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Pozycje zadañ

W tym rozdziale
Q

Karty zadaĔ

Q

Zasady projektowe dla kart zadaĔ

Q

Co naleĪy przechowywaü na kartach zadaĔ
i jak korzystaü z tych informacji, aby uzyskaü
lepszą wiedzĊ o tym, jak postĊpuje praca

W przypadku tworzenia oprogramowania praca czÚsto jest niewidoczna. WiÚkszoĂÊ pracy
odbywa siÚ w naszych gïowach lub wewnÈtrz komputera. Aby ïatwiej moĝna byïo siÚ
zorientowaÊ, kto nad czym pracuje i jaki status majÈ poszczególne prace, wizualizuje
siÚ prace, uwidaczniajÈc tym samym informacje, które wczeĂniej byïy ukryte.
Najbardziej powszechnym sposobem Ăledzenia zadañ jest stworzenie niewielkiej
karty reprezentujÈcej wykonywanÈ pracÚ. Moĝe to byÊ karta indeksowa lub przylepna
karteczka1 — cokolwiek, co bÚdzie moĝna ïatwo przesuwaÊ po tablicy. Karty na tablicy
sÈ prostym i zarazem potÚĝnym sposobem na Ăledzenie postÚpów, problemów i kolejek
w przepïywie pracy oraz informowanie o nich wszystkich, którzy je widzÈ.
Wykorzystanie fizycznej karty ma pewne zalety w stosunku do reprezentacji
elektronicznej. Karta fizyczna moĝe byÊ ïatwo modyfikowana — moĝna na niej dodawaÊ
awatary, blokery, paski postÚpu, identyfikatory referencyjne, a takĝe inne elementy, które
omówimy w tym rozdziale. Poniewaĝ karty sÈ namacalne, sÈ wygodne podczas wspóïpracy z innymi osobami — moĝna je ïatwo przesuwaÊ po tablicy, a nawet w razie potrzeby zabraÊ ze sobÈ.
1

Na przykïad karteczka Post-it®.
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NamacalnoĂÊ kart niesie ze sobÈ pewne inne konsekwencje. PrzesuwajÈc karteczki na
tablicy, wykorzystujesz wiÚcej zmysïów, dziÚki czemu wytwarza siÚ mocniejsza wiÚě
pomiÚdzy TobÈ a pozycjami zadañ. Bardziej prawdopodobne jest, ĝe bÚdziesz pamiÚtaï,
iĝ jesteĂ odpowiedzialny za zadanie, które wïasnorÚcznie przesunÈïeĂ z jednej kolumny
do drugiej.
Ten rozdziaï dedykowany jest wyïÈcznie takim kartom. Co siÚ na nich znajduje?
Jak pokazaÊ, ĝe dane zadanie jest zablokowane? Kto pracuje nad danym zadaniem?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym rozdziale. Jak zwykle nie ograniczaj
siÚ wyïÈcznie do naszych sugestii — prawdopodobnie nie powinieneĂ korzystaÊ ze
wszystkich naraz, a sÈ teĝ zapewne inne rzeczy, które mogïyby trafiÊ na kartÚ, a o których nie pomyĂleliĂmy.
Do rozwiÈzywania problemów z przepïywem wykorzystuj swojÈ wyobraěniÚ, a nasze
sugestie potraktuj jak ěródïo inspiracji. Tematy omawiane w tym rozdziale to powszechne
sposoby wizualizowania podstawowych informacji dotyczÈcych zadania. Twoja karta
powinna posiadaÊ wszystkie informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji jej
dotyczÈcych.
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Zasady projektowe tworzenia kart

Jak wyciągnąü przylepną karteczkĊ z opakowania
Tak, to moĪe byü najbardziej geekowska
ramka w historii, ale umieĞciliĞmy ją po
to, aby uchroniü CiĊ przed plagą nawiedzającą wiele zespoáów korzystających
z karteczek jako znaczników zadaĔ.
WyobraĨ sobie taką scenĊ: wchodzisz do
biura i widzisz mnóstwo leĪących pod tablicą karteczek. Z radoĞcią uzmysáawiasz
sobie, Īe to nie Twoja tablica — Twoje
karteczki są, dziĊki tej ramce, dobrze
przymocowane. Z kpiącym uĞmiechem
na ustach idziesz do zespoáu, którego tablica zostaáa ogoáocona, aby nauczyü ich
szlachetnej sztuki „poprawnego odklejania karteczek”.
NajwaĪniejsze to uwaĪaü, aby czĊĞü z klejem nie zawijaáa siĊ. WsuĔ palec pod karteczkĊ
aĪ do czĊĞci klejącej, a nastĊpnie podnieĞ ją od prawej do lewej, powoli, ale stanowczo.
DziĊki temu czĊĞü z klejem bĊdzie prosta, a powierzchnia klejąca bĊdzie miaáa maksymalny rozmiar.
Teraz juĪ o tym wiesz i moĪesz do woli przeĞladowaü znajomych. To nie tylko geekowska
sztuczka — mówiąc powaĪnie, ta wiedza moĪe zaoszczĊdziü Ci problemów z zadaniami
spadającymi z tablicy.

Zamiast fizycznych kart moĝesz wykorzystaÊ systemy elektroniczne reprezentujÈce
prace. Nie ma w tym nic zïego i wiele obecnych systemów jest naprawdÚ dobrych,
szczególnie w zbieraniu informacji i raportowaniu wskaěników. PamiÚtaj jednak, ĝe
rezygnujesz z zalet, które dajÈ fizyczne, namacalne karty. Jeĝeli masz wÈtpliwoĂci,
zacznij od narzÚdzi fizycznych, a póěniej, jeĝeli poczujesz takÈ potrzebÚ, przejdě do
narzÚdzi elektronicznych. Albo lepiej — korzystaj z obu!

4.1. Zasady projektowe tworzenia kart
Karta zadania moĝe byÊ reprezentowana na wiele sposobów, a niedïugo zagïÚbimy siÚ
w najbardziej znane wzorce. Bez wÈtpienia znajdziesz inne, lepiej odpowiadajÈce Twoim
potrzebom sposoby, wiÚc Ămiaïo modyfikuj przedstawione koncepcje. Jest jednak
kilka zasad projektowych, o których powinieneĂ pamiÚtaÊ przy decydowaniu o tym,
co umieĂciÊ na karcie i jakie zapiski na niej prowadziÊ. Przyjrzyjmy siÚ kilku celom
projektowym tworzenia kart.
4.1.1. Uáatwienie podejmowania decyzji

Po pierwsze i najwaĝniejsze: chcesz, aby projekt i informacje zawarte na karcie pomagaïy w podejmowaniu decyzji w zespole. Postaraj siÚ pomóc sobie w samoorganizacji.
Chcesz unikaÊ sytuacji, w których zespóï nie wie, co ma robiÊ dalej, i musi kogoĂ dopytywaÊ, aby móc kontynuowaÊ. Równie ěle zorganizowany jest zespóï, w którym z powodu
niewystarczajÈcej iloĂci informacji ludzie na tÚ samÈ sytuacjÚ reagujÈ inaczej. Jest to
jeden z gïównych powodów tworzenia jasnych zasad i zdefiniowanych sposobów pracy.
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Te cele sÈ ïatwe do okreĂlenia, jednak moĝe minÈÊ trochÚ czasu, zanim zespóï nauczy
siÚ ich na pamiÚÊ. W miÚdzyczasie postaraj siÚ, aby zasady byïy proste, oczywiste i dobrze
zwizualizowane na karcie. Przykïadem moĝe byÊ pokazanie za poĂrednictwem awatara,
kto pracuje nad zadaniem — dziÚki temu wiesz, z kim porozmawiaÊ, gdybyĂ
potrzebowaï wiÚcej informacji, a takĝe wiesz, nad którymi zadaniami nikt nie pracuje.
4.1.2. Pomoc czáonkom zespoáu w optymalizacji wyników

Projekt karty powinien takĝe pomagaÊ czïonkom zespoïu w optymalizacji wyników
w takich obszarach jak ryzyko, satysfakcja klienta i ekonomia. Jeĝeli zadanie obarczone
jest wysokim ryzykiem, musisz jakoĂ pokazaÊ to czïonkom zespoïu, aby moĝna byïo
unikaÊ ryzykownych dziaïañ. Przykïadem zadania wysokiego ryzyka jest praca o wyznaczonym terminie determinowanym przez wejĂcie w ĝycie nowego prawa. Zawalenie
takiego terminu moĝe byÊ zwiÈzane z naïoĝeniem grzywny, powinieneĂ wiÚc upewniÊ
siÚ, ĝe wszyscy wiedzÈ o terminie i odpowiednio ustalÈ priorytety.
To samo odnosi siÚ do satysfakcji klienta i ekonomii; niech bÚdzie jasne, jeĝeli jeden
klient (lub typ klienta) jest waĝniejszy od innych. Przykïadem moĝe byÊ wdroĝenie
funkcjonalnoĂci bardzo przydatnej dla nowych klientów — byÊ moĝe bÚdziesz chciaï
skoñczyÊ to zadanie przed pracami konserwacyjnymi.
To zasady (jasno okreĂlone lub nie) dyktujÈ, jak traktowane jest zadanie, a podejĂcie
do zadania uwarunkowane jest czÚsto jego typem (np. normalne funkcjonalnoĂci, bïÚdy
czy prace konserwacyjne) i klasÈ (np. prace, które sÈ wyjÈtkowo pilne lub majÈ wyznaczonÈ datÚ dostarczenia). WiÚcej o typach zadañ dowiesz siÚ z podrozdziaïu 4.3 i rozdziaïu 8. Pomóĝ zespoïowi trzymaÊ siÚ zasad, jasno wizualizujÈc, jakiego typu i klasy
zadanie podejmuje.
Jak widzisz, jest o czym myĂleÊ, ale niech prowadzi CiÚ prostota. Nie ma sensu
dodawaÊ na przylepnÈ karteczkÚ zbyt wielu informacji, jeĝeli istnieje ryzyko zapomnienia, czego dotyczyïa. Zacznij od prostych rzeczy i dodawaj informacje, jeĝeli zajdzie taka
potrzeba. ChciaïbyĂ, aby informacje, którymi promieniuje karta, byïy ïatwe do zobaczenia i zrozumienia. JednoczeĂnie chciaïbyĂ, aby zmiany i zapachy (patrz ramka „Zapachy
procesu”) byïy jasne i przejrzyste. ChciaïbyĂ móc reagowaÊ w przypadku wystÈpienia
zdarzeñ wykraczajÈcych poza normalne zadania, wiÚc ich zauwaĝenie musi byÊ ïatwe.
Zapachy procesu
KoncepcjĊ zapachu poĪyczyliĞmy od Kenta Becka i Martina Fowlera, którzy mówili o „zapaszku” kodu (Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniejącego kodu, Helion, 2011).
„Zapaszek” moĪe oznaczaü problemy, ale to, Īe coĞ czuü, nie oznacza, iĪ problemy są
nieuniknione. Podobnie jak w przypadku pieluchy dziecka: jeĪeli coĞ czuü, powinieneĞ ją
przynajmniej sprawdziü, ale nie oznacza to jeszcze, Īe na pewno coĞ w niej znajdziesz.
JeĪeli czuü zapach od jednej z karteczek — na przykáad pozostawaáa w bezruchu od paru
dni — powinieneĞ sprawdziü, co siĊ z nią dzieje. Byü moĪe potrzebna bĊdzie Twoja interwencja. Ale mogą teĪ byü zupeánie naturalne powody dla jej bezwáadnoĞci.
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Zasady projektowe tworzenia kart

PamiÚtaj o celach projektowych podczas
czytania o wzorcach projektowania kart — spróbuj znaleěÊ inne
sposoby artykulacji celów w swoim zespole i na swojej tablicy.

SàOWO OD TRENERA.

Co z rozmiarem karty?
Jak wkrótce zobaczysz, na karcie zadania moĪe znajdowaü siĊ caákiem sporo informacji.
Wybierz taki rozmiar karteczki, który pozwoli na umieszczenie wszystkich informacji, które
bĊdą Ci potrzebne. Karteczki przylepne dostĊpne są w róĪnych rozmiarach, powinieneĞ
wiĊc wybraü taki rozmiar, który bĊdzie odpowiedni dla Ciebie.
WidzieliĞmy równieĪ zespoáy tworzące swoje wáasne karty z unikatową strukturą i formą.
PoniĪej moĪesz zobaczyü wyrafinowaną kartĊ2 — zespóá zalaminowaá ją, dziĊki czemu
moĪna ją czyĞciü i wykorzystywaü wielokrotnie:

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wybierz rozmiar i ksztaát odpowiadające Twoim potrzebom, a jeĪeli okaĪe siĊ to konieczne, zmieĔ je.

2

Jeden z klientów Marka, Tradera (szwedzki oddziaï eBay), miaï takie karteczki na tablicy, kiedy
odwiedziï go Marek. To jedne z najbardziej rozbudowanych kart, jakie widzieliĂmy.
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4.2. Karty zadaĔ
Na karcie moĝe znaleěÊ siÚ duĝo róĝnych rzeczy, a w kolejnych podrozdziaïach omówimy
niektóre czÚsto spotykane elementy. Zaczniemy od najbardziej oczywistego: opisu
zadania.
4.2.1. Opis zadania

Wielu osobom moĝe siÚ to wydawaÊ jasne: oczywiĂcie, ĝe karta posiada opis. Jest to
jednak pole, na którym wiele zespoïów mogïoby siÚ znacznie poprawiÊ. NiezliczonÈ
liczbÚ razy widzieliĂmy, jak zespóï kïóci siÚ o to, czego dotyczy karteczka, poniewaĝ opis
nie byï wystarczajÈco dokïadny.
Aby ïatwiej byïo rozmawiaÊ o zadaniu i jego zawartoĂci, opis musi byÊ zwiÚzïy, rzeczowy i ïatwy do zrozumienia dla wszystkich w zespole. Co to oznacza w praktyce?
HISTORYJKA UĩYTKOWNIKA

Historyjka uĝytkownika jest przykïadem opisu, który jest krótki i zwiÚzïy, a moĝe byÊ
uĝyteczny3. Opisuje, co, dla kogo i dlaczego jest wykonywane w ramach zadania.

3

Nie polegaj zbyt mocno na szablonie historyjki uĝytkownika. To tylko sposób strukturyzacji opisu
wykonywanego zadania, a nie zïoty Ărodek, który zawsze dziaïa. Niektórzy (wïÈczajÈc w to Joachima)
od czasu do czasu nazywajÈ go antywzorcem.
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Nie bÚdziemy zagïÚbiaÊ siÚ w temat historyjek uĝytkownika, poniewaĝ nie leĝy to w zakresie tej ksiÈĝki4. W tym
miejscu moĝemy po prostu wyjaĂniÊ, ĝe jest to karta zawierajÈca tekst majÈcy przypominaÊ o konwersacji, którÈ masz
odbyÊ póěniej. W ramach konwersacji omówisz szczegóïy,
a ustalenia zapiszesz jako kryteria akceptacji. W jÚzyku angielskim okreĂlamy to akronimem CCC: Card, Conversation,
Confirmation.
CzÚsto stosowanym szablonem historyjki jest
Jako [rola] potrzebujÚ [funkcjonalnoĂÊ] dziÚki czemu [korzyĂÊ]
Lub
Aby móc [korzyĂÊ], jako [rola] potrzebujÚ [funkcjonalnoĂÊ]
Wykorzystaj format, który wydaje Ci siÚ bardziej naturalny, pamiÚtaj jednak, aby
umieĂciÊ w opisie, dlaczego (korzyĂÊ), kto (rola) i czego (funkcjonalnoĂÊ) potrzebuje.
TYTUà

Jeĝeli opis jest dïugi i nie chcesz go powtarzaÊ za kaĝdym razem podczas rozmowy na
temat zadania, moĝesz dodaÊ na karcie tytuï. Krótkie zdanie, które jest ïatwe do zapamiÚtania i do którego ïatwo siÚ odnieĂÊ, moĝe pomóc w zapamiÚtaniu, czego dotyczy
dana pozycja.
„TEN, W KTÓRYM…”

Historyjki to jeden ze sposobów na tworzenie opisów, czasami jednak, dla niektórych
zadañ, mogÈ byÊ nieodpowiednie (na przykïad w przypadku bïÚdów). Dobry opis i tak
jest jednak potrzebny, a ciekawym sposobem moĝe byÊ wykorzystanie konwencji nazewniczej odcinków Przyjacióï: wstaw w myĂlach przed opisem karty zwrot „Ten, w którym”
(wszystkie tytuïy odcinków serialu Przyjaciele tak siÚ zaczynaïy, np. „Ten, w którym Ross
i Rachel myĂlÈ, ĝe znów siÚ zakochali/odkochali”).
To maïe przypomnienie pozwoli znowu skupiÊ siÚ na tym, dlaczego karta znalazïa
siÚ na tablicy. Niech tytuï bÚdzie ïatwy do przywoïania podczas rozmowy, jak na
przykïad te:
Q
Q

(Ten, w którym) nazwa pola pozwala na zbyt wiele znaków
(Ten, w którym) brakowaïo uprawnieñ administracyjnych, jeĝeli byïeĂ zalogowany jako administrator
PamiÚtaj, ĝe „Ten, w którym” nie musi
znajdowaÊ siÚ na karcie. To tylko maïe wprowadzenie, sïuĝÈce do
tego, abyĂ mógï siÚ skupiÊ na prawdziwym powodzie utworzenia
zadania.

SàOWO OD TRENERA.

4

WiÚcej moĝesz dowiedzieÊ siÚ z doskonaïej ksiÈĝki User Stories Applied Mike’a Cohna (Addison-Wesley Professional, 2004, http://amzn.com/0321205685).
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Oto kilka dobrych i zïych przykïadów opisów zadañ:

Wiesz juĝ, czego dotyczy zadanie. Kolejnym problemem jest prawdopodobnie to,
kto nad tym zadaniem pracuje. Przyjrzyjmy siÚ czÚsto spotykanemu rozwiÈzaniu tego
problemu.
4.2.2. Awatary

Informacja o tym, kto jest odpowiedzialny za dane zadanie, powinna byÊ moĝliwie jak
najbardziej widoczna, dziÚki czemu bÚdziesz wiedziaï, do kogo udaÊ siÚ z ewentualnymi pytaniami, sugestiami i pochwaïami. Wiele zespoïów oznacza to, kto nad czym
pracuje, korzystajÈc z awatarów. W tym kontekĂcie (wyjaĂnienie tego sïowa znajdziesz
w ramce „Co wïaĂciwie znaczy awatar?”) to doskonaïe oznaczenie tego, kto pracuje nad
zadaniem.
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Powodem, dla którego wielu ludzi stosuje obrazki lub rysunki siebie
samych, jest to, ĝe ïatwiej zidentyfikowaÊ kogoĂ dziÚki dopasowaniu
wzorca. Kiedy porównujesz obrazek z osobÈ, ïatwo dostrzec poïÈczenie,
w przeciwieñstwie do odrÚcznie napisanego imienia lub podpisu, którego przeczytanie moĝe wymagaÊ wysiïku, a dopasowanie do konkretnej
twarzy moĝe nie byÊ oczywiste.
To oznacza, ĝe powinieneĂ korzystaÊ z awatarów przypominajÈcych czïonków zespoïu
albo z karykatur przedstawiajÈcych ïatwo rozpoznawalne cechy. Moĝna teĝ oczywiĂcie
dodaÊ klucz lub legendÚ z boku tablicy, ale to oznaczaïoby koniecznoĂÊ sprawdzania
w legendzie, kto zajmuje siÚ danym zadaniem. MajÈc awatary przypominajÈce osoby,
nie musisz zaglÈdaÊ do legendy.
Co wáaĞciwie znaczy awatar?
W informatyce awatar jest graficznym przedstawieniem uĪytkownika lub alter ego uĪytkownika. MoĪe przyjmowaü formĊ trójwymiarową, jak w przypadku gier czy Ğwiatów
wirtualnych, lub dwuwymiarową, jak w przypadku ikon w spoáecznoĞciach i na forach
internetowych. MoĪe siĊ takĪe odnosiü do tekstu, tak jak to byáo w grach typu MUD. Jest
to obiekt reprezentujący uĪytkownika. Termin awatar moĪe siĊ takĪe odnosiü do osobowoĞci poáączonej z wirtualną nazwą lub odnoĞnika do uĪytkownika, jak w przypadku
ikon w serwisach Facebook, Twitter i innych.

Niektóre zespoïy wykorzystujÈ awatary do ograniczania iloĂci pracy czÈstkowej dla
swych czïonków. Jest to efektywne samoograniczenie dla chomików5, majÈcych zwyczaj
angaĝowania siÚ w kaĝde zadanie na tablicy. Na przykïad danie kaĝdemu do dyspozycji
trzech awatarów jest efektywnym sposobem na upewnienie siÚ, ĝe nikt nie zaangaĝuje
siÚ w zbyt wiele zadañ.
SàOWO OD TRENERA. ByÊ moĝe pomyĂlisz, ĝe sïodkie zwierzÈtka

lub Ămieszne postacie komiksowe dodadzÈ Twojej tablicy kolorytu.
Z naszego doĂwiadczenia wynika, ĝe prawdopodobnie siÚ mylisz.
Jeden z zespoïów, które trenowaï Joachim, zdecydowaï, ĝe skorzysta z awatarów przedstawiajÈcych psy. Problem pojawiï siÚ, kiedy musieli
zapamiÚtaÊ, kim jest pudel, dlaczego dalmatyñczyk nie skoñczyï testów oraz co
przez ten caïy czas robiï z zadaniem analitycznym sznaucer. Wykorzystuj awatary, które przynajmniej przypominajÈ osoby z nimi zwiÈzane.
KorzystajÈc z awatarów, moĝesz z ïatwoĂciÈ okreĂliÊ, kto nad czym pracuje. Przejděmy
teraz do omówienia terminów, które pozwolÈ Ci ĂledziÊ wymagany czas wykonania
zadania.

5

Przezwisko ludzi, którzy czÚsto zbierajÈ wiele karteczek.
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4.2.3. Terminy

Terminy mogÈ byÊ potrzebne z wielu powodów — na przykïad funkcjonalnoĂci trzeba
skoñczyÊ na potrzeby kampanii, w danym dniu w ĝycie wchodzi nowe prawo albo
w przyszïym tygodniu do biura przychodzi nowy klient.
Aby jasno okreĂliÊ, na kiedy prace muszÈ zostaÊ ukoñczone, naleĝy termin zapisaÊ
bezpoĂrednio na karcie zadania, moĝe nawet wykorzystujÈc inny kolor, dziÚki czemu
data bÚdzie wyróĝniona. Terminy to informacje z dziedziny
zarzÈdzania ryzykiem, które pomagajÈ zespoïowi w samoorganizacji i ustalaniu priorytetów; nie chciaïbyĂ ich przegapiÊ, upewnij siÚ wiÚc, ĝe sÈ dobrze widoczne.
Niektóre zespoïy korzystajÈ nawet z karteczek innego
koloru dla zadañ, które majÈ okreĂlonÈ datÚ zakoñczenia.
Koniecznie korzystaj z tej samej wizualizacji za kaĝdym
razem, aby stworzyÊ wzorzec lub nawyk. Na przykïad
zawsze wykorzystuj prawy górny róg karteczki do zapisywania terminu.

Na karteczkach masz juĝ terminy. To kolejne waĝne informacje. JeĂli bÚdziesz kontynuowaï wstawianie wszystkich informacji na karteczce, wkrótce zabraknie Ci miejsca. Co
zrobiÊ z informacjami, które nie zmieszczÈ siÚ na karcie? To temat kolejnego podrozdziaïu.
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4.2.4. Identyfikatory referencyjne

RozmawialiĂmy o zaletach fizycznej tablicy z przyklejonymi
do niej karteczkami, sÈ jednak kwestie, z którymi to rozwiÈzanie nie radzi sobie tak dobrze. Ograniczona przestrzeñ6 na
karteczce moĝe nie pozwoliÊ na przechowywanie wszystkich
informacji potrzebnych do zakoñczenia zadania. Moĝe istnieÊ
inna dokumentacja, której fizycznie nie da siÚ doïÈczyÊ do
karteczki na tablicy. A moĝe musisz ĂledziÊ swojÈ pracÚ, liczbÚ
godzin i postÚpy w systemie elektronicznym.
W takich przypadkach — a na pewno istniejÈ teĝ inne —
musisz umieÊ ïatwo poïÈczyÊ zadania w systemie elektronicznym z reprezentujÈcymi
je karteczkami. Moĝesz to traktowaÊ jako ïÈcze „informacje znajdziesz tutaj”.
Prostym rozwiÈzaniem jest zapisanie w rogu karteczki identyfikatora z systemu
elektronicznego. Podobnie jak w przypadku terminów za kaĝdym razem korzystaj z tego
samego rogu karteczki, co pozwoli na wytworzenie nawyku. Moĝesz teĝ poprzedziÊ
identyfikator skrótowÈ nazwÈ systemu, na przykïad JIRA:, TFS:, lub Git:, aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe identyfikator nie zostanie pomylony z innymi liczbami, które mogÈ znajdowaÊ siÚ na karteczce.
OSTRZEĩENIE. Uwaĝaj, aby nie wpaĂÊ w puïapkÚ umieszczania wszystkich informacji o zadaniu w systemie elektronicznym
i powrotu do karteczek bez zrozumiaïego opisu (zobacz podrozdziaï 4.2.1).

Wnikliwi czytelnicy zacznÈ siÚ teraz zastanawiaÊ nad trzymaniem tych samych informacji
w dwóch miejscach oraz kwestiÈ zsynchronizowania tablicy i systemu elektronicznego. Aby
rozwiÈzaÊ ten problem, moĝesz najpierw zdecydowaÊ, które narzÚdzie jest nadrzÚdne —
najlepiej, aby byïa to fizyczna tablica, poniewaĝ to na niej prace sÈ najbardziej widoczne.
W elektronicznym systemie bÚdziesz mógï wtedy wykonaÊ uproszczonÈ wersjÚ
przepïywu pracy, na przykïad podziaï na Niezrobione i Zrobione. DziÚki temu aktualizacja bÚdzie ïatwiejsza i nie bÚdzie wiÈzaïa siÚ z dodatkowÈ pracÈ. W systemie
elektronicznym moĝesz teraz doïÈczaÊ do zadañ dokumenty i ïÈcza do innych waĝnych zasobów.
6

Ograniczona przestrzeñ moĝe byÊ zaletÈ — zmusi CiÚ do pracy z mniejszymi zadaniami i do
rozbijania duĝych pozycji na wiele mniejszych. Jest to ta sama argumentacja, która stoi za pisaniem historyjek uĝytkownika na maïych kartkach. Jeĝeli uwaĝasz, ĝe duĝa karta indeksowa jest
zbyt maïa do przechowywania Twoich informacji, spróbuj wykorzystaÊ jeszcze mniejszÈ, aby
zmusiÊ siÚ do tworzenia zwiÚzïych opisów.
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OczywiĂcie moĝesz równieĝ pójĂÊ innÈ drogÈ i uĝywaÊ jako nadrzÚdnego systemu
elektronicznego, ale w takim wypadku polecamy Ci wykorzystanie rzutnika. Co wiÚcej,
czemu nie skorzystaÊ z duĝego ekranu dotykowego i wtyczki do programu pozwalajÈcej
przedstawiaÊ zadania w formie tablicy?7

Do tej pory podÈĝaliĂmy równo wybrukowanÈ ĂcieĝkÈ sukcesu. Nie jest to jednak droga,
jakÈ caïy czas podÈĝamy w rzeczywistoĂci. Co siÚ dzieje, kiedy nie wszystko idzie zgodnie
z planem? Zajmijmy siÚ teraz tym problemem.
4.2.5. Blokady

Mimo ĝe prace powinny przepïywaÊ szybko i bezproblemowo przez poszczególne etapy
procesu, czasami dziejÈ siÚ niespodziewane rzeczy: moĝe musisz czekaÊ, aĝ ktoĂ inny
skoñczy swoje zadania, moĝe ktoĂ zachorowaï, a moĝe natrafiïeĂ na pytania, które nie
pozwolÈ na ukoñczenie prac.
ZABLOKOWANE ZADANIA

W takich przypadkach zadanie powinno siÚ wyróĝniaÊ i jasno komunikowaÊ, ĝe jest
zablokowane. Jeĝeli tak bÚdzie, bÚdziesz miaï powód, aby skupiÊ siÚ na blokadzie
(np. na codziennym spotkaniu). Elementy odróĝniajÈce siÚ od innych przykuwajÈ wzrok,
a to pomaga skupiÊ siÚ na problemach. KorzystajÈc z terminologii, którÈ wprowadziliĂmy wczeĂniej, moĝna powiedzieÊ, ĝe zablokowany element powinien byÊ wizualnym
zapachem (zobacz podrozdziaï 4.1.2).
Aby to osiÈgnÈÊ, wiele zespoïów do zablokowanego zadania przykleja kolejnÈ karteczkÚ. Jest to dobry pomysï, poniewaĝ moĝna na niej takĝe napisaÊ, jaki jest powód
blokady. DziÚki temu nie tylko otrzymujesz sygnaï, ĝe praca jest zablokowana, ale
takĝe informacje, dlaczego jest zablokowana, co z kolei pomaga zespoïowi skupiÊ siÚ
na blokadzie.
Istnieje jeszcze wiele innych powszechnie stosowanych alternatywnych sposobów
sygnalizowania, ĝe zadanie jest zablokowane: magnes na zablokowanym zadaniu, prze-

7

Istnieje wiele takich wtyczek; kilka, które nam przypadïy do gustu, to: Kanban dla TFS, JIRA
Agile i HuBoard dla GitHub.
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krÚcenie karteczki na bok lub przesuniÚcie jej na „parking”
dla zablokowanych prac, znajdujÈcy siÚ w odrÚbnej czÚĂci
tablicy. Jeĝeli zdecydujesz siÚ zmieniÊ miejsce poïoĝenia karty,
upewnij siÚ, ĝe bÚdziesz miaï jakiĂ sposób na zapamiÚtanie jej
poprzedniej pozycji, abyĂ mógï jÈ tam przesunÈÊ po zdjÚciu
blokady.
SàOWO OD TRENERA. Mimo ĝe utrzymywanie osobnego „parkingu” dla zablokowanych zadañ moĝe wydawaÊ siÚ dobrym pomysïem, odradzamy to rozwiÈzanie. To tak
jakby powiedzieÊ, ĝe w zablokowanych pracach nie ma nic zïego —
„Zobacz, mamy nawet osobne miejsce na tablicy dla takich prac!”. Zatrzymanie
blokowanego zadania w jego kolumnie powoduje, ĝe bardziej rzuca siÚ w oczy,
wpïywa na limit WIP i zmusza CiÚ do skupiania siÚ na nim podczas codziennych spotkañ.
POSTĉPY BLOKADY

Niektóre zespoïy zapisujÈ teĝ proste wskaěniki postÚpu (zobacz podrozdziaï 4.4) na
karteczce blokady, aby bardziej skupiaÊ siÚ na jej rozwiÈzaniu, zamiast pozwoliÊ jej
trwaÊ w tym stanie. Na przykïad zablokowane zadanie z trzema kropkami oznacza, ĝe
zadanie jest zablokowane od trzech dni i wymaga uwagi.
Inne zespoïy wykorzystujÈ bardziej wyszukane rozwiÈzania,
na przykïad po trzech dniach osobiĂcie kontaktujÈ siÚ z osobÈ,
która ich blokuje, a po piÚciu dniach kierujÈ sprawÚ do kierownictwa lub wïaĂciwych decydentów.
WybierajÈc najbardziej odpowiadajÈcÈ Ci formÚ wizualizacji blokad, pamiÚtaj, ĝe blokowane zadanie powinno siÚ
wyróĝniaÊ — a najlepiej, aby zwracaïo uwagÚ jakimiĂ informacjami o tym, dlaczego i od jak dawna wystÚpuje blokada.
Zapachy — kolejny poziom
Podczas konferencji Lean Kanban North America
w Chicago w 2013 roku poznaliĞmy zespóá, który
przeniósá wizualizacje i „zapachy” na wyĪszy poziom.
Zamiast do zablokowanego zadania dodawaü maáą
karteczkĊ, zespóá przypina do karty prawdziwą skórkĊ od banana8. JeĪeli blokada nie zostanie usuniĊta,
z upáywem dni skórka od banana staje siĊ coraz
ciemniejsza i zaczyna pojawiaü siĊ nieprzyjemny
zapach. To dopiero wezwanie do dziaáania!

8

Obrazek wykorzystany dziÚki uprzejmoĂci Gualberto107/FreeDigitalPhotos.net.
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Ich kolejnym pomysáem jest wykorzystanie prawdziwych robaków (ang. bug) do oznaczania báĊdów w oprogramowaniu. Nie wiemy jak Ty, ale my zdecydowanie podnieĞlibyĞmy
jakoĞü naszego kodu, byle tylko nie musieü przypinaü do tablicy prawdziwych robaków.
Niektóre zespoáy uwielbiają taką kreatywnoĞü. JeĪeli jesteĞ w takim zespole, powinieneĞ
z caáą pewnoĞcią zaszaleü z wizualizacjami.

DziÚki blokadom moĝesz juĝ radziÊ sobie z sytuacjami, w których praca nie przepïywa
tak jak powinna.

Do tej pory uĝywaliĂmy ogólnego pojÚcia zadania, jednak zadania sÈ róĝnego typu.
Zobaczmy, jak moĝemy to zwizualizowaÊ.

4.3. Typy pracy
Zadania mogÈ byÊ róĝnego typu — moĝe to byÊ usuwanie bïÚdów, rozwiÈzywanie problemów technicznych, prace konserwacyjne lub wprowadzanie nowych funkcjonalnoĂci.
Zadania o róĝnych typach zazwyczaj powinny byÊ obsïugiwane i priorytetyzowane
inaczej. Zespóï powinien móc ïatwo rozróĝniÊ poszczególne typy, aby byÊ w stanie
odpowiednio ustawiaÊ priorytety.
CzÚstÈ praktykÈ, stosowanÈ po to, aby pomóc zespoïowi w samoorganizacji podczas obsïugi róĝnych prac, jest oznaczanie prac kolorami. DziÚki temu ïatwo odróĝniÊ
na przykïad defekt od normalnej funkcjonalnoĂci. Typy mogÈ teĝ byÊ wykorzystywane
do ustalania ogólnych zasad odnoĂnie do tego, jak powinny byÊ traktowane zadania —
zasady te nazywa siÚ powszechnie klasami usïugi (patrz rozdziaï 8.).
Poniĝej znajduje siÚ kilka powszechnych przykïadów typów pracy. Niektóre wykorzystane tu kolory staïy siÚ juĝ konwencjÈ w spoïecznoĂci kanban (mimo ĝe karteczki
w ksiÈĝce drukowanej majÈ odcienie szaroĂci, tak naprawdÚ w wersji elektronicznej i na
tablicy sÈ koloru zielonego, czerwonego i ĝóïtego). Jednak kolory majÈ przede wszystkim
odpowiadaÊ Tobie i Twojemu zespoïowi.
Wybór naleĝy do Ciebie, ale upewnij siÚ, ĝe nie wszystko na tablicy wyglÈda tak
samo. Nie chcesz przecieĝ skoñczyÊ z morzem zielonych karteczek powodujÈcych, ĝe
ciÚĝko bÚdzie poprawnie ustawiaÊ na podstawie typów priorytety czy teĝ dostrzec jakiekolwiek wzorce.
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Jasne zwizualizowanie typu pracy — na przykïad wykorzystanie róĝnokolorowych
karteczek — pomoĝe Ci zorientowaÊ siÚ w sytuacji. SpoglÈdajÈc po prostu na tablicÚ,
bÚdziesz mógï oceniÊ caïoĂciowÈ sytuacjÚ zespoïu, na przykïad:
Q

Q

Q

Jeĝeli zobaczysz duĝÈ liczbÚ czerwonych karteczek (bïÚdy i defekty), bÚdziesz
mógï dostrzec problem z jakoĂciÈ systemu. PowinieneĂ prawdopodobnie postaraÊ
siÚ poprawiÊ jakoĂÊ.
Jeĝeli zauwaĝysz, ĝe nie ma ĝadnych zielonych (prace konserwacyjne lub techniczne) zadañ na tablicy, byÊ moĝe oznacza to, iĝ nie spïacasz swojego dïugu
technologicznego, co przeïoĝy siÚ na trudniejszÈ konserwacjÚ systemu w przyszïoĂci.
Brak ĝóïtych prac (funkcjonalnoĂci) oznacza, ĝe do systemu nie dodajesz nowych
funkcjonalnoĂci. Moĝe jest to zamierzone, a moĝe nie — tablica daje Ci prosty
sygnaï wizualny, który informuje, jak wyglÈda sytuacja.

Jeĝeli bÚdziesz korzystaï tylko z ĝóïtych karteczek, konieczne bÚdzie przeczytanie
kaĝdej z nich, aby poznaÊ ogólny status wszystkich zadañ na tablicy.
OSTRZEĩENIE. Nie bÈdě leniwy i nie ïap za dowolny kolor karteczek, który nawinie Ci siÚ pod rÚkÚ. Mieszanie kolorów bez powodu
wprowadza na tablicy nieporzÈdek. Najlepszym rozwiÈzaniem jest
wybranie ograniczonej liczby powszechnych typów pracy, przypisanie kaĝdemu z nich koloru, a nastÚpnie konsekwentne wykorzystywanie danego koloru dla danego typu.

Jeĝeli ciÚĝko Ci zapamiÚtaÊ, który kolor
oznacza dany typ, na tablicy moĝna
stworzyÊ legendÚ, która usunie wszelkie wÈtpliwoĂci. Moĝe to byÊ równieĝ pomocne dla osób decyzyjnych lub
innych ludzi niepracujÈcych z zespoïem na co dzieñ.
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ZwróÊmy teraz uwagÚ na zwizualizowanie naszego postÚpu. W nastÚpnym podrozdziale
otrzymasz proste narzÚdzie, które Ci to umoĝliwi.

4.4. WskaĨniki postĊpu
Karta w kolumnie na tablicy jest doskonaïym wizualnym wskaěnikiem i daje duĝo
informacji, jednak nieïatwo ĂledziÊ historiÚ zadania. Od jak dawna dana karta znajduje siÚ
w danym miejscu? Czy to normalny czas dla fazy programowania? PatrzÈc wyïÈcznie na
to, gdzie obecnie znajduje siÚ karta, nieïatwo odpowiedzieÊ na takie pytania.
Wskaěnik postÚpu to proste narzÚdzie, które pomaga
ĂledziÊ informacje o tym, „w jakim stopniu zrobione” jest
zadanie. Moĝe to polegaÊ po prostu na oznaczeniu karteczki
kropkÈ kaĝdego dnia, w którym ktoĂ nad niÈ pracuje, a jeĝeli
jesteĂ bardziej zaawansowany, moĝesz korzystaÊ z róĝnych
kolorów kropek dla róĝnych stanów w przepïywie.
W zespoïach, które trenowaliĂmy, widzieliĂmy takĝe przewidywany czas pracy rysowany w postaci ramek, które sÈ wypeïniane w miarÚ postÚpu prac. To pokazuje, jak idzie praca
w porównaniu z oczekiwanym wynikiem. Moĝesz nawet wykorzystaÊ coĂ w rodzaju umowy SLA (ang. service-level agreement): „Moĝna siÚ spodziewaÊ, ĝe zadania sklasyfikowane jako maïe bÚdÈ zakoñczone w ciÈgu trzech dni”.
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Dla zadañ, które nie sÈ przemieszczane zgodnie z przepïywem9, kaĝdy stan w przepïywie moĝe mieÊ swoje pole, które zostanie zakreĂlone po przejĂciu danego kroku,
dziÚki czemu bÚdziesz wiedziaï, co jeszcze naleĝy zrobiÊ.
ODLICZANIE W DÓà

Zamiast liczyÊ dni spÚdzone na wykonywaniu zadania, moĝesz odliczaÊ w dóï, ĂledzÈc
liczbÚ dni pozostaïych do planowanego zakoñczenia zadania, okreĂlanych na przykïad
na podstawie terminu. Podczas codziennych spotkañ moĝesz aktualizowaÊ dane, aby
odzwierciedliÊ liczbÚ pozostaïych dni. Jeĝeli korzystaïeĂ z metody Scrum, wiesz, ĝe
jest to standardowy sposób Ăledzenia postÚpu w odniesieniu do estymacji na wykresie
spalania.

KorzystajÈc ze wskaěników postÚpu, zaczÈïeĂ zbieraÊ dane dotyczÈce tego, jak dziaïa
Twój proces. Aby móc to robiÊ z jakÈkolwiek dokïadnoĂciÈ, powinieneĂ wiedzieÊ, ile
pracy jest wkïadane w zadanie. Przyjrzyjmy siÚ, jak to zrobiÊ.

4.5. Rozmiar zadania
Rozmiar zadania moĝe dostarczaÊ wartoĂciowych informacji, które pozwolÈ Ci zarzÈdzaÊ
pracami na tablicy. Problemem jest to, ĝe czÚsto dokïadny rozmiar zadania jest znany
dopiero po jego ukoñczeniu.
O estymacji napiszemy szerzej w dalszej
czÚĂci ksiÈĝki (patrz rozdziaï 9.), jednak 
krótko mówiÈc  okreĂlenie liczby godzin
potrzebnych do zakoñczenia danego zadania jest trudne i czÚsto okazuje siÚ bïÚdne.
Duĝo lepszym podejĂciem jest porównanie
zadania z innymi zadaniami. Musimy wtedy
zadaÊ pytanie, czy zadanie A wymaga wiÚcej, czy mniej pracy niĝ zadanie B.
9

Kiedy przepïyw nie przechodzi przez standardowe kroki, kroki do zakoñczenia zadania mogÈ byÊ
wykonywane w dowolnej kolejnoĂci.
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PostÚpujÈc tak z wszystkimi bieĝÈcymi zadaniami, moĝesz przypisaÊ wszystkim
zadaniom o tym samym rozmiarze liczbÚ — nazywanÈ takĝe punktami — lub rozmiar
wzorowany na rozmiarach ubrañ (S, M lub L). Te wartoĂci pokazujÈ tylko relatywne
estymacje tego, jak wiele pracy wymaga dane zadanie. PodejĂcie to nie jest dokïadne,
ale jest prawdopodobnie i tak bardziej uĝyteczne od dokïadnych estymacji (np. 104
godziny), które sÈ tylko zgadywaniem.

Jakkolwiek ustaliïeĂ swojÈ estymacjÚ, powinieneĂ umieĂciÊ jÈ na karcie zadania w widocznym miejscu, tak aby kaĝdy mógï jÈ zobaczyÊ.

4.6. Zbieranie danych o przepáywie
Ostatnie kilka podrozdziaïów byïo omówieniem dodawania na karcie zadañ informacji,
które mogÈ pomóc Ci zbieraÊ miarodajne dane o swoim procesie. Moĝe to byÊ pomocne
przy usprawnianiu procesu. Dowiedzmy siÚ wiÚcej.
4.6.1. Zbieranie wskaĨników przepáywu

Kiedy przepïyw pracy jest dokïadnie ustalony, masz doskonaïÈ okazjÚ do gromadzenia
danych o tym, na ile dobrze przebiega praca, oraz do mierzenia i Ăledzenia trendów
w pracy. W skrócie: moĝesz dowiedzieÊ siÚ jeszcze wiÚcej o tym, jak postÚpuje praca.
Niektóre ze wskaěników moĝna wyznaczyÊ bardzo ïatwo i w prawie kaĝdym momencie, inne naleĝy okreĂlaÊ, w miarÚ jak zadanie przepïywa przez poszczególne stany,
poniewaĝ po fakcie nie bÚdzie ich moĝna uzyskaÊ. Wiele zespoïów Ăledzi kilka prostych
wskaěników, takich jak czas dostarczenia kaĝdego zadania i przepustowoĂÊ (liczba zadañ
skoñczonych na przykïad w ciÈgu tygodnia), aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o swojej pracy.
W rozdziale 1. Kanbaneros wdroĝyli takie wskaěniki za pomocÈ kilku prostych kroków.
Ten podrozdziaï nie traktuje o wskaěnikach i sposobach ich wykorzystywania —
wiÚcej o wskaěnikach dowiesz siÚ z rozdziaïu 11. Tutaj chcemy zasugerowaÊ tylko kilka
prostych sposobów zmodyfikowania kart po to, aby móc pozyskiwaÊ wskaěniki.
W najprostszej formie moĝna „podbiÊ” kartÚ datÈ okreĂlajÈcÈ, kiedy zadanie jest
wprowadzone na tablicÚ, oraz datÈ, kiedy zadanie wejdzie w ostatni etap przepïywu.
DziÚki temu bÚdziesz mógï ĂledziÊ czas dostarczenia dla zadania.
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Wpisywanie daty wprowadzenia zadania do kaĝdej nowej kolumny (czyli kaĝdego
nowego kroku przepïywu) da jeszcze dokïadniejsze dane. Moĝna teraz zaczÈÊ ĂledziÊ
trendy w czasach cyklów dla kaĝdego kroku przepïywu, okreĂlaÊ wÈskie gardïa i miejsca,
w których najczÚĂciej praca oczekuje. Takich danych potrzebujesz do zbudowania bardziej zaawansowanych diagramów (patrz rozdziaï 11.).
W poïÈczeniu z rozmiarem zadania, o którym pisaliĂmy wczeĂniej (patrz podrozdziaï 4.5), moĝesz zaczÈÊ formuïowaÊ pewne predykcje, na przykïad:
Q

Q

„Jeĝeli do przepïywu trafi maïe zadanie, zostanie zakoñczone w maksymalnie
trzy dni”.
„¥redniej wielkoĂci zadanie bÚdzie w 9 na 10 przypadków obsïugiwane od
piÚciu do oĂmiu dni. Mamy statystyczne dowody popierajÈce to stwierdzenie”.

PamiÚtaj — zbieranie tych danych musi byÊ zaakceptowane przez zespóï. Nie przesadě.
Zacznij od wskaěnika ïatwego do Ăledzenia, a nastÚpnie w miarÚ potrzeb wprowadzaj
bardziej zaawansowane. Nie chcesz zmuszaÊ ludzi do dodatkowej pracy tylko po to, aby
zbieraÊ wskaěniki. DorzuÊ po prostu datÚ do karty — i tyle. Zmieñ to, gdy tak prosty
wskaěnik bÚdzie niewystarczajÈcy.

W tym podrozdziale omawiamy zbieranie danych o tym, jak zadania przesuwajÈ siÚ
pomiÚdzy etapami. Zakoñczymy go ïagodniejszym i przyjemniejszym akcentem: napiszemy o emocjach.
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4.6.2. Zbieranie emocji

Niektóre zespoïy wykorzystujÈ zadania do Ăledzenia tego,
jak zadowolony ze swojej pracy jest zespóï. Ty teĝ moĝesz:
wystarczy, ĝe po zakoñczeniu zadania na karteczce narysujesz ikonÚ, np. uĂmiechniÚtÈ, zïÈ lub obojÚtnÈ buěkÚ, albo
cokolwiek innego, co bÚdzie wskazywaïo na stosunek do
pracy. Ta maïa ikona bÚdzie wskaěnikiem tego, jak czuïeĂ
siÚ w tym momencie.
Poniewaĝ karteczka i tak ma zostaÊ zdjÚta z tablicy, nie
musisz siÚ martwiÊ, ĝe stanie siÚ nieczytelna. Po prostu
narysuj ikonÚ na istniejÈcych informacjach — ma ona byÊ tylko szybkim przypomnieniem tego, jak siÚ czuïeĂ.
Kaĝdy czïonek zespoïu moĝe mieÊ wpïyw na „emocjÚ” karty podczas jej zdejmowania
z tablicy. Jednym ze sposobów jest zorganizowanie gïosowania na porannym spotkaniu.
Moĝecie takĝe ustaliÊ, ĝe decyduje ostatni czïonek zespoïu, który miaï do czynienia
z kartÈ. W zespoïach, w których tylko jeden lub para programistów przenosi zadanie
przez caïy ïañcuch, to oni decydujÈ.
W regularnych odstÚpach czasu przeglÈdaj zbiorcze dane, aby sprawdziÊ, czy moĝesz
dowiedzieÊ siÚ czegoĂ o zespole i o pracy. Czy dostrzegasz jakieĂ trendy lub wzorce?
Moĝe praca nad jakimĂ rodzajem zadañ lub nad zadaniami dla pewnego klienta powoduje, ĝe zespóï ma gorszy nastrój. Czy moĝesz coĂ na to poradziÊ? Sprawdzanie danych
moĝe nastÚpowaÊ co pewnÈ liczbÚ wykonanych zadañ (np. po ukoñczeniu kaĝdych
10 zadañ) lub moĝe byÊ wykonywane w regularnych odstÚpach czasu, np. co dwa tygodnie; moĝe teĝ byÊ wykonywane podczas retrospekcji (patrz rozdziaï 10.).
Zabawne i byü moĪe uĪyteczne praktyki
SáyszeliĞmy o wielu innych praktykach — zbyt wielu, aby wszystkie je wymieniü w tej
ksiąĪce. PoniĪej zamieszczamy dwie, które są zabawne i nieco odmienne od innych, moĪesz jednak uznaü je za uĪyteczne, a moĪe nawet zainspirują CiĊ do wymyĞlenia swoich
praktyk10:
Q

Q

10

Podziel (dosáownie, za pomocą noĪyczek) karteczkĊ na dwie czĊĞci, jeĪeli zadanie
wykonywane jest jednoczeĞnie w dwóch róĪnych etapach. Na przykáad gdy zadanie
wĊdruje jednoczeĞnie do kolumn reprezentujących kontrolĊ bezpieczeĔstwa i programistyczną.
Korzystaj z karteczek róĪnej wielkoĞci dla róĪnej wielkoĞci zadaĔ; na przykáad duĪe
zadanie niech bĊdzie reprezentowane przez naprawdĊ duĪą kartkĊ (np. rozmiaru A5),
Ğrednie zadanie niech bĊdzie umieszczone na mniejszej prostokątnej karteczce, a maáe
na kwadratowej. MoĪesz równieĪ zamiast cyfr wprowadziü fizyczne ograniczenia WIP
(przez wysokoĞü i szerokoĞü tablicy).

Jeĝeli jakieĂ wymyĂlisz, koniecznie nam o nich opowiedz.
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4.7. Tworzenie swoich wáasnych kart zadaĔ
WidziaïeĂ juĝ wiele wskazówek odnoĂnie do tego, co mogïoby znajdowaÊ siÚ na karcie.
Czas zajÈÊ siÚ praktykÈ i zaczÈÊ myĂleÊ, jak powinny wyglÈdaÊ Twoje karty zadañ.
Sugerujemy zastanowienie siÚ nad tym w ramach Êwiczenia zespoïowego. Zacznij
od prostych kart i rozbudowuj je, kiedy zajdzie taka potrzeba. Oto kilka rzeczy, nad
którymi moĝe podyskutowaÊ Twój zespóï:
Q

Q

Q

Q

Jakie informacje sÈ potrzebne, aby wiedzieÊ, co zrobiÊ z zadaniem? PamiÚtaj
o celach projektowych z podrozdziaïu 4.1.
Jakie informacje mogÈ byÊ interesujÈce dla innych ludzi, niepracujÈcych z zadaniami na co dzieñ?
Czy istniejÈ róĝne typy pracy? Czy rozróĝnienie poszczególnych typów da jakieĂ
korzyĂci?
Czy potrzebujesz blokad? Jeĝeli tak, jakie sÈ zasady z tym zwiÈzane? Co powinno
siÚ dziaÊ z zadaniami oznaczonymi blokadÈ? Kto jest odpowiedzialny za zdejmowanie blokad?

Jako ostatnie Êwiczenie stwórzcie swoje wïasne, osobiste awatary. Postarajcie siÚ nie
przesadziÊ z kreatywnoĂciÈ — awatary powinny przynajmniej przypominaÊ czïonków
zespoïu.

4.8. Podsumowanie
Ten rozdziaï w caïoĂci dotyczyï kart zadañ i informacji, jakimi powinny one promieniowaÊ (komunikowaÊ) do wszystkich osób znajdujÈcych siÚ w pobliĝu tablicy. Karta
powinna zawieraÊ wszystkie informacje potrzebne, aby zespóï wiedziaï, jak zajÈÊ siÚ
zadaniem. OmówiliĂmy poniĝsze kwestie:
Q
Q
Q

Q

Q
Q

Q
Q
Q

Opis — abyĂ wiedziaï, czego dotyczy zadanie.
Awatar lub inny marker — abyĂ wiedziaï, kto pracuje nad zadaniem.
Terminy i inne waĝne daty — abyĂ wiedziaï, na kiedy zadanie musi zostaÊ wykonane.
Identyfikatory referencyjne lub inne referencje do systemów elektronicznych —
abyĂ wiedziaï, gdzie znaleěÊ informacje.
Blokady — abyĂ mógï znaleěÊ zadania zablokowane i tym samym zatrzymane.
Typ pracy — abyĂ wiedziaï, jakiego typu jest zadanie, co moĝe byÊ istotne
podczas ustalania priorytetów.
Wskaěniki postÚpu — abyĂ wiedziaï, jaka czÚĂÊ pracy zostaïa juĝ wykonana.
Rozmiar — abyĂ widziaï róĝnice pomiÚdzy rozmiarem a pracochïonnoĂciÈ.
Dane przepïywu, emocje i inne dane zbierane podczas podróĝy zadania przez
tablicÚ — abyĂ wiedziaï, jak przebiegaïa praca i jak czuï siÚ zespóï.

Jeĝeli uwaĝasz, ĝe lista jest zniechÚcajÈca, zatrzymaj siÚ! Nie wykorzystuj wszystkich
elementów — nie widzieliĂmy ani jednego zespoïu, który wykorzystywaïby wszystkie
te elementy jednoczeĂnie. Zacznij od tego, co pasuje do Twoich aktualnych potrzeb,
a nastÚpnie to zmieniaj. Dodawaj nowe informacje w miarÚ potrzeb.
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Jeĝeli uznasz, ĝe czegoĂ brakuje na liĂcie, prawdopodobnie masz racjÚ i tak powinno
byÊ. Nie ograniczaj swoich kart tylko do tej listy. To tylko kilka przykïadów na poczÈtek.
BÈdě kreatywny i wymyĂlaj nowe, fascynujÈce elementy.
Oto przykïady kart, które wykorzystujÈ kilka, ale nie wszystkie spoĂród omówionych
elementów:

Masz juĝ narzÚdzia potrzebne do utworzenia mnóstwa kart zadañ. Nie powinieneĂ
jednak tego robiÊ. PowinieneĂ ograniczyÊ liczbÚ zadañ. Jest to tematem nastÚpnego rozdziaïu.
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