
شدن» افزارمهندس نرم«شدن به جاي » فروشميوه«دليل براي ۱۵

افزار؛ كپي رايت؛ افزار؛ مشكالت توليد و فروش نرمافزار؛ تجارت نرمافزار؛ توليد نرممهندسي نرم:كليدواژه

.قانون حق مؤلف

بودم که با يکي از افزار در ايران خسته شدهسالها پيش آنقدر از فشارهاي پروژه و دشوار بودن توليد نرم

اين بود که مشاغل مختلف را ! دانشگاهي تصميم گرفتيم يک شغل شرافتمندانه انتخاب کنيمدوستان هم

! چرا؟ به هزار و پانزده دليل! فروشي باز کنيمعلمي، بررسي کرديم و آخر از همه تصميم گرفتيم يک ميوه

:خواهيد دانستاش را خودتان نويسم، هزارتاي بقيهدليلش را مي١٥

برخالف بسياري از مشاغل که شما . نتي کنياافزار بايد آن را گاربعد از فروش نرم:عدم وجود گارانتي- ١

شود و اين افزار برعکس عمل ميداريد، در نرمگيرد و نزد خود نگه ميبابت گارانتي پول اضافه مي

نامه بانکي يا ضمين، سفته و يا ضمانتدرصدي از قرارداد، چک ت(کارفرماي شماست که از شما تضمين 

.شودفروشي گارانتي ندارد، جنس فروخته شده پس گرفته نميدر حاليکه ميوه. گيردمي) درهمه موا

شود کشد و باعث فرسايش نيروي کار ميها طول ميافزاري ماهيک پروژه نرم:بازه کوتاه زمان فروش- ٢

شود، ها تمام ميآوري، حداکثر تا ظهر سبزيميوه و سبزي ميفروشي، صبح زود بار در حاليکه در ميوه

. آوريدهم بار جديدي ميروند و شما بازها هم، بسته به محيط شما، در مدت زمان کوتاهي فروش ميميوه

افزار را شود که شما نرمرايج است که نيازهاي مشتري تازه زماني آشکار مي: تغيير نياز نداريد- ٣

مشتري متوقع است که در چارچوب همان قرارداد تغييرات اعمال شود، حتي اگر ماهيت تغيير ايد وفروخته

وليتي نداريد، اگر تصميمش عوض ئفروشي، خريدار که از مغازه خارج شد شما ديگر مساما در ميوه. کند

.فروشيدشد، شما نگران نيستيد، يک کاالي جديد به وي مي

فزار اگر محصول شما کار نکرد و يا قديمي شد مشتري يا ارجاع ادر نرم:عدم محصول ارجاعي- ٣

يمت گران، ميوه قفروشي شما ميوه سالم را به مردم به آيد، در ميوهدهد و يا ديگر سراغش نميمي

دانم ها و نميفروشيخراب را به آبميوهدرآمدتر و احتماال ميوه کامالًتر به مردم کمخراب را ارزاننيمه

!فروشيدها ميسازيلواشک

فروشي شما محلي براي عرضه کاالي ديگران هستيد، معموالًدر ميوه:گري به جاي توليدواسطه- ٤

کنيد و افزار شما توليد مياما در نرم. استبار با مغازه شما چندبرابرافزايش قيمت بين ميدان ميوه و تره



نواع ماليات و بيمه هزينه توليد را در بياوريد خيلي هنر دردسرهاي آن را داريد تازه در انتها و پس از کسر ا

!ايدکرده

نارنجي کارشناس افزاري با نيروي لوس و نازکشما در شرکت نرم!:مديريت نيروي انساني، خير- ٥

فروشي يکي دو زند، اما در ميوهاراحت شود، هوس کانادا به سرش ميکافي است يک کم نسروکار داريد که

ها زنند هيچ با همه سختيکنند و غر که نميگيريد، مثل ساعت براي شما کار ميميبرادران افغانيکارگر از 

.سازندهم مي

ها افزار شما وابسته به زمان هستيد، براي مثال دولتيدر توليد و فروش نرم: فصلي بودن کار، تعطيل- ٦

واجه ن و ارديبهشت شما با افت فروش مکنند، يا در فرورديهاي خاصي خريد بيشتري ميمعموال در ماه

اي هم طرفدار آوريد، هر ميوهفروشي هر فصلي ميوه خودش را دارد و شما آن را ميشويد، اما در ميوهمي

ITبودجه .در همه سال فروش خود را يکنواخت خواهيد داشتخاص خودش را دارد و شما تقريباً

، چون هنوز از ديدگاه افزاري روي آن کار کندکرد که نرماي تعريف توان پروژهکشور صفر شود که نمي

فروشي نياز روز مردم است، همه هر اما ميوه. افزار يک کار تشريفاتي استگيرندگان ما، نرماغلب تصميم

آيد که شما وادار شويد حتما ميوه روز خريد خودشان را دارد، وضع مردم بد هم بشود باز هم مهماني مي

.خوب بخريد

افزار متفاوت افزار با نرمدر نرم افزار شما قاصر هستيد از اينکه به يک مشتري بفهمانيد نرم:درهم است-٨

ميليون ١٠هزارتوماني با حسابداري ٥حسابداري افزارچون با يک چيز انتزاعي طرف است، بين نرم. است

يابد و اگر دنبال ب با سيب را در ميمشتري تفاوت سيفروشي ، در حاليکه در ميوه. توماني فرقي قائل نيست

.پردازدکيفيت خوب است پولش را هم مي

کنيد، داستان عرضه خدمات افزاري عرضه ميافزار وقتي شما نرمدر نرم: فروشيدشما فقط ميوه را مي- ٩

سيستم تبديل اطالعات و انتقال آنها از -!بعضا واقعا تعطيل-شود، آموزش کاربران پس از فروش شروع مي

افزار آشغالي که افزار روي هر نوع سختافزار، نگراني از کارکردن نرمقديمي به جديد، عرضه سخت

فروشيد اينکه هندوانه را چطور فروشي، شما فقط ميوه را مياما در ميوه... دهد و مشتري به شما مي

وه دارد و يا خير نيز به شما خورند، گيالس را چطور؟ اينکه آيا مشتري ظرف مناسبي براي نگهداري ميمي

.ربطي ندارد



العمر باشد افزار مادامفروشيد مشتري توقع دارد اين نرمافزار را که مينرم: يک بار براي هميشه، هرگز-١٠

دانيم که يک ميوه را افزار ببندد، اما همه ميبرايش، به سادگي حاضر نيست قرارداد پشتيباني و ارتقاء نرم

!بايد ميوه جديدي خريد! شود باالخرهتوان نگه داشت، خورده مينميبراي همه سال 

هاي نگهداري ميوه معلوم است و اگر شما يک کم تجربه پيدا خرابي ميوه نگراني ندارد، روش: باگ-١١

آيد افزار آنقدر مشکالت متعدد و متفاوت پيش ميتوانيد به سادگي آن را نگهداري کنيد، اما در نرمکنيد مي

شويد که اين خطا از کجاست و راه حلش چطور است؟ مناطق بحراني، آنقدر خطايابي را ه شما گيج ميک

پردازيد، کنيد و هزينه زيادي براي هر خطا ميکنند که شما نياز به فاز مجزايي براي آن پيدا ميسخت مي

مشتري، جلوي چشم وي، تازه تضميني وجود ندارد که همه خطاها را پيدا کرده باشيد و روز تحويل به 

.رويدشويد و زمين ميدهد که شما آب ميآنقدر سيستم خطا مي

ول نحوه استفاده مشتري از ميوه نيستيد، مهم ئشما مس:نشيندخورد پاي لرزش ميآن که خربزه مي-١٢

افزار، در نرماما . سازدسازد يا مينيست برايتان که در عزا بخورند يا در عروسي، مهم نيست که به طرف نمي

افزار گيرند که چرا از طريق نرمدانم چرا يقه شما را مياستفاده شود، نميافزار شما سوءکافي است از نرم

؟ ....شما به ما آسيب وارد شد، چرا هک شد، چرا 

زه افزار تاگيريد، اما در نرمفروشي به محض فروش ميوه پولتان را ميدر ميوه: دوره بازپرداخت سريع-١٣

پروژه را که تحويل داديد و صورتجلسه کرديد، بايد بدويد به دنبال پولتان، آنقدر اين پول دادن دير و 

خيال پولتان ها بيماند، به شکلي که بعضي وقتداروي پس از مرگ سهراب ميشود که به نوشتکه ميتکه

.شويدمي

ز مشتري سروکار داريد، يا دولتي يا افزاري با طيف خاصي اشما در يک شرکت نرم:تنوع مشتري-١٤

فروشي شما قيدي براي مشتري نداريد، زن و مرد، کوچک و بزرگ، اما در ميوه... خصوصي يا آموزشي يا 

همه به نوعي مشتري شما هستند، آنهم مشتري دائمي که از ... دارا و ندار، پير و جوان، شهري و روستايي،

!گذرد اال از خوردنهمه چيز مي

توانيد، خوب توانيد يک ميوه را بخريد و تکثير کنيد، در نرم افزار ميفروشي نميدر ميوه: رايتکپي-١٥

اگر توليدکننده ناراحت هم شد مهم نيست، چون يا قانون کافي نداريم و يا آنقدر اين قضيه . توانيدهم مي

. شويدخيال ميپيچيده است که شما بي

........

؟!کافي نيستبراي تصميم گرفتن 



کنم حداقل يک نفر اين آرزو مي. فروش نشدمهاي منطقي، ميوهدانم چرا با وجود همه اين استداللنمي

ها يک شدن بردارد و به قول بچهافزاردست از مهندسي نرم! مطلب را بخواند و به راه راست هدايت شود

...اميدوارم. پيدا کند» شرافتمندانه«کار 

ريتراهكار مدي:منبع


