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Wi«cej projektów upad¯o z powodu braku czasu w kalendarzu niŠ z wszystkich innych powodów razem wzi«tych. Dlaczego w¯aŁnie ten powód jest
tak cz«sty?
Po pierwsze, nasze techniki szacowania s§ wyj§tkowo s¯abej jakoŁci.
Przede wszystkim, wyraŠaj§ one ciche (i niczym nieuzasadnione) za¯oŠenie, Še wszystko uda si« zrealizowaú bez problemów.
Po drugie, nasze techniki szacowania ch«tnie mieszaj§ poj«cia pracy
i post«pu, ukrywaj§c w ten sposób nies¯uszne za¯oŠenie, Še pracownik i miesi§c s§ poj«ciami wymiennymi.
Po trzecie, poniewaŠ nie jesteŁmy pewni poprawnoŁci naszych szacunków, kadrze zarz§dzaj§cej cz«sto brakuje tego wspania¯ego uporu szefa
restauracji Antoine.
Po czwarte, post«py projektu s§ zazwyczaj s¯abo monitorowane. Techniki, które dobrze si« sprawdzi¯y w innych dziedzinach inŠynierskich i dlatego s§ w nich stosowane rutynowo, w przypadku inŠynierii oprogramowania uznawane s§ za radykalne innowacje.
Po pi§te, w przypadku zauwaŠenia opóŞnieĮ w harmonogramie ca¯kowicie naturaln§ (i tradycyjn§) reakcj§ jest dodanie do zespo¯u nowych
programistów. Powoduje to tylko ci§g¯e pogarszanie si« sytuacji i przypomina próby gaszenia ognia benzyn§. Wi«kszy ogieĮ wymaga uŠycia wi«kszej iloŁci benzyny, a powtarzaj§cy si« w ten sposób cykl prowadzi prosto
do katastrofy.
Monitorowanie post«pów b«dzie tematem jednego z rozdzia¯ów, teraz
przyjrzyjmy si« innym aspektom tego problemu.

OPTYMIZM
Wszyscy programiŁci s§ optymistami. Byú moŠe nowoczesna forma magii
przyci§ga do siebie osoby, które wierz§ w szcz«Łliwe zakoĮczenia i WróŠki
Z«buszki. Byú moŠe setki powodów do frustracji odstrasza wszystkich tych,
którzy ca¯kowicie koncentruj§ si« na osi§gni«ciu celu. Byú moŠe wynika
to z tego, Še komputery s§ jeszcze ca¯kiem m¯ode, programiŁci s§ jeszcze
m¯odsi, a m¯odzieŠ zawsze promienieje optymizmem. NiezaleŠnie od tego,
jak dzia¯a ten mechanizm selekcji, w jego wyniku pojawiaj§ si« takie stwierdzenia jak: „Tym razem na pewno zadzia¯a” albo „W¯aŁnie znalaz¯em
ostatni b¯§d”.
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A zatem pierwsze fa¯szywe za¯oŠenie stanowi§ce podstaw« harmonogramów tworzonych systemów programistycznych brzmi: Wszystko pójdzie
jak naleŠy, czyli kaŠde zadanie zajmie tylko tyle czasu ile „powinno” zaj§ú.
Taka powszechnoŁú optymizmu wŁród programistów zas¯uguje na coŁ
wi«cej niŠ tylko pobieŠn§ analiz«. Dorothy Sayers w swojej doskona¯ej
ksi§Šce The Mind of the Maker dzieli dzia¯ania kreatywne na trzy etapy:
pomys¯u, implementacji i interakcji. Oznacza to, Še ksi§Ška, komputer
lub program powstaje najpierw jako konstrukcja idealna, stworzona poza czasem i przestrzeni§, ale w umyŁle jej autora kompletna i doskona¯a.
Nast«pnie jest realizowana w czasie i przestrzeni za pomoc§ pióra, atramentu i papieru albo przewodów, krzemu i Šelaza. Taka kreacja zostaje
ukoĮczona, gdy ktoŁ przeczyta ksi§Šk«, skorzysta z komputera albo uruchomi program, wchodz§c tym samym w interakcj« z umys¯em twórcy.
Taki opis, którego Sayers uŠywa nie tylko do objaŁnienia ludzkiej
kreatywnoŁci, ale teŠ chrzeŁcijaĮskiej doktryny Trójcy ŀwi«tej, przyda si«
w naszym aktualnym zadaniu. W przypadku ludzkich twórców róŠnych
rzeczy niedoskona¯oŁci i niespójnoŁci naszych idei staj§ si« widoczne podczas ich implementowania. Oznacza to, Še pisanie, eksperymentowanie,
„úwiczenie” s§ bardzo waŠnymi elementami dla teoretyka.
W wielu dzia¯aniach kreatywnych medium ich realizacji jest trudne
do opanowania. Drewno si« ¯amie, farby brudz§, a uk¯ady elektryczne si«
przepalaj§. Takie fizyczne ograniczenia stosowanego medium sprawiaj§,
Še nie wszystkie idee moŠna za ich pomoc§ wyraziú, a na dodatek tworz§
nieoczekiwane problemy podczas implementowania.
Sama implementacja teŠ wymaga czasu i pracy, co wynika zarówno
z wykorzystania fizycznego medium, jak i z niedopasowania samych idei.
Zazwyczaj win« za wi«kszoŁú problemów z implementacj§ zrzucamy na
fizyczne medium. Po prostu medium nie jest „nasze” w ten sposób, w jaki
„nasze” s§ idee, a duma zawsze wp¯ywa na nasze oceny.
Programowanie komputerów to jednak praca z niezwykle plastycznym
medium. ProgramiŁci tworz§ wy¯§cznie za pomoc§ w¯asnych myŁli, stosuj§c
same idee oraz ich niezwykle elastyczne reprezentacje. Z powodu tak
wielkiej plastycznoŁci uŠywanego medium oczekujemy niemalŠe ca¯kowitego braku k¯opotów przy implementowaniu. To w¯aŁnie z tego wynika
nasz nieod¯§czny optymizm. Niestety nasze idee nie s§ idealne, a zatem
powstaj§ b¯«dy podczas implementowania. To z kolei oznacza, Še nasz
optymizm jest nieuzasadniony.
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W przypadku pojedynczego zadania za¯oŠenie, Še uda si« je zrealizowaú bez problemów, ma probabilistyczny wp¯yw na ca¯y harmonogram.
RzeczywiŁcie wszystko moŠe pójŁú zgodnie z planem, poniewaŠ prawdopodobieĮstwo opóŞnienia w danym zadaniu ma pewien rozk¯ad, w którym
moŠna wyznaczyú prawdopodobieĮstwo wyst§pienia „braku opóŞnienia”. Niestety duŠe projekty programistyczne sk¯adaj§ si« z wielkiej liczby zadaĮ, z których cz«Łú musi byú wykonywana sekwencyjnie. W takich
warunkach prawdopodobieĮstwo, Še Šadne z nich nie b«dzie mia¯o opóŞnieĮ, jest bardzo niskie.

OSOBOMIESIkC
Kolejnym groŞnym sposobem myŁlenia jest stosowanie samej jednostki
wykonywanej pracy podczas szacowania oraz przygotowywania harmonogramu: osobomiesi§ca. RzeczywiŁcie koszt tworzenia oprogramowania
moŠna wyraziú jako iloczyn liczby pracowników i liczby przepracowanych
miesi«cy. Nie dotyczy to jednak post«pów. Oznacza to, Še osobomiesi§c stosowany jako jednostka miary wielkoŁci poszczególnych zadaĮ jest bardzo niebezpiecznym i podstªpnym mitem. Sugeruje, Še pracownicy i miesi§ce s§ wartoŁciami wymiennymi.
Pracownicy i miesi§ce staj§ si« wartoŁciami wymiennymi jedynie, gdy
dane zadanie moŠna podzieliú pomi«dzy wielu pracowników, nie wymagaj§c od nich Šadnej komunikacji (rysunek 2.1). Takie podejŁcie sprawdza
si« przy m¯óceniu pszenicy lub zbieraniu bawe¯ny, ale w przypadku programowania systemów zupe¯nie nie ma zastosowania.

Rysunek 2.1. Czas a liczba pracowników — zadanie doskonale podzielne
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JeŠeli zadania nie da si« podzieliú, na przyk¯ad z powodu ograniczeĮ
wynikaj§cych z sekwencji prac, to przypisanie do niego dodatkowych pracowników nie b«dzie mia¯o wp¯ywu na harmonogram (rysunek 2.2). Urodzenie dziecka zajmuje zawsze dziewi«ú miesi«cy, niezaleŠnie od tego, ile
kobiet zostanie przydzielonych do tego zadania. Wiele zadaĮ programistycznych ma taki w¯aŁnie charakter, co wynika z sekwencyjnej natury
debugowania.

Rysunek 2.2. Czas a liczba pracowników — zadanie niepodzielne

W przypadku zadaĮ, które moŠna podzieliú, ale wymagaj§ one komunikacji pomi«dzy poszczególnymi zadaniami cz§stkowymi, do iloŁci pracy
koniecznej do wykonania trzeba doliczyú jeszcze prac« zwi§zan§ z sam§
komunikacj§. Oznacza to, Še najlepszy efekt, jaki moŠna uzyskaú, b«dzie
zawsze gorszy od prostej zamiany pracowników na miesi§ce (rysunek 2.3).
Dodatkowe obci§Šenia zwi§zane z komunikacj§ moŠna podzieliú na
dwie kategorie: nauk« oraz wymian« informacji. KaŠdy z pracowników
musi nauczyú si« korzystaú ze stosowanej technologii, poznaú cele ca¯ego
przedsi«wzi«cia, ogóln§ strategi« oraz plan pracy. Takiej nauki nie da si«
podzieliú na mniejsze cz«Łci, a zatem ta kategoria obci§Šenia powoduje
wzrost nak¯adu pracy rosn§cy liniowo wraz ze wzrostem liczby pracownikówI.
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Rysunek 2.3. Czas a liczba pracowników
— podzielne zadanie wymagaj§ce komunikacji

Druga kategoria, czyli wymiana informacji, jest znacznie gorsza. JeŠeli
kaŠda cz«Łú zadania musi byú koordynowana z pozosta¯ymi cz«Łciami,
to wymagany nak¯ad pracy roŁnie zgodnie ze wzorem: n(n –1)/2. Trzech
pracowników wymaga trzykrotnie intensywniejszej komunikacji dwustronnej niŠ dwóch. Czterech wymaga juŠ szeŁciokrotnie wi«cej komunikacji dwustronnej. Co wi«cej, jeŠeli konieczne s§ konferencje mi«dzy
trzema, czterema lub wi«ksz§ liczb§ pracowników w celu wspólnego rozwi§zywania problemów, to sprawy komplikuj§ si« jeszcze bardziej. Dodatkowe nak¯ady zwi§zane z komunikacj§ mog§ ca¯kowicie zanegowaú
zyski wynikaj§ce z podzia¯u zadania, przez co znajdziemy si« w sytuacji
przedstawionej na rysunku 2.4.
Tworzenie systemów programowych to jednoznacznie zadanie systemowe i jako takie wymaga obs¯uŠenia wielu powi§zaĮ. Oznacza to, Še
nak¯ady na komunikacj« s§ bardzo wysokie i potrafi§ szybko zdominowaú
czas wykonania poszczególnych zadaĮ, nawet po ich podzieleniu. W takiej
sytuacji dodanie nowych pracowników zamiast skracaú, b«dzie wyd¯uŠaú
harmonogram prac.
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Rysunek 2.4. Czas a liczba pracowników
— zadanie ze z®oŠonymi zaleŠnoŁciami wzajemnymi

TESTY SYSTEMOWE
Debugowanie komponentów i testy systemowe to cz«Łci harmonogramu,
które s§ najbardziej ograniczane przez koniecznoŁú utrzymania sekwencji
prac. Co wi«cej, czas wymagany do ich wykonania uzaleŠniony jest od
liczby i skomplikowania wykrytych b¯«dów. Teoretycznie takich b¯«dów
nie powinno byú wcale. Z powodu naszego optymizmu zazwyczaj oczekujemy, Še ogólnie b¯«dów b«dzie mniej, niŠ jest ich w rzeczywistoŁci.
W zwi§zku z tym testowanie jest najgorzej zaplanowanym etapem tworzenia oprogramowania.
Przez wiele lat, z sukcesem, stosowa¯em poniŠsz§ ogóln§ regu¯« planowania harmonogramu prac dla zadania programowego:
1/3 to planowanie
1/6 to tworzenie kodu
1/4 to testy komponentów i wczesne testy systemowe
1/4 to testy systemowe, gdy gotowe s§ juŠ wszystkie komponenty
W kilku punktach róŠni si« to od konwencjonalnego przygotowywania
harmonogramu:
x Cz«Łú przeznaczona na planowanie jest wi«ksza niŠ normalnie
stosowana. Mimo to i tak czasu z ledwoŁci§ wystarcza
na przygotowanie szczegó¯owej i porz§dnej specyfikacji.
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Jest teŠ ca¯kowicie niewystarczaj§ca, jeŠeli chcielibyŁmy
przeprowadziú badania i úwiczenia w nowych technikach.
x Po®owa harmonogramu jest zwi§zana z debugowaniem gotowego
kodu i jest to wartoŁú zdecydowanie wi«ksza niŠ normalnie
stosowana.
x Cz«Łú, która jest naj¯atwiejsza do oszacowania, czyli tworzenie
kodu, otrzyma¯a zaledwie jedn§ szóst§ ca¯oŁci czasu.
Kontroluj§c konwencjonalnie planowane projekty, zauwaŠy¯em, Še
zaledwie kilka z nich przeznacza¯o po¯ow« harmonogramu na testowanie,
ale niemal we wszystkich, w rzeczywistoŁci, po¯ow« czasu zajmowa¯o testowanie. W wielu z tych projektów prace post«powa¯y zgodnie z harmonogramem do momentu rozpocz«cia testów systemowychII.
B¯§d polegaj§cy na nieprzydzieleniu odpowiedniej iloŁci czasu na testy,
w szczególnoŁci na testy systemowe, ma katastrofalne skutki. PoniewaŠ
takie opóŞnienie pojawia si« pod koniec ca¯ego harmonogramu, niemal
do samego koĮca nikt nie ma poj«cia, Še projekt ma jakiekolwiek k¯opoty.
Z¯e wieŁci przekazywane tak póŞno i bez ostrzeŠenia s§ niezwykle deprymuj§ce zarówno dla klientów, jak i dla kadry zarz§dzaj§cej.
Co wi«cej, opóŞnienia pojawiaj§ce si« na tym etapie zazwyczaj maj§
powaŠne reperkusje zarówno finansowe, jak i psychologiczne. Projekt ma
pe¯n§ obsad«, a zatem koszt kaŠdego dnia prac jest maksymalny. Co waŠniejsze, tworzone oprogramowanie powinno stanowiú wsparcie dla innych dzia¯ów firmy (dostawy komputerów, prace w nowych oddzia¯ach
i inne) i takie pochodne koszty opóŞnienia mog§ byú bardzo wysokie, poniewaŠ inni spodziewaj§ si« teraz otrzymaú gotowe oprogramowanie.
I rzeczywiŁcie, takie pochodne koszty opóŞnienia mog§ szybko przewyŠszyú wszystkie pozosta¯e. Z tego powodu bardzo waŠne jest, Šeby
w pierwotnym harmonogramie przeznaczyú odpowiednio duŠo czasu na
testy systemowe.

SZACOWANIE TCHÓRZLIWE
ZauwaŠ, Še w przypadku programisty, jak w przypadku kucharza, naciski
ze strony prze¯oŠonego mog§ wp¯ywaú na planowany czas wykonania zadania, ale nie b«d§ mia¯y wp¯ywu na czas faktycznego ukoĮczenia. Przygotowywanie omletu, który zgodnie z planem ma byú gotowy w dwie minuty,
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moŠe post«powaú zgodnie z harmonogramem. JeŠeli jednak po dwóch
minutach nie b«dzie gotowy, to klient ma dwie moŠliwoŁci: albo poczekaú, albo zjeŁú surowe jajka. Klienci czekaj§cy na swoje oprogramowanie
maj§ podobny wybór.
Kucharz moŠe jeszcze podnieŁú temperatur«. W efekcie zazwyczaj powstaje omlet ca¯kowicie niejadalny — przypalony z do¯u, a surowy z góry.
Nie s§dz«, by menedŠerowie oprogramowania mieli mniej odwagi
i niez¯omnoŁci od kucharzy, podobnie jak inni menedŠerowie prowadz§cy projekty inŠynierskie. Niestety Şle przygotowane harmonogramy,
które dopasowywane s§ do daty wyznaczonej przez zleceniodawc«, w naszej branŠy pojawiaj§ si« znacznie cz«Łciej niŠ w innych dzia¯ach inŠynierskich. Niezwykle trudno jest przygotowaú powaŠn§ obron« swojego planu,
ryzykuj§c przy tym utrat« pracy, szczególnie gdy taki plan nie zosta¯ zbudowany z wykorzystaniem Šadnej solidnej metody, do dyspozycji mieliŁmy tylko niewiele danych, a poparty jest jedynie ogólnymi odczuciami
menedŠerów.
OczywiŁcie potrzeba nam tutaj dwóch rozwi§zaĮ. Musimy przygotowaú i opublikowaú wskaŞniki produktywnoŁci, wskaŞniki wykrywalnoŁci
b¯«dów, regu¯y szacowania i tym podobne. Ca¯a nasza branŠa moŠe tylko
zyskaú, jeŠeli takie informacje stan§ si« publicznie dost«pne.
Do czasu, aŠ szacowanie b«dzie mog¯o byú realizowane na tak solidnej podstawie, menedŠerowie musz§ usztywniú swoje karki i broniú przygotowanych przez siebie szacunków, maj§c pewnoŁú, Še ich niepoparte
niczym odczucia i tak s§ znacznie lepsze od szacowania Šyczeniowego.

POWTARZALNE KATASTROFY
HARMONOGRAMÓW
Co naleŠy zrobiú, jeŠeli w waŠnym projekcie programistycznym nie da
si« dotrzymaú harmonogramu? OczywiŁcie zatrudniú wi«cej ludzi! Jak
widaú na rysunkach od 2.1 do 2.4, takie podst«powanie nie zawsze jest
prawdziw§ pomoc§.
Przyjrzyjmy si« pewnemu przyk¯adowiIII. Za¯óŠmy, Še do zadania szacowanego na dwanaŁcie osobomiesi«cy przydzielono trzech pracowników
na cztery miesi§ce. Zdefiniowano teŠ cztery mierzalne kamienie milowe
oznaczone A, B, C i D, które zosta¯y zaplanowane na koniec kaŠdego
miesi§ca (rysunek 2.5).
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Rysunek 2.5.

Za¯óŠmy teraz, Še pierwszy z kamieni milowych uda¯o si« osi§gn§ú
dopiero po up¯ywie dwóch miesi«cy (rysunek 2.6). Jakie decyzje moŠe
podj§ú w takiej sytuacji menedŠer?
1. Za¯oŠyú, Še zadanie musi zostaú wykonane w zaplanowanym czasie.
Zak¯ada si« zatem, Še tylko pierwsza cz«Łú ca¯ego zadania zosta¯a
Şle oszacowana, czyli rysunek 2.6 ca¯kiem dobrze przedstawia aktualn§ sytuacj«. Wówczas pozostaje jeszcze dziewi«ú osobomiesi«cy
prac i tylko dwa miesi§ce na ich wykonanie, czyli po cztery i pó¯
osoby na kaŠdy z miesi«cy. Oznacza to, Še do trzyosobowego zespo¯u trzeba dodaú jeszcze dwóch pracowników.

Rysunek 2.6.
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2. Za¯oŠyú, Še zadanie musi zostaú wykonane w zaplanowanym czasie.
Zak¯ada si« teŠ, Še ca¯oŁú planu zosta¯a oszacowana za nisko, a zatem
aktualn§ sytuacj« lepiej opisuje rysunek 2.7. W tej sytuacji pozostaje do wykonania jeszcze osiemnaŁcie osobomiesi«cy prac, czyli
potrzeba nam dziewi«ciu pracowników. Oznacza to, Še do trzyosobowego zespo¯u trzeba dodaú jeszcze szeŁciu pracowników.

Rysunek 2.7.

3. Zmieniú ca¯y harmonogram. Bardzo podoba mi si« rada P. Fagga
— doŁwiadczonego inŠyniera, który mówi¯: „Nie akceptuj ma¯ych
poŁlizgów”. Oznacza to, Še w nowym harmonogramie trzeba zaplanowaú doŁú czasu, aby mieú pewnoŁú, Še prace zostan§ przeprowadzone rzetelnie i dok¯adnie, tak Šeby nie trzeba by¯o dokonywaú
kolejnych korekt.
4. Zmniejszyú wielkoŁú zadania. W praktyce zadania i tak s§ redukowane, gdy tylko zauwaŠone zostan§ opóŞnienia. JeŠeli pochodne
koszty opóŞnieĮ s§ bardzo wysokie, to jest to jedyne akceptowalne
rozwi§zanie. MenedŠer ma zatem do wyboru formalne zmniejszenie
zadania, korekt« harmonogramu albo ciche obserwowanie, jak zadanie zostaje ograniczone przez pospieszne projektowanie i niepe¯ne testy.
W pierwszych dwóch przypadkach upieranie si«, Še niezmienione zadanie moŠe zostaú zrealizowane w cztery miesi§ce, to prosta droga do katastrofy. Przyjrzyjmy si« efektom regeneracyjnym, na przyk¯ad dla pierwszego
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rozwi§zania (rysunek 2.8). Dwóch nowych pracowników, niezaleŠnie od
tego, jak b«d§ kompetentni i jak szybko zostan§ pozyskani dla projektu,
b«dzie wymaga¯o wdroŠenia w tematyk« zadania przez jednego z doŁwiadczonych programistów. JeŠeli zajmie to jeden miesi§c, to znaczy, Še trzy
osobomiesi§ce zostan§ zuŠyte na prace niezwi§zane z pierwotnym harmonogramem. Co wi«cej, zadanie, które pocz§tkowo podzielono na trzy cz«Łci,
teraz musi zostaú podzielone na pi«ú. A to oznacza, Še cz«Łú wykonanych
juŠ prac zostanie stracona, natomiast wyd¯uŠona musi zostaú faza testów
systemowych. A zatem pod koniec trzeciego miesi§ca do przepracowania zostanie jeszcze siedem osobomiesi«cy, podczas gdy dost«pnych b«dziemy mieli jeden miesi§c i pi«ciu przeszkolonych pracowników. Z rysunku 2.8 wynika, Še projekt b«dzie mia¯ takie samo opóŞnienie, jakie mia¯by
bez dodawania do zespo¯u dodatkowych pracowników (rysunek 2.6).

Rysunek 2.8.

Aby mieú nadziej« na zakoĮczenie prac w cztery miesi§ce, bior§c pod
uwag« sam czas szkolenia i nie uwzgl«dniaj§c koniecznoŁci ponownego
podzia¯u zadaĮ oraz dodatkowych testów systemowych, pod koniec drugiego miesi§ca powinniŁmy dodaú do zespo¯u czterech, a nie dwóch pracowników. Chc§c teŠ pokryú nak¯ady zwi§zane z ponownym podzia¯em
i dodatkowymi testami, naleŠa¯oby rozwaŠyú dodanie do zespo¯u kolejnych
osób. W takiej sytuacji powstanie jednak zespó¯ sk¯adaj§cy si« przynajmniej z siedmiu osób, a nie tylko z trzech. W zwi§zku z tym organizacja
zespo¯u oraz podzia¯ zadaĮ stanowi§ zupe¯nie inny rodzaj problemu.
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Prosz« zauwaŠyú, Še pod koniec trzeciego miesi§ca sprawy wygl§daj§
bardzo Şle. Pierwszy etap prac nie zosta¯ ukoĮczony mimo wzmoŠonych
wysi¯ków menedŠerskich. Bardzo mocna jest pokusa powtórzenia ca¯ego
cyklu przez dodanie do zespo¯u kolejnych pracowników. To czyste szaleĮstwo.
To wszystko jest prawd§ przy za¯oŠeniu, Še tylko pierwszy etap prac
zosta¯ Şle zaplanowany. JeŠeli po jego ukoĮczeniu przyjmiemy rozs§dne
za¯oŠenie, Še ca¯oŁú harmonogramu by¯a zbyt optymistyczna, tak jak na
rysunku 2.7, to potrzebnych b«dzie szeŁciu dodatkowych pracowników
tylko po to, aby zrealizowaú pierwotne zadanie. Obliczenie czasu potrzebnego na szkolenie, ponowny podzia¯ prac i testy systemowe pozostawiam jako úwiczenie dla czytelnika. Bez w§tpienia taka samonap«dzaj§ca si« katastrofa nie pozostanie bez wp¯ywu na jakoŁú produktu, który
zostanie dostarczony póŞniej, niŠ to by nast§pi¯o w przypadku korekty
harmonogramu i pozostaniu przy pierwotnym, trzyosobowym zespole.
Nadmiernie upraszczaj§c, moŠemy tu zdefiniowaú prawo Brooka:
Dodawanie pracowników do opóŞnionego projektu tylko zwiªksza opóŞnienie.
W ten sposób chc« zdemitologizowaú osobomiesi§c. Liczba miesi«cy
trwania projektu zaleŠy od wielu ograniczeĮ sekwencyjnych. Maksymalna liczba pracowników uzaleŠniona jest od liczby niezaleŠnych od siebie
zadaĮ podrz«dnych. Na podstawie tych dwóch wskaŞników moŠna przygotowaú harmonogram wymagaj§cy mniejszej liczby pracowników, ale
wi«kszej liczby miesi«cy. (Jedynym ryzykiem jest przedawnienie si« produktu). Nie da si« jednak uzyskaú realizowalnego harmonogramu wymagaj§cego wi«kszej liczby osób, a mniejszej liczby miesi«cy. Wi«cej projektów programistycznych leg¯o w gruzach z powodu braku czasu niŠ z powodu
wszystkich innych przyczyn razem wzi«tych.
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V.A. Vyssotsky z laboratoriów Bell Telephone ocenia, Īe wielki projekt moĪe przetrwaü wzrost zatrudnienia do wielkoĞci 30 procent rocznie. Szybsze przyrosty utrudniają, a nawet uniemoĪliwiają ewolucjĊ najwaĪniejszych nieformalnych struktur oraz istniejących ĞcieĪek komunikacji, o których bĊdzie mowa w rozdziale 7. F.J. Corbat z MIT wskazuje, Īe wielki projekt musi liczyü siĊ z wymianą kadr na poziomie 20 procent rocznie, a nowi pracownicy muszą zostaü przeszkoleni i wáączeni w formalne struktury organizacji.
C. Portman z firmy International Computers Limited mówi: „Gdy wszystko juĪ dziaáa jak naleĪy i zostaáo odpowiednio zintegrowane, to masz przed sobą jeszcze cztery miesiące pracy”. Kilka innych sposobów podziaáu harmonogramu podawanych jest w: R.W. Wolverton, The Cost of Developing Large-Scale Software, „IEEE Trans, on Computers”, C-23, 6 (czerwiec 1974), str. 615 – 636.
Rysunki od 2.5 do 2.8 są dzieáem Jerry’ego Ogdina, który cytując moje przykáady z jednej z wczeĞniejszych publikacji tego rozdziaáu, znacznie poprawiá wczeĞniejsze ilustracje. J.L. Ogdin, The Mongolian Hordes versus Superprogrammer, „Infosystems” (grudzieĔ 1972), str. 20 – 23.
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