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MYŚLENIE ODWROTNE
Czym jest agile?
Większość naszych wielkich wynalazków i genialnych osiągnięć zawdzięczamy lenistwu,
czy to narzuconemu, czy dobrowolnemu. Umysł nasz lubi być karmiony, jak łyżeczką,
pomysłami innych ludzi, jeśli się go jednak pozbawi tej pożywki, zaczyna,
zrazu niechętnie, myśleć samodzielnie, a tego rodzaju myślenie, proszę pamiętać,
jest myśleniem oryginalnym i może przynieść bardzo cenne rezultaty.
Agatha Christie, Zatrute pióro

Szkoła przetrwania
Jestem wielkim fanem Beara Gryllsa, bohatera programu telewizyjnego emitowanego przez Discovery Channel — Ultimate Survival (polski tytuï: Szkoïa
przetrwania). Dzielny Bear, podróĝnik i byïy ĝoïnierz sïuĝb specjalnych SAS
21 (Special Air Service), uzbrojony jedynie w nóĝ, manierkÚ, krzesiwo i ubranie,
pokazuje, jak przetrwaÊ w absolutnie ekstremalnych warunkach. PamiÚtam
jeden z odcinków (wïaĂciwie chyba byï to pilot pierwszego sezonu), który byï
krÚcony w Górach Skalistych, w USA. Duĝe wraĝenie zrobiïa na mnie scena,
w której Bear schodziï w dóï rzeki (byïo moĝe z 9 metrów) samym Ărodkiem
wodospadu. JeĂli ktoĂ z Was widziaï ten odcinek, to wie, ĝe Bear pokonywaï go trochÚ „na raty”. Najpierw pierwszy etap — dojĂcie do wodospadu.
Potem drugi — zdobycie maïej póïki skalnej, oczywiĂcie niewidocznej ze
wzglÚdu na ogromnÈ masÚ lodowatej wody, wpadajÈcej wprost na Beara.
Kolejny moment to zejĂcie na póïkÚ skalnÈ, ale jak? Za pomocÈ drabinki
zrobionej z linek paralotni, na której nasz bohater wylÈdowaï na poczÈtku
programu. I wreszcie ostatni etap — skok z kilku metrów do ujĂcia rzeki. MyĂlÚ,
ĝe opisana scena „pokonywania wodospadu” bardzo dobrze pokazuje puïapkÚ, w jakÈ wpada wiÚkszoĂÊ z nas, stosujÈc dobrze znany wszystkim tzw. waterfall model (z ang. metodyka kaskadowa). Na pierwszy rzut oka wydaje nam siÚ,
ĝe nie ma innej drogi. Kiedy siÚ pokonuje wodospad, moĝna sobie przecieĝ
21 
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znacznie skróciÊ drogÚ, tym samym szybciej dotrzeÊ do zamierzonego celu.
Do kogoĂ, kto nie ma duĝego doĂwiadczenia w rozwijaniu oprogramowania,
taki argument moĝe faktycznie trafiaÊ. Opiera siÚ przecieĝ na bardzo logicznych
przesïankach — najpierw musimy wiedzieÊ, czego chce od nas klient (wymagania biznesowe), ĝebyĂmy mogli myĂleÊ o specyfikacji technicznej. Dopiero
kiedy juĝ mamy te dwa etapy za sobÈ, moĝemy rozpoczÈÊ prace architektoniczne i zajÈÊ siÚ dokumentacjÈ wybranych rozwiÈzañ. Gdy juĝ nam siÚ to uda,
wreszcie mekka! — upragnione pisanie kodu. Potem juĝ tylko testy, retesty i —
uwaga! — Wielki Finaï, czyli demonstracja efektów naszej pracy klientowi, który dostaje oponÚ zawieszonÈ na linie zamiast wymarzonej huĂtawki1.
Tak sobie myĂlÚ, ĝe gdybym ja, podobnie jak Bear Grylls, zostaï rzucony
na pastwÚ losu i musiaï przetrwaÊ w najdzikszych miejscach na Ăwiecie, na
pewno nie schodziïbym w dóï wodospadem. ZnajÈc moje fizyczne moĝliwoĂci, dodatkowo biorÈc pod uwagÚ fakt, ĝe nie sïuĝyïem w SAS 21, z pewnoĂciÈ poszukaïbym jakiejĂ innej drogi w dóï — niekoniecznie takiej, która
skazaïaby mnie na poïamanie sobie rÈk i nóg na Ăliskich kamieniach lub na
nabawienie siÚ hipotermii od lodowatej wody. Metody agile (z ang. zwinny)
to szybka droga do celu, która omija wodospad, bystrza i wszystko, co moĝe
siÚ zdarzyÊ po drodze.

Wodospad
Z powstaniem zwinnych metod tworzenia oprogramowania byïo trochÚ tak,
jak z powstaniem ĝycia na Ziemi. Ich podstawowe idee, wyznawane wartoĂci
i zasady ewoluowaïy wraz z dyscyplinÈ inĝynierii oprogramowania, a wiÚc
od poczÈtku jej istnienia (przeïom lat 50. i 60. XX w.). NiewÈtpliwym katalizatorem, który przyczyniï siÚ do ich rozwoju, byï Ăwiat tradycyjnych metod wytwórczych, które najpeïniej definiuje podejĂcie zwane kaskadowym (od ang.
waterfall). Polega na tym, ĝe aktywnoĂci projektowe realizowane sÈ liniowo
(sekwencyjnie) — pïynÈ niczym Nil, tworzÈc imponujÈce kaskady wodne (dwie
z nich majÈ postaÊ potÚĝnych wodospadów, nazywanych Ripon i Owena). Cykl
ĝycia projektu dzielony jest na okreĂlone fazy, które wzajemnie od siebie
zaleĝÈ. Najpierw ustalane sÈ potrzeby klienta (wymagania biznesowe), potem tïumaczy siÚ je na jÚzyk zrozumiaïy dla programistów (wymagania
funkcjonalne), ĝeby z kolei, na ich podstawie, moĝna byïo zaprojektowaÊ
1



http://www.projectcartoon.com/cartoon/32 (dostÚp: 23 wrzeĂnia 2014).
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okreĂlone rozwiÈzania techniczne (projekt systemu). Kolejna faza to implementacja wybranych rozwiÈzañ, które sÈ integrowane, testowane i utrzymywane (ang. maintenance) w wyniku wdroĝenia. ZwróÊcie uwagÚ na to, ĝe
kaĝda faza w tym podejĂciu stanowi domkniÚtÈ caïoĂÊ. Jej produkty wyjĂciowe (outputs) stanowiÈ wejĂcia (inputs) do fazy nastÚpnej, co pokazuje
rysunek 1.1.

Rysunek 1.1. Cykl kaskadowy projektu

Bardzo dobrze pamiÚtam problemy wynikajÈce ze stosowania metody
kaskadowej, z którymi sam, jako poczÈtkujÈcy kierownik projektu, musiaïem
siÚ kiedyĂ zmierzyÊ. Przede wszystkim doĂÊ szybko doszedïem do wniosku,
ĝe staïe wymagania w projekcie sÈ tak rzadkie jak oscarowe role u Arnolda
Schwarzeneggera. Wyobraěcie sobie sytuacjÚ, ĝe skoñczyliĂcie prace zwiÈzane z przygotowaniem niskopoziomowego projektu systemu (ang. Low
Level Design). Nagle dzwoni klient i mówi, ĝe chciaïby trochÚ rozbudowaÊ dwie
ostatnie funkcjonalnoĂci, o których rozmawialiĂcie piÚÊ dni temu, i dodatkowo
dorzuciÊ jednÈ nowÈ. Do dzisiaj myĂleliĂcie, ĝe wszystko jest pod kontrolÈ.
Nagle caïy Ăwiat wywraca siÚ do góry nogami, grawitacja nie dziaïa zgodnie
z powszechnym prawem ciÈĝenia, a czasoprzestrzeñ zakrzywia siÚ w nieprawdopodobny wrÚcz sposób. Scena ĝywcem wyjÚta z Incepcji Christophera
Nolana2. Chciaïoby siÚ wïamaÊ przez sen do ĂwiadomoĂci klienta i zaszczepiÊ
mu ideÚ cierpliwego czekania i „niewrzucania” nam dodatkowej roboty. Ale…
2

http://www.imdb.com/title/tt1375666/ (dostÚp: 23 wrzeĂnia 2014).
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nie ma sprawiedliwoĂci na tym Ăwiecie. Musimy kilka rzeczy przeprojektowaÊ,
przeplanowaÊ i staraÊ siÚ jakoĂ podnieĂÊ morale sfrustrowanego zespoïu.
Nie trzeba juĝ chyba dodawaÊ, jak bardzo takie „wrzutki” zwiÚkszajÈ koszty
prowadzonego projektu.
Kolejnym problemem, który napotkaïem przy okazji stosowania modelu
kaskadowego, jest formalne pozbawienie prawa gïosu naszego klienta w trakcie prowadzenia prac rozwojowych. Celowo napisaïem „formalne”, gdyĝ
klient i tak kontaktowaï siÚ z nami na wiele róĝnych sposobów i demonstrowaï
swoje widzimisiÚ. I nic nie mogliĂmy zrobiÊ. Nie pomagaïo alarmowanie o tym
problemie wyĝszego kierownictwa, które, jak jedna z pluszowych zabawek
stojÈcych przy wejĂciu do Smyka, natrÚtnie powtarzaïo: „Takie jest ĝycie! Dobrze wiesz, ĝe jest to nasz strategiczny partner (czytaj: dojna krowa) i musimy
to jakoĂ znieĂÊ. Gïowa do góry! NastÚpnym razem bÚdzie lepiej”. Nie byïo.
Model kaskadowy umoĝliwia róĝnego rodzaju „ucieczki” bïÚdów z jednej fazy do drugiej. Wyobraěcie sobie np., ĝe na etapie testów systemowych
nagle dowiadujecie siÚ, ĝe okreĂlone rozwiÈzanie zostaïo ěle zaprojektowane i musicie wróciÊ do wczeĂniejszej fazy, rozgrzebaÊ architekturÚ systemu,
zaimplementowaÊ odpowiednie poprawki, zrobiÊ testy i wdroĝyÊ zmiany na
Ărodowisko produkcyjne klienta. W tym momencie Wasze plany biorÈ w ïeb.
To jest trochÚ tak, jak z wyjazdem na weekendowy biwak na Mazury. Pakujemy siÚ: Ăpiwór, karimata, ubrania, rÚczniki (oczywiĂcie wszystko razy kilka,
chyba ĝe nie bierzemy ĝony i dzieci), buty, kosmetyczka, latarka, zapaïki, saperka, ïadowarka do telefonu, konserwy… Wreszcie wyjeĝdĝamy z Krakowa.
Nawet nam sprawnie poszïo, mimo ĝe jest piÈtek, siedemnasta. Jedziemy juĝ
okoïo dwóch godzin, nagle ĝona, patrzÈc bïÚdnym wzrokiem na przejeĝdĝajÈce sÈsiednim pasem auta, pyta: „Krzysiek, a namiot?”. Moĝecie sobie
wyobraziÊ, jaki jest dalszy ciÈg tej historii. Z modelem kaskadowym jest
podobnie. Im póěniej siÚ zorientujemy, ĝe nie mamy namiotu, tym wiÚcej
nas kosztuje powrót po niego.
W modelu kaskadowym nad sukcesem kaĝdej fazy czuwa osobny zespóï, który skupia ludzi o bardzo zbliĝonych kompetencjach. Na przykïad
za fazÚ wymagañ odpowiadajÈ analitycy biznesowi, analitycy systemowi
oraz inĝynierowie wymagañ. Na etapie projektowania pierwsze skrzypce
grajÈ projektanci i architekci. Póěniej do gry wchodzÈ programiĂci, którzy
implementujÈ przyjÚte wczeĂniej rozwiÈzania, a wyniki swoich prac przekazujÈ dalej testerom, którzy z kolei sprawdzajÈ, czy wszystko dziaïa zgodnie z wymaganiami, a wiÚc z tym, czym zajmowaï siÚ pierwszy zespóï. Jeĝeli
wszystko jest przetestowane, a znalezione bïÚdy poprawione, produkt trafia
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w rÚce wdroĝeniowców, a w nastÚpnej kolejnoĂci zespoïu zajmujÈcego siÚ
pracami utrzymaniowymi. Proces ten przypomina trochÚ ïañcuch pokarmowy, w którym mamy do czynienia z szeregiem róĝnych organizmów
ustawionych w takiej kolejnoĂci, ĝe kaĝdy z nich jest ěródïem poĝywienia dla
kolejnego. Na rysunku 1.2 bliĝej niezidentyfikowana roĂlina jest pokarmem
dla dĝdĝownicy, którÈ zjada ze smakiem na Ăniadanie maïy ĝóïwik, bÚdÈcy
niezïym obiadowym kÈskiem dla zmÚczonego lataniem orïa, wprost uwielbiajÈcego te opancerzone stwory. Mamy tu wiÚc i „zjadajÈcych”, i „zjadanych”.

Rysunek 1.2. Łańcuch pokarmowy

W modelu kaskadowym zespóï, który zbiera i analizuje wymagania, jest
pierwszym ogniwem ïañcucha projektowego. Wytwory jego prac (lista wymagañ klienta) sÈ „zjadane” przez zespóï projektantów („zjadajÈcych”), którzy
z kolei dostarczajÈ cennego poĝywienia (projekt systemu) zespoïom programistów. añcuszek ten zamyka siÚ na etapie, kiedy klient konsumuje „gotowy
produkt”. W przyrodzie ïañcuchy pokarmowe sÈ dïugie i wzajemnie poprzeplatane — tworzÈ sieci róĝnego rodzaju zaleĝnoĂci pokarmowych. I to
jest coĂ, czego nie bierze siÚ pod uwagÚ w podejĂciu kaskadowym. Tam
bowiem zakïada siÚ pïynne przejĂcie pomiÚdzy jednÈ fazÈ a drugÈ.
Model kaskadowy, przez surowe rozgraniczenie prac wykonywanych
przez róĝne zespoïy, powoduje rozmycie odpowiedzialnoĂci za rozwój
produktu. Kaĝdy zespóï skupia siÚ tylko na swojej dziaïce i w ĝaden sposób
nie czuje siÚ odpowiedzialny za to, co robi zespóï kolejny. Kaĝdy zamyka siÚ
25 
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w swoim silosie. Przypomina mi to pewnÈ historiÚ. Kilka lat temu byïem na
weselu u mojego znajomego. Nie wiem jak Wy, ale ja, delikatnie mówiÈc,
nie najlepiej znoszÚ wszelkiej maĂci zabawy weselne, które siÚ przy tej okazji
odbywajÈ. No, ale przecieĝ nie wypadaïo odmówiÊ. Gra byïa bardzo prosta.
Polegaïa na tym, ĝe goĂcie weselni — zarówno ci, którzy zgïosili siÚ dobrowolnie, jak i tacy jak ja, którzy dostali siÚ do zabawy z „ïapanki” — mieli
utworzyÊ koïo i kolejno podawaÊ sobie maïÈ ïyĝeczkÚ do herbaty. W tym
czasie zespóï pastwiï siÚ nad wesoïymi weselnikami, grajÈc skoczne „umpa…
umpa…”, od czasu do czasu robiÈc niespodziewane przerwy. I wïaĂnie te
„przerwy”, ni z gruchy ni z pietruchy, powodowaïy, ĝe czïowiek chciaï jak
najszybciej pozbyÊ siÚ tej okropnej ïyĝeczki i czym prÚdzej wcisnÈÊ jÈ w rÚce
sÈsiada. Jest to postawa, którÈ wyzwalaïa zasada tej zabawy, ĝe gdy tylko
muzyka przestaje graÊ, a ktoĂ zostanie z „problemem” w rÚku, wypada z gry.
Projekty w modelu kaskadowym przypominajÈ bardzo zabawÚ z ïyĝeczkÈ.
Kaĝdy zespóï chce jak najszybciej „wypchnÈÊ” to, co zrobiï, do sÈsiedniego
zespoïu — „Niech oni siÚ tym martwiÈ”. „To nie jest juĝ nasz problem”. Ile
razy sïyszeliĂcie takie hasïa w swoim projekcie? PamiÚtacie, jak nieraz dany
problem (bïÈd, poprawka) byï przerzucany miÚdzy programistami, testerami,
utrzymaniowcami lub osobami z obsïugi klienta? „Przecieĝ my zrobiliĂmy to
tak, jak byïo w wymaganiach, to ONI zawalili, nie MY!”. Albo: „MY tego nie
bÚdziemy naprawiaÊ, bo myĂmy tego nie robili, to ICH robota”. W modelu
kaskadowym poszczególne zespoïy przypominajÈ trochÚ monady, o których
mówiï Leibniz. Monady nie majÈ drzwi ani okien. SÈ Ăwiatem samym w sobie.
¿yjÈ w radykalnej separacji. Nie komunikujÈ siÚ, bo — uĝywajÈc metafory,
którÈ posïuĝyï siÚ niemiecki filozof — do tego potrzebne sÈ drzwi i okna3.
Winston Royce, który jako pierwszy w artykule Managing the Development of
Large Software System (1970) opisaï model kaskadowy, powiedziaï bardzo
ciekawÈ rzecz: „Podoba mi siÚ ten pomysï, ale jego implementacja jest ryzykowna i ma tendencjÚ do bïÚdów”4. Jest swoistym paradoksem, ĝe wiele
osób uwaĝa tego czïowieka za twórcÚ metodyki kaskadowej — czïowieka,
który widziaï w niej duĝe zagroĝenie.

3

Zob. F. Copleston, Historia filozofii, tïum. J. MarzÚcki, t. IV, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995, s. 299 – 300.
4
W. Royce, Managing the Development of Large Software System, Proceedings of
IEEE WESCON 26 (August): 1 – 9, http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/
Process/waterfall.pdf (dostÚp: 23 wrzeĂnia 2014).


26

Kup książkę

Poleć książkę

MYŚLENIE ODWROTNE

Pan Samochodzik i tworzenie oprogramowania
Metody agile powstaïy jako reakcja na zaïoĝenie, które od samego poczÈtku
byïo gïÚboko zakorzenione w inĝynierii oprogramowania: „proces tworzenia oprogramowania jest procesem, który niczym nie róĝni siÚ od procesu
produkcyjnego”. Jest linia produkcyjna, sÈ stanowiska robocze (maszynowe,
rÚczne lub mieszane), pogrupowane wedïug kolejnych operacji procesu
technicznego. Idea „linii produkcyjnej” w momencie powstania byïa alternatywnym rozwiÈzaniem wobec dotychczasowej produkcji rzemieĂlniczej i jej
utworzenie stanowiïo niekwestionowanÈ zasïugÚ amerykañskiego koncernu Ford. Inĝynierowie oprogramowania popeïnili jednak zasadniczy bïÈd,
próbujÈc przenieĂÊ ten pomysï na grunt projektów software’owych. Co gorsza,
na tym zaïoĝeniu osadzona zostaïa caïa dotychczasowa filozofia zarzÈdzania luděmi. Na czym ten bïÈd polegaï? Wyobraě sobie, Drogi Czytelniku, ĝe
awansowaïeĂ i zostaïeĂ kierownikiem projektu w zakïadzie Tomasza N.N.
(tytuïowy bohater ksiÈĝki Pan Samochodzik), któremu znudziïa siÚ juĝ praca
historyka sztuki, postanowiï wiÚc zaczÈÊ masowÈ produkcjÚ pokracznego
wehikuïu, zbudowanego na bazie rozbitego Ferrari 410 Superamerica. Jako menedĝer odpowiadasz za liniÚ produkcyjnÈ. Natychmiast eliminujesz wszystkie
pojawiajÈce siÚ defekty; jesteĂ wĂciekïy i nie tolerujesz bïÚdów popeïnianych przez pracowników, którzy obsïugujÈ liniÚ; traktujesz ich jak kolejny
trybik maszyny, który w razie potrzeby zawsze moĝna wymieniÊ na inny;
no i jesteĂ mistrzem wszelkich instrukcji — wszystko musi „tykaÊ” jak w szwajcarskim zegarku i na wszystko jest standardowa procedura. Aha, jeszcze
jedno: nie znosisz eksperymentów — nie ma czasu sprawdzaÊ, czy coĂ siÚ da
wykonywaÊ lepiej, czy nie, to nie jest przecieĝ Twoja rola.
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Takie podejĂcie faktycznie ma sens i sprawdza siÚ podczas pracy przy
linii produkcyjnej, np. samochodów. Ogromnym bïÚdem jest jednak próba
zaaplikowania tego modelu do projektów software’owych, w których kluczowÈ rolÚ odgrywa tzw. „czynnik ludzki”. To od stopnia zaangaĝowania
ludzi, ich kreatywnoĂci, umiejÚtnoĂci akceptowania problemów, radzenia
sobie z konfliktami, zdolnoĂci komunikacji, pracy w grupie zaleĝy sukces
danego projektu. Stosowanie mechanizmów zaczerpniÚtych ze Ăwiata produkcji moĝe prowadziÊ do postaw zupeïnie odwrotnych — stïumienia inicjatywy, braku odwagi w wyraĝaniu swoich opinii i pomysïów, chowania siÚ
do „kryjówek”, z których nie trzeba siÚ zbytnio wychylaÊ, ĝeby przeĝyÊ kolejny dzieñ w pracy.

Ludzie z kryjówek
Poniewaĝ prywatnie zawsze byïem i dalej jestem „fanatykiem” filozofii w kaĝdym wydaniu, przytoczÚ krótki fragment MyĂlenia wedïug wartoĂci ks. Józefa
Tischnera (na pewno kojarzycie jego kultowÈ juĝ dzisiaj FilozofiÚ po góralsku5,
jeĂli nie — polecam!):
Czïowiek w kryjówce chroni siÚ przed Ăwiatem i przed innymi. PrzyszïoĂÊ
nie obiecuje czïowiekowi nic wielkiego, pamiÚÊ przeszïoĂci podsuwa mu przed
oczy same doznane poraĝki, przestrzeñ nie zaprasza do ĝadnego ruchu. Wprawdzie w kryjówce nadzieja nie znika bez reszty, tylko maleje, ale maleje do tego
stopnia, ĝe staje siÚ jedynie nadziejÈ przetrwania6.
Styl zarzÈdzania, który próbuje odzwierciedlaÊ Ăwiat produkcji, „spycha” czïonków zespoïów projektowych wïaĂnie do „kryjówek”. Zauwaĝcie,
w ilu projektach, w których sami uczestniczyliĂcie, mieliĂcie do czynienia
z sytuacjÈ, gdy kierownik zawsze braï sprawy w swoje rÚce w obawie o Wasze
kompetencje. Wspóïpracowaïem kiedyĂ z firmÈ, w której spotkaïem siÚ z doĂÊ
komicznÈ sytuacjÈ, a przypominaïa mi ona dawne dziaïania Gïównego UrzÚdu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk cenzurujÈcego publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne w PRL-u. Kaĝdy e-mail, który Scrum Master lub lider
techniczny wysyïaï do klienta, musiaï byÊ wczeĂniej wnikliwie przeanalizowany i autoryzowany przez kierownika projektu. Z aptekarskÈ wrÚcz „precyzjÈ”



5

J. Tischner, Historia filozofii po góralsku, Znak, Kraków 1997.

6

J. Tischner, MyĂlenie wedïug wartoĂci, Znak, Kraków 2000, s. 412 – 413.
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kierownik studiowaï kaĝdÈ wiadomoĂÊ, która wychodziïa poza firmÚ, i nanosiï
kluczowe — jak twierdziï — poprawki. KiedyĂ zapytaïem go, dlaczego to robi.
Szybko dostaïem odpowiedě, ĝe jego ludzie nie majÈ wyczucia tzw. „kwestii
politycznych”, wiÚc nie bÚdzie z tego wzglÚdu ryzykowaï utraty kontraktu
z klientem, który jest jego jedynÈ „dojnÈ krowÈ”. Niestety, nie byïem w stanie go przekonaÊ, ĝe w ten sposób zabija inicjatywÚ w zespole i — w efekcie
— ksztaïtuje mentalnoĂÊ „ludzi z kryjówek”, którzy wczeĂniej czy póěniej
przejdÈ do defensywy i przestanÈ wykazywaÊ jakÈkolwiek wolÚ twórczego
dziaïania. Bo, koniec koñców, po co podejmowaÊ takie dziaïanie, skoro
zawsze istnieje ryzyko, ĝe moĝe siÚ to ěle skoñczyÊ dla projektu?
Innym powaĝnym bïÚdem menedĝerów wychowanych w Ăwiecie produkcji jest zabijanie indywidualnoĂci. Przez „indywidualistÚ” rozumiem
osobÚ majÈcÈ swoje zdanie, kreatywnÈ, patrzÈcÈ na problemy, które wczeĂniej czy póěniej pojawiÈ siÚ w projekcie, zawsze w sposób nowatorski i inny
od wszystkich proponowanych. Nie chodzi mi jednak o „artystÚ”, który pojawia siÚ w pracy, kiedy chce, a gdy juĝ przyjdzie, to wszystko, co robi, traktuje
jako Ărodek do samopodniety. ObecnoĂÊ tego rodzaju ludzi w zespole projektowym jest bardzo destruktywna i trzeba dobrze siÚ zastanowiÊ, zanim zatrudnimy takich „gagatków” do pracy w naszej firmie. Dla kierownika, który swojÈ
inspiracjÚ czerpie z linii produkcyjnej, programista-indywidualista jest tylko
ěródïem problemów. Tymczasem to czÚsto wyjÈtkowoĂÊ decyduje o sukcesie
danego przedsiÚwziÚcia. Ten, kto oglÈdaï film LĂnienie Stanleya Kubricka,
z rewelacyjnÈ rolÈ Jacka Nicholsona, z pewnoĂciÈ wie, o czym mówiÚ7.
OstatniÈ rzeczÈ, o której chciaïbym wspomnieÊ w kontekĂcie tradycyjnego
stylu zarzÈdzania, jest koncentracja na realizacji zadañ. W zarzÈdzaniu wzorujÈcym siÚ na produkcji samochodów nie ma czasu na myĂlenie o tym, jak
coĂ zrobiÊ. Zadania muszÈ byÊ wykonywane mechanicznie, ĝeby ze wszystkim
zdÈĝyÊ na czas. Tymczasem w projektach software’owych tak siÚ nie da.
OczywiĂcie wszyscy o tym wiemy, niemniej czÚsto jest tak, ĝe kiedy juĝ dostaniemy projekt do rÚki, rzucamy siÚ w wir pracy, najczÚĂciej nie majÈc
odpowiedniej iloĂci czasu na planowanie, analizÚ nowych metod i technologii, na szkolenia, czytanie fachowych ksiÈĝek, na wspólne dyskusje o problemach. W ubiegïym roku miaïem przyjemnoĂÊ wspóïpracowaÊ z firmÈ,
która „programowaïa na odlegïoĂÊ” dla niemieckiego zleceniodawcy — duĝej
korporacji z, wydawaïoby siÚ, uporzÈdkowanÈ strukturÈ i tzw. „dojrzaïym
ïadem organizacyjnym”. Jednym z zadañ, do których zostaïem zatrudniony,
7

http://www.imdb.com/title/tt0081505/ (dostÚp: 23 wrzeĂnia 2014).
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byïo usprawnienie procesów szacowania parametrów projektu. Chodziïo o to,
ĝeby nauczyÊ ludzi przygotowywaÊ WBS-a (ang. Work Breakdown Structure),
odpowiednio definiowaÊ zadania projektowe, a takĝe wdroĝyÊ jednÈ z technik
estymacyjnych. PoczÈtkowo wszystko szïo jak po maĂle. Zespóï z Polski bardzo
szybko siÚ wdroĝyï. Wspólnie przygotowaliĂmy kilka arkuszy estymacyjnych
do wczeĂniej zïoĝonych zamówieñ. I tu zaczÚïy siÚ schody. Nasi niemieccy
koledzy nie mogli zrozumieÊ, dlaczego w wycenie uwzglÚdniliĂmy analizÚ
rozwiÈzañ architektonicznych, czas spÚdzony na telekonferencjach, a takĝe
zrobienie prototypu sprawdzajÈcego jedno z moĝliwych rozwiÈzañ. Ta firma w ogóle nie braïa pod uwagÚ, ĝe zanim coĂ zrobimy, musimy najpierw siÚ
zastanowiÊ, jak to zrobiÊ. SpotkaÊ siÚ, pogadaÊ, pomyĂleÊ nad rozwiÈzaniem.
Nie da siÚ ludzi podpiÈÊ do klawiatury i kazaÊ im pisaÊ kod.

Wychodzenie z kryjówki
Agile to rodzina metod, które pomagajÈ ludziom zarzÈdzanym wedïug reguï linii produkcyjnej wyjĂÊ z kryjówek.
Kryjówka ma jakiĂ próg, który trzeba przekroczyÊ. Próg znaczy koniec kryjówki i poczÈtek nowej przestrzeni. JeĂli siÚ widzi koniec, a nie widzi siÚ poczÈtku, bÚdzie siÚ mimo wszystko wiÚcej kochaÊ zïudzenie niĝ prawdÚ8.
Jaki poczÈtek proponujÈ metody agile? Przede wszystkim dziÚki iteracyjnej metodzie pracy, w której projekt podzielony jest na kilka mniejszych
kawaïków (iteracji), akceptujÈ „prawo” czïonków zespoïów do robienia bïÚdów. Zastanówcie siÚ przez chwilÚ, na ile Ălepych zauïków w trakcie realizacji
Waszych projektów natrafiliĂcie (bez wzglÚdu na ich rozmiar i zïoĝonoĂÊ).
Ile byïo meandrów? Ile razy waliliĂcie gïowÈ w mur, nie wiedzÈc, co robiÊ dalej
— w którÈ stronÚ iĂÊ? Agile zakïada, ĝe projekty sÈ podatne na bïÚdy. Jest
rzeczÈ zupeïnie normalnÈ, ĝe czÚsto zmienia siÚ kierunek prac rozwojowych.
Klient co kilka tygodni dostaje fragment dziaïajÈcego produktu, moĝe go sobie
oglÈdnÈÊ, nacieszyÊ siÚ nim, zgïosiÊ swoje zastrzeĝenia oraz zaproponowaÊ
nowe pomysïy. To jest duĝa siïa tego podejĂcia. PamiÚtam, ĝe jako poczÈtkujÈcy kierownik projektu, przygotowujÈc harmonogram prac na podstawie metodyki kaskadowej, zawsze miaïem problem ze zmiennoĂciÈ wymagañ. Zbieraïem nawet metrykÚ ĂledzÈcÈ ich fluktuacjÚ (Ile pojawiïo siÚ nowych? Ile
8



J. Tischner, MyĂlenie wedïug wartoĂci, dz.cyt., s. 427.
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zmieniono starych? Ile te zmiany nas kosztowaïy?), a wszystko po to, ĝeby
mieÊ „haka” na klienta na wypadek, gdyby przyszïo mu do gïowy czepiaÊ
siÚ nas, ĝe po raz kolejny nie zdÈĝyliĂmy z osiÈgniÚciem zaplanowanego
kamienia milowego, bo w trakcie implementacji kilka razy zmieniïy siÚ wymagania i pierwotny zakres prac poszerzyï siÚ o trzy nowe funkcjonalnoĂci. MuszÚ przyznaÊ, ĝe zawsze byïem bezsilny. Kiedy jednak zaczÈïem stosowaÊ
zwinne praktyki projektowe, wszystko siÚ zmieniïo. Agile „oswoiï” zmianÚ.
Pokazaï, ĝe „nie taki diabeï straszny…”.
Metody zwinne promujÈ opisany wczeĂniej indywidualizm. W tym sensie sÈ drogÈ pod prÈd tradycyjnego stylu zarzÈdzania. DziÚki stosowanym
metodom i narzÚdziom tworzÈ coĂ, co moglibyĂmy nazwaÊ demokratycznym
stylem zarzÈdzania. Kierownik projektu nie jest juĝ „królem”, który panuje
nad ludem, niezaleĝnie od ukïadów politycznych i systemów. Jest bardziej
sïugÈ i mentorem osób, które angaĝujÈ siÚ w projekt. Jego rola musi wiÚc zostaÊ
odpowiednio przedefiniowana. Dodatkowo o „demokracji” Ăwiadczy fakt, ĝe
„wïadza zostaïa oddana w rÚce ludu”. OdtÈd to zespóï, a nie kierownik projektu, decyduje o tym, jak zdefiniowaÊ poszczególne zadania projektowe oraz
kto siÚ nimi zajmie. Rola kierownika musi wiÚc zostaÊ ustalona na nowo,
w kontekĂcie wartoĂci i zasad, które przynosi ze sobÈ idea zwinnoĂci. BÚdzie
o tym wiÚcej w rozdziale 3., poĂwiÚconym rolom w Scrumie.

Myślenie odwrotne
Metody agile powstaïy w wyniku próby spojrzenia na proces tworzenia
oprogramowania w nieco inny — odwrotny sposób. Na myĂl przychodzi mi
tutaj historia, którÈ przeczytaïem w ksiÈĝce Paula Ardena Cokolwiek myĂlisz,
pomyĂl odwrotnie9. Rzecz zdarzyïa siÚ przed olimpiadÈ w Meksyku, która
odbyïa siÚ w 1986 r. Byï to czas, kiedy technika skoków wzwyĝ polegaïa na
tym, ĝe sportowcy w trakcie skoku „przerzucali” swoje ciaïo równolegle do
poprzeczki. Na wspomnianej olimpiadzie pojawiï siÚ, wtedy jeszcze maïo
znany zawodnik, Dick Fosbury, który podbiegï do poprzeczki ustawionej
na rekordowej wysokoĂci 2 m 24 cm. Wybiï siÚ i zamiast skoczyÊ jak wszyscy, obróciï siÚ do poprzeczki plecami. UnoszÈc nogi, pokonaï jÈ tyïem. Jego
styl skakania obowiÈzuje do dzisiaj i zasïynÈï jako „flop Fosbury’ego”. Dick
9

P. Arden, Cokolwiek myĂlisz, pomyĂl odwrotnie, tïum. O. Siara, Insignis, Kraków
2008, s. 7.
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