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وقتی در مورد معماری صحبت میکنیم ،در مورد چه چیزی صحبت میکنیم؟

مانند هر توصیفی ،توصیف نرمافزار از دیدگاه معماری به همان اندازه که گویا است ،مبهم هم است.
در معماری میتوانید بیش از حد توان خودتان قول انجام کاری را بدهید که در نهایت قادر به تحویل
آن کار باشید و در شرایط دیگر میتوانید بیش از آنچه قول دادهاید را تحویل دهید .زیبایی معماری
در ساختار آن است و ساختار چیزی است که پارادایمها 1و بحثهای مربوط به توسعه نرمافزار مانند
کامپوننتها ،کالسها ،توابع ،ماژولها ،الیهها و خدمات ،میکرو یا ماکرو را به خود اختصاص داده است.
اما ساختار بدشکل بسیاری از سیستمهای نرمافزاری معمو ًال برعکس باور یا درک ما هستند ،مانند
طرحهاي سازماني به جامانده از اتحاديه جماهير شوروي ،بلوکهای چوبی بازی جنگا 2که رسيدنشان
به ابر غیر محتمل است ،بخشهای قدیمی از یک سیستم نرمافزاری که معماری قابل فهم ندارد 3و
فراموش شدهاند .واضح نیست که ساختار نرمافزار به همان روش ساختار ساختمان ،از برداشت ذهنی
ما پیروی میکند.
ساختمانها دارای یک ساختار فیزیکی مشخص هستند ،خواه ساختمان پایه و اساس آنها در
سنگ باشد یا در بتون ،خواه ساختمانها دارای یک طاق بلند باشند (چند طبقه و بلند) یا فضای
سرتاسری و جادار داشته باشند (یک طبقه و دارای فضای بزرگ و وسیع) ،خواه ساختمانها بزرگ
باشند یا کوچک ،چه مجلل باشند یا بیزرق و برق .ساختار ساختمانها انتخابهای کم و محدودی
هستند ،اما همه این ساختارها مطابق با قوانین فیزیکی گرانش و قوانین فیزیکی موادشان هستند.
از سوی دیگر ،در مورد نرمافزار ،زمان کمی برای مطابقت با قوانین طراحی اصولی ،صرف میشود
البته به جز در مواردی که نرمافزار دارای اهمیت باشد .نرمافزار از چه چیزی ساخته شده است؟
برخالف ساختمانهایی که ممکن است از آجر ،بتن ،چوب ،فوالد و شیشه ساخته شوند ،نرمافزار*
1. Paradigms

 .2بازی جنگا  Jengaاز  ۵۴بلوک چوبی ساخته شده است که طول هر بلوک باید دقیق ًا سه برابر عرض و ضخامتش هم باید یک
پنجم طولش باشد .برای شروع بازی جنگا  Jengaباید بلوکهای چوبی رو به صورت افقی و عمودی روی هم بچینید تا یک برج
 ۱۸طبقه چوبی ساخته بشود .بعد از اینکه برج چوبی تکمیل شد ،بازیکنی که برج را چیده باید بازی را شروع کند .روش بازی به این
صورت است که هر بازیکن به نوبت باید یک بلوک چوبی را از هر جایی غیر از دو ردیف اول (باالی برج) بردارد .هر بازیکنی که برج
را خراب کند ،باخته است! «مترجم»
 big ball of mud .3یک سیستم نرمافزاری است که معماری قابل فهم ندارد .اگر چه از دیدگاه مهندسی نرمافزار ناخوشایند است،
اما چنین سیستمهایی به دلیل فشارهای تجاری ،بازده توسعهدهنده و آنتروپی کد ،در عمل کاربرد دارند .آنها یک نوع ضد الگوی
طراحی هستند« .مترجم»

معماری تمیز
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از نرمافزار ساخته شده است .ساختارهای نرمافزاری بزرگ از کامپوننتهای نرمافزاری کوچکتر ساخته
میشوند که به نوبه خود همچنان از کامپوننتهای نرمافزاری کوچکتری ساخته شدهاند و همینطور
ادامه مییابد .کدنویسی میتواند شبیه یک سلسله مراتب وابسته به یکدیگر باشد.
زمانی که در مورد معماری نرمافزار صحبت میکنیم ،نرمافزار ذات ًا بازگشتی و فراکتال است ،طرح
نرمافزار در کد ریخته میشود .همه چیز مربوط به جزئیات است .سطوح در هم تنیده جزئیات ،در
معماری ساختمان نیز وجود دارد ،اما صحبت کردن در مورد واحد سنجش فیزیکی ،در نرمافزار بیمعنی
است .نرمافزار دارای ساختارهای بسیاری است  -حتی انواع بسیاری از ساختارها را دارد -با این حال
تنوع ساختارهای نرمافزاری ،بیشتر از ساختارهای فیزیکی موجود در ساختمانها ،میباشد .شما حتی
میتوانید به درستی استدالل کنید که در معماری نرمافزار نسبت به معماری ساختمان ،فرآیندهای
طراحی و تمرکز بیشتری وجود دارد ،بدین معنا که غیرمنطقی نیست وابستگی به معماری در معماری
نرمافزار ،بیشتر از وابستگی به معماری در معماری ساختمان باشد.
اما مقیاس فیزیکی چیزی است که انسانها در جهان میفهمند و به دنبال آن هستند.
اگر چه از لحاظ دیداری جذاب است ،اما مستطیلهای موجود در یک نمودار پاورپوینت ،معماری یک
سیستم نرمافزاری نیستند .شکی نیست که آنها معماری را از یک دیدگاه خاص نمایش میدهند ،اما
اشتباه گرفتن این مستطیلها با تصویر کلی 1برای معماری ،از دست دادن تصویر کلی در معماری است
(اگر دچار چنین اشتباهی شویم ،مفهوم معماری را به خوبی درک نکردیم) .معماری نرمافزار شبیه هیچ
چیز نیست .نشان دادن با شکلها ،تنها یک انتخاب است ،نه یک روش مشخص و معلوم .این کار یک
انتخاب براساس یک مجموعه از انتخابهاست( :انتخابهایی مانند اینکه) باید شامل چه چیزی باشد،
باید چه چیزی را حذف کرد ،با استفاده از شکل یا رنگ روی چه چیزی باید تاکید کرد ،از طریق هم
شکلی یا نادیده گرفتن روی چه چیزی نباید تأکید کرد .هيچ چي ِز ذاتي يا طبیعی در مورد برتري يک
ديدگاه نسبت به ديگري وجود ندارد.
هر چند که ممکن است صحبت کردن در مورد فیزیک و مقیاس فیزیکی در معماری نرمافزار بیمعنی
باشد ،ما نگران برخی محدودیتهای فیزیکی خاص هستیم .سرعت پردازنده و پهنای باند شبکه
میتوانند تاثير شديدي بر بازدهي و عملکرد نرمافزار داشته باشند .حافظه و رسانه ذخیرهسازی میتوانند
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زیادهخواهیهای هر  code base1را محدود کنند .نرمافزار میتواند ابزاری باشد که ما با استفاده از آن
رویاهایمان را عملی میکنیم ،اما در نهایت در جهان فیزیکی اجرا میشود و محدود است.
این شرارت و بیعاطفگی در عشق است ،بانو ،که آرزو بینهایت است و اجرا محدود است؛ میل بیحد
و حصر است و عمل یک برده محدود است.
 قسمتی از نمایشنامه تراژیک ترویلوس و کرسیدا (انگلیسی )Troilus and Cressida :اثر ویلیامشکسپیر .Act III. Scene II
جهان فیزیکی جایی است که ما و شرکتهایمان و اقتصادهایمان در آن زندگی میکنند .این یک
درجهبندی دیگر به ما میدهد که ما میتوانیم معماری نرمافزار را با استفاده از آن درک کنیم ،به جای
دیگر نیروها و کمیتهای کمتر فیزیکی که ما میتوانیم از طریق آنها صحبت و استدالل کنیم.
معماری ،تصمیمات مهم طراحی را نشان میدهد که یک سیستم را شکل میدهد ،در این جا مهم
بودن ،با هزینه تغییر ،اندازهگیری میشود.
 -گریدی بوش

زمان ،پول و تالش (نیروی انسانی) ،درکی از مقیاس به ما میدهند که برای تمایز قایل شدن بین
بزرگ بودن و کوچک بودن نرمافزار و امکان تشخيص ماهيت معماري از چیزهای دیگر را برای ما
فراهم میکنند .این اندازهگیری همچنین به ما میگوید که چگونه میتوانیم مشخص کنیم که آیا
معماری خوب است یا خیر .یک معماری خوب نه تنها نیازهای کاربران ،توسعهدهندگان و مالکان را
در یک نقطه معین از زمان برآورده میکند ،بلکه با گذشت زمان نیز نیازهای آنها را برآورده میکند.
اگر فکر میکنید معماری خوب گران است ،معماری بد را امتحان کنید.

 .1در توسعه نرمافزار codebase ،یا ( )code baseبه کل مجموعهای از کد منبع اشاره میکند که برای ساخت یک سیستم
نرمافزاری ،نرمافزار یا  componentنرمافزاری خاص استفاده میشود .به طور معمول codebase ،شامل تنها فایلهای کد منبعی
نوشته شده توسط انسان است .بنابراين codebase ،معموال شامل كد منبع ايجاد شده از طريق ابزار (فايل توليد شده) يا كتابخانههاي
دودويي ( )object filesنيست ،زيرا آنها ميتوانند از  source codeاوليه نوشته شده توسط انسان ساخته شوند .با این حال ،به
طور کلی شامل پوشههای  configurationو  property filesمیشود ،زیرا آنها اطالعات الزم برای ساخت هستند« .مترجم»
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 -برایان فوته و جوزف یودر

نوع تغییراتی که به طور معمول در روند توسعه سیستم تجربه میشوند ،نباید تغییراتی باشند که
هزینهبر هستند ،نباید تغییراتی باشند که انجام آنها سخت باشد ،نباید تغییراتی باشند که به جای
اینکه در جریان کاری روزانه و هفتگی جا شوند ،مجبور باشیم پروژههای مدیریت شدهای را به آنها
اختصاص دهیم.
این نکته ما را به یک مسئله نه چندان کوچک مرتبط با فیزیک هدایت میکند :سفر زمان .چطور
میتوانیم بدانیم کدام تغییرات معمول به این شکل خواهند بود تا بتوانیم تصمیمات مهمی در مورد
آنها انجام دهیم؟ چگونه میتوانیم تالش و هزینههای آینده برای توسعه را بدون گویهای شیشهای
پیشگو و ماشینهای زمان کاهش دهیم؟
معماری ،تصمیماتی است که میخواهید در ابتدای یک پروژه به درستی اتخاذ کنید ،اما لزوم ًا و به
احتمال زیاد درستتر از سایر تصمیمات اتخاذ نمیشوند.
 -رالف جانسون

درک گذشته ،به اندازه کافی سخت است؛ درک ما از حال حاضر ،در بهترین حالت لغزان و بیثبات
است؛ پیشبینی آینده نامعلوم است.
این جایی است که جاده به چندین مسیر منشعب میشود.
در پایان تاریکترین مسیر ،به این ایده میرسیم که معماری قوی و پایدار از قدرت و استحکام
میآید .اگر تغییر گران است ،تغییر حذف میشود ،دالیل آن در یک کاغذبازی سر به نیست خواهند شد
و معمار اختيار تام و ديکتاتوري به دست میآورد و معماری به یک ویران شهر 2,1برای توسعهدهندگان
و به یک منبع از سرخوردگی برای همه تبدیل میشود.

 .1متضاد آرمان شهر« .مترجم»
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رفتن به مسير ديگر ،حاکي از گمانهزنيهاي شديد عمومی است .یک مسیر پر از حدسهایی که
 1hard-codedشدهاند ،پارامترهای بیشمار ،گورستاني از کدهاي بيمصرف و همچنین پيچيدگي
تصادفي ،بیشتر از آنچه که شما بتوانید برای آن بودجه تعمیر و نگهداری در نظر بگیرید.
مسیری که ما بیشترین عالقه را به آن داریم ،تمیزترین مسیر است .این مسیر نرمی نرمافزار را
تشخیص میدهد و هدف ،حفظ آن به عنوان یک ویژگی درجه اول برای سیستم است .این مسیر
میداند که ما با دانش ناقص کار میکنیم ،اما همچنین میداند که به عنوان انسانها ،کار کردن با
دانش ناقص کاری است که همیشه انجام میدهیم ،کاری که در آن تبحر داریم .این کار بیشتر با نقاط
قوت ما منطبق است تا با نقاط ضعف ما .ما میسازیم و کشف میکنیم .ما سؤال میکنیم و آزمایش
میکنیم .یک معماری خوب ناشی از شناخت آن بیشتر به عنوان یک سفر است ،تا اینکه آن را به عنوان
یک مقصد در نظر بگیریم ،یک روند مستمر از پرسوجو است تا اینکه آن را به عنوان یک محصول
ثابت و بدون پیشرفت در نظر بگیریم.
معماری یک فرضیه است که باید با پیادهسازی و اندازهگیری اثبات شود.
 -تام گیلب

راه رفتن در این مسیر نیاز به مراقبت و توجه ،تفکر و مشاهده ،تمرین و قاعده دارد .این کار ممکن
است در ابتدا کند به نظر آید ،اما انجام همه این کارها در راهی که شما میروید ،الزم است.
تنها راه برای سریع رفتن ،خوب رفتن است.
 -رابرت سی .مارتین

از سفر لذت ببر.

Kevlin Henney -

می 2017

( Hard Coding .1کدنویسی استاتیک)
هاردکدینگ یکی از آنتیپترنهای شناخته شده است که بیشتر آموزشهای توسعه وب هم در ابتدا دربارهی آن به ما هشدار میدهند.
برای مثال هاردکدینگ هنگامی اتفاق میافتد که مث ً
ال به جای گرفتن شناسهی کاربر از دیتابیس ،آن را به صورت دستی -مثال یوزر
آی دی  -۱۲وارد کنیم .گرچه اپلیکیشن ما به درستی کار خواهد کرد اما این در حالی است که کدهای ما فقط در محیط خاص به
درستی کار میکنند و وقتی شرایط تغییر میکند ما هم باید سورس کدمان را معموال در جاهای مختلف اصالح کنیم« .مترجم»
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عنوان این کتاب معماری تمیز است .این یک نام جسورانه است بعضی حتی آن را متکبرانه میدانند.
پس چرا این عنوان را انتخاب کردم و چرا این کتاب را نوشتم؟

من اولین خط کدم را در سال  1964در سن  12سالگی نوشتم .هم اکنون سال  2016است ،بنابراین من
برای بیش از نیم قرن است که در حال نوشتن کد هستم .در آن زمان ،من نکاتی در مورد چگونگی ساخت
سیستمهای نرمافزاری یاد گرفتم ،نکاتی که به اعتقاد من ،احتماال برای دیگران هم ارزشمند هستند.
این نکات را با ساختن بسیاری از سیستمهای بزرگ و کوچک آموختم .من سیستمهای جاسازی
شده کوچک 1و سیستمهای پردازش دستهای بزرگ 2را ساختهام .سیستمهای بالدرنگ 3و سیستمهای
وب 4را نیز ساختهام .من برنامههای کنسول ،5برنامههای  ،6GUIبرنامههای کنترل فرآیند ،7بازیها،
سیستمهای حسابداری ،سیستمهای مخابراتی ،ابزارهای طراحی ،8برنامههای نقاشی و بسیار بسیار
برنامههای دیگری را ساختهام.
من برنامههای تک threadای ،برنامههای چند threadای ،برنامههایی با چند فرایند سنگین،9
برنامههایی با تعداد زیادی فرآیندهای سبک ،10برنامههای چند پردازنده ،11برنامههای پایگاه داده،
برنامههای ریاضی ،برنامههای هندسه محاسباتی 12و بسیار بسیار برنامههای دیگری را ساختهام.
من برنامههای بسیاری ساختهام .سیستمهای بسیاری ساختهام و از همه آنها ،نکته شگفتآوری
آموختهام.
قوانین معماری یکسان هستند!
این شگفتآور است زیرا سیستمهایی که من ساختهام ،کامال متفاوت هستند .چرا چنین سیستمهای
1. Small embedded systems
2. Batch processing systems
3. Real-time systems
4. Web systems
5. Console apps
6. Gui apps
7. Process control apps
8. Design tools
9. Heavy-weight processes
10. Light-weight processes
11. Multiprocessor apps
12. Computational geometry apps
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متفاوتی باید قوانین معماری مشابهی داشته باشند؟ نتیجهگیری من این است که قوانین معماری
نرمافزار مستقل از هر متغیر دیگری هستند.
این حتی شگفتآورتر است وقتی که تغییرات رخ داده در سختافزار در همان نیم قرن را در نظر
میگیرید .من برنامهنویسی را با ماشینهایی به اندازه یخچالهای آشپزخانه آغاز کردم که دارای
سرعت پردازش (کالک) نیم مگا هرتز 4 ،کیلوبایت حافظه اصلی 32 ،کیلوبایت حافظه جانبی و یک
اینترفیس برای تایپ  10کاراکتر در هر ثانیه بودند .در حال حاضر ،من این مقدمه را در یک اتوبوس
در آفریقای جنوبی مینویسم .من از یک مک بوک با چهار هسته از نوع  i7با سرعت پردازش (کالک)
 2.8گیگاهرتز استفاده میکنم .دارای  16گیگابایت  ،RAMیک ترابایت  SSDو صفحه نمایش رتینا
 1800×2880است که توانایی نمایش ویدئو با کیفیت باال را دارد.
تفاوت در قدرت محاسباتی گیجکننده است .هر تحلیل منطقی نشان میدهد که این مک بوک
حداقل  1022برابر قدرتمندتر از کامپیوترهای اولیه است که من نیم قرن پیش استفاده میکردم.
اندازه از مرتبه بیست و دو و یک عدد بسیار بزرگ است .این تعداد آنگسترومها از زمین تا آلفا
قنطورس 1است .این تعداد الکترونهای در حال تغییر در جیب یا کیف پول شماست و در عین حال این
عدد ،حداقل ،افزایش قدرت محاسباتی است که من در طول زندگی خود تجربه کردهام.
با همه این تغییرات گسترده در قدرت محاسباتی ،چه تاثیری بر روی نرمافزاری که نوشتم داشته
است؟ قطعا بزرگتر شده است .من تصور میکردم که  2000خط ،یک برنامه بزرگ است .باالخره ،این
حجم از کد معادل یک جعبه پر از کارتهای پانچ بود که  10پوند وزن داشت .با این حال ،در حال
حاضر ،یک برنامه تا زمانی که بیش از  100,000خط نداشته باشد ،واقعا بزرگ نیست.
نرمافزار بسیار کارآمدتر هم شده است .ما امروزه میتوانیم کارهایی را انجام دهیم که در دهه
 1960به ندرت میتوانستیم رویای آن را داشته باشیم .فیلم پروژه The Moon Is a Harsh ،Forbin
 Mistressو فیلم  :2001یک ادیسه فضایی ،همه سعی کردند آینده ما را تصور کنند ،اما به میزان
قابل توجهی تصور نادرستی داشتند ،همه آنها ماشینهای عظیمی را تصور میکردند که درک و حس
داشتند .آنچه که ما در عوض داریم ماشینهای به طرز باورنکردنیای کوچک است که هنوز  ...فقط
ماشین هستند.
در حال حاضر در مورد نرمافزاری که در مقایسه با نرمافزار گذشته داریم ،یک چیز دیگر هم وجود
 .1ستارهای در صورت فلکی قنطورس :نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی
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دارد :از همان دستورات مشابه ساخته شده است .از جمالت  ،ifجمالت انتساب 1و حلقههای
ساخته شده است.

while

اوه ،شما ممکن است اعتراض کنید و بگویید که ما زبانهای بسیار بهتر و پارادایمهای برتری داریم.
هر چه باشد ،ما با جاوا C# ،یا  Rubyبرنامهنویسی میکنیم و از طراحی شیگرا استفاده میکنیم .درست
است ،ولی این کد هنوز هم یک مجموعه سر هم شده از توالی ،2انتخاب 3و تکرار 4است ،همان طور که
در دهه  1960و  1950بود.
هنگامی که شما به تمرینهای برنامهنویسی کامپیوترها با دقت نگاه میکنید ،متوجه میشوید که
در این  50سال تغییرات بسیار کمی رخ داده است .زبانها کمی بهتر شدهاند .ابزارها فوقالعاده بهتر
شدهاند .اما بلوکهای اصلی سازنده یک برنامه کامپیوتری تغییر نکرده است.
اگر من یک برنامهنویس را از سال  1966به سال  2016منتقل کنم و آن را جلوی مک بوکم در
حال اجرای  IntelliJبنشانم و جاوا را به او نشان دهم ،ممکن است برای بهبودی از شوک وارد شده،
به  24ساعت زمان نیاز داشته باشد .اما پس از آن او قادر به نوشتن کد خواهد بود .جاوا متفاوت از C
یا حتی از  Fortranنیست.
و اگر من شما را به سال  1966برگردانم و به شما نحوه نوشتن و ویرایش کد  PDP-8با پانچ کردن
نوار کاغذی با  10کاراکتر در ثانیه را یاد بدهم ،شما ممکن است به  24ساعت زمان برای بهبودی
از ناامیدی نیاز داشته باشید .اما پس از آن شما میتوانید کد را بنویسید .روش کدنویسی خیلی تغییر
نکرده است.
این راز است :عدم تغییر کد ،دلیل سازگار بودن قوانین معماری نرمافزار برای انواع سیستمها است.
قوانین معماری نرمافزار ،در حقیقت قواعد سفارش دادن و جمعآوری بلوکهای سازنده برنامهها هستند
و از آنجایی که بلوکهای سازنده ،جهانی (سراسری) هستند و تغییر نکردهاند ،قوانین مربوط به سفارش
آنها نیز جهانی (سراسری) و بدون تغییر هستند.
برنامهنویسان جوان ممکن است فکر کنند این نامعقول است .آنها ممکن است اصرار داشته باشند
که امروزه همه چیز جدید و متفاوت است ،قوانین گذشته متعلق به گذشته هستند و عمرشان سپری
1. Assignment statements
2. Sequence
3. Selection
4. Iteration
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شده است .اگر این چنین فکر میکنند ،متاسفانه اشتباه میکنند .قوانین تغییر نکردهاند .علیرغم تمام
زبانهای جدید و تمام چارچوبهای جدید و تمامی پارادایمها ،هم اکنون ،قوانین مشابه زمانی هستند
که آلن تورینگ اولین کد ماشین 1را در سال  1946نوشت.
اما یک چیز تغییر کرده است :در آن زمان ،ما نمیدانستیم که قوانین چه هستند .در نتیجه ،ما بارها و
بارها آنها را نقض میکردیم .اکنون ،با نیم قرن تجربه در پشت سر ما ،ما آن قوانین را درک میکنیم.
قوانینی هستند که در طول زمان تغییر نمیکنند (جاودان و ابدی هستند) و ثابت هستند که این کتاب
در مورد این قوانین میباشد.

1. Machine code

درباره نویسنده
درباره نویسنده

رابرت سسیل مارتین (معروف به عمو باب) از سال  1970برنامهنویس بوده است .او بنیانگذار و
رئیس شرکت  ،Object Mentorیک موسسه بینالمللی متشکل از مدیران و توسعهدهندگان نرمافزار
بسیار باتجربه است که متخصص کمک کردن به شرکتها در جهت انجام پروژههایشان هستند.
 Object Mentorمشاورههای بهبود فرآیند ،مشاوره در طراحی نرمافزار شیءگرا ،آموزش و خدمات
توسعه مهارت را به شرکتهای بزرگ سراسر جهان ارائه میکند.
رابرت مارتین ،چندین مقاله را در مجالت تجاری مختلف منتشر کرده است و یکی از سخنرانهای
معمول ،در کنفرانسهای بینالمللی و نمایشگاههای تجاری است.
او کتابهای زیادی را تألیف یا ویرایش نموده است از جمله:
•طراحی کاربردهای  C++شیءگرا با استفاده از روش Booch

•زبانهای الگو برای طراحی برنامه (جلد سوم)
•آشنایی بیشتر با C++  Gems

•برنامه سازی مفرط ( )XPدر عمل
•توسعه نرمافزاری چابک ( :)Agileاصول ،الگوها و تمرین ها
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• UMLبرای برنامهنویسان جاوا
•( Clean Codeکدنویسی تمیز)

مارتین ،رهبری در صنعت توسعه نرمافزار است که سه سال به عنوان سردبیر مجله کامپیوتری
حرفهای به نام  C++ Reportخدمت کرد و به عنوان اولین رئیس اتحاد چابک ( )Agile Allianceنیز
فعالیت کرده است.
رابرت یک موسسه مشاوره با نام عمو باب نیز ایجاد کرده است (با مسئولیت محدود) و با همکاری
پسرش میکاه مارتین نیز شرکت با مسئولیت محدود  The Clean Codersرا تأسیس نموده است.

								

