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Rozdziaï 2.
ZASADY
Biegnij tÈ drogÈ. Jak najszybciej. JeĂli coĂ ci stanie na drodze, zawróÊ!
— Lepiej umrzeÊ1 (1985)

Trzonem Lean UX jest zbiór zasad kierujÈcych procesem projektowania, kulturÈ
i organizacjÈ zespoïu. Traktuj je jako warunki ramowe. Rozpocznij od ich zastosowania, by skierowaÊ zespóï we wïaĂciwym kierunku. Miej je na uwadze, gdy
zaczniesz implementowaÊ procesy Lean UX opisane dalej w tej ksiÈĝce. Wypada wspomnieÊ, ĝe Lean UX nie jest zbiorem zasad, ale podejĂciem, które naleĝy
przyjÈÊ. BiorÈc pod uwagÚ zróĝnicowanie branĝ pod wzglÚdem kultury, regulacji i klientów, aby te procesy dziaïaïy w Twojej firmie, bÚdziesz musiaï je dostosowaÊ. Zasady te posïuĝÈ wtedy za wytyczne.
JeĂli w koñcu uda Ci siÚ wprowadziÊ te zasady w ĝycie, odkryjesz, ĝe kultura
zespoïu zmienia siÚ. Pewne osoby bÚdÈ miaïy wiÚkszy wpïyw niĝ pozostaïe,
a do niektórych trudniej bÚdzie dotrzeÊ. Mimo to kaĝda z przedstawionych tutaj
zasad pomoĝe Ci zorganizowaÊ projektowanie produktu oparte na ĂciĂlejszej,
interdyscyplinarnej wspóïpracy, lepiej dopasowane do dzisiejszych realiów agile.

PODSTAWY PODEJ¥CIA LEAN UX
PodejĂcie Lean UX opiera siÚ na kilku istotnych filarach: jest poïÈczeniem róĝnych szkóï myĂlenia. Poznanie pochodzenia tej metodyki pomoĝe jÈ stosowaÊ,
a jeĂli na czymĂ utkniesz, ïatwiej znajdziesz odpowiednie zasoby.
Pierwszym filarem podejĂcia Lean UX jest projektowanie wraĝeñ uĝytkownika
(ang. user experience design). Lean UX to w zasadzie sposób praktykowania tej
metodyki, która korzeniami siÚga dziedzin czynników ludzkich (ang. human
factors) i ergonomiki oraz koncepcji projektowania zorientowanego na czïowieka (ang. human-centered design), które pojawiïy siÚ w latach 50. ubiegïego wieku
1

Utwór ten zawiera niestosowne treĂci, a juĝ sam tytuï moĝe stanowiÊ zachÚtÚ do utraty
cennej wartoĂci, jakÈ jest ĝycie — przyp. tïum.
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dziÚki pracom projektantów przemysïowych, takich jak Henry Dreyfuss. Dzisiaj
te metody i sposób myĂlenia okreĂlamy terminem projektowania wraĝeñ uĝytkownika
lub po prostu UX, ukutym przez Dona Normana2. UX obejmuje liczne dziedziny projektowania: projektowanie interakcji, architekturÚ informacji, projektowanie graficzne i wiele innych. Sednem praktyki UX jest jednak to, ĝe pracÚ
naleĝy rozpoczÈÊ od rozpoznania potrzeb czïowieka — uĝytkownika systemu.
W ubiegïej dekadzie obserwowaliĂmy wzrost popularnoĂci myĂlenia projektowego (ang. design thinking). MyĂlenie projektowe pojawiïo siÚ w Ărodowisku
akademickim w latach 70. i 80. ubiegïego wieku, a spopularyzowaïa je na poczÈtku minionej dekady firma projektowa IDEO. Polega ono na zastosowaniu
metod projektowania zorientowanego na czïowieka do rozwiÈzywania szerokiego zakresu problemów. Tim Brown, prezes IDEO, scharakteryzowaï myĂlenie projektowe jako „innowacje inspirowane przez… bezpoĂredniÈ obserwacjÚ
tego, czego chcÈ i czego potrzebujÈ w ĝyciu ludzie oraz co siÚ im podoba, a co
nie, w sposobie wytwarzania, pakowania, reklamy, sprzedaĝy i obsïugi klienta,
nabywcy konkretnego produktu”3.
Dalej Brown stwierdziï, ĝe jest to „dyscyplina, w której korzysta siÚ z wraĝliwoĂci
i metod projektanta do pogodzenia potrzeb ludzkich z tym, co jest technicznie
moĝliwe i co realna strategia biznesowa moĝe przeksztaïciÊ na wartoĂÊ dla uĝytkowników i szansÚ rynkowÈ”.
MyĂlenie projektowe jest w metodyce Lean UX istotne, poniewaĝ przyjmuje siÚ
w nim jednoznaczne stanowisko, ĝe do kaĝdego aspektu biznesu (lub innego
systemu) moĝna podejĂÊ przy uĝyciu metod projektowych. Pozwala to projektantom pracowaÊ poza typowÈ dla nich sferÈ. Równieĝ osoby nie bÚdÈce projektantami zachÚca siÚ do rozwiÈzywania problemów napotkanych w pracy za
pomocÈ metod projektowych. Tak wiÚc UX i spokrewnione z nim myĂlenie
projektowe tworzÈ kluczowy pierwszy filar, zachÚcajÈc zespoïy, aby wziÚïy pod
uwagÚ ludzkie potrzeby, wspóïpracÚ interdyscyplinarnÈ i podejĂcie do projektowania wraĝeñ uĝytkownika z caïoĂciowej perspektywy.
Drugim filarem podejĂcia Lean UX jest zwinne wytwarzanie oprogramowania
(ang. agile software development). ProgramiĂci od lat uĝywajÈ metod zwinnych do
przyspieszenia cyklów pracy, budowania rytmu ciÈgïej nauki i regularnego dostarczania wartoĂci klientom. Chociaĝ korzystanie z metod zwinnych moĝe
stwarzaÊ problemy w procesie projektowania (pokaĝemy, jak je rozwiÈzaÊ,
w czÚĂci III), podejĂcia agile i Lean UX doskonale zgadzajÈ siÚ w podstawowych
kwestiach. W metodyce Lean UX przy projektowaniu produktu stosuje siÚ
cztery kluczowe wartoĂci zwinnego wytwarzania oprogramowania.
2

Don Norman i Jakob Nielsen, „The Definition of User Experience”, Nielsen Norman
Group, https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience.

3

Tim Brown, Design Thinking, „Harvard Business Review”, czerwiec 2008, http://hbr.org/
2008/06/design-thinking/ar/1.
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1. Ludzie oraz ich interakcje sÈ waĝniejsi niĝ procesy i narzÚdzia.
W podejĂciu Lean UX bardziej ceni siÚ wspóïpracÚ i dialog niĝ sztywne
procesy i dokumenty prezentujÈce rezultaty. W tworzenie pomysïów zaangaĝowani sÈ wszyscy czïonkowie zespoïu, majÈcy rozmaite punkty widzenia. ZachÚca to do swobodnego i czÚstego dzielenia siÚ koncepcjami,
co pozwala zespoïowi zastanowiÊ siÚ nad nimi, zdecydowaÊ o ich wykorzystaniu i szybko pójĂÊ do przodu.
2. DziaïajÈce oprogramowanie jest waĝniejsze niĝ wyczerpujÈca dokumentacja.
Kaĝdy problem biznesowy ma nieskoñczenie wiele rozwiÈzañ i kaĝdy
czïonek zespoïu ma swoje zdanie o tym, które z rozwiÈzañ jest najlepsze.
Wyzwanie polega na odkryciu, które z nich najbardziej siÚ opïaci. Przewidzenie z góry, które bÚdzie dziaïaÊ, jest niekiedy trudne, a nawet niemoĝliwe. Oddawanie wczeĂniej pomysïów w rÚce klientów (czÚsto w postaci dziaïajÈcego oprogramowania) pozwoli zespoïowi szybciej oceniaÊ
rozwiÈzania pod kÈtem dopasowania do rynku i opïacalnoĂci.
3. Wspóïpraca z klientami jest cenniejsza niĝ negocjowanie umów.
Wspóïpraca z kolegami z zespoïu i klientami buduje wspólne rozumienie
przestrzeni problemów i proponowanych rozwiÈzañ. Tworzy konsensus
wokóï decyzji. A jaki jest jej wynik? Szybsze iteracje, rzeczywiste zaangaĝowanie w tworzenie produktu i zespoïowe zdobywanie potwierdzonej
wiedzy (ang. validated learning). Wspóïpraca zmniejsza teĝ potrzebÚ tworzenia obszernej dokumentacji, poniewaĝ kaĝdy w zespole uczestniczyï
w podejmowaniu decyzji. Wspóïpraca prowadzi do uzgodnieñ efektywniej
niĝ komunikacja na piĂmie, dyskusja czy szczegóïowa obrona swoich racji.
4. Reagowanie na zmiany jest lepsze niĝ trzymanie siÚ planu.
PodejĂcie Lean UX zakïada, ĝe poczÈtkowy projekt produktu bÚdzie obarczony bïÚdami, wiÚc celem zespoïu powinno byÊ jak najszybciej siÚ dowiedzieÊ, co poszïo nie tak. Gdy tylko zespóï odkrywa, co siÚ sprawdziïo,
a co nie, poprawia swoje propozycje i znowu je sprawdza. Te informacje
z rynku pozwalajÈ zespoïom utrzymaÊ zwinnoĂÊ, stale popychajÈc je we
„wïaĂciwszym” kierunku.
Ostatnim filarem podejĂcia Lean UX jest metodyka Lean Startup Erica Riesa.
Aby zminimalizowaÊ ryzyko projektu i przyspieszyÊ naukÚ, korzysta siÚ
w niej z pÚtli sprzÚĝenia zwrotnego „tworzenie – pomiary – uczenie siÚ” (ang.
build-measure-learn). Zespoïy tworzÈ minimalnie satysfakcjonujÈce produkty
(ang. Minimum Viable Products — MVP) i szybko je dostarczajÈ, aby proces wyciÈgania wniosków rozpoczÈÊ jak najwczeĂniej.
Jak to ujmuje Eric, „w podejĂciu Lean Startup promuje siÚ tworzenie z poczÈtku
szybkich prototypów przeznaczonych do sprawdzania zaïoĝeñ rynkowych i korzystanie z opinii uĝytkowników, aby zmieniaÊ te zaïoĝenia znacznie szybciej
niĝ w przypadku bardziej tradycyjnych praktyk inĝynierii oprogramowania”.
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Dalej stwierdza, ĝe „procesy Lean Startup pozwalajÈ ograniczyÊ marnotrawstwo
dziÚki intensyfikacji kontaktów z rzeczywistymi klientami, a w zwiÈzku z tym bardzo
wczesnemu sprawdzaniu zaïoĝeñ dotyczÈcych rynku i odrzucaniu niewïaĂciwych”.
Lean UX jest bezpoĂrednim zastosowaniem tego podejĂcia w praktyce projektowania UX.
Kaĝdemu projektowi towarzyszy proponowane rozwiÈzanie biznesowe — hipoteza. Twoim celem bÚdzie jak najefektywniejsza weryfikacja zaproponowanego rozwiÈzania dziÚki opiniom klienta. NajmniejszÈ rzeczÈ, którÈ moĝna
zbudowaÊ dla potwierdzenia kaĝdej z hipotez, jest MVP. MVP nie musi skïadaÊ
siÚ z kodu: moĝe byÊ przybliĝeniem koñcowego wraĝenia — a nawet nie musi
byÊ produktem! WyciÈgasz wnioski ze swojego MVP i tworzysz nowe pomysïy.
Potem robisz to po raz kolejny.

JAKA JEST WI}C DEFINICJA PODEJ¥CIA LEAN UX?
Jest to praktyka zainspirowana podejĂciem Lean Startup i zwinnym wytwarzaniem
oprogramowania, polegajÈca na szybkim, kolektywnym i interdyscyplinarnym wydobywaniu na Ăwiatïo dzienne produktu o prawdziwym charakterze.
Pracujemy nad tym, by zbudowaÊ wspólne zrozumienie klienta, jego potrzeb, zaproponowanych przez nas rozwiÈzañ i naszej definicji sukcesu.
Bardziej niĝ dostarczanie cenimy wyciÈganie wniosków, dlatego gromadzimy wiedzÚ potrzebnÈ do podejmowania decyzji.

Zasady
W dalszej czÚĂci rozdziaïu wyïoĝymy zasady leĝÈce u podstaw metodyki Lean UX.
Naleĝy mieÊ je na uwadze, badajÈc to podejĂcie. Potraktuj wïasne doĂwiadczenia z Lean UX jako pouczajÈcÈ wÚdrówkÚ. Korzystaj z tych zasad, by utrzymaÊ
kurs swój i swojego zespoïu.
PodzieliliĂmy te zasady na trzy grupy: czÚĂÊ z nich dotyczy organizacji zespoïu,
czÚĂÊ procesu, a pozostaïe kultury.

Zasady kierujÈce organizacjÈ zespoïów
Rozpocznijmy od przyjrzenia siÚ zasadom Lean UX zwiÈzanym z organizacjÈ
zespoïów. MajÈ one byÊ:
x interdyscyplinarne,
x maïe, wydzielone, o wspólnej siedzibie,
x samowystarczalne i upeïnomocnione,
x zorientowane problemowo.
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Zasada: zespoïy interdyscyplinarne
O co chodzi? Zespoïy interdyscyplinarne skïadajÈ siÚ z przedstawicieli róĝnych
dyscyplin zwiÈzanych z tworzeniem produktu. Inĝynieria oprogramowania,
zarzÈdzanie produktem, projektowanie interakcji, projektowanie wizualne, zarzÈdzanie treĂciÈ (ang. content strategy), marketing, zapewnienie jakoĂci — w skïad
zespoïów Lean UX wchodzÈ wszystkie te specjalnoĂci. Lean UX wymaga wysokiego poziomu wspóïpracy osób z róĝnych dyscyplin. Ich zaangaĝowanie musi
byÊ ciÈgïe, od pierwszego dnia projektu aĝ do zakoñczenia zlecenia.
Po co to robiÊ? Zróĝnicowane zespoïy tworzÈ lepsze rozwiÈzania, poniewaĝ kaĝdy problem jest rozpatrywany z wielu róĝnych punktów widzenia. Tworzenie
zróĝnicowanych zespoïów pozwala ograniczyÊ potrzebÚ zamkniÚtych, opartych na dorÚczeniach procesów („kaskadowych”). Zamiast tego mogÈ one nieformalnie wymieniaÊ informacje, co przyczynia siÚ do wspóïpracy we wczeĂniejszej fazie procesu i sprzyja efektywnoĂci.

Zasada: zespoïy maïe, wydzielone, o wspólnej siedzibie
O co chodzi? Niech zespóï bÚdzie maïy — niech liczy maksymalnie 10 zasadniczych czïonków. Wyznacz ich do jednego projektu i obsadě wszystkich w tym
samym miejscu.
Po co to robiÊ? KorzyĂci z utworzenia maïych zespoïów moĝna streĂciÊ w trzech
sïowach: komunikacja, zaangaĝowanie i koleĝeñstwo. Mniejszym zespoïom
ïatwiej byÊ na bieĝÈco ze statusem projektu, zmianami i nowÈ wiedzÈ. Wyznaczenie zespoïu do jednego projektu pozwala utrzymaÊ caïy czas jego koncentracjÚ na tych samych priorytetach i eliminuje zaleĝnoĂÊ od innych grup.
Umieszczenie caïego zespoïu w jednym miejscu umoĝliwia rozwój zwiÈzków koleĝeñskich.

Zasada: zespoïy samowystarczalne i upeïnomocnione
O co chodzi? Daj zespoïowi wszystkie moĝliwoĂci niezbÚdne do dziaïania bez
pomocy z zewnÈtrz. Zapewnij narzÚdzia potrzebne do tworzenia i wydawania
oprogramowania. Pozwól czïonkom zespoïu dochodziÊ do tego, jak powinni
rozwiÈzywaÊ napotykane problemy, i zaangaĝuj ich w bezpoĂrednie kontakty
z uĝytkownikami i klientami.
Po co to robiÊ? Zespoïy niezaleĝne od nikogo z zewnÈtrz mogÈ swobodnie optymalizowaÊ swój proces pod kÈtem maksymalnej efektywnoĂci. Nie potrzebujÈ ani
zewnÚtrznych zasobów, ani pomocy ekspertów. Te, które umiejÈ samodzielnie
tworzyÊ i wydawaÊ oprogramowanie, mogÈ szybko posuwaÊ siÚ do przodu i poszerzaÊ zdobytÈ wiedzÚ. Ponadto zespoïy nie wyciÈgnÈ wniosków z rynku, jeĂli
nie bÚdzie wolno im w nim uczestniczyÊ. Aby mogïy pozyskiwaÊ informacje
zwrotne potrzebne do tworzenia efektywnych rozwiÈzañ, muszÈ mieÊ moĝliwoĂÊ
bezpoĂrednich interakcji z klientami.
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Zasada: zespoïy zorientowane problemowo
O co chodzi? Zespóï zorientowany problemowo to taki, któremu dano do rozwiÈzania problem biznesowy, a nie zestaw funkcji do implementacji. Inaczej
mówiÈc, jest to zespóï skoncentrowany na wyniku.
Po co to robiÊ? PrzydzielajÈc zespoïom problemy do rozwiÈzania, okazuje siÚ
im zaufanie. Pozwala im to na wynajdywanie wïasnych rozwiÈzañ i rozwija
w nich gïÚbsze poczucie dumy i odpowiedzialnoĂci za zaimplementowane przez
siebie rozwiÈzania.

Zasady dotyczÈce kultury
Kultura i proces sÈ nierozerwalnie ze sobÈ zwiÈzane. PrzyjÚcie podejĂcia Lean UX
oznacza przyswojenie sobie kultury uczenia siÚ i ciekawoĂci. Oto zasady Lean UX
pomagajÈce doprowadziÊ kulturÚ do tego stanu docelowego:
x przechodzenie od wÈtpliwoĂci do pewnoĂci,
x wyniki, a nie produkty wyjĂciowe,
x eliminacja marnotrawstwa,
x wspólne rozumienie,
x brak statusu gwiazdy rocka, guru czy ninja,
x przyzwolenie na niepowodzenie.

Zasada: przechodzenie od wÈtpliwoĂci do pewnoĂci
O co chodzi? Wytwarzanie oprogramowania jest zïoĝone i nieprzewidywalne. Z tego
powodu w podejĂciu Lean UX stosuje siÚ od poczÈtku koncepcjÚ, ĝe dopóki czegoĂ nie udowodnimy, jest to tylko zaïoĝeniem. W trakcie pracy zdobywamy jasnoĂÊ. W ten sposób zawsze przechodzimy z pozycji wÈtpliwoĂci do pewnoĂci.
Po co to robiÊ? W kaĝdym projekcie istnieje na poczÈtku zbiór zaïoĝeñ. Czasem
sÈ ïatwo dostrzegalne, ale niekiedy pozostajÈ w ukryciu do chwili, gdy jest juĝ za
póěno. Aby wyeliminowaÊ ryzyko wïoĝenia mnóstwa czasu i wysiïków w pracÚ
opartÈ na bïÚdnych zaïoĝeniach, rozpoczynamy od ich weryfikacji. Oznacza to, ĝe
zaczynamy od stanu niepewnoĂci i przechodzimy do weryfikacji tego, co wiemy,
tak systematycznie i rygorystycznie, jak tylko moĝemy. Wiedza zdobywana w tym
procesie pozwala nam zyskaÊ wiÚkszÈ pewnoĂÊ co do swojej pozycji.

Zasada: wyniki, a nie produkty wyjĂciowe
O co chodzi? Funkcje i usïugi sÈ produktami wyjĂciowymi. OsiÈgane za ich pomocÈ
cele to wyniki. W metodyce Lean UX zespoïy próbujÈ przede wszystkim uzyskaÊ
znaczÈcÈ i mierzalnÈ zmianÚ w zachowaniu klientów, czyli wynik. PostÚp prac w podejĂciu Lean UX mierzony jest w kategoriach wyraěnie okreĂlonych wyników.
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Po co to robiÊ? Kiedy próbujemy przewidzieÊ, jakie funkcje pozwolÈ osiÈgnÈÊ
konkretne wyniki, angaĝujemy siÚ najczÚĂciej w spekulacje. Chociaĝ ïatwiej doprowadziÊ do wprowadzenia na rynek konkretnych zestawów funkcji, to zwykle, zanim dana funkcja trafi do uĝytkowników, nie moĝna przewidzieÊ, czy
bÚdzie efektywna. ZarzÈdzanie wynikami (i postÚpami w kierunku ich osiÈgniÚcia) zapewnia wglÈd w skutecznoĂÊ tworzonych funkcji. JeĂli dana funkcja
nie wypada najlepiej, moĝemy podjÈÊ obiektywnÈ decyzjÚ, czy naleĝy jÈ zatrzymaÊ, zmieniÊ czy zastÈpiÊ.

Zasada: eliminacja marnotrawstwa
O co chodzi? Jednym z podstawowych zaïoĝeñ oszczÚdnego wytwarzania jest
pozbycie siÚ wszystkiego, co nie prowadzi do ostatecznego celu. W podejĂciu
Lean UX ostatecznym celem jest poprawa wyników; stÈd wszystko, co siÚ do
tego nie przyczynia, jest uwaĝane za marnotrawstwo i powinno byÊ usuniÚte
z procesu zespoïowego.
Po co to robiÊ? Zasoby zespoïu sÈ ograniczone. Im bardziej wyeliminuje siÚ marnotrawstwo, tym szybciej bÚdzie moĝna posuwaÊ siÚ naprzód. Czïonkowie zespoïów chcÈ pracowaÊ nad odpowiednimi wyzwaniami. ChcÈ byÊ efektywni.
MyĂlenie w kategoriach tworzenia wartoĂci i eliminacji marnotrawstwa pomaga im skupiaÊ siÚ na tym, na czym powinni.

Zasada: wspólne rozumienie
O co chodzi? Wspólne rozumienie to kolektywna wiedza, gromadzona podczas
wspólnej pracy zespoïu. To peïniejsze zrozumienie przestrzeni zagadnieñ, produktu i klientów.
Po co to robiÊ? Wspólne rozumienie to waluta podejĂcia Lean UX. Im bardziej
czïonkowie zespoïu rozumiejÈ, co robiÈ i dlaczego, tym mniej czasu potrzebujÈ
na debatowanie o tym, co siÚ staïo, i mogÈ szybko przejĂÊ do tego, jak to rozwiÈzaÊ, oraz wyciÈgnÈÊ nowe wnioski. Wspólne rozumienie pozwala teĝ zmniejszyÊ
uzaleĝnienie zespoïu od niezbÚdnych do kontynuowania prac raportów z drugiej rÚki i dokïadnej dokumentacji.

Zasada: brak statusu gwiazdy rocka, guru czy ninja
O co chodzi? W metodyce Lean UX zalecana jest mentalnoĂÊ zespoïowa. Gwiazda rocka, guru, ninja — te etykiety nadajemy indywidualnoĂciom. W podejĂciu
Lean UX nie koncentrujemy siÚ na tych, którzy osiÈgajÈ najlepsze wyniki, ale
stawiamy na spójnoĂÊ zespoïu i wspóïpracÚ w jego ramach.
Po co to robiÊ? Gwiazdy rocka nie dzielÈ siÚ pomysïami ani sïawÈ. SpójnoĂÊ zespoïu podupada po wprowadzeniu do niego jednostek o wielkim ego, zdecydowanych wybijaÊ siÚ i bïyszczeÊ. Kiedy zaïamuje siÚ wspóïpraca, przestaje istnieÊ Ărodowisko niezbÚdne do tworzenia wspólnego rozumienia, koniecznego,
by prace efektywnie posuwaïy siÚ do przodu.
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Zasada: przyzwolenie na niepowodzenie
O co chodzi? Aby znaleěÊ najlepsze rozwiÈzanie problemu biznesowego, zespoïy
Lean UX muszÈ eksperymentowaÊ z pomysïami. WiÚkszoĂÊ z tych pomysïów
siÚ nie sprawdzi. Przyzwolenie na niepowodzenie oznacza, ĝe zespóï ma bezpieczne Ărodowisko do takich eksperymentów. Odnosi siÚ to zarówno do Ărodowiska technicznego (czïonkowie zespoïu mogÈ bezpiecznie przeforsowywaÊ pomysïy), jak i kulturowego (nie zostanÈ ukarani za niezwieñczone sukcesem
wypróbowanie koncepcji).
Po co to robiÊ? Przyzwolenie na niepowodzenie to platforma, na której budowana jest kultura eksperymentowania. Eksperymenty rodzÈ kreatywnoĂÊ, a ona
z kolei przynosi innowacyjne rozwiÈzania. JeĂli zespóï pracowników nie obawia
siÚ utraty pracy w razie bïÚdu, jest bardziej skïonny do podjÚcia ryzyka. To wïaĂnie w rezultacie takiego ryzykanctwa powstajÈ wspaniaïe pomysïy.

Walory ciÈgïego ulepszania
W nagraniu wideo zatytuïowanym Why You Need to Fail („Dlaczego warto ponosiÊ
poraĝki”) Derek Sivers, zaïoĝyciel firmy CD Baby, omawia zadziwiajÈce wyniki warsztatów garncarskich4.
Pierwszego dnia instruktor obwieĂciï uczestnikom, ĝe zostanÈ podzieleni na dwie grupy.
Poïowa z nich miaïa w ciÈgu semestru wykonaÊ tylko po jednym garnku z gliny. Otrzymane przez nich stopnie miaïy zaleĝeÊ od jakoĂci wykonania tego jednego garnka. Druga
poïowa uczestników miaïa byÊ oceniana tylko wedïug wagi garnków, które zrobiÈ w ciÈgu
semestru. Za garnki waĝÈce ponad 50 funtów mieli otrzymaÊ ocenÚ A, ponad 40 — B,
ponad 30 — C i tak dalej. To, co rzeczywiĂcie wykonajÈ, byïo niewaĝne. Instruktor powiedziaï, ĝe nawet nie bÚdzie patrzyï na ich garnki. Ostatniego dnia zajÚÊ miaï po prostu
przynieĂÊ swojÈ wagÚ ïazienkowÈ i zwaĝyÊ na niej prace uczniów.
Na koniec semestru zdarzyïa siÚ rzecz interesujÈca. Postronni obserwatorzy zajÚÊ zauwaĝyli, ĝe garnki najlepszej jakoĂci wykonaïa „grupa iloĂciowa”. Jej czïonkowie przez
caïy semestr pracowali najszybciej, jak tylko mogli, nad wyrobem naczyñ. Czasem im siÚ
udawaïo, a czasem nie. Uczyli siÚ przy kaĝdym powtórzeniu i kaĝdym eksperymencie.
DziÚki tej nauce stali siÚ bardziej zdolni do osiÈgniÚcia koñcowego celu: wyrabiania
wysokiej jakoĂci garnków z gliny.
Natomiast uczestnicy zajÚÊ, którzy wykonywali jeden przedmiot, nie odnieĂli korzyĂci
z takich nieudanych powtórzeñ i nie nauczyli siÚ wystarczajÈco szybko wykonywaÊ
garnków na tym samym poziomie co „grupa iloĂciowa”. SpÚdzili oni caïy semestr na
snuciu teorii, jak zrobiÊ garnek „na szóstkÚ”, ale nie mieli doĂwiadczenia potrzebnego
do realizacji swoich wielkich wizji.

4

YouTube, Why You Need to Fail — by Derek Sivers, 15 lutego 2011, http://www.youtube.com/
watch?v=HhxcFGuKOys.
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Zasady kierujÈce procesem
Po uĂwiadomieniu sobie zasad organizacyjnych i kulturowych przyjrzyjmy siÚ,
jak naleĝy zmieniÊ sposób pracy w zespole na poziomie taktycznym, w wÚĝszym zakresie.
x Praca nad niewieloma rzeczami naraz w celu zmniejszenia ryzyka.
x CiÈgïe odkrywanie.
x GOOB: nowe zorientowanie na potrzeby uĝytkowników.
x UzewnÚtrznienie pracy.
x Pierwszeñstwo dziaïania nad analizÈ.
x OdejĂcie od dokumentów prezentujÈcych rezultaty.

Zasada: praca nad niewieloma rzeczami naraz
w celu zmniejszenia ryzyka
O co chodzi? Do podstaw oszczÚdnego wytwarzania (ang. lean manufacturing)
naleĝy teĝ praktyka dzielenia pracy na maïe jednostki czy serie (ang. batches).
Koncepcja ta ma na celu utrzymanie niskiego stanu zapasów i zapewnienie
wysokiej jakoĂci produktów. W jÚzyku Lean UX oznacza to tworzenie tylko takich projektów, które sÈ niezbÚdne zespoïowi do dalszych prac, i unikanie
„magazynowania” duĝej liczby niesprawdzonych i niezaimplementowanych
pomysïów.
Po co to robiÊ? Kaĝdy projekt zaczyna siÚ od zaïoĝeñ. ProjektujÈc na duĝÈ skalÚ,
zaczynamy od tych niesprawdzonych zaïoĝeñ i na ich podstawie wykonujemy
wiele pracy projektowej. JeĂli odkrywamy, ĝe poczÈtkowe zaïoĝenie byïo bïÚdne,
caïÈ tÚ pracÚ musimy odrzuciÊ. PracujÈc nad niewieloma rzeczami naraz, moĝemy tworzyÊ projekty i sprawdzaÊ poprawnoĂÊ swoich decyzji na bieĝÈco, co
ogranicza ryzyko zmarnowanej pracy.

Zasada: ciÈgïe odkrywanie
O co chodzi? CiÈgïe odkrywanie to nieustanne angaĝowanie klienta w proces
projektowania UX i wytwarzania oprogramowania. W tym celu dokonuje siÚ
zaplanowanych dziaïañ badawczych, zarówno z uĝyciem metod iloĂciowych,
jak i jakoĂciowych. Ich celem jest nie tylko zrozumienie tego, co uĝytkownik robi
z produktem, ale teĝ odkrycie, dlaczego to robi. Badania zatem naleĝy wykonywaÊ
czÚsto i regularnie oraz angaĝowaÊ w nie caïy zespóï.
Po co to robiÊ? Regularny dialog z klientem daje wiele okazji do weryfikacji nowych pomysïów dotyczÈcych produktu. Zaangaĝowanie wszystkich czïonków
zespoïu do cyklu badañ rozwija w nich empatiÚ dla uĝytkowników i stojÈcych
przed nimi problemów. Tworzy siÚ wspólne rozumienie. Poza tym, gdy zespóï
uczy siÚ razem, maleje potrzeba przyszïych omówieñ i sprawozdañ.
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Zasada GOOB: nowe zorientowanie na potrzeby uĝytkowników
O co chodzi? Steve Blank, profesor Uniwersytetu Stanforda, czÚsto mówi o „wyjĂciu
poza wïasne podwórko” (ang. getting out of the building — GOOB). Akronim ten
moĝe brzmieÊ jak pierwsze sïowo dziecka, ale w rzeczywistoĂci Blank okreĂla
nim rodzaj badañ nad uĝytkownikami i klientami, za którym od lat opowiada
siÚ spoïecznoĂÊ projektantów UX.
W Blanku odkryli oni swojego orÚdownika ze Ăwiata biznesu, który zdaje sobie
sprawÚ, ĝe toczonych w salach konferencyjnych niekoñczÈcych siÚ debat na
temat klientów nie da siÚ rozstrzygnÈÊ wewnÈtrz biura. Oto recepta Blanka:
dajcie potencjalnym klientom szansÚ wypowiedzenia siÚ o waszych pomysïach
szybciej niĝ kiedyĂ. O wiele szybciej. Realnie testujcie pomysïy, dopóki sÈ jeszcze Ăwieĝe. Lepiej odkryÊ, ĝe sÈ nietrafione, niĝ zmarnowaÊ czas i zasoby na
produkt, którego nikt nie chce.
Po co to robiÊ? Ostatecznie sukces lub poraĝka produktu nie zaleĝÈ od decyzji
zespoïu, ale od klientów. To oni klikajÈ zaprojektowany przez Ciebie przycisk
„Kup teraz”. Im szybciej dopuĂcisz ich do gïosu, tym szybciej dowiesz siÚ, czy
Twój pomysï siÚ sprawdzi.

Zasada: uzewnÚtrznianie pracy
O co chodzi? UzewnÚtrznianie oznacza wydobycie projektu z gïowy i z komputera
na widok publiczny. W celu pokazania postÚpu swoich prac wspóïpracownikom
i klientom czïonkowie zespoïów korzystajÈ z tablic, wspóïdzielonych przestrzeni
wirtualnych, pïyt piankowych, wydruków czy karteczek samoprzylepnych.
Po co to robiÊ? Pokazanie swoich postÚpów pozwala kaĝdemu zobaczyÊ, na jakim
etapie znajduje siÚ zespóï.
Umoĝliwia pasywny, dookólny przepïyw informacji w obrÚbie zespoïu. Inspiruje do nowych pomysïów, opartych na tych, które juĝ udostÚpniono. Pozwala
wszystkim czïonkom zespoïu — nawet tym maïomównym — dzieliÊ siÚ informacjami. Ich karteczki samoprzylepne czy szkice na tablicy przemawiajÈ tak
samo gïoĂno jak najwaĝniejszy czïonek zespoïu.

Zasada: pierwszeñstwo dziaïania nad analizÈ
O co chodzi? W podejĂciu Lean UX wyĝej ceni siÚ dziaïanie niĝ analizÚ. WiÚkszÈ
wartoĂÊ ma stworzenie pierwszej wersji pomysïu niĝ spÚdzenie póï dnia na
dyskusji o jej zaletach w sali konferencyjnej.
Po co to robiÊ? W sali konferencyjnej próĝno szukaÊ odpowiedzi na najtrudniejsze
pytania, nad którymi zastanawia siÚ zespóï; udzielÈ jej tylko klienci w terenie.
Aby uzyskaÊ odpowiedě, trzeba skonkretyzowaÊ pomysïy — przygotowaÊ ludziom coĂ, na co bÚdÈ mogli odpowiedzieÊ. Debata nad pomysïami przy braku
danych z rynku jest stratÈ czasu. Zamiast analizowaÊ potencjalne scenariusze,
lepiej przygotowaÊ coĂ i wyjĂÊ z tym ze swojego podwórka.
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Zasada: odejĂcie od dokumentów prezentujÈcych rezultaty
O co chodzi? W podejĂciu Lean UX punkt ciÚĝkoĂci procesu projektowania przesuwa siÚ z dokumentów tworzonych przez zespóï na osiÈgane przez niego wyniki.
DziÚki nasilonej wspóïpracy interdyscyplinarnej w rozmowach z interesariuszami
rzadziej porusza siÚ temat tworzonego artefaktu, a czÚĂciej osiÈganego wyniku.
Po co to robiÊ? Dokumenty nie rozwiÈzujÈ problemów uĝytkowników, w odróĝnieniu od dobrych produktów.
Zespóï powinien przede wszystkim dowiedzieÊ siÚ, które cechy produktu majÈ
najwiÚkszy wpïyw na uĝytkowników. Artefakty uĝywane przez zespóï w celu
pozyskania i przekazania tej wiedzy nie sÈ istotne. Liczy siÚ tylko jakoĂÊ produktu, mierzona reakcjÈ rynku.

PODSUMOWANIE
W rozdziale tym przedstawiliĂmy zbiór podstawowych zasad metodyki Lean UX.
Te kluczowe cechy powinien uosabiaÊ kaĝdy taki zespóï. ZachÚcamy, byĂ ksztaïtujÈc praktykÚ Lean UX, korzystaï z tych zasad przy ustalaniu skïadu zespoïu, jego
siedziby, celów i procedur.
W czÚĂci II pokaĝemy, jak wprowadziÊ te zasady w ĝycie. W tym celu opiszemy
dokïadnie caïy proces Lean UX.

Kup książkę

Poleć książkę

38 ROZDZIA 2.

Kup książkę

Poleć książkę

