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You need Developers, not Programmers

یارزش یا بدتر باشند اگر مناسب وضعیت
موقعیت بسیار مهم است .پند یک مدیر ممکن است ب 
کتر کشنده باشد .پیش
شما نباشد .تصمیمی درست برای شرکتی بزرگ ممکن است برای کوچ 
از آنکه پیشنهادهای مدیریتی هرکسی از جمله من را بشنوید ☺ ،مطمئن شوید که ممموقعیت
خودتان را مدنظر دارید.
یگردانم بممدون هیممچ کمممک مممالی بیرونممی .شممرکت ممما
من یک شرکت نرمافزاری کوچک را م 
) (SourceGearحدود  ۶سال سن و  ۲۵کارمند )در زمان نوشته شدن ایممن مقمماله :سممال
 (۲۰۰۳دارد.
سهای بسیار جالبی فرا گرفتهام .یکی از چیزهایی که یادگرفتهام این است کممه
در این مدت در 
تهای نرمافزاری کوچک نباید هیچ برنامهنویسی داشته باشند.
شرک 
در این مقاله منظور از برنامهنویس ) (Programmerفردی است که کمماری جممز نوشممتن
یکنمممد .او مشخصمممهها
لزدایی ،نم 
ششمممانس باشمممید( اشمممکا 
ُکمممدهای نمممو و )اگمممر خو 
ینویسممد .کمکممی بممرای
سهای خودکار را نم 
تکی 
ینویسد .او تس 
) (Specificationsرا نم 
یکنممد تمما مشممکلت
یکند .بممه مشممتریان کمممک نم 
اینکه سیستم ساخت خودکار بروز باشد ،نم 
یخوانممد .تنهمما
یکند .او حتا ُکد را هم نم 
یشان را حل کنند .در نوشتن مستندات کمک نم 
جد 
یکند نوشتن کد جدید است.
کاری که او م 
یخواهید.
تهای کوچک نرمافزاری شما یک چنین آدمهایی را نم 
در شرک 
بهجای برنامهنویسان )کسانی متخصص نوشتن کد هستند( آنچه شما نیاز داریمممد برنامهسازان

یکنند تمما محصممولی موفممق
شهای مختلف تلش م 
) (Developerهستند )کسانیکه به رو 
ساخته شود(.
اگر در تعریفم از واژهها کمی گستاخ هستم ،پوزش مرا بپذیرید ،ولی اینکه مممن چممه واژگممانی را
یبرم زیاد مهم نیست .در شرکت نرمافزاری کوچک شما توانایی مالی داشتن افرادی را که
بکار م 
یکنند تنها کارشان نوشتن ُکد است را ندارید .کارهممای بسممیار دیگممری بممرای انجممامدادن
فکرم 
هستند و انجام همه آنها برای محصولی موفق داشتن ،اهمیت دارد .اگر شممرکتی بممزرگ بودیممد،
یتوانستید برای هرکاری متخصصان آن کار را بگیرید .اما چون کوچک هستید ،افراد کمممتری
م 
فتر باشند.
نحری 
نیاز دارید اما کسانی که همهف 
~~~
فپذیری
حدود )وظایف و اختیارات( در برابر انعطا 
تهای کوچک و بزرگ است:
ت بهراستی مهم بین شرک 
این تفاو 
•

نپذیر نیسممت کممه فممردی
شهای مختلف دارند .امکا 
در شرکت کوچک بیشتر افراد نق 
تهای کوچممک افممراد
یکنممد .شممرک 
داشتهباشید که تنهمما روی یممک زمینممه تمرکممز م 
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یدهند و بممرای هرکمماری کممه بممه
فی را نیاز دارند که به شرکت اهمیت م 
نحری 
همهف 
شقدم می شوند .حسابدار یا کتابدار هرکماری را سمر-و-سمامان
شرکت کمک کند ،پی 
یدهنممد و سرشممان
یدهند .معمول کسانی وجود دارنممد کممه همممه کارهمما را انجممام م 
م 
یکننممد .در اینجمما مفهمموم
یداند که آنهمما چممه م 
چکس هم نم 
همیشه شلوغ است و هی 
فپذیری است.
کلیدی انعطا 
•

بهای
تهای بممزرگ متخصصممان بیشممتری دارنممد .دسممتمزدها بمما »حسمما 
شرکت شرک 
بهای پرداختنممی« جداسممت .معممماران
نهممم از »حسمما 
یکند که آ 
دریافتنی« فرق م 
ینویسند .مدیران فنممی برنامهنویسممان
یکنند .برنامهنویسان ُکد م 
نرمافزار ،طراحی م 
یکنند .مممدیران پممروژه )برنممامه( همما مشخصممه و زمانبنممدی را پیگیممری
را مدیریت م 
یکنند .مبلغان ،خوب ،کسممی
یکنند .مدیران محصول جایگاهسازی و پیامرسانی م 
م 
یکننمد .بمه هرحمال هرکسمی کماری مشمخص و
یداند کمه آنهما چمه م 
به راستی نم 
فشده دارد .مفهوم کلیدی اینجا احترام به حدود )وظایف و اختیارات( است.
تعری 

گهایی بهکلی متفاوت هستند و اگر این دو با هم تداخل داشممته باشممند
یکه این دو ،فرهن 
راست 
یکه در
یآیند .کسمم 
فپذیری و حدود با هم جور درنم 
خدهد .انعطا 
ممکن است چیزهای زشتی ر 
یکنممد ،کممارش بیممخ پیممدا
یکه به دیگری گممذار م 
گها موفق بوده ،اغلب هنگام 
یکی از این فرهن 
یکند.
م 
~~~
برنامهسازان
در شرکت کوچک نرمافزاری هر برنامهسازی پیش و بیش از هر چیز برنممامهنویس اسممت .بخممش
لزدایی گردد .اما نیاز است که برنامهسممازان در دیگممر
اصلی وقتش باید صرف نوشتن ُکد و اشکا 
زمینهها هم کمک کنند ،زمینههایی چون:
•

مستندات مشخصهها

•

مدیریت پیکربندی

•

بازبینی ُکد

•

تست کردن

•

تهای خودکار
تس 

•

مستندسازی

•

حل مشکلت جدی مشتریان

یکننممد .برنامهسمماز بینممش و
در واژگان من ،این کارهمما بممرای برنامهسمماز و برنممامهنویس فممرق م 
ماندازی بزرگممتر دارد و توانممایی آنممرا دارد کممه دیممدی بزرگممتر )از موضمموع( داشممته باشممد.
چشم 
لها را
یماند تمما آنهمما اشممکا 
یسپارد و منتظر م 
تکنندهها م 
ینویسد ،آنرا به تس 
برنامهنویس ُکد م 
لزدایی کند ،زیرا ممکن است او در آینده
ماکنون اشکا 
یداند که بهتر است ه 
بیابند .برنامهساز م 
یکند.
همان کسی باشد که با مشتری درباره آن محصول صحبت م 
۲

یشوند ،شاید سلسله مراتب کاری شما تغییر
زمانیکه تیم برنامهنویسان شما به مرور برنامهساز م 
کند .ممکن است که بهترین برنامهساز شما همان کسی نباشد که مشکلت بهراستی سمممخت را
یتوانممد برنامهسممازی بسممیار بممد
یسممازد .یممک برنممامهنویس بمما اسممتعداد فممراوان م 
برطممرف م 
باشدُ.کدنویسی بخشی لزم اما ناکافی برای برنامهساز بودن است .همینگونه ،افممراد بمما اسممتعداد
یتوانند خودشممان را بممه عنمموان برنامهسممازانی عممالی نشممان دهنممد بمما
کمتر در تیم شما هنوز م 
یکنند.
شهای غیرُکد نویسی محصول م 
مشارکتی که در بخ 
~~~
پرسشهای ُپربسامد )متداول(
ن خود را فقط به ُکدنویسی بگماریم و برای همههه دیگههر کارههها
یتوانیم برنامهنویسا ِ
م 
گروهی دیگر را بکاربگیریم؟
شتر این کار را کردهاست و گاهی خوب جواب داده است .اممما در درازمممدت
شاید ،شرکت ما پی 
شما ،از این تصمممیم کممه برنامهنویسممانتان را از همهچیممز جممز برنامهنویسممی دور نگهداشممتهاید،
یشوید .برنامهنویسان در یک شرکت نرمافزاری کوچک بیشتر از آن موثر هستند کممه
پشیمان م 
مانداز کمماربر را ببیننممد.
ماندازی باریممک بممدهیم .بممه آنهمما اجممازه بدهیممد کممه چشم 
به آنهمما چشم 
برنامهنویسانتان را پشت تلفن بگذارید تمما بممه مشممتریان در رفممع مشممکلی جممدی کمممک کننممد.
لهایی را کممه خممود ایجمماد کردهانممد را رفممع
یسازید اشکا 
همینطور که برنامهنویسان را مجبور م 
کنند ،کیفیت محصول شما بهبود پیدا خواهد کرد.
یدانند که چگونه همه این کارهای دیگر را انجامدهند؟
برنامهنویسان ما نم 
راستی؟ مطمئن هستم که دانشکدههای کامپیوتر ابزارهای مدیریت نسممخه نرمافممزار ) (SCMو
یدهند ،درست؟☺
تهای پشتیبانی فنی را درس م 
مهار 
یداننممد کممه
یداد .روشن است که برنامهنویسان شممما نم 
گرچه دانشکده من این چیزها را یاد نم 
چگونه جنبههای جزُ-کدنویسی ساخت محصول را انجام دهند .به آنها آموزش دهید.
یآیممد .برنامهسممازان
آموزش رسمی ممکن است نقشی ایفا کند ،اما بهترین یادگیری از تجربممه م 
شما باید پند شرکت نایکی )» (Nikeانجامش بده« را بکار بندید .مطمئن شوید که آنها فرصت
اشتباه دادهاید .به آنها اجازه دهید از اشتباهاتشان یادگیرند.
یخواهند همه این کارها را انجام دهند
برنامهنویسان ما نم 
یخواهند برنممامهنویس باشممند .اشممکالی نممدارد.
یخواهند برنامهساز باشند ،آنها م 
بعضی آدمها نم 
یتوانید بنشممینید و دربمماره
یتواند کار خوبی پیدا کند .اما شما و آن برنامهنویس م 
برنامهنویس م 
یپرده سخن بگویید.
اینکه آیا شرکت شما محیط مناسبی برای کار او هست یا نه ،ب 

۳

یتوانید تصمیم بگیرید که در این باره چممه کنیممد .پیشممنهاد
سرانجام با توجه به موقعیت خود م 
من این است که هر برنامهنویسی در شرکت نرمافزاری کوچک نیاز دارد که در چیممزی فراتممر از
ُکدنویسی دخالت داشته باشد ،البته تمام قاعدهها استثنا هم دارند.
تهایی اینچنین گوناگون دارد ،سخت نیست؟
آیا یافتن برنامهسازی که مهار 
یتوانیممد آنهمما را از
بله هست .برنامهسازان واقعی و راستین ارزشمممند هسممتند .احتمممال شممما نم 
بیرون بکارگیرید .مجبور هستید که به برنامهنویسان کمک کنید که برنامهساز شوند.
زمانیکه شدند ،باید بسیار تلش کنید که آنها را نگهدارید .هنگامیکه برنامهنویسی از شرکت جدا
یکند.
یگیرد یا شرکت خو را برپا م 
می شود یا در شرکتی بزرگ شغل مدیریتی م 
چگونه برنامهسازان ُکد بنویسند در حالیکه پیوسته با کارهای دیگر در کارشان وقفههه

یاندازند؟
م 

یجممویم تمما از اصممل اریممک )خممودم( در مممدیریت
بله ،این مسالهای است .از این فرصت بهممره م 
نرمافزار یاد کنم:
یتوانید مسایل را حذف کنید،
نم 
یتوانید بده-بستانی انجامدهید
اما م 
ماکنون دارید را بدهید
مسایلی که ه 
یدهید ،بستانید.
در برابر آنها مسایلی را که ترجیح م 
برنامهسازان وقت آزاد بیشتری نیاز دارند وگرنه هیچ ُکدی نخواهند نوشت .خوب ایممن مسممالهای
مانداز
یکه با افرادی بمما چشمم 
است که ترجیح دارد برمسایلی که برایتان پیش خواهد آمد هنگام 
یکنید .تلش کنید زمان خود را ساماندهی کنید .بممرای نمممونه
ک »تنها ُکد« سروکار پیدا م 
باری ِ
در یک روز همزمان ُکدنویسی و پشتیبانی فنی را انجام ندهید.
یگویید که برنامهسازان ما مجبورند همه دیگر کارها را انجم دهند؟
پس شما م 
خیر .بهتر این است که برنامهسازان هنوز بیشتر)اما نه همه( وقتشان را صرف نوشتن ُکد کننممد.
یتوانیممد بکممار
یدهد دستههای گونمماگونی از متخصصممان هسممتند کممه م 
اگر بودجه شما اجازه م 
بگیرید:
پشتیبانی فنی »سطح یک«
بیشتر کار پشتیبانی فنی شامل پاسخگویی پیاپی به پرسشممهای یکسممان اسممت.احتمممال اینکممار
بهترین کاربری از وقت یک برنامهساز نیست .برنامهساز را در پشتیبانی فنی »سطح دو« درگیممر
کنید؛ تشخیص و حل مشکلت سخت و پیچیده مشتریان .اما اینکه یک یا دو متخصممص بممرای
رسیدگی به کارهای سادهتر داشته باشید ،ایده خوبی است .برای اینکار دنبال فردی بگردید کممه
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شزمینهای هم در مسایل فنی.
تهای ارتباطی خوبی دارد و پی 
مهار 
لزدایی و …
ت دستی ،بازبینی اشکا 
تس ِ
یسازید ،برای این تیم کمممی بیممش از نیازتممان
همینطور که یک تیم پشتیبانی فنی سطح یک م 
کارمند بگیرید .به آنها کمی هم وقت آزاد بدهیممد تمما بتواننممد بمما مقممداری مشممخص از کارهممای
لزدایی را
ت دسممتی و بممازبینی اشممکا 
پرسش/پاسخ درگیر شوند .بگذارید آنها مقداری از کار تسم ِ
انجامدهند .این کار از باِرکاری برنامهسازان شما خواهد کاست و نرخ ازپای درآمدن افممرادی کممه
یدهد.
در جایگاه پشتیبانی فنی محض هستند را کاهش م 
مستندسازی
شنممویس نخسممت محتمموا را بنویسممند ،اممما
برنامهسازانتان را مجبور کنید که مشخص مهها یمما پی 
یتوانممد
آمادهسازی و ویرایش نهایی و ویرایش مستندات شما کاری اسممت کممه بممرای کسممیکه م 
بنویسد مناسب است.
مدیر سیستم )(System Administration
یتوانند کار یک مدیر سیستم را انجامدهند ،اما هیممچ دلیممل خاصممی
احتمال برنامهسازان شما م 
مرتبط با محصول برای اینکه آنها این کار را بکنند وجود ندارد .بکممارگیری یممک مممدیر سیسممتم
روشی است برای کاستن از دقدقههای برنامهسازان.
این نوشته برگردانی است از:
”Sink, Eric. “Small ISVs: You need Developers, not Programmers
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