pola bitew dla testów.

Zbuduj szybki prototyp
JeĈli masz do wyboru kilka moĔliwoĈci projektowych i nie wiesz, na którñ z nich siö zdecydowaè, nie marnuj wielu godzin na zastanawianie siö, które podejĈcie bödzie najlepsze. Szybki
prototyp (ang. spike; jest to prototyp przeznaczony do wyrzucenia) pozwoli Ci bäyskawicznie
uzyskaè przydatne odpowiedzi.
Aby to podejĈcie dobrze zadziaäaäo, okreĈl, ile czasu chcesz poĈwiöciè na prototyp (moĔesz
zastosowaè technikö Pomodoro — http://pomodorotechnique.com/). Zakoþcz pracö, gdy ten czas
upäynie. JeĈli chcesz dokäadnie zastosowaè technikö Pomodoro, kup sobie trudny do zignorowania czasomierz, który zmusi Ciö do zaprzestania pracy.
Korzystaj z narzödzi, które pomogñ Ci szybko przeĈledziè ukoþczonñ pracö (na przykäad skutecznego systemu kontroli wersji).

Ustalaj priorytety
Przypisuj priorytety zadaniom. Zaczynaj od najwaĔniejszych rzeczy.

KI ³ Skoncentruj siö najpierw na najwaĔniejszych sprawach. Co jest najpilniejsze lub
najbardziej wartoĈciowe?

Potraktuj to bardzo powaĔnie. Nie zajmuj siö nieistotnymi drobiazgami — niezwykle äatwo
traciè na nie czas. Zwäaszcza gdy jedno proste zadanie zaleĔy od wykonania innej prostej pracy.
Ta wymaga wykonania innego äatwego zadanie, które z kolei… Po dwóch godzinach wrócisz
na chwilö do rzeczywistoĈci i bödziesz siö zastanawiaä, dlaczego wäaĈnie rekonfigurujesz serwer
poczty elektronicznej, skoro chciaäeĈ zmodyfikowaè metodö w klasie kontenerowej. W Ĕargonie programistów takñ sytuacjö nazywa siö czasem goleniem jaka (http://catb.org/jargon/html/Y/
yak-shaving.html).
ZauwaĔ, Ĕe wiele drobnych zadaþ, którymi siö zajmujesz, nie ma wiökszego znaczenia. Chodzi
na przykäad o sprawdzanie e-maili, wypeänianie papierów, rozmowy telefoniczne — ogólnie
1

Inny problem dotyczy tego, czy w ogóle powinieneĈ udostöpniaè gettery i settery w interfejsie API.
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sprawy administracyjne. Zamiast wykonywaè te czynnoĈci w trakcie dnia, kiedy przeszkadzajñ
w waĔnych zadaniach i rozpraszajñ, zajmij siö nimi wszystkimi w jednej okreĈlonej porze dnia
(lub w kilku blokach).
MoĔesz odkryè, Ĕe przydatne jest zapisywanie takich czynnoĈci na maäych listach zadaþ do
wykonania i w okreĈlonym czasie koþczenie ich tak szybko, jak to moĔliwe. Warto wtedy odhaczaè je na liĈcie — poczucie dobrze speänionego obowiñzku jest czösto motywujñce.

Co jest naprawdý potrzebne?
Gdy otrzymasz nowe zadanie, ustal, co jest naprawdö potrzebne. Czego klient rzeczywiĈcie od
Ciebie oczekuje?
Nie twórz peänej wodotrysków wersji oprogramowania przypominajñcej Rolls-Royce’a, jeĈli
nie jest to konieczne. Nawet jeĈli klient tego zaĔñdaä, najpierw sprawdĒ, co naprawdö jest potrzebne. W tym celu musisz znaè kontekst, w jakim ma dziaäaè kod.
Nie chodzi tu o lenistwo. Wystöpuje ryzyko napisania za wczeĈnie zbyt duĔej iloĈci kodu.
Zgodnie z zasadñ Pareto2 80% oczekiwanych korzyĈci moĔna uzyskaè za pomocñ 20% planowanej implementacji. Czy naprawdö musisz pisaè resztö tego kodu? MoĔliwe, Ĕe uda Ci siö
lepiej spoĔytkowaè swój czas.

Jedna rzecz na raz
Rób jednñ rzecz na raz. Trudno jest skoncentrowaè siö na wiöcej niĔ jednym zadaniu (dotyczy to zwäaszcza möĔczyzn, poniewaĔ ich mózgi gorzej sobie radzñ z wielozadaniowoĈciñ).
JeĈli spróbujesz jednoczeĈnie zajmowaè siö dwoma zadaniami, Ĕadnego z nich nie wykonasz
poprawnie. Najpierw zrób jedno, a potem zabierz siö za drugie. Wtedy szybciej ukoþczysz
oba zadania.

Pisz krótki (i prosty) kod
Dbaj o to, aby kod i projekty byäy tak niewielkie i proste, jak to moĔliwe. W przeciwnym razie utworzysz duĔo kodu, na którego konserwowanie bödziesz musiaä w przyszäoĈci poĈwiöcaè czas i wysiäek.

KI ³ Pamiötaj o zasadzie KISS.
Bödziesz musiaä modyfikowaè kod. Nigdy nie da siö dokäadnie przewidzieè przyszäych wymagaþ. Prognozowanie przyszäoĈci do bardzo nieĈcisäa nauka. ãatwiej i mñdrzej jest od poczñtku tworzyè podatny na modyfikacje kod, niĔ dodawaè obsäugö kaĔdej funkcji, która moĔe byè
w przyszäoĈci przydatna.
Niewielki, precyzyjnie wykonujñcy swoje zadania kod jest znacznie äatwiejszy do zmiany niĔ
rozbudowane projekty.
2

W wielu sytuacjach 80% efektów uzyskuje siö w wyniku 20% dziaäaþ. Wiöcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_Pareto.
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Nie odkĥadaj rozwiézaħ i nie kolekcjonuj problemów
Niektórych trudnych zadaþ (na przykäad integracji kodu) nie naleĔy odkäadaè na póĒniej tylko dlatego, Ĕe sñ skomplikowane. Wiele osób popeänia bäñd i odracza zadania, aby uniknñè
nieprzyjemnoĈci. To wyglñda jak wybieranie pola bitwy, prawda?
W rzeczywistoĈci lepiej zaczñè wczeĈniej i zmierzyè siö z nieprzyjemnoĈciami, gdy jeszcze sñ
niewielkie. ãatwiej jest wczeĈniej zintegrowaè niewielkie fragmenty kodu, a nastöpnie czösto
doäñczaè kolejne zmiany, niĔ przez rok pracowaè nad trzema rozbudowanymi funkcjami, a na
zakoþczenie próbowaè je poäñczyè ze sobñ.
To samo dotyczy testów jednostkowych. Pisz testy od razu, razem z kodem (lub nawet wczeĈniej). DuĔo trudniejsze i mniej produktywne jest czekanie z pisaniem testów do momentu,
gdy kod zacznie dziaäaè.
JeĈli coĈ boli, rób to czöĈciej.

Automatyzacja
Pamiötaj starñ wskazówkö: JeĈli musisz coĈ zrobiè wiöcej niĔ raz, napisz skrypt, który bödzie robiä
to za Ciebie.

KI ³ JeĈli czösto wykonujesz jakieĈ zadania, spraw, aby komputer robiä je za Ciebie.
Zautomatyzuj proces za pomocñ skryptu.

Automatyzacja czösto wykonywanych i Ĕmudnych zadaþ pozwoli Ci uniknñè wielu godzin
pracy. PomyĈl teĔ o prostych zadaniach, które jednak trzeba wielokrotnie powtarzaè. MoĔliwe, Ĕe szybciej bödzie napisaè narzödzie i raz je uruchomiè, niĔ röcznie wykonywaè powtarzalnñ operacjö.
Automatyzacja ma teĔ dodatkowñ zaletö — pomaga w bardziej inteligentnej pracy innym. JeĈli
zdoäasz przygotowaè proces budowania uruchamiany za pomocñ jednego polecenia  zamiast
serii 15 skomplikowanych instrukcji i klikniöè przycisków  caäy zespóä bödzie mógä sprawniej budowaè oprogramowanie i bödzie moĔna szybciej wdroĔyè nowicjuszy w pracö.
Dlatego doĈwiadczeni programiĈci wybierajñ moĔliwe do zautomatyzowania narzödzia, nawet jeĈli nie zamierzajñ w danym momencie automatyzowaè Ĕadnych zadaþ. Preferuj procesy pracy, które prowadzñ do generowania zwykäego tekstu lub plików poĈrednich o prostej
strukturze (na przykäad w formacie JSON lub XML). Wybieraj narzödzia majñce interfejs uruchamiany z poziomu wiersza poleceþ oprócz (lub zamiast) maäo elastycznego graficznego interfejsu uĔytkownika.
Czasem trudno stwierdziè, czy warto pisaè skrypt do wykonywania danego zadania. OczywiĈcie, jeĈli prawdopodobnie bödziesz wykonywaä dane zadanie wielokrotnie, warto rozwaĔyè przygotowanie skryptu. JeĔeli nie jest on wyjñtkowo trudny do napisania, prawdopodobnie nie zmarnujesz czasu, tworzñc go.
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Zapobieganie bĥýdom
Znajduj bäödy jak najszybciej, aby nie marnowaè duĔo czasu na pracö nad niewäaĈciwymi rzeczami.
Aby osiñgnñè ten cel:
x Pokazuj projekt klientom juĔ na wczesnych etapach pracy i rób to czösto. Pozwoli to szyb-

ko wykryè, Ĕe budujesz nie to, co powinieneĈ.
x Omawiaj projekt kodu z innymi. Dziöki temu szybciej siö dowiesz, czy nie da siö lepiej

ustrukturyzowaè rozwiñzania. Nie wkäadaj wysiäku w pracö nad zäym kodem, jeĈli moĔesz tego uniknñè.
x Czösto recenzuj maäe, zrozumiaäe fragmenty kodu zamiast duĔych, skomplikowanych

bloków.
x Od poczñtkuj przeprowadzaj testy jednostkowe. Zadbaj o to, aby testy jednostkowe byäy

uruchamiane czösto, co pozwoli wykryè bäödy, zanim stanñ siö problemem.

Komunikacja
Naucz siö lepiej komunikowaè i zadawaè wäaĈciwe pytania, aby jednoznacznie zrozumieè
przekaz. Nieporozumienie moĔe sprawiè, Ĕe bödziesz musiaä potem modyfikowaè kod lub
czekaè na odpowiedzi na pytania, które za póĒno zadaäeĈ. Komunikacja jest bardzo waĔna,
dlatego poĈwiöcony jest jej caäy rozdziaä „Komunikuj siö”.
Naucz siö prowadziè produktywne spotkania, aby demony kryjñce siö po kñtach sali narad
nie wyssaäy z Ciebie caäej energii.

Unikaj wypalenia
Nie pracuj po nocach, poniewaĔ moĔe to prowadziè do przemöczenia i nierealistycznych oczekiwaþ ze strony przeäoĔonych. Jasno komunikuj, Ĕe wykraczasz poza swoje obowiñzki, aby
inni nie oczekiwali od Ciebie zbyt czösto takich poĈwiöceþ.
W zdrowych projektach nie trzeba czösto zostawaè w nadgodzinach.

Dobre narzýdzia
Zawsze szukaj nowych narzödzi, które usprawniñ Twój proces pracy.
Nie uzaleĔniaj siö jednak od wyszukiwania nowego oprogramowania. Nowe narzödzia czösto
majñ ostre krawödzie, o które äatwo siö pokaleczyè. Preferuj sprawdzone rozwiñzania, z których korzysta wiele osób. Dostöpna przez wyszukiwarkö Google wspólna wiedza na temat
takich narzödzi jest bezcenna.

Wnioski
Wybieraj pola bitew (tak, tak). Pracuj mñdrzej, a nie ciöĔej (juĔ to säyszeliĈmy).
Sñ to wyĈwiechtane powiedzenia, ale zawierajñce prawdö.
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OczywiĈcie nie oznacza to, Ĕe masz unikaè ciöĔkiej pracy. Chyba Ĕe chcesz, aby Ciö zwolnili. Ale
to nie jest zbyt mñdre.

Pytania
1. Jak okreĈliè, na ile dokäadnie naleĔy przetestowaè napisany kod? Korzystasz w tym zakresie z wäasnego doĈwiadczenia czy z wytycznych? PomyĈl o kodzie, który napisaäeĈ
w ostatnich miesiñcach. Czy na pewno zostaä wäaĈciwie przetestowany?

2. Jak dobrze radzisz sobie z okreĈlaniem priorytetów prac? Czy moĔesz coĈ poprawiè w tym
obszarze?

3. Jak dbasz o to, aby jak najszybciej wykrywaè usterki? Ilu popeänionych bäödów lub przeróbek mogäeĈ uniknñè?

4. Czy cierpisz na syndrom nie wynalezione u nas? Czy z definicji uwaĔasz kod innych pro-

gramistów za kiepski? Czy moĔesz poprawiè swoje nastawienie? Czy potrafisz pogodziè
siö z äñczeniem kodu innych osób z wäasnym?

5. JeĈli pracujesz w Ĉrodowisku, w którym liczbö przepracowanych godzin ceni siö bardziej
niĔ jakoĈè kodu, jak moĔesz mñdrze pracowaè, a jednoczeĈnie nie wyjĈè na lenia?

Zobacz takŜe
x „Tym razem na pewno bödzie dobrze…”. Tu znajdziesz pouczajñcñ historiö — äatwo jest

pracowaè mniej mñdrze, niĔ potrafisz.
x „Ponowne wykorzystanie kodu”. Zastosuj inteligentne podejĈcie do ponownego wyko-

rzystania kodu. Unikaj chaosu zwiñzanego z powtórzeniami, ale nie pisz wiöcej kodu, niĔ
jest to konieczne.
x „Kiedy kod jest gotowy?”. Nie pisz wiöcej kodu, niĔ jest to niezbödne. Naucz siö okreĈlaè,

kiedy rozwiñzanie jest gotowe.

Spróbuj tego…
WskaĔ trzy rzeczy, które pomogñ Ci staè siö bardziej produktywnym programistñ. Postaraj siö
znaleĒè dwie nowe techniki, które moĔesz zaczñè stosowaè, i jeden szkodliwy nawyk. Zacznij
korzystaè z tych technik juĔ od jutra. Niech ktoĈ sprawdza, czy je stosujesz.
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