مصاحبه با میالد نوری

برنامهنویس و سرپرست تیم توکان تک
دنیــای برنامهنویســی دنیــای پــر پیــچ و خمــی اســت و شــاید تــا خودتــان شــخصاً وارد ایــن دنیــا نشــوید
نتوانیــد آن را درک کنیــد .امــا شــنیدن جذابیتهــا و ســختیهای ایــن دنیــا از زبــان کســانی کــه خــود
تجربـهی ایــن کار را داشــتند بــه شــما کمــک میکنــد مســیری را کــه پیـشرو داریــد بهتــر بشناســید .بــه همیــن
دلیــل بــه ســراغ آقــای میــاد نــوری رفتیــم.

اگــر اســم میــاد نــوری را نشــنیدهاید ،حتمــا اســم دیکشــنری تــوکان کــه از اولیــن کارهــای پرطرفــدار میــاد
بــود بــه گوشــتان خــورده اســت .میــاد کــه از خواننــدگان قدیمــی ماهنامــه وب نیــز هســت ،نزدیــک بــه  ۴ســال
اســت کــه بیشــتر وقــت خــود را بــه برنامهنویســی اندرویــد اختصــاص داده امــا ســابقهی هشــت ســالهای نیــز در
طراحــی وب ،برنامهنویســی وب و برنامهنویســی وینــدوز دارد .میــاد نــوری عــاوه بــر برنامهنویســی و طراحــی ،بــه
آمــوزش دورههــای برنامهنویســی و مربیگــری در رویدادهــای مختلــف کارآفرینــی مشــغول اســت .از كارهــای فعلــی
تیــم تــوکان تــک ميتــوان بــه برنامــه هــاي اندرويــدي ديكشــنري تــوكان ،نتبــرگ ،ارانیکــو ،بایکــس ،پيامســتان،
تخفیفــان و آواي اول اشــاره كــرد کــه برخــی از آنهــا ظــرف روزهــای آینــده منتشــر خواهنــد شــد.

؟

بــا ســام .لطفــا خودتــون رو معرفــی کنیــد و بگیــد کــه در حــال حاضــر مشــغول چــه
کاری هستید؟

؟

از چنــد ســالگی بــه دنیــای کامپیوتــر عالقهمنــد شــدید و چــی شــد کــه ســمت
برنامهنویسی کشیده شدید؟

ســام .میــاد نــوری هســتم متولــد اســفند مــاه  .۶۴در حال حاضــر در شــرکت فنــاوران توکان (تــوکان تک) سرپرســتی
تیــم رو بــه عهــده دارم و بــه شــرکتها و ســازمانهای مختلــف خدمــات برنامهنویســی موبایــل ارائــه میدیــم.

ســال  ۷۷درحــدود ســیزده ســالگی توســط بــرادر بزرگتــرم پــای کامپیوتــر بــه خونــه مــا بــاز شــد و دو-ســه ســال
اول بهشــدت درگیــر بازیهــای کامپیوتــری شــدم .در همــان ســالها خیلــی بــه انیمیشــن س ـهبعدی عالقهمنــد
شــدم و تــا اواســط دبیرســتان ســرگرم نرمافــزار  3DMaxو دنیــای انیمیشــن بــودم .اون زمــان چــون اینترنــت بــه
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شــکل امــروزی نبــود بــرای آمــوزش بــه کالسهــای مجتمــع فنــی میرفتــم .بعــد از انتشــار وینــدوز النگهــورن
(نســخهی اولیـهی وینــدوز ویســتا) مجبــور شــدم بــرای ســازگاری برنامـهی  3DMaxبــا ایــن وینــدوز یــک فایــل
مخصــوص را دانلــود کنــم .ایــن اجبــار خیلــی اتفاقــی باعــث آشــنایی مــن بــا دنیــای اینترنــت شــد .تقریبــا یــک
هفتــه تمــام فکــر مــن مشــغول ایــن بــود کــه ســایتهای اینترنتــی چطــور ایجــاد میشــن و بــرای داشــتن ســایت
بایــد از کجــا شــروع کــرد .خیلــی مشــتاق بــودم بــرای گــروه انیمیشنســازی خودمــون یــک ســایت داشــته باشــیم.
متأســفانه اون زمــان اینترنتهــا دایــالآپ بــود و ســایتها و مقــاالت آموزشــی بــه شــدت محــدود بودنــد .امــا
قصــد نداشــتم بــه کالسهــای آموزشــی بــرم و میخواســتم خــودم همــه چیــز رو یــاد بگیــرم چــون بــرام حالــت
سوجــو از افــراد مختلــف و اندکــی یادگیــری
تفریــح داشــت .بــا پیگیــری و کنــکاش در مجــات نرمافــزاری و پر 
 CSS , HTMLموفــق شــدم یــک ســایت چنــد صفحــهای بســیار ســاده بــرای تیــم خودمــون طراحــی و روی
اینترنــت قــرار بــدم .مدتــی بعــد بــرای داشــتن یــک صفحــه «تمــاس بــا مــا» روی ســایت ،متوجــه شــدم بــرای
گســترش ســایت غیــر از HTMLو  CSSبایــد یادگیــری یــک زبــان برنامهنویســی تحــت وب رو هــم شــروع کنــم.
اولیــن قــدم بــا خریــد کتــاب آمــوزش  ASPشــروع شــد .شــروع برنامهنویســی بهقــدری بــرای مــن جــذاب بــود
کــه باعــث شــد بهمــرور انیمیشــن رو بهصــورت کامــل فرامــوش کنــم .در کنــار یادگیــری برنامهنویســی وب ،هــم
زمــان در یــک دوره آموزشــی روباتیــک هــم شــرکت کــردم و بهشــدت بــه مهندســی مکانیــک عالقهمنــد شــدم.

؟

ایــن آشــناییتون بــا رباتیــک منجر بــه انتخــاب رشــتهی مهندســی مکانیــک در دانشــگاه
شــد؟ ایــن دو حــوزهی متفــاوت هــر کــدام نیــاز بــه یادگیــری عمیــق و زیــادی دارنــد.
چطور این دو موضوع رو کنار هم نگه داشتید؟

مــن تــا اواخــر دبیرســتان (قبــل از ورود بــه دانشــگاه در ســال  )۸۳خــودم چنــد ســایت داشــتم و تعــدادی پــروژه
کوچــک و متوســط بــرای شــرکتها انجــام داده بــودم .ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه یادگیــری زبانهــای مختلــف
برنامهنویســی ،دوســت داشــتم در آینــده در زمینــه رباتیــک فعالیــت کنــم و همزمــان از مکانیــک و برنامهنویســی
درکنــار هــم اســتفاده کنــم .امــا بــه دلیــل اینکــه در آن زمــان بــازار  ITایــران بــه شــدت کوچــک و محــدود بــود،
خیلــی نمیتونســتم روی فعالیتهایــی مثــل برنامهنویســی و
طراحــی وب بـه عنــوان یــک شــغل حســاب کنــم .مــن بــه ایــن
معمـوال ایدههـای اولیـه خیلی کلـی و خام فعالیــت بــه عنــوان یــک تفریــح کــه از طریــق اون درآمــد هــم
هسـتند .مـن خـودم یـک دفترچـه دارم داشــتم نــگاه میکــردم .بــه عنــوان مثــال دوران دانشــگاه زمانــی
و ایدههـام رو در زمینـه اپلیکیشـنهای کــه بــا ســوال “شــغلت چیــه؟” مواجــه میشــدم ،بــا اینکــه چنــد
موبایـل تـوی اون مینویسـم و اونهـا رو ســال تجربــه برنامهنویســی و طراحــی وب داشــتم ،خــودم رو
اولویتبنـدی میکنـم.
دانشــجوی مکانیــک معرفــی میکــردم و نــه برنامهنویــس.

مراجعــات اطرافیانــم بــرای انجــام پروژههــای
برنامهنویســی تحــت وب/وینــدوز باعــث شــده بــود بیشــتر
زمــان مــن بــه کار در ایــن حــوزه ســپری بشــه و فعالیتــم
تــوی ذهنــم از “حالــت تفریــح” بــه “شــغل دوم” تغییــر
کنــه و ایــن رونــد تــا اواخــر دانشــگاه ادامــه داشــت و در
ایــن دوره ،برنامهنویســی بــه نوعــی شــغل مــن شــده بــود،
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البتــه شــغلی از روی عالقــه .حتــی در اواســط دانشــگاه موفــق شــدم بــرای تغییــر رشــته بــه  ITنامــه بگیــرم امــا
بــا مشــورت اطرافیــان و بــا ایــن تفکــر کــه تغییــر رشــته بــه  ITچیــز زیــادی بــه دانســتههام اضافــه نمیکنــه از
ایــن کار منصــرف شــدم و ترجیــح دادم مثــل گذشــته همچنــان خــودم علــوم روز برنامهنویســی رو دنبــال کنــم و
یــاد بگیــرم .امــا در دوران فارغالتحصیلــی ســر دوراهــی بزرگــی قــرار گرفتــم و تفــاوت رشــته دانشــگاهی بــا شــغلم،
باعــث شــد درگیــر بحــران فکــری بزرگــی بشــم .بــرای انتخــاب ،مــدام چنــد ســال درس خونــدن و چنــد ســال
برنامهنویســی رو در تــرازو قــرار م ـیدادم .امــا دل کنــدن از هــر
یکی از بهترین راههای یادگیری ،تبادل نظر
کــدوم تقریبــا ناممکــن بــود چــون بــرای هــر دو خیلــی زحمــت
به صورت تخصصی در گروههای دوستانه یا
کشــیده بــودم .پــس از مدتهــا کشــمکش فکــری ســرانجام
بین همکاران هست .چون خیلی وقتها یک
تصمیــم خیلــی ســختی گرفتــم و بــا پیگیــری رشــته تحصیلــی
همکار مطلبی که در سه ساعت یاد گرفته رو
خــودم ،حــدود یــک ســال از پــروژه هــای برنامهنویســی فاصلــه
میتونه در نیم ساعت به شما منتقل کنه و
گرفتــم .امــا در ایــن مــدت بــه عنــوان عالقه خــودم مطالــب روز
شما هم متقابال مطالب خودتون رو به افراد
رو دنبــال میکــردم و چنــد پــروژه شــخصی خیلــی محــدود
دیگه منتقل میکنید.
بــرای خــودم انجــام دادم .پــس از ایــن مــدت درگیریهــای
فکــری نــه تنهــا فروکــش نکــرد ،بلکــه بیشــتر هــم شــد و بهمــرور
بیــش از پیــش متوجــه تعلــق خــودم بــه برنامهنویســی میشــدم .ایــن بــار در تصمیمــی ســختتر از
قبــل خــودم رو بــه ایــن بــاور فکــری رســوندم کــه تحصیــل در رشــته مکانیــک بــرای مــن یــک تجربــه بــوده و
چیزهــای زیــادی بــه مــن یــاد داده و دیــد مــن رو بازتــر کــرده .امــا نبایــد هیــچ الزامــی بــرای خــودم قائــل باشــم
کــه بــه صــرف چنــد ســال تحصیــل در ایــن رشــته ،خــودم رو در اون محــدود کنــم.
در نهایــت برخــاف نظــر خیلــی از اطرافیانــم برنامهنویســی رو بــه عنــوان شــغل اصلــی خــودم انتخــاب کــردم
و امــروز خوشــحالم کــه بــا پافشــاری روی عالیقــم ،اطرافیانــم هــم تاییــد میکنــن کــه در اون مقطــع ،تصمیــم
درســتی گرفتــم.

؟

شــما چنــد ســال ســابقهی برنامهنویســی داریــد و بــا عالقــهی خاصــی ایــن رشــته رو
دنبــال کردیــد ،بــه نظــر شــما یــک نفــر بــرای اینکــه همیــن االن بخــواد شــروع کنــه و
تبدیل به یک برنامهنویس ماهر بشه چه مراحلی رو باید طی کنه؟

بــه نظــر مــن مهمتریــن شــرط بــرای شــروع برنامهنویســی داشــتن عالقــه زیــاد ،اســتعداد و پشــتکار هســت .مــن
خیلیهــا رو دیــدم بــه صــرف اینکــه بــا یــک برنامــه اندرویــد خیلــی موفــق و پرفــروش مواجــه شــدن ،تصمیــم بــه
یادگیــری برنامهنویســی اندرویــد گرفتــن و بــه اون بــه چشــم ابــزاری بــرای یــک شــبه پولــدار شــدن نــگاه کــردن،
بــدون هیــچ عالق ـ ه و پشــتکاری در ایــن زمینــه .حــوزه برنامهنویســی بــرای ایــن افــراد خیلــی زود خســتهکننده
میشــه و انــرژی و حوصلــه الزم رو بــرای اینکــه هــر روز پیگیــر تغییــرات ایــن حــوزه باشــن از دســت مـیدن.
مهــارت در برنامهنویســی هــم بــر اثــر یادگیــری عملــی و مســتمر و کســب تجربــه بــه دســت میــاد .یعنــی
برنامهنویــس بایــد بــه صــورت همزمــان در کنــار پــروژه هــای عملــی ،دانــش و آموختههــای خــودش رو بــاال
ببــره و در طــول زمــان بــه کســب تجربــه بپــردازه .دانــش تئوریــک بــدون قرارگیــری در کنــار تجربــه عملــی در
ایــن حــوزه ارزش الزم رو نــداره.

؟

خیلیهــا کــه تــازه وارد ایــن حــوزه شــدن یــا قصــد ورود دارنــد ،ایدههــای زیــادی
بــرای ســاخت برنامــه بــه ذهنشــون میرســه .شــما بــرای ســاخت یــک برنامــه از زمانــی
که فکر اولیه توی ذهن شما میاد تا موقع انتشار ،چه مراحلی رو طی میکنید؟
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معمــوال ایدههــای اولیــه خیلــی کلــی و خــام هســتند .مــن خــودم یــک دفترچــه دارم و ایدههــام رو در زمینــه
اپلیکیشــنهای موبایــل تــوی اون مینویســم و اونهــا رو اولویتبنــدی میکنــم .زمانــی کــه یکــی از ایدههــام
رو بــر اســاس پارامترهــای مختلــف انتخــاب کنــم بــرای پیادهســازی ،قبــل از هــر چیــز بررســی میکنــم آیــا ایــن
ایــده قبــا پیادهســازی شــده یــا خیــر و اگــر پیادهســازی شــده بــود امکانــات و ضعفهــای نمونههــای داخلــی
و خارجــی رو بررســی میکنــم .بعــد بــا تعــدادی از دوســتان معتمــد در ایــن زمینــه مشــورت میکنیــم و ایــده
رو بــه یــک پختگــی نســبی میرســونیم و اگــر تصمیــم بــه پیادهســازی شــد ،وظایــف اشــخاص مرتبــط بــا پــروژه
(طــراح ،برنامهنویــس و…) مشــخص میشــه .بــا مشــورت تیــم ،طــرح کلــی و اولیــه اپلیکیشــن تعریــف میشــه
و بعــد از تعریــف زمانبنــدی ،در یــک کار گروهــی ،پیادهســازی برنامــه رو انجــام میدیــم و قبــل از انتشــار،
مجموعــهای از تســتها و بررســیهای عملکــردی رو روی اون انجــام میدیــم.

؟

برنامهنویســی حــوزهای هســت کــه روزانــه ارتقــا پیــدا میکنــه ،شــما چجــوری خودتــون
رو بــه روز نگــه میداریــد و یــک نفــر بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنامهنویــس
حرفهای باید چه کارهایی انجام بده؟

یکــی از دالیلــی کــه روی داشــتن عالقــه تاکیــد کــردم همیــن بــود .ب ـهروز بــودن در ایــن حــوزه بســیار مهمــه.
بــه نظــر مــن تنهــا عالقــه میتونــه یــک نفــر رو ســاعتها پــای کامپیوتــر میخکــوب کنــه تــا درکنــار کار ،روزانــه
ســاعاتی رو بــه مطالعــه تخصصــی ســپری کنــه .عالقــه در برنامهنویســی بــهمــرور زمــان خــود ب ـ ه خــود باعــث
ایجــاد عطــش یادگیــری در فــرد میشــه .مــن خــودم بــرای بــهروز بــودن روزانــه بــه ســایتهای تکنولــوژی و
تخصصــی برنامهنویســی ســر میزنــم .امــا از اونجایــی کــه زمــان هــر فــردی محــدود هســت ،یکــی از بهتریــن
راههــا تبــادل نظــر بــه صــورت تخصصــی در گروههــای دوســتانه یــا بیــن همــکاران هســت .چــون خیلــی وقتهــا
یــک همــکار مطلبــی کــه در ســه ســاعت یــاد گرفتــه رو میتونــه در نیــم ســاعت بــه شــما منتقــل کنــه و شــما
هــم متقابــا مطالــب خودتــون رو بــه افــراد دیگــه منتقــل میکنیــد .بحــث ،همفکــری و تبــادل دانــش یکــی از
مزایــای کار تیمــی نســبت بــه کار تکــی در دنیــای برنامهنویســی هســت.

؟

در آخــر چــه حــرف و توصیــهای داری بــرای کســانی کــه حــس میکنــن برنامهنویســی
میتونــه گزینــهی مــورد عالقهشــون بــرای داشــتن یــک تخصــص یــا شــروع یــک
کسب و کار باشه؟

قبــل از هرچیــز بــا یــک مطالعــه کلــی و اندکــی آزمــون و خطــا حــوزه مــورد عالقهشــون رو شناســایی کنــن
(برنامهنویســی وب ،اندرویــد )… ،iOS ،و بعــد از شــروع بــه یادگیــری ،هرگــز تــوی همــون فیلــد ،خودشــون رو
محــدود نکننــد و یــک دانــش کلــی در فیلدهــای دیگــه هــم کســب کننــد .بــه عنــوان مثــال ایــن روزهــا خیلــی
ازبرنامهنویسهــای اندرویــد هســتند کــه دانــش برنامهنویســی وب ندارنــد و برعکــس .امــا اگــر یــک دانــش کلــی
در ایــن مــورد داشــته باشــند ،در کارهــای تیمــی خیلــی بیشــتر بهشــون کمــک میکنــه .امــا بیشــتر افــراد موفقــی
کــه مــن دیــدم تــوی اکثــر فیلدهــا بــه صــورت همزمــان و مــوازی دارای مهــارت بودنــد .و نکتــه دیگــه اینکــه
یادگیــری در ایــن حــوزه بــا شــرکت در یــک دوره چنــد ماهــه یــا خوانــدن چنــد کتــاب متوقــف نمیشــه .ســعی
کننــد روحیــه خودآمــوزی رو تــوی خودشــون تقویــت کنــن تــا هیچوقــت نگــران بهروزرســانیهای ســریع دانــش
در ایــن حــوزه نباشــن.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیارمون گذاشتید .برای شما آرزوی موفقیتهای بیشتر داریم.
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