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اســتيو مك كانل مدرك ليسانس خود را از كالج ويتمن در واالواالى 
واشــنگتن و مــدرك فوق ليســانس را در رشــته مهندســى نرم افزار از 
دانشــگاه ســياتل دريافت كــرده و از اعضاى جامعــه كامپيوتر IEEE و 
ACM (انجمــن ماشــين هاى كامپيوترى) اســت. او بين ســال هاى 1996 

تــا 1998 نويســنده ســتونى اختصاصــى به نــام «بهتريــن تمرين ها» 
IEEE So بوده و در ســال هاى 1998  ware در مجلــه (Best Prac ces)
تا 2002 ســردبيرى اين مجله را بر عهده داشــته اســت. استيو مك كانل 
در حــال حاضــر مديرعامــل و مهنــدس ارشــد نرم افزار در شــركت
Construx  So است. شركتى در زمينه مشاوره مهندسى نرم افزار  ware 
كه خود او در ســال 1996 تأســيس كرده اســت. وى در كنار تدريس و 
نظارت بر فعاليت هاى شــركت، به نوشــتن كتاب و مقالــه در زمينه هاى 
مرتبط با مهندســى نرم افــزار مى پردازد.  وى از ســال 1984 با حضور 
در شــركت هايى نظيــر مايكروســافت، بويينگ و گروه ســرمايه گذارى 
راســل بــه فعاليت در صنعــت نرم افزارهاى دســكتاپ پرداخته اســت. 
هنگام حضور در مايكروســافت روى پروژه فونت هاى TrueType براى 
وينــدوز 3/1 و هنگام كار براى بويينــگ روى پروژه بنياد دفاع راهبردي
Strategic Defense Ini) مشــغول فعاليــت بــوده اســت. وى  a ve) 
در زمينــه متدولوژى توســعه ســريع، تخميــن نرم افــزار، تجربه هاى 
عملــى ســاخت نرم افــزار، بهينه ســازى كارايى، يكپارچگى سيســتمى 
ســوم  طــرف  قراردادهــاى  مديريــت  و   (System Integra on)

(Third Party Contract Management) از تخصــص بااليــى برخوردار 

است. 
استيو مك كانل كتاب هاى بسيارى در زمينه مهندسى نرم افزار 
به رشــته تحرير درآورده اســت كه بيشــتر آن ها بــه كتاب هاى 
مرجع رشــته مهندســى نرم افزار تبديل شــده اند. در كارنامه وى 
 ،(Rapid Development) مى تــوان به كتاب هاى توســعه ســريع
So)، راهنمــاى اجمالــى  ware Es ma on) تخميــن نرم افــزار
So)، پس  ware Project Survival Guide) پروژه هاى نرم افزارى
A)، توســعه  حرفه اى نرم افزار  er  the  Gold  Rush) از تــب طــال
نرم افــزار  تخميــن   ،(Professional So ware development)

So) و به يقيــن تأثيرگذارتريــن آن هــا يعني  ware Es ma on)

 Code Complete اشــاره كــرد. از ميــان آثــار وى دو كتــاب
 Code Complete و Rapid Development موفق به دريافت جايزه 

Jolt از سوى مجله توسعه نرم افزار شده اند.

 همچنين وي جوايز متعددى را نيز به واسطه فعاليت هاى تأثيرگذارش 
در حوزه مهندســى نرم افزار از آن خود كرده اســت.  فهرســت كامل اين 

جوايز به ترتيب عبارتند از:
-  جايزه«Jolt» از مجله توسعه نرم افزار در سال هاى 1994 و 1997 

 Rapid Development و Code Complete به ترتيب براى كتاب هاى
- جايزه «خط مقدم» از ســوى مجله توســعه دهندگان بازى در سال 

1997 براى كتاب راهنماى اجمالى پروژه هاى نرم افزارى
نرم افــزار  توســعه  مجلــه  ســوى  از  «بهــره ورى»  جايــزه   -
 Es mate بــراى  ترتيــب  بــه   2000 و   1999 ســال هاى  در 
طــال  تــب  از  پــس  كتــاب  و   (Professional es ma on so ware)

(A er the Gold Rush)
- جايــزه «چهل زير چهل» از ســوى ژورنال تجــارى صداى پوگت 
(Puget Sound Bussiness Journal) در سال 2000 به عنوان يكى از چهل 

رهبر تجارى برتر با سن كمتر از چهل سال
 IEEE از انجمن كامپيوتر (Golden Core) «جايزه «هســته طاليــى -

در سال 2003
- عنوان «فارغ التحصيل برگزيده ســال به واســطه دســتاوردهاى 

حرفه اى» از طرف دانشگاه سياتل در سال 2004
همچنيــن در ســال 1998 مجلــه توســعه نرم افــزار، او را در 
كنــار بيــل گيتــس و لينــوس توروالــدوز بــه عنــوان يكــى از ســه 
فــرد تأثيرگــذار در صنعــت نرم افــزار معرفــى كــرد. در كنــار تمــام 
فعاليت هــاي حرفــه اي و مطالعاتــي، وي بــا راه اندازي وبالگــي با نام

10x So به انتشــار يادداشت هاي شخصي و ارائه  ware Development 
راه حل  براي افزايش بازدهي تيم هاي توسعه نرم افزار مي پردازد. 

استيو مك كانل

 احمد شريف پور

«شـادى بصرى و معنوى حاصل از كد با فرمت مناسـب، لذتى اسـت كه تعداد كمى از افراد غير برنامه نويس قادر به درك آن هسـتند. اما 
برنامه نويسانى كه به كار خود افتخار مى كنند، لذتى هنرمندانه از زيبايى ساختار بصرى كدها نصيب شان خواهد شد.»

   «Code Complete نقل از كتاب»           

استاد تكامل و بهره وري
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همه كســانى كه با نرم افزارها ســروكار دارند، به نوعى احساس 
مى كنند كه مشــكلى وجود دارد. نرم افزارها پر از اشــكال هســتند، 
اســتفاده از آن هــا دشــوار اســت. پروژه هاى توســعه نرم افزار به 
طور معمول از برنامه زمان بندى شــده عقب هســتند، هزينه آن ها از 
بودجه هــاى تعيين شــده فراتر مى رود و در عين حــال هم در كيفيت 
و هــم در عملكرد ضعــف دارند. براى برطرف كردن اين مشــكالت 
بســيارى توســعه نرم افزار را با ساختمان سازى مقايسه كرده و آن 
Construc ناميده و ســعى مى كنند از روش هاي مورد استفاده  on را
در پروژه هاى ســاختمانى براى بهبود فرآيند توســعه نرم افزار بهره 
ببرند. يكى از اين روش ها «توســعه آبشــارى» اســت كه در آن كل 
فرآيند توســعه نرم افزار به هشــت مرحله مجزا تقســيم مى شود كه 
الزامــًا بــه ترتيب و از بــاال به پايين بايد به اجرا در بيايند. اين هشــت 
مرحله عبارتند از: ايده پردازى، فراهم كردن مقدمات آغاز كار، تحليل، 
طراحى، ســاخت، آزمايش، توليد يا پياده سازى و در نهايت نگه دارى. 
در اين سيســتم فرض بر اين اســت كه پس از تكميل هر يك از مراحل 
كل عمليات مربوط به آن به اتمام رســيده و توسعه دهنده ديگر نبايد 

به هيچ عنوان به مرحله قبل باز گردد.
اما اين شيوه بر خالف مبدأ اصلى آن، يعنى حيطه ساخت و ساز، 
در دنياى نرم افزار به دليل وجود تفاوت هاى پايه اى، چندان كاربردى 
نيست. به عنوان نمونه مى توان به مسئله توزيع نرم افزار اشاره كرد. 
ســاختمان ها همواره در محل پيش بينى شــده (محلى كه قرار است از 
آن ها استفاده شود) ساخته مى شوند، در حالى كه نرم افزارها همواره 
در محلى غير از محل اســتفاده توليد خواهند شــد. نمونه ديگر تفاوت 
اين اســت كه در ســاختمان ها اجزا و عناصر سازنده معموًال پس از 
ســاخت تغيير نمى كنند، اما در پروژه هاى برنامه نويسى تغيير اجزاى 
تكميل شده قبلى امرى بسيار متداول است. زيرا در اين حيطه تغييري 
جزئي درخواسته هاي كارفرما مي تواند به تغييراتي بنيادين و اساسي 
دركل پروژه (و معموًال د رمراحلي كه قبًال انجام شده اند) منجر شود.
Code Complete كتابــى در زمينــه توســعه نرم افزار اســت. 

اســتيو مك كانل در اين كتاب كه توســط انتشــارات مايكروســافت 
منتشــر شــده اســت، به رغم اســتفاده از واژه «ســاخت نرم افزار» 
So) تالش مى كند تا توسعه دهندگان را به گذار  ware Construc on)
از سيستم برنامه نويسى «نوشتن و اصالح كد» و همچنين ايده طراحى 
كالن از باال به پايين يا «مدل آبشارى» تشويق كند. اين كتاب همچنين 
مرجعــى مختصر براي  روش هاي توليد نرم افزاراســت. مرجعى كه 
مى تواند در همه زمينه ها، از نام گذارى متغيرها گرفته تا تصميم گيرى 

درباره زمان نوشتن كدهاى يك 
سابروتين، مورد استفاده قرار 

گيرد.
ويرايــش دوم اين كتاب كه 
با بازنگرى و بازنويســى هاى 
فراوانــى توأم بوده،  در ســال 
2004 منتشر شده است. در اين 
ويرايش، مثال هــا با زبان هاى 
مدرن تــرى نظير جاوا، ويژوال 
بيســيك و ++c آورده شده اند. 
اين ويرايش به هفت بخش و در 
مجموع 35 فصل تقســيم شده 
اســت كه در هــر فصل به بحث 
و بررســى درباره يكى از اجزا 
يا مراحل توســعه يــك پروژه 
نرم افزارى پرداخته مى شــود. 
بخش هاى ايــن كتاب به ترتيب 

عبارتند از:
بنيــان هــا ايجـــــاد   -

(Laying Founda ons) 
(Crea ng High Quality Code) ايجاد كدهاى با كيفيت -

(Variables) متغيرها -
(Statements) دستورات -

(Code Improvements) بهينه ســازى هاي كد -
(System Considera ons) مالحظات سيستمى -

(So ware Cra smanship) مهارت در نرم افزار -
به هر ترتيب، اين كتاب در همان نخســتين ســال انتشار (1993) 
واكنش هــاى مثبت فراوانــى را برانگيخت و برنــده جايزه Jolt مجله 
So) شــد و از  ware Development Magazine) توســعه نرم افزار
آن پس همواره در صدر فهرست منابع مطالعاتى شركت هاى توسعه 
نرم افزار بوده اســت. روندى كه حتى پس از انتشار ويرايش دوم در 

سال 2004 همچنان ادامه داشته است.
اگــر در انديشــه افزايش بهــره وري تيم برنامه نويســان  خود 
هســتيد،  يا قصد داريد كيفيت محصوالت نرم افزاري خود را افزايش 
دهيد، بي شــك اين كتاب بايد به فهرســت منابع مطالعاتي شما افزوده 

شود. 

«هر صفحه از اين كتاب دربردارنده بينش كاربردى عميقى است كه به پشتوانه سال ها تجربه مفيد در زمينه كدنويسى به دست آمده  است.»

Code Complete

Code Complete :عنوان

تاريخ انتشار: هفتم جوالى 2004

ناشر: ويرايش دوم، انتشارات مايكروسافت

تعداد صفحات: 960 صفحه

نويسنده: استيو مك كانل

راهنماى تكامل كد
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