دو ﻣﻔﻬﻮم در ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮑﺴﺎن ،اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺘﻔﺎوت

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ؟

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ واﮐﺎوی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار را
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

واژه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
اﺻﻄﻼح ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ از ﻧﺤﻮه ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺎزه
دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ رﯾﺎﺿﯽ و اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻼس رﻓﺘﻪ و
آﺷﭙﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻏﺬا آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ آﺷﭙﺰ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮوﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪای
را ﺑﺴﺎزد .ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺷﺪه دو ﻣﻔﻬﻮم
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح راﯾﺞ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ورودیﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داده و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ،آزﻣﺎﯾﺶ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و اﯾﻤﻦ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﻫﺎ و
ﺑﺎرﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط را اﺧﺬ ﮐﺮدهاﻧﺪ .راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻠﯽ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ دارﻧﺪ ،ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن راهﺣﻞﻫﺎ وﺟﻮد دارد،
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪدرﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ راهﺣﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده و آنرا ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن از ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻪ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺑﯿﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ذﻫﻨﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس
ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺮدم ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮز
ﻧﮕﺮش ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ،ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ از ﺑﺮوز ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه رخ دﻫﻨﺪ .ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ از آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش
ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻮاﺑﻎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮازی اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞﺣﻞ ﺑﻮده و
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس
ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارم آنرا ﺣﻞ ﮐﻨﻢ؟
ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
از ﭼﻪ راﻫﮑﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ
ﺷﻮد؟

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺪﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻟﯽ از ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری
ﺳﻮرسﮐﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪواﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺒﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ آنرا ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﻣﯿﺎنﺑﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﺪﻫﺎی درﻫﻢﺑﺮﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮب
ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه
از ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮماﻓﺰار از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﺎده اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺮماﻓﺰار ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راهﻫﺎی ﺳﺎدهای ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ،ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻮد
و اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺎدل دادهﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻗﻪ و اﺟﺒﺎر :ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﮏاورﻓﻠﻮ
 10زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و  15زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺰارﻧﺪ

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯿﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
از ﭼﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﻮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻮح و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺪﻫﺎ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﯾﺎ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دادهاﻧﺪ ،ﻣﻼک ﺧﻮب ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد
آنﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،درک ﮐﻨﺪ؟ ﻓﯿﻞ ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در دﻧﯿﺎی ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دو ﮐﺎر ﺳﺨﺖ وﺟﻮد دارد .ﻧﺎمﮔﺬاری
اﺷﯿﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و دوم ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﮐﺶ ﺷﺪه«.
ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن ﮐﺪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی درﺳﺘﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻮح و ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری )Software
 (patternsو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﯾﺪن ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﺒﺮه ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺷﻬﻮدی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮب در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ
ﺗﯿﻢ ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده و ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
هر شخصی میتواند برنامهنویسی را یاد بگیرد یا برای انجام برخی کارهای ساده برنامههای موردنیاز
خود را بنویسد ،اما زمانیکه صحبت از نرمافزارهای جدی به میان میآید ،بهویژه نرمافزارهایی که
قرار است روی دستگاههای مختلفی به کار گرفته شود ،موضوع فرق خواهد کرد

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰار
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ او در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﯾﺎ اﯾﺪهآل و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺮماﻓﺰار
ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺟﻬﺎت اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮑﺴﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ وب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح و ﻣﺪرن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ
اﺟﺮا ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ ﻣﮏ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺮور ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮐﺸﯽ دادهﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری،
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در اﯾﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮﺿﯽ را ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪامﯾﮏ راهﺣﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻦﮐﺎر را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎ
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ آن  Test Caseﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روش آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و
ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار را درک ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﯾﮏ
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درون
ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻣﺠﺮب را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮد ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﺪتزﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ راﻫﮑﺎری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ،
ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎن و ﭘﺎﯾﺪار را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد آزاد ﻧﺒﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دادهﻫﺎ در
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺶ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﻮق ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران راﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.
ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺗﺎزهﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راهﺣﻠﯽ ﮐﻢارزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،راهﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻣﺠﺮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺮون
ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﯿﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎمﺷﺪه و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮمﻫﺎی ورودی را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ورودیﻫﺎ از ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻫﻤﭽﻮن آدرسﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ :اول آنﮐﻪ ورودیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدرسﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ را اﻧﺠﺎم داد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎم روﺷﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ @ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ را ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه  .ocmوارد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ روی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل )ﻫﺪاﯾﺖ( ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮب ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر وی ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪهآل ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎرﺑﺮ را در
ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد.
از واژه ﺧﻮب ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد
را ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮑﺴﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺴﺖ.
مهارت منحصربهفرد یک مهندس نرمافزار در ارتباط با نوشتن یک راهحل نیست ،بلکه در ارتباط با
شناسایی ملزوماتی است که باید درون یک راهحل قرار گیرند

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪای از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﺎزهﮐﺎر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار در زﻣﺎن

اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﺧﻮد از اﯾﻤﻦﺑﻮدن آنﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ورودیﻫﺎی
ﻣﺨﺮب واﮐﻨﺶ درﺳﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮری ﺑﻪدﻗﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺑﺎ ورودیﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺑﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ دادهﻫﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮرات ﻣﺨﺮب ﯾﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺬرواژه را وارد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ وارد ﮐﺮدن ﮔﺬرواژه ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺷﺘﺒﺎه وارد ﮐﺮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎ،
ﻫﮏ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬرواژهﻫﺎ روی ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ ،ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان در
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت  ،XSSﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎ در
زﻣﺎن ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ و ...ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺎده در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس را در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .راﻫﺒﺮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از دادهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪهای ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ آﮔﺎه ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺾﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان از آن ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎی ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﺣﻞ درﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ Chrome
 DevToolsﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺿﺮورت
ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺠﺮب ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر در
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺷﻮﯾﺪ .ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار واﻗﻌﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻓﺮد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﺑﻪروز ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دورﻧﻤﺎی آﯾﻨﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎده ﺧﻮد راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را
اراﺋﻪ ﮐﺮده و از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺎزی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر

1397  ﻣﺮداد16

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/13609/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D
B%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D
8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F

