
„Z IT na nasze” 

- czyli na czym polega praca Analityka 
IT? 
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Agenda 

• Czym jest analityk IT i jaka jest jego rola? 
• Niezbędnik technologiczny – czyli na czym 

znać się analityk powinien 
• Szczypta psychologii 
 



Agenda 

• Techniki ułatwiające życie: od mindstormingu 
po UML 

• Oprogramowanie wspomagające „kartkę i 
papier” – czyli tajniki wizualizacji 

• Polecana literatura 
 



ANALITYK IT 
– Z CZYM TO SIĘ JE?      



Analityk IT – z czym to się je?      

• Komunikacja biznes – IT 
• Zbieranie wymagań 



Analityk – z czym to się je?      

• Projektowanie rozwiązań 
• Rozwiązywanie problemów 



Analityk – z czym to się je?      

• Odpowiedzialność za projekt i produkt w 
całym cyklu życia 

• Testy, wdrożenia i inne zabawki 



Analityk – z czym to się je?      

• Odpowiedzialność za projekt i produkt w 
całym cyklu życia 

• Testy, wdrożenia i inne zabawki 
• … a co z technologią? 



NIEZBĘDNIK TECHNOLOGICZNY 
czyli na czym znać się analityk powinien 



Zaprzyjaźnij się z technologią  



Niezbędnik technologiczny 

• Zależy od systemu i od rodzaju pracy! 





Niezbędnik technologiczny 

Często przydatna jest znajomość:  
• Narzędzi wszelakich (szczegóły później ) 
• SQL 
• UML/BPMN 
• Agile/Scrum (jako miękkie oblicze procesu 

wytwarzania oprogramowania)  



… podsumowując 

 
 

UML 
BPMN 

SQL 
 
 

 
 

Scrum 
Agile 

 



PRZEPIS NA DOBREGO ANALITYKA 
Ze szczyptą psychologii w tle 



Empatia 

Źródło: http://microrrelatososhortstories.wordpress.com/2012/01/20/think-empathy-sympathy/ 

http://microrrelatososhortstories.wordpress.com/2012/01/20/think-empathy-sympathy/
http://microrrelatososhortstories.wordpress.com/2012/01/20/think-empathy-sympathy/
http://microrrelatososhortstories.wordpress.com/2012/01/20/think-empathy-sympathy/
http://microrrelatososhortstories.wordpress.com/2012/01/20/think-empathy-sympathy/
http://microrrelatososhortstories.wordpress.com/2012/01/20/think-empathy-sympathy/


Takt i dyplomacja 

Źródło: http://newdiplomacy2010c.blogspot.com/ 

http://newdiplomacy2010c.blogspot.com/


Umiejętności komunikacyjne 



Umiejętności komunikacyjne 

 
 
 
 
 
 

Mówienie + Słuchanie  



Myślenie 

 Dobre rezultaty  

Logiczne 



Myślenie 

 Dobre rezultaty  

Logiczne 

Krytyczne 



Myślenie 

 Dobre rezultaty  

Logiczne 

Krytyczne 

Analityczne 



Umiejętność dokonywania wyborów… 



Umiejętność dokonywania wyborów… 



Umiejętność dokonywania wyborów… 

 
Czyli… 
… umiejętność wybrania najlepszego 

rozwiązania 



Umiejętność dokonywania wyborów… 

 
Czyli… 
… umiejętność wybrania najlepszego 

rozwiązania (nawet jeśli nie jest ono „moje”) 



Umiejętność dokonywania wyborów… 

 
Czyli… 
… umiejętność wybrania najlepszego 

rozwiązania (nawet jeśli nie jest ono „moje”) 
uwzględniając interesy zainteresowanych stron 



Zorientowanie na cel 

Zdefiniowanie 



Zorientowanie na cel 

Plan realizacji 

Zdefiniowanie 



Zorientowanie na cel 

Osiągnięcie 

Plan realizacji 

Zdefiniowanie 



SKUTECZNY ANALITYK W AKCJI 





</joke> 



Źródło: http://www.stickyminds.com 

http://www.stickyminds.com/


Umiejętność odpowiedzi na pytanie… 
 



Umiejętność odpowiedzi na pytanie… 
„po co” 



ANTY-WZORZEC 





Wymagania… 



Wymagania… 

Prosto z księżyca! 



Po co? 
Nie wiem! 



Po co? 
Nie wiem! 

…ale chce to już! 



TRUDNA SZTUKA KOMUNIKACJI 



Trudna sztuka komunikacji 



Trudna sztuka komunikacji 

Przywitaj się z problemami! 



Jak dogadać się z…  

  
 „Biznesem” 
  IT 
  
  



Jak dogadać się z…  

  
 „Biznesem” 
  IT 
  
  



NARZĘDZIA I TECHNIKI 
UŁATWIAJĄCE PRACĘ 





MAPY MYŚLI 



Trial: http://www.mindjet.com/products/mindmanager/ 

http://www.mindjet.com/products/mindmanager/


Plik instalacyjny (darmowe narzędzie): 
 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page


Mapa myśli do pracy grupowej online  
Trial: http://www.mindmeister.com/ 
Na komórkę: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meisterlabs.mindmeister&hl=en  

http://www.mindmeister.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meisterlabs.mindmeister&hl=en


MODELOWANIE  



Trial: http://www.sparxsystems.com/products/ea/downloads.html 

http://www.sparxsystems.com/products/ea/downloads.html


Plik instalacyjny (darmowe narzędzie do rysowania schematów BPMN): 
http://www.adonis-community.com/download.html 

http://www.adonis-community.com/download.html


Plik instalacyjny (darmowe narzędzie do rysowania schematów UML): 
http://staruml.sourceforge.net/en/download.php 

http://staruml.sourceforge.net/en/download.php


PROTOTYPOWANIE 



Trial: http://www.justinmind.com/prototyper/download 

http://www.justinmind.com/prototyper/download


Trial: http://balsamiq.com/download/ 

http://balsamiq.com/download/


Trial: http://www.axure.com/ 

http://www.axure.com/


INNE 



Plik instalacyjny: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 / 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062
http://www.mindjet.com/products/mindmanager/


POLECANA LITERATURA 
…a na koniec 



BABOK 

Poczytać można >>tu<< 

http://books.google.pl/books?id=CFHw8jSEWwkC&printsec=frontcover&num=100#v=onepage&q&f=false


Inne 

Można kupić >>tu<< Ta oraz pozostałe z serii,  
jest dostępna >>tu<< 

http://helion.pl/ksiazki/uml-2-0-almanach-dan-pilone-neil-pitman,umlalm.htm
http://mintbooks.pl/collections/powiesci-biznesowe


Coursera 

Human-Computer Interaction Model Thinking 

Introduction to Databases 

https://class.coursera.org/hci-004/auth/auth_redirector?type=login&subtype=normal
https://class.coursera.org/modelthinking-004/auth/auth_redirector?type=login&subtype=normal
https://class.coursera.org/db/auth/auth_redirector?type=login&subtype=normal


 
 
 
 

Dziękuję za uwagę! 
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