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ROZDZIAŁ 2.

JAK ZACZĄĆ?
Kiedy dopiero zaczynałem przygodę z programowaniem, nie miałem pojęcia, co
w ogóle robię.
Byłem też sfrustrowany. Nic nie miało sensu i myślałem, że nigdy tego nie „załapię”.
Mówię to dlatego, że pewnie czujesz się tak samo, skoro postanowiłeś przeczytać
tę książkę.
Nie martw się, to normalne. To wręcz całkowicie naturalne.
Pozwól, że od razu wyjaśnię pewną sprawę: by zostać programistą, nie musisz
być geniuszem, nie musisz nawet mieć ponadprzeciętnej inteligencji.
Jeśli dopiero zaczynasz działanie w dziedzinie programowania i nie odczuwasz
przy tym przytłoczenia6, nie czujesz się, jakbyś właśnie wskoczył do wody z nogami zatopionymi w betonie, to albo robisz coś nie tak, albo nie jesteś człowiekiem — albo jedno i drugie.
Tak czy inaczej, powinieneś się spodziewać, że odczujesz trudy i zagubienie, kiedy
dopiero się uczysz, ale nie będzie to trwało wiecznie — obiecuję.

MOJE WŁASNE POCZĄTKI
Pamiętam, kiedy uczyłem się programować. Nie miałem dostępu do tych wszystkich materiałów, które są dostępne dziś. Tak naprawdę, w ogóle nie miałem
materiałów.
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Ściągnąłem kod źródłowy popularnego MUD-a (ang. Multi-User Dungeon). To taki
World of Warcraft, ale bez grafiki — sam tekst. Tak, to dawne czasy, kiedy do internetu się jeszcze „dzwoniło”.
Nie wiedziałem nawet, czego szukam. Wiedziałem tylko, że chcę stworzyć swoją
wersję MUD-a i dodać własne elementy, a to wymagało znalezienia igły w stogu
niezrozumiałych linii kodu.
Zacząłem się bawić. Wprowadzałem różne wartości zmiennych. Szukałem jakiegoś fragmentu kodu, który zdawał się kontrolować szanse zadania krytycznego
ciosu wymierzonego w przeciwnika. Zmieniałem kod, kompilowałem i sprawdzałem efekty tych działań.
Czasami się udawało. Czasami programu nie udawało się nawet skompilować.
Uczyłem się, patrząc na to, co działało, a co nie.
Wciąż nie wiedziałem, co robię, ale mniej więcej po tygodniu grzebania w kodzie
udało mi się stworzyć wersję MUD-a z kilkoma elementami, które chciałem w niej
umieścić.
Daleko było mi do dobrego programisty, ale był to jakiś początek — wszyscy
musimy jakoś zacząć.
Opowiadam Ci moją historię, bo uważam, że to, jak ja zaczynałem, to najlepszy
sposób, by zacząć programować. Ważniejszy niż przeczytanie podręcznika,
pójście na studia czy zapisanie się na kurs.
Musisz zacząć grzebać w kodzie i patrzeć, co działa, a co nie (uważam po prostu,
że to najlepszy sposób nauki). Zobacz odpowiednią sekcję na temat efektywnego
uczenia się w Sprawnym programiście.
Uczenie się kodowania i uczenie się tego, jak zacząć w świecie programowania, to dwie zupełnie osobne sprawy.
Tak, musisz się nauczyć kodowania, ale nauka programowania to coś więcej niż
tylko kodowanie. Rozdział ten omawia właśnie to „coś więcej”.
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POZNAJEMY ZAWÓD
Przede wszystkim musisz nauczyć się czegoś o tworzeniu oprogramowania.
Jest to zarówno łatwiejsze, jak i trudniejsze, niż mógłbyś myśleć.
Spora część tej książki poświęcona jest temu, co musisz wiedzieć o tworzeniu
oprogramowania, ale już teraz w skrócie to omówię.
Tworzenie oprogramowania to nie tylko programowanie. Programowanie to
spora część tego procesu, ale sama umiejętność kodowania daleko Cię nie zaprowadzi, zwłaszcza kiedy interesuje Cię kariera w tej branży.
Ideą przyświecającą większości projektów związanych z oprogramowaniem jest
automatyzacja pewnych manualnych procesów albo stworzenie nowego zautomatyzowanego procesu robienia czegoś, co jest zbyt trudne, by robić to ręcznie.
Pomyśl o edytorze tekstu, którego teraz używam, pisząc tę książkę. Wpisuję kolejne słowa, korzystając z Google Docs.
Bez tego czy innego edytora tekstu musiałbym pisać tę książkę na maszynie do
pisania albo wręcz robić to za pomocą pióra.
Gdybym chciał sformatować dokument do druku, musiałbym ręcznie ułożyć
czcionki w prasie drukarskiej.
Gdybym chciał poprawić błędy — zwłaszcza ortograficzne — musiałbym mieć
pod ręką całą butlę korektora (a obok zapewne też sporą butelkę szkockiej).
Ale Google Docs oferuje wszystkie te rzeczy automatycznie. Mam do dyspozycji
wiele programów, dzięki którym mogę zautomatyzować proces pisania książki.
Myślę, że wiesz już, co mam na myśli.
Pozwól, że podkreślę kluczową koncepcję, której powinieneś się nauczyć tak
szybko, jak to tylko możliwe, wkraczając w świat programowania.
Musisz wiedzieć, jak zrobić coś ręcznie, zanim zaczniesz to automatyzować.
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ZROZUMIENIE PROBLEMU
Zbyt wielu początkujących — lub doświadczonych — programistów próbuje pisać
programy komputerowe, nie mając pojęcia, co one tak naprawdę mają zrobić.
Programiści chcą po prostu zabrać się do pracy, zacząć kodować (to odpowiednie
podejście, jeśli chcesz się nauczyć programowania — jak opisałem to w przypadku
MUD-a — ale nie jest dobre, kiedy naprawdę musisz stworzyć konkretny program).
To oczywiste, że jesteś mądrzejszy, bo przecież czytasz tę książkę.
Proces tworzenia oprogramowania zawsze zaczyna się od zrozumienia problemu, który chcemy rozwiązać. Co tak naprawdę automatyzujesz?
Różne metodyki rozwiązują tę kwestię w różny sposób, ale to akurat nie jest w tej
chwili istotne. Teraz ważne jest to, że musisz w ten czy inny sposób zgromadzić
jakieś wymogi co do programu i zrozumieć problem, który chcesz rozwiązać, zanim
w ogóle zaczniesz pisać pierwszą linijkę kodu.
Może to być bardzo proste — możesz na przykład porozmawiać z potencjalnym
klientem i omówić, czego oczekuje i jak to coś powinno działać. Albo możesz obrać
bardziej formalny kierunek i stworzyć całą udokumentowaną specyfikację projektu.

PROJEKT
Kiedy odpowiednio rozumiesz już założenia programu, który trzeba stworzyć, zaczynasz pracę nad jakiegoś rodzaju projektem, określającym, w jaki sposób problem zostanie rozwiązany za pomocą rzeczywistego kodu — etap ten następuje,
zanim w ogóle zaczniesz pisać kod.
Pomyśl o tym jak o projekcie architektonicznym dla skryptów. Ponownie, każda
metodyka inaczej do tego podchodzi, ale naprawdę istotny jest tu fakt, że musisz
posiadać jakiś projekt, zanim zaczniesz pisać kod.
Dotyczy to zarówno dużych, jak i małych projektów. Niektórzy programiści uczący
się podejścia Agile do programowania (omówię to szczegółowo w późniejszym
rozdziale) uważają, że nie musisz nic projektować, że możesz od razu zacząć kodować. Choć Agile, nasze programowanie zwinne, nie skupia się aż tak bardzo na
stworzeniu planu zawczasu, to plan i projekt wciąż są potrzebne.
Nie budujesz domu, losowo kładąc pustaki jeden na drugim.
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PISANIE KODU
Kiedy masz już koncepcję projektu swojego programu, nadchodzi czas na rozpisanie testów określających, co program ma robić (nazywamy to też Test-Driven
Development, w skrócie TDD, czyli programowanie oparte na testach), albo na rozpoczęcie kodowania (TDD omówimy w późniejszym rozdziale).
Pisanie kodu to sztuka sama w sobie, więc nie będę go tutaj omawiał, ale polecę dwie świetne książki poświęcone kodowaniu, które powinieneś przeczytać.
Pierwszą z nich jest Kod doskonały7 autorstwa Steve’a McConnella. To dobrze znana
książka, którą powinien przeczytać każdy programista.
Drugą jest Czysty kod8 autorstwa Roberta Martina, kolejna dobrze znana książka,
która pomoże Ci w pisaniu lepszego kodu.
Te dwie prace pomogą Ci nauczyć się, jak porządkować kod i jak go pisać, aby
był przejrzysty i łatwy w utrzymaniu.
Obydwie książki miały duży wpływ na moje własne umiejętności programowania, zwłaszcza w zakresie przejrzystości i projektowania.

TESTOWANIE I WDRAŻANIE
Kiedy kod jest już gotowy, dostarczamy go klientowi, prawda?
Nie. Teraz nadchodzi czas testów. Ponownie, istnieją różne metodyki i różne
podejścia9. Ogółem mówiąc, przed przekazaniem kodu użytkownikowi końcowemu musimy w jakiś sposób kod ten przetestować.
Przykładowo, w tradycyjnych projektach tworzonych w modelu kaskadowym testowanie następuje na samym końcu, natomiast w projektach w modelu Agile testowanie odbywa się w trakcie każdej iteracji, trwającej mniej więcej dwa tygodnie.
Kiedy kod zostanie przetestowany, można go wdrożyć, co samo w sobie jest
osobnym procesem10.
Nie będziemy się jeszcze wdawać w szczegóły — poświęcę temu osobny rozdział
— ale wdrożenie to proces wgrywania gotowego programu na serwer, publikowania aplikacji w sklepie czy udostępniania oprogramowania w dowolny inny
sposób jego użytkownikom (i proces ten może być dość złożony).
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Gdzieś po drodze kod może — a raczej powinien — zostać wprowadzony w repozytoria źródeł, gdzie przechowuje się różne wersje tego samego programu
wraz z kolejnymi zmianami.
W najbardziej złożonych aplikacjach, obsługujących jakiegoś rodzaju dane, zapewne będziemy też mieć do czynienia z bazą danych.
Baza danych zazwyczaj przechowuje dane użytkowników związane z aplikacją
albo ustawienia konfiguracyjne i również musi być aktualizowana, na równi z kodem źródłowym.
Wiele zespołów tworzących oprogramowanie korzysta z jakichś procesów ciągłej
integracji, która automatyzuje kompilowanie kodu, kiedy kolejni programiści wprowadzają do niego zmiany.

PISANIE KODU TO COŚ WIĘCEJ NIŻ PISANIE KODU
W końcu nie zapomnijmy o procesie debugowania. Będąc programistą, sporą
część swojego czasu spędzisz na dumaniu, dlaczego Twój kod — albo kod kogoś
innego — nie działa.
Jak więc widzisz, tworzenie oprogramowania to coś więcej niż po prostu pisanie kodu.
Będziesz musiał pamiętać o wszystkich powyższych kwestiach, zanim otrzymasz
pracę na stanowisku programisty. Miejmy nadzieję, że w niektórych z tych aspektów tworzenia oprogramowania będziesz też miał odrobinę doświadczenia i umiejętności.
Ale nie obawiaj się. Celem tej książki jest przygotować Cię na wszystkie te
ewentualności. A przynajmniej skierować Cię do odpowiednich źródeł wiedzy.
Być może będziesz musiał spakować swój plecak samodzielnie, ale przynajmniej
powiem Ci, co powinieneś do niego schować.
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MIEJ PLAN
No dobrze, John, rozumiem to całe tworzenie oprogramowania, wiem, że to coś
więcej niż tylko kodowanie i że sporo godzin poświęcę na szukanie błędów. Ale
wciąż mi nie powiedziałeś, jak mam zacząć. No więc?
Tak, w pełni Cię rozumiem, ale wiesz co? Mam dobrą wiadomość:
Już zacząłeś. Gratuluję!
Biorąc do ręki książkę, taką jak choćby ta, i faktycznie próbując zrozumieć, że
tworzenie oprogramowania to coś więcej niż tylko kodowanie, masz lepszy start
niż większość innych programistów.
No dobrze, dobrze. Wiem, że to tylko takie miłe gadanie, ale to jednocześnie
prawda. Pewnego dnia, kiedy będziesz już takim zrzędliwym starym programistą
jak ja, będziesz mówił te same rzeczy.
A teraz, trochę poważniej i praktyczniej, potrzebujesz planu.
Tak, planu. Prawdziwego, rzeczywistego planu, w którym nie lejesz wody. Powinien
pokazywać, jak masz zmienić się z osoby, która kompletnie nic nie wie o programowaniu, w doświadczonego programistę.
Do tego punktu możesz dotrzeć wieloma drogami — niektóre z nich omówię
w kolejnych rozdziałach — ale przede wszystkim pamiętaj, że nieważne, którą
drogę obierzesz. Ważne jest to, byś którąś drogę wybrał i się jej trzymał.

OKREŚLANIE PLANU
Porozmawiajmy o tym, co powinien zawierać Twój plan.
Zacznijmy od tego, że musisz szczerze ocenić, gdzie jesteś w tym momencie
i czego będziesz się musiał nauczyć.
Czy masz doświadczenie w programowaniu?
Czy znasz jakiś język programowania?
Czy kiedykolwiek stworzyłeś jakiś program, a może zaczynasz kompletnie od zera?
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Co z innymi umiejętnościami, opisanymi wcześniej?
Czy któreś z nich posiadasz?
Czy wiesz cokolwiek o bazach danych, kontroli wersji, TDD, testowaniu, debugowaniu czy metodykach tworzenia oprogramowania?
Zapytaj też sam siebie, jakiego rodzaju oprogramowanie chcesz tworzyć.
Pewnie, wszyscy chcą robić gry komputerowe11, ale czy jest to praktyczne? I czy
od tego chcesz rzeczywiście zacząć? Czy jesteś gotów poświęcić długie godziny
i walczyć z konkurencją, którą napotkasz na swojej drodze?
Wiele osób obiera w życiu jakiś kierunek, zapominając, by wszystko dokładnie przemyśleć.
Poświęć chwilę na udzielenie odpowiedzi na te pytania, abyś mógł dzięki temu
opracować dobry plan.
Nie zrozum mnie źle. Pomogę Ci w miarę moich możliwości, ale nie zrobię
wszystkiego za Ciebie.
Mogę przekazać Ci wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby zostać dobrym,
a nawet świetnym programistą, ale Ty będziesz musiał je uporządkować i stworzyć plan działania dopasowany do Ciebie. A potem osobiście będziesz musiał się
nim kierować.

TWORZENIE PLANU
Kiedy już przemyślałeś odpowiedzi na wcześniejsze pytania, możemy zabrać się
za właściwy plan.
Najlepszym sposobem na stworzenie planu jest opracowanie go wstecz, od
miejsca, do którego chcesz dotrzeć.
Zamiast „nauczyć się programowania” albo „zostać programistą”, powinieneś postawić sobie konkretny cel, określić, jakiego rodzaju programistą chcesz zostać.
W części „Co musisz wiedzieć o tworzeniu oprogramowania?” omówię różne rodzaje ról pełnionych przez programistów, które może zechcesz rozważyć. Ale
sam też możesz zbadać temat i określić, co Ci najbardziej odpowiada.

Kup książkę

Poleć książkę

ROZDZIAŁ 2. JAK ZACZĄĆ?

45

Chcesz być możliwie najbardziej konkretny, dzięki czemu będziesz wiedział,
czego dokładnie musisz się nauczyć, jak przygotować CV i portfolio, jakimi szkołami
czy kursami powinieneś się zainteresować i jakie stanowiska Cię interesują.
Wiem, że trudno jest podjąć decyzję, zobowiązać się do czegoś, ale muszę podkreślić, że to bardzo istotny etap!
Im konkretniejszy będziesz w związku z tym, jakim programistą chcesz zostać,
tym łatwiejsza będzie Twoja droga.
Będziesz wiedział, czego musisz się nauczyć i co musisz zrobić na każdym etapie
drogi.

KTO CHCE BYĆ „SPORTOWCEM”?
Pomyśl o tym w ten sposób: załóżmy, że chcesz zostać „sportowcem”.
To bardzo szeroki termin. Co powinieneś trenować, żeby zostać „sportowcem”?
Może powinieneś podnosić ciężary i biegać, a może trenować pływanie. Może
powinieneś praktykować zamach rakietą tenisową.
Może lepiej trenować wszystkie te rzeczy, żebyś był przygotowany do dowolnej
dyscypliny, którą ostatecznie się zajmiesz.
Widzisz, jakie to niepoważne?
Tak samo niepoważnie — a może i bardziej — brzmi stwierdzenie, że ktoś chce
być „programistą”.
Powinieneś raczej wybrać konkretną dyscyplinę.
Kiedy już ją wybrałeś, możesz trenować to, czego trzeba, a to znacznie ułatwi Ci
życie — uwierz mi.
Najpierw określ cel, a potem przemyśl, czego potrzebujesz, aby go osiągnąć.
Kiedy już to zrobisz, będziesz mógł stworzyć plan.
Początek planu powinien skupiać się na tym, jakiej wiedzy i umiejętności będziesz
potrzebował. Musisz zrobić dwie ważne rzeczy: określić, w jakiej kolejności powinieneś opanować pewne zagadnienia, oraz zastanowić się, w jaki sposób te
umiejętności i wiedzę posiądziesz.
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Potem powinieneś pomyśleć, czego będziesz potrzebował, aby znaleźć pracę.
W końcu będziesz potrzebował planu, żeby tę pracę rzeczywiście dostać. Gdzie
jej poszukasz? Co będziesz robił? Jakiej pracy w ogóle szukasz?
Sam dodałbym jeszcze plan określający, jak będziesz się dalej rozwijał, kiedy już
dostaniesz pracę,
Może to trochę przytłaczające, wiem, ale nie martw się tym teraz. Książkę tę napisałem, żeby Ci to wszystko ułatwić.
W kilku kolejnych rozdziałach pomogę Ci ustalić, czego potrzebujesz i jak możesz zdobyć wiedzę, zaś w kolejnych częściach omówię to, w jaki sposób znaleźć
pracę w branży.
Na razie możesz zacząć od myślenia, jak będzie wyglądał Twój plan. A potem
pomyśl, jakim programistą chcesz zostać.

HEJ, JOHN!
Ale jakim programistą chcę zostać?
Dobre pytanie. Jeśli dopiero zaczynasz, możesz nawet nie wiedzieć, co masz
do wyboru. No, może poza programistą gier komputerowych.
Na szczęście, to wcale nie takie trudne do określenia — choć może wymagać
zgłębienia tematu.
W tej książce, głównie w części „Co musisz wiedzieć o tworzeniu oprogramowania?”, omówię niektóre typy programistów, ale sam możesz poszukać informacji, na przykład w internecie.
Jeśli znasz jakichś programistów, zapytaj ich, jakie istnieją rodzaje programowania oraz jakim oni sami się zajmują.
Pomyśl, co chciałbyś tworzyć, i poszukaj informacji na temat powiązanych
z tym technologii i języków programowania.
Jest sporo różnych technologii i rozwiązań, na których możesz się skupić jako
programista.
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Czy chcesz tworzyć aplikacje internetowe? Aplikacje mobilne? Może chcesz
pisać kod, który sprawia, że Twoja lodówka poprawnie chłodzi? A może chcesz
pisać programy, które wysyłają astronautów na orbitę?
Pomyśl, poczytaj, zgłęb temat. Jeśli zadaje się właściwe pytania, odpowiedzi
przychodzą z łatwością.

SOLIDNY PRZYKŁAD
Przykłady zawsze się przydają, spójrzmy więc na realistyczny scenariusz dla kogoś,
kto chce zostać programistą stron internetowych skupiającym się na Node.js:

Cel: zostać programistą Node.js.

Plan
Etap nauki
Opanować podstawy JavaScript.
Nauczyć się tworzenia stron internetowych i odpowiednich języków,
takich jak HTML i CSS.
Poznać podstawy Node.js.
Nauczyć się pisać proste aplikacje internetowe w Node.js.
Poznać różne frameworki i technologie, których używa się
do tworzenia aplikacji Node.js.
Lepiej poznać niektóre z tych frameworków.
Opanować jakieś rozwiązania z zakresu baz danych,
by wykorzystywać je na potrzeby Node.js.
Opanować podstawy informatyki:
Algorytmy.
Struktury danych.
Poznać dobre praktyki dotyczące pisania kodu.
Nauczyć się, jak projektować architekturę aplikacji Node.js.

Kup książkę

Poleć książkę

48

KARIERA PROGRAMISTY

Etap szukania pracy
Zacząć szukać ofert pracy dla programistów Node.js w mojej okolicy,
popatrzeć, jakie pracodawcy mają wymagania.
Sporządzić listę miejscowych firm, w których chciałbym dostać pracę.
Zacząć uczęszczać na spotkania branżowe w okolicy.
Zacząć nawiązywać kontakty z innymi miejscowymi programistami
Node.js.
Zatrudnić specjalistę, żeby pomógł mi stworzyć dobre CV.
Przećwiczyć pytania z rozmów kwalifikacyjnych związane
z kodowaniem.
Przećwiczyć przykładowe rozmowy.
Zbudować portfolio zawierające kilka aplikacji, by zademonstrować
swoje umiejętności.
Etap zdobycia pracy
Skontaktować się z osobami z mojego kręgu kontaktów.
Poinformować je, co umiem robić i czego szukam.
Zacząć składać podania o staż czy etat dla młodszych programistów.
Postarać się odpowiadać na dwie oferty dziennie.
Po rozmowach kwalifikacyjnych przemyśleć je, żeby określić,
nad czym jeszcze trzeba popracować.

Twój plan nie będzie na początku zbyt wyrafinowany, ale z czasem odkryjesz,
czego musisz się nauczyć i co musisz robić, a wtedy będziesz mógł go rozbudować.
To ważne, by mieć na początku jakiś rodzaj planu. Zawsze możesz go zmienić, dostosować do zmieniającej się sytuacji, ale jeśli w ogóle nie masz planu,
będziesz działał na oślep. I zapewne pojawi się wtedy frustracja, która może sprawić, że się poddasz.
W kolejnym rozdziale pomogę Ci dopracować plan. Omówimy umiejętności praktyczne, które musisz opanować, jeśli chcesz zostać programistą.
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