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فردريك فيليپس بروكس، متولد نوزدهم آوريل 1931 اســت. او مهندس نرم افزار و يك دانشــمند علوم كامپيوتر است كه بيش از هرچيز به واسطه 
مديريت توسعه IBM System 360 و بسته پشتيبانى آن يعنى OS/360 شناخته مى شود. يكى ديگر از عوامل شهرت وى كتاب مشهور «نفرماه افسانه اى» 
(Mythical man-month) است كه در آن با ديدى روشن و لحنى بسيار بى پرده و صريح به بررسى تجربه اش در آى بى ام و بيان اشتباهاتش مى پردازد. 
او در دورهام كاروليناى شــمالى متولد شــد. تحصيالت آكادميك خود را در دانشــگاه دوك (Duke) و در رشته فيزيك آغاز كرد در سال 1953 پس از 
فارغ التحصيلي از دانشگاه دوك، به هاروارد رفت و در سال 1956 موفق به دريافت مدرك دكتراى رياضيات كاربردى (علوم كامپيوتر) از اين دانشگاه 
شد. وى يكى از شاگردان هوارد آيكن (طراح مين فريم هاوارد مارك 1) بود. وى در همان سال 1956 به استخدام آى بى ام درآمد و در آن جا به كار روى 
معمارى كامپيوتر IBM 7030 Stretch (كامپيوترى ده ميليون دالرى كه نه دستگاه از آن به فروش رسيد) و همين طور 
 IBM System مشــغول شــد. در ادامه فعاليت خود به ســمت مدير توســعه خانواده سيستم هاى IBM 7950 Harvest

 Computer منصوب شــد و در همين زمان بود كه اصطالح معمــارى كامپيوتر يا OS/360 360 و بســته نرم افــزارى

Architecture توسط وى به كار برده و رايج شد. استفاده از بايت هاى هشت بيتى و حروف كوچك انگليسى، طراحى 

نوعى وقفه يا Interrupt كه در واقع پدر وقفه هاى كنونى سيستم ها است و معرفى نوع داده(Data Type) رشته حروفى 
از دســتاوردهاى مهم وى در مدت همكارى با آى بى ام بود كه اين همكارى تا ســال 1965 ادامه يافت. پس از پايان اين 
دوره بود كه وى با بررسى و تحليل تجربه هاي خود در هدايت پروژه System 360 آى بى ام، در سال 1975 به انتشار 
كتاب نفرماه افســانه اى دســت زد و در آن قانون مشــهور بروكس (صفحه روبه رو) را معرفى 
كرد. همچنين او در ســال 1964 دپارتمان علوم كامپيوتر را در دانشــگاه كاروليناى شمالى (در 
چپل هيل) تأســيس كرد و به مدت بيســت ســال نيز عهده دار رياست آن بود. او در مدت فعاليت 
حرفــه اى خويش كتــب و مقاله هاي متعددى را به رشــته تحرير درآورده اســت كه مهم ترين 
آن ها نفرماه افســانه اى و« گلوله نقره اى وجود ندارد: جوهر و تصادفات مهندســى نرم افزار»
No silver bullets: Essence and Accidents of so) اســت. آخرين كتاب  ware Engineering)
وى كه در ســال 2010 منتشــر شــده «طراحى كردن طراحى: مقاله هايي از يك دانشــمند علوم 

Design of Design: Essays from a computer scien ) نام دارد. st) «كامپيوتر
او به واســطه فعاليــت گســترده و خدمات ارزنــده اش تاكنــون موفق بــه دريافت جوايز 
فراوانى از نهادها و ســازمان هاى مختلف شده اســت. تعدادى از مهم ترين جوايز وى به ترتيب زمانى 
عبارتند از: مدال ملى فناوري و نوآورى (1985)، جايزه توماس جفرســون از دانشــگاه كاروليناى شــمالى 
(1986)، مدال جان فون نويمان از IEEE (1993)، جايزه تورينگ ا  ز انجمن ماشــين هاى محاســباتى (1999)، 
عضويــت افتخارى در آكادمى ملى علوم امريــكا (2001) و جايزه يك عمر فعاليت در زمينه واقعيت مجازى
 از IEEE (2010). وى هم اكنون نيز در دپارتمان علوم كامپيوتر دانشــگاه كاروليناى شــمالى به فعاليت هاى 
پژوهشى مشغول است. زمينه هاى اصلى فعاليت وى محيط هاى مجازى و بصرى سازى براى كاربردهاى 
علمى هستند. براى كسب اطالعات بيشتر يا تماس با او مى توانيد به صفحه خانگى او در اينترنت به آدرس 

www.cs.unc.edu/~brooks مراجعه كنيد.
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اطالق عنوان كالسيك به بعضي كتاب هاي كامپيوتري شايد براي خيلي ها كمي سنگين باشد. در نظر بگيريد كه حتي قديمي ترين كتاب هاي مشهور در اين 
زمينه به زحمت نيم قرن عمر دارند. با اين حال، براي حوزه اي كه در هر دهه به طور كامل زير و رو مي شــود، پنجاه ســال عمر خيلي زيادي است. با در نظر گرفتن 
وضعيت معمول كتاب هاي كامپيوتري، كتابي كه بيش از ده سال مورد استفاده قرار گيرد، اثري بسيار خاص و قابل تقدير است. از طرف ديگر دانشجويان كامپيوتر 
ــا آن ها را تدريس مي كنند. اين  ــتفاده مي كنند. كتاب هايي كه در مواردي بيش از هزار دانشــگاه در دني در سراســر دنيا از كتاب هاي محدودي به عنوان مرجع اس
كتاب ها در واقع بخش ديگري از كالســيك هاي دنياي كامپيوتر هستند.  ماهنامه شبكه تصميم دارد تا از اين شماره به معرفي كتاب هاي تأثيرگذار حوزه كامپيوتر 
بپردازد. كتاب هايي كه هر كدامشان براي فعاالن اين حوزه با كوله باري از خاطره ها همراه هستند. كتاب هايي كه براي سال ها در تربيت مغزهاي كامپيوتري جوان 
نقشي ايفا كرده اند. درعين حال، كم لطفي است اگر در كنار معرفي اين كتاب ها به ذكر زندگي نامه مختصر و كارنامه نويسندگانشان نيز نپردازيم. نويسندگاني كه 
با مطالعه درباره آن ها در مي يابيد كه انسان هايي بسيار خاص بوده و داستان هايي جذاب را با خود يدك مي كشند. مانند هر بدعت ديگري، اين بخش نيز مي تواند 

داراي نقص و كاستي باشد و مانند هميشه ما تمام تالشمان را به كار مي بنديم و اميدواريم كه بازخوردهاي شما نيز ما را در اين راه ياري كند.

اطالق عنوان كالس
زمينه به زحمت نيم قرن
وضعيت معمول كتاب ه
اازكتاب دن اس درس

غزهاي كامپيوتري جوان 
پردازيم. نويسندگاني كه 
ي، اين بخش نيز مي تواند 

كند.
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به يقين مى دانيد كه مدت هاى مديدى انســان زمين را مركز كائنات و خورشــيد را در حال 
چرخش به دور آن تصور مى كرد. انسان گاهى بى دليل پديده هايى را طبيعى و درست مى شمرد 
كه با بررسى دقيق اشتباه بودن آن ها محرز خواهد شد. در چنين مواردى است كه هنر ذهن هاى 
زيبا آشــكار مى شــود. كسانى كه به همه پديده هاى به ظاهر بديهى با ديدى نقادانه نگريسته و به 
دنبال اثبات صحت و ســقم آن بر مى آيند. كتاب «نفرماه افســانه اى» حاصل تفكرات يكى از اين 

ذهن هاى زيبا است.
اين كتاب كه براى نخســتين بار در ســال 1975 به چاپ رســيده، توســط فردريك بروكس 
به رشــته تحرير درآمده و مشــتمل بر مجموعه مقاله هايي در باب مهندســى نرم افزار و شيوه 
مديريــت پروژه هاى بزرگ نرم افزارى اســت. هر بخش از ايــن كتاب به توضيح قانون يا ايده اى 
در زمينــه مهندســى نرم افزار يــا مديريت پروژه مى پردازد كه در ميــان تمام آن ها دو مورد به 
شــهرت بســيار زيادى دست يافته اند. نخســت اين كه برخالف تصور عمومى «افزودن نيروى 
انســانى جديــد به پروژه هــاى نرم افزارى كــه به تعويق افتاده اند نه تنها بر ســرعت توســعه 
نمى افزايــد، بلكــه بــه دليل مشــكالت مربوط به آمــوزش و هماهنگى اوليه و همچنين ســربار 
افزايــش ميــزان ارتباطات ميان اعضاى تيم، باعث كاهش ســرعت پــروژه و در نهايت تعويق 
بيشــتر آن خواهد شــد.» و اين چكيده قانون مشــهور بروكس اســت. به عبارت ديگر زمانى كه 
n نفــر در حــال كار روى يك پروژه هســتند، بــا افزايش n، ميزان كارايى كاهــش يافته يا حتى 

منفى مى شود. 
يعنى ممكن است در انتهاى روز كار بيشترى نسبت به ابتداى روز باقى مانده باشد (به عنوان 
مثال، ممكن است باگ هاى بيشترى توليد شود). نخستين دليل اين امر افزايش ميزان ارتباطات مورد 
نياز بين اعضاى گروه است، دليل ديگر اين كه برخالف فعاليت هاى معمول نظير نقاشى يك ساختمان، 
فعاليت هاى موجود در پروژه هاى نرم افزارى را نمى توان به صورت موازى به انجام رساند و در 
نتيجه افزودن نيروى انسانى جديد تأثيرى بر روند پيشرفت پروژه نخواهد داشت. مورد دوم كه 

به قانون «اثر سيستم ثانويه» يا Second-System effect مشهور شده است بيان مى كند كه باز برخالف تصور معمول، زمانى كه يك طراح سيستمى را 
براى بار دوم پياده سازى مى كند، اين سيستم به خطرناك ترين سيستمى كه تا كنون طراحى كرده تبديل خواهد شد. زيرا كه او ناخودآگاه سعى خواهد 
كرد تمام ايده هايى را كه براى سيستم نخست درسر داشته، اما به واسطه محدوديت هاى زمانى يا هزينه اى موفق به پياده سازى آن ها نشده است، در 
اين سيستم پياده كند. به همين دليل، طراح هنگام پياده سازى سيستم دوم بايد همواره به خاطر داشته باشد كه به شدت در خطر «مهندسى اضافى» يا

over-engineering قرار دارد.
از ديگر مباحث اين كتاب مى توان به «پايش فرآيند» (لزوم كنترل مداوم سيســتم براى دســت يابى به هدف هاى كوتاه مدت جهت جلوگيرى از 
ايجاد تأخير در اهداف بلند مدت)، «يكپارچگى ايده» (كنترل سيستم از ديد كاربر نهايى براى رسيدن به سيستمى كاربرپسند)، «راهنماى استفاده» 
(لزوم تهيه مستندات متنى درباره نحوه كاركرد نرم افزار و شرح دقيق عملكردها توسط معمار ارشد نرم افزار)، «تيم جراحى» (لزوم پياده سازى 
سيســتمى شــبيه تيم هاى جراحى كه در آن يك برنامه نويس ماهر تمام بخش هاى حياتى سيســتم را توسعه مى دهد و سايرين در كارهاى جانبى 

به وى كمك مى كنند) اشاره كرد.
اين كتاب به واسطه گستردگى مباحث و تبديل شدن به يكى از متون كالسيك مهندسى نرم افزار، كتاب مقدس اين رشته لقب گرفته است. اما خود 
بروكس  در اين باره مى گويد: «من از يك جنبه با اين قضيه موافقم. چون همه به اين كتاب اشاره مى كنند، برخى آن را مى خوانند و تنها عده كمى به آن 
عمل مى كنند!» اين كتاب پس از چاپ اوليه در سال 1975، با اصالحاتى در سال 1982 دوباره منتشر شد و پس از آن نيز در سال 1995 به بهانه بيستمين 
سالگرد انتشار، با اضافه شدن چهار بخش جديد دوباره انتشار يافت. يكى از مقاله هايي كه به اين نسخه افزوده شده است، «گلوله نقره اى وجود ندارد» يا

 No silver bullet نــام دارد و در آن بروكــس عنــوان مى كنــد، برخالف قانون مور در دنياى ســخت افزار، هيچ پيشــرفتى در فناوري يا مديريت 
پروژه در عرصه مهندســى نرم افزار نخواهد توانســت ظرف يك ســال بهبودى دو برابرى در ســادگى، قابليت اطمينان يا كارايى نرم افزارها 

ايجاد كند.
اگر در حال توليد يا نگه دارى نرم افزار هستيد يا به هر نوعى در يك فرآيند مهندسى نرم افزار درگير شده ايد، نفرماه افسانه اى ضروري ترين 
مرجعى اســت كه همواره بايد در دســترس داشــته باشيد. به ياد داشته باشيد كه اين كتاب به هديه كالســيك برنامه نويسان به رؤسا يا مديران 

پروژه هايشان تبديل شده است !
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