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1 
PODRÓŻ, KTÓRA CIĘ CZEKA 

woja podróż jako inżyniera oprogramowania obejmuje całą karierę zawodową. 
Po drodze będziesz mieć wiele przystanków — jako student, inżynier, lider 

techniczny, a może nawet menedżer. Większość nowych inżynierów rozpoczyna 
pracę z podstawami technicznymi, ale z niewielkim doświadczeniem praktycznym. 
Kolejne rozdziały poprowadzą Cię w kierunku pierwszego kamienia milowego Two-
jej kariery, który osiągniesz, gdy będziesz w stanie bezpiecznie dostarczać zmiany 
w kodzie i płynnie współpracować ze swoim zespołem. 

 

Osiągnięcie pierwszego kamienia milowego jest trudne — potrzebne informacje 
są rozproszone w internecie lub, co gorsza, ukryte w czyjejś głowie. W niniejszej 
książce zebrano najważniejsze informacje, które są potrzebne do osiągnięcia suk-
cesu. Ale jak wygląda praca inżyniera oprogramowania, który odnosi sukcesy, i jak 
dojść do tego etapu? 

 

T 
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Cel Twojej podróży 

Każdy zaczyna pracę jako młodszy inżynier. Aby awansować, trzeba posiadać kom-
petencje w kilku podstawowych obszarach. 

WIEDZA TECHNICZNA. Znasz podstawy informatyki. Masz umiejęt-
ność posługiwania się zintegrowanymi środowiskami programistycznymi 
(integrated development environments, IDE), kompilatorami, debuggerami 
i frameworkami (platformami) testowymi. Znasz się na ciągłej integracji, 
metrykach i monitorowaniu, konfiguracji i pakietach. Proaktywnie two-
rzysz i ulepszasz kod testowy. Podejmując decyzje architektoniczne, bie-
rzesz pod uwagę także operacje (eksploatację). 

WYKONANIE. Tworzysz wartość, rozwiązując problemy za pomocą 
kodu, a ponadto rozumiesz związek między swoją pracą a biznesem. 
Zbudowałeś i wdrożyłeś małe i średnie funkcje. Piszesz, testujesz i spraw-
dzasz kod. Uczestniczysz w dyżurach telefonicznych i rozwiązujesz pro-
blemy operacyjne. Jesteś proaktywny i niezawodny. Uczestniczysz 
w konferencjach technicznych, grupach dyskusyjnych, rozmowach kwa-
lifikacyjnych i prezentacjach. 

KOMUNIKACJA. Wyrażasz się w sposób klarowny zarówno w formie 
pisemnej, jak i ustnej. Potrafisz skutecznie przekazywać i przyjmować 
informacje zwrotne. Proaktywnie zwracasz się o pomoc i starasz się wyja-
śnić niejednoznaczne sytuacje. Poruszasz trudne kwestie i identyfiku-
jesz problemy w sposób konstruktywny. Udzielasz pomocy, gdy jest to 
możliwe, a także zaczynasz wywierać wpływ na współpracowników. Doku-
mentujesz swoją pracę. Tworzysz przejrzystą dokumentację projektową 
i prosisz o informacje zwrotne. W kontaktach z innymi ludźmi wykazu-
jesz się cierpliwością i empatią. 

LIDEROWANIE. Samodzielnie pracujesz nad zadaniami, które mają 
dobrze określony zakres. Szybko uczysz się na błędach. Dobrze radzisz 
sobie ze zmianami i z niejednoznacznością. Aktywnie uczestniczysz 
w planowaniu projektów i prac na dany kwartał. Pomagasz nowym człon-
kom zespołu we wdrażaniu się do pracy. Przekazujesz swojemu przeło-
żonemu istotne informacje zwrotne. 
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Mapa Twojej podróży 

Abyś mógł dotrzeć do celu, potrzebna będzie Ci mapa. Pozostała część tego roz-
działu pomoże Ci poruszać się zarówno po tej książce, jak i po początkach Twojej 
kariery. Zaczynamy od Góry Żółtodzioba, gdzie startują wszyscy początkujący. 
Stamtąd udajemy się w dół, kierując się nurtem Rzeki Szkolenia, gdzie zaczynasz 
pisać kod i uczyć się lokalnych konwencji i procesów. Kolejnym etapem jest Przy-
lądek Kontrybutora, na którym zaczniesz dostarczać istotne funkcje. Zaś samo 
dostarczanie funkcji oznacza, że trzeba skoczyć na głęboką wodę i przetrwać sztormy 
szalejące na Oceanie Operacyjnym. W końcu razem dotrzemy do bezpiecznej przy-
stani w Zatoce Kompetencji. 

Wiele akapitów opatrzyliśmy adnotacjami z odnośnikami do rozdziałów. Książkę 
można czytać linearnie lub przeskakiwać do konkretnych rozdziałów, na których 
najbardziej Ci zależy. Wiele odniesień do rozdziałów pojawia się w konspekcie wię-
cej niż raz; jest to celowy zabieg. Rozdziały są pogrupowane tematycznie, ale tematy, 
które poruszamy, będą dotyczyły całej kariery zawodowej. Za każdym razem, gdy 
będziesz wracać do tego materiału, odkryjesz coś nowego i wyciągniesz nowe wnioski. 

Góra Żółtodzioba 

Rozpoczynasz swoją podróż jako żółtodziób. Zapoznaj się z firmą, zespołem i ze 
sposobem załatwiania spraw. Uczestnicz w spotkaniach wprowadzających. Skon-
figuruj środowisko programistyczne i dostęp do systemu, a także dowiedz się 
o obowiązujących w zespole procesach i jego regularnych spotkaniach. Zacznij 
czytać dokumentację i prowadzić dyskusje z kolegami z zespołu. Stań się kontry-
butorem, uzupełniając braki w dokumentacji, które znajdziesz w trakcie procesu 
wdrażania Cię w Twoje obowiązki. 

Być może firma organizuje szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników, 
aby pomóc im w rozpoczęciu pracy. Programy szkoleniowe uczą, jak działa firma, 
umożliwiają zapoznanie się z organizacją i przedstawiają kierownictwo firmy. 
Programy dla nowo zatrudnionych pozwalają również poznać nowych pracowni-
ków z innych działów — czyli przyszłych kolegów i przyszłe koleżanki. Jeśli 
w Twojej firmie nie ma programu dla nowo zatrudnionych, poproś swojego prze-
łożonego o wyjaśnienie „schematu organizacyjnego” (kto jest za co odpowiedzialny 
i kto komu podlega), funkcji różnych działów i ich wzajemnych powiązań; rób przy 
tym notatki. 
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PRAWO CUNNINGHAMA I WIATA ROWEROWA 

Radzimy Ci udokumentować konwencje, procedury wdrażania do pracy i inne ustne tradycje 
obowiązujące w zespole. Otrzymasz wiele komentarzy i poprawek. Nie bierz tych komentarzy do 
siebie. Nie chodzi o to, by napisać doskonały dokument, ale raczej o to, by napisać wystarczająco 
dużo, by wywołać dyskusję, która doprecyzuje szczegóły. Jest to odmiana prawa Cunninghama, 
które mówi, że „najlepszym sposobem na uzyskanie właściwej odpowiedzi w internecie nie jest 
zadawanie pytań, ale zamieszczanie złych odpowiedzi”. 

Przygotuj się na to, że błahe dyskusje mogą się przeciągać, co jest zjawiskiem zwanym wiatą 
rowerową. Szopa dla rowerów to alegoria autorstwa C. Northcote’a Parkinsona, opisująca komi-
sję, której powierzono przegląd projektów elektrowni. Komisja zatwierdza plany w ciągu kilku 
minut, ponieważ są one zbyt skomplikowane, żeby w ogóle o nich rozmawiać. Następnie człon-
kowie komisji spędzają 45 minut na omawianiu materiałów do budowy wiaty rowerowej obok 
tej elektrowni. W pracy technicznej często pojawia się kwestia wiaty rowerowej. 

Niektóre firmy wprowadzają dodatkowe procesy dla nowych inżynierów opro-
gramowania, aby pomóc im w uzyskaniu dostępu do systemów, skonfigurowaniu 
środowiska programistycznego oraz sprawdzeniu i zbudowaniu kodu. Jeśli taki 
proces nie istnieje, masz szansę go stworzyć! Zapisz, co robisz w trakcie przygo-
towań. (Zob. rozdział 2.). 

Powinieneś otrzymać niewielkie zadanie, aby nauczyć się podstaw wprowa-
dzania zmian w kodzie i wprowadzania ich do środowiska produkcyjnego. Jeśli nie, 
należy poszukać takiej możliwości lub poprosić o wprowadzenie jakiejś przydatnej, 
choć niewielkiej zmiany. Może to być coś tak małego jak aktualizacja komen-
tarza; celem jest zrozumienie kroków, a nie wywarcie wrażenia. (Zob. rozdział 2. 
i rozdział 8.). 

Skonfiguruj edytor kodu lub zintegrowane środowisko programistyczne (IDE). 
Użyj IDE, z którego korzysta Twój zespół; jeśli nie znasz tego środowiska, znajdź 
samouczek w internecie. Poznanie IDE pozwoli zaoszczędzić wiele czasu w przy-
szłości. Skonfiguruj IDE tak, aby stosowało konwencje formatowania kodu zespołu; 
zapytaj, czym one są i jak je stosować. (Zob. rozdział 3.). 

Upewnij się, że Twój menedżer dodaje Cię do meetingów zespołowych i firmo-
wych — codziennych spotkań, planowania sprintu, retrospektyw, spotkań z udzia-
łem całej organizacji itd. Przypomnij swojemu menedżerowi, aby umówił się z Tobą 
na spotkanie indywidualne, jeśli takie przeprowadza. (Por. rozdział 12. i rozdział 13.). 
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Rzeka Szkolenia 

Po wykonaniu zadań dla początkujących podejmiesz się pierwszej prawdziwej 
pracy dla zespołu. Prawdopodobnie będziesz pracować na już istniejącym repo-
zytorium kodu. To, co znajdziesz, może Cię zdezorientować lub onieśmielić. 
Zadawaj pytania, a sam zespół powinien często sprawdzać Twoją pracę. (Zob. roz-
dział 3. i rozdział 7.). 

Uczenie się jest bardzo ważne dla Twojego rozwoju. Dowiedz się, w jaki sposób 
tworzony, testowany i wdrażany jest kod. Zapoznaj się z pull requestami (czyli 
powiadomieniami od członków zespołu, że ich kod do jest gotowy do przeglądu 
przed wprowadzeniem do repozytorium) i przeglądami kodu. Nie bój się prosić 
o więcej informacji. Zapisz się na konferencje o nowych technologiach, dołącz do 
nieformalnych spotkań podczas lunchu, grup dyskusyjnych, programów mentor-
skich itp. (Por. rozdział 2., rozdział 5., rozdział 6. oraz rozdział 8.). 

Teraz nadszedł czas na zbudowanie relacji z menedżerem. Poznaj jego styl 
pracy, zrozum, jakie ma oczekiwania, i porozmawiaj z nim o swoich celach. Jeśli 
Twój menedżer organizuje indywidualne spotkania, spodziewaj się, że przepro-
wadzi z Tobą kilka sesji na początek. Menedżerowie zazwyczaj chcą śledzić postępy, 
więc zapytaj swojego menedżera, jak go informować o stanie prac. (Patrz rozdział 13.). 

Prawdopodobnie weźmiesz też udział w swojej pierwszej sesji planowania — 
zazwyczaj będzie to spotkanie dotyczące planowania sprintu. Możesz także uczest-
niczyć w retrospektywach lub meetingach dla całej organizacji. Zapytaj o przegląd 
mapy drogowej i procesu planowania rozwoju. (Zob. rozdział 12.). 

Przylądek Kontrybutora 

Do Przylądka Kontrybutora dotrzesz wtedy, gdy zaczniesz pracować nad więk-
szymi zadaniami i funkcjami. Zespół ufa Ci już bowiem na tym etapie i pozwala 
na bardziej niezależną pracę. Dowiedz się, jak pisać kod nadający się do wpro-
wadzenia na produkcję, który jest przyjazny dla operatora, właściwie zarządza 
zależnościami i przechodzi testy na czysto. (Zob. rozdział 3., rozdział 4., rozdział 5. 
oraz rozdział 6.). 

Teraz to Ty powinieneś również pomagać kolegom z zespołu. Angażuj się w prze-
glądy kodu i oczekuj, że koledzy z zespołu będą pytać o Twoje pomysły i opinie. 
Twoi koledzy mogli zapomnieć, że niedawno dołączyłeś do zespołu, więc zadawaj 
pytania, gdy czujesz się zdezorientowany. (Por. rozdział 2., rozdział 7. oraz roz-
dział 10.). 
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W większości firm obowiązują kwartalne cykle planowania i wyznaczania celów. 
Uczestnicz w planowaniu pracy zespołu i współpracuj ze swoim menedżerem przy 
ustalaniu celów i kluczowych wyników (CKW). (Por. rozdział 12. i rozdział 13.). 

Ocean Operacyjny 

Podczas pracy nad większymi zadaniami dowiesz się więcej o tym, jak kod jest 
dostarczany użytkownikom. Podczas dostarczania wiele się dzieje, dochodzi bowiem 
do testowania, budowania, wydawania, wdrażania i rozwijania. Dopracowanie tego 
procesu wymaga umiejętności. (Zob. rozdział 8.). 

Po wprowadzeniu zmian będziesz musiał się zająć obsługą oprogramowania 
zespołu. Praca operacyjna wiąże się z dużym stresem i wymaga wytrwałości — 
niestabilność będzie miała bowiem wpływ na klientów. Będziesz usuwać błędy 
w oprogramowaniu na bieżąco, korzystając z metryk, dzienników i narzędzi do 
śledzenia. Na tym etapie możesz zostać poproszony o pełnienie dyżurów telefo-
nicznych. Dzięki pracy operacyjnej dowiesz się, jak kod zachowuje się w rękach 
użytkowników, a także nauczysz się chronić swoje oprogramowanie. (Zob. roz-
dział 4. i rozdział 9.). 

Zatoka Kompetencji 

Twój zespół będzie liczył na to, że poprowadzisz teraz mały projekt. Będziesz musiał 
stworzyć dokument w postaci technicznego projektu i pomóc przy samym plano-
waniu projektu. Projektowanie oprogramowania wiąże się z nowym poziomem zło-
żoności. Nie należy poprzestawać na pierwszym projekcie; należy zbadać możliwości 
kompromisów i zaplanować ewolucję systemu w czasie. (Zob. rozdział 10., roz-
dział 11. oraz rozdział 12.). 

Część blichtru zdążyła już zniknąć. Zaczynasz teraz dostrzegać wady w archi-
tekturze, systemie budowania i wdrażania, a także w środowisku testowym. Uczysz 
się utrzymywać równowagę między regularną pracą a niezbędną konserwacją i refak-
toryzacją. Nie próbuj jednak wszystkiego przepisywać. (Zob. rozdział 3.). 

Zapewne na tym etapie masz też swoje przemyślenia na temat procesów zespo-
łowych. Zapisz swoje obserwacje — co działa, a co nie — i omów swoje pomysły 
w indywidualnej rozmowie z menedżerem. (Patrz rozdział 13., „Praca z mene-
dżerami”). 

Teraz jest też czas na wyznaczanie celów długoterminowych i ocenę wyników 
pracy. Współpracuj ze swoim menedżerem, aby zrozumieć proces i uzyskać infor-
macje zwrotne od swoich współpracowników. Omów ze swoim menedżerem aspiracje 
zawodowe, przyszłą pracę, projekty i pomysły. (Por. rozdział 13. i rozdział 14.). 
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Pełną parą naprzód! 

Masz teraz zarówno mapę, jak i cel swojej podróży dla początkujących. Po wylą-
dowaniu w Zatoce Kompetencji staniesz się pełnoprawnym inżynierem oprogra-
mowania, zdolnym do współpracy z zespołem w celu dostarczania wartościowych 
funkcji. Dalsza część książki pomoże Ci poruszać się po tej ścieżce. I tak oto zaczyna 
się nasza podróż. 
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