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Ο Λάκκος με την Πίσσα
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1
Ο Λάκκος με την Πίσσα

Een schip op het strand is een baken in zee.
[ Ένα καράβι στην ακτή είναι φάρος γι’ αυτούς που βρίσκονται 
στη θάλασσα.]

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ

C. R. Knight, Τοιχογραφία που απεικονίζει τα κοιλώματα πίσσας της περιοχής La Brea 
The George C. Page Museum of La Brea Discoveries,
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λος Άντζελες 
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Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΔΥΝΑΜΗΣ4

Καμιά σκηνή από την προϊστορία δεν έρχεται τόσο ζωντανή στη φαντασία μας 
όσο οι θανάσιμες μάχες μεγάλων θηρίων σε λάκκους που αναβλύζουν πίσσα. 
Με τα μάτια του μυαλού μας μπορούμε να δούμε δεινοσαύρους, μαμούθ και 
προϊστορικές τίγρεις να αγωνίζονται να ξεφύγουν από την αδυσώπητη παγίδα 
της πίσσας. Όσο πιο μανιασμένα αγωνίζονται τόσο πιο ισχυρή είναι η έλξη της 
πίσσας και κανένα θηρίο δεν είναι τόσο δυνατό ή επιδέξιο για να καταφέρει 
να απελευθερωθεί.

Την περασμένη δεκαετία, ο προγραμματισμός μεγάλων συστημάτων 
έμοιαζε μ’ έναν τέτοιο λάκκο πίσσας και πολλά μεγάλα και ισχυρά «θηρία» 
βούλιαξαν μέσα του. Τα περισσότερα προέκυψαν από συστήματα σε λειτουρ-
γία – ελάχιστα πέτυχαν τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τους προϋ-
πολογισμούς τους. Μεγάλα και μικρά, ογκώδη ή λιτά, οι ομάδες των προ-
γραμματιστών τους παγιδεύονταν, η μία μετά την άλλη, στο ισοδύναμο ενός 
λάκκου πίσσας. Φαινομενικά, δεν υπάρχει τίποτα που να προκαλεί το πρό-
βλημα – οποιοδήποτε συγκεκριμένο «νύχι» μπορεί να ελευθερωθεί. Αλλά η 
συσσώρευση ταυτόχρονων και αλληλεπιδρώντων παραγόντων επιβραδύνει, 
ολοένα και περισσότερο, την κίνηση. Οι πάντες μένουν έκπληκτοι μπροστά 
στην επίμονη φύση του προβλήματος και είναι δύσκολο να διακρίνουμε τη 
φύση του. Όμως, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να το κατανοήσουμε, εάν 
θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα να το λύσουμε.

Γι’ αυτό, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε επιχειρώντας να σκιαγραφήσουμε μια 
ρεαλιστική εικόνα του επαγγέλματος που αποκαλείται προγραμματισμός 
συστημάτων και να εντοπίσουμε τις χαρές και τα βάσανά του.

Το Προϊόν του Προγραμματισμού Συστημάτων 
Μία στις τόσες, διαβάζουμε στις εφημερίδες για ντουέτα προγραμματιστών 
που, δουλεύοντας σε κάποιο γκαράζ κατάφεραν να φτιάξουν ένα αξιόλογο 
πρόγραμμα, το οποίο ξεπερνά ακόμα και τις βέλτιστες προσπάθειες μεγάλων 
ομάδων. Και κάθε προγραμματιστής είναι πρόθυμος να πιστέψει τέτοιες 
ιστορίες, διότι ξέρει ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει οποιοδήποτε πρό-
γραμμα πολύ γρηγορότερα από το ρυθμό των 1000 εντολών ανά έτος που 
αναφέρεται ως τυπική επίδοση μεγάλων, επαγγελματικών ομάδων προγραμ-
ματισμού.

Αν είναι έτσι, γιατί δεν έχουν αντικατασταθεί όλες οι επαγγελματικές ομά-
δες προγραμματισμού από τέτοια αφοσιωμένα ντουέτα σε γκαράζ; Για να 
απαντήσουμε σ’ αυτό, οφείλουμε να εξετάσουμε τι παράγεται από αυτή την 
εργασία.
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Πρόγραμμα

Προϊόν 

Προγραμματισμού
[Γενίκευση, 
Έλεγχος, 
Τεκμηρίωση, 
Συντήρηση]

Σύστημα 

Προγραμματισμού

[Διεπαφές, 
Ενοποίηση Συστήματος]

Προϊόν

Συστήματος

Προγραμματισμού

Εικ. 1.1 Η εξέλιξη του προϊόντος που παράγει ο προγραμματισμός συστημάτων

Στο επάνω αριστερό τμήμα της Εικ. 1.1 απεικονίζεται ένα πρόγραμμα. 
Είναι πλήρες και αυθύπαρκτο, έτοιμο να το τρέξει ο δημιουργός του στο 
σύστημα για το οποίο το ανέπτυξε. Αυτό είναι το «προϊόν» που παράγεται 
συνήθως από ντουέτα σε γκαράζ και αυτό είναι επίσης το αντικείμενο που 
χρησιμοποιεί ένας μεμονωμένος προγραμματιστής για να υπολογίσει μια 
εκτίμηση για την παραγωγικότητα.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ένα πρόγραμμα μπορεί να μετα-
τραπεί σ’ ένα πιο χρήσιμο, αλλά και πιο δαπανηρό, αντικείμενο. Αυτοί ανα-
παρίστανται από τις οριακές γραμμές στο σχηματικό διάγραμμα της εικόνας.

Κινούμενο προς τα κάτω και διασχίζοντας την οριζόντια διαχωριστική 
γραμμή, ένα πρόγραμμα γίνεται προϊόν προγραμματισμού. Αυτό, είναι ένα 
πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εκτελεστεί, να ελεγχθεί, να διορθωθεί και να 
επεκταθεί από οποιονδήποτε. Είναι χρησιμοποιήσιμο σε πολλά λειτουργικά 
περιβάλλοντα, για πολλά σύνολα δεδομένων. Για να γίνει ένα γενικά χρησι-
μοποιήσιμο προϊόν προγραμματισμού, ένα πρόγραμμα πρέπει να γραφεί με 
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Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΔΥΝΑΜΗΣ6

γενικευμένο τρόπο. Ειδικότερα, η γκάμα και η μορφή των εισόδων που δέχε-
ται πρέπει να είναι γενικευμένη όσο το δυνατόν περισσότερο, εύλογα μέσα 
στα πλαίσια που θέτει ο βασικός αλγόριθμος. Στη συνέχεια το πρόγραμμα 
πρέπει να ελεγχθεί σχολαστικά, έτσι ώστε να μπορεί να είναι αξιόπιστο. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστεί και να εφαρμοστεί μια ευμεγέθης 
δεξαμενή «περιπτώσεων ελέγχου» (test cases), οι οποίες θα διερευνήσουν την 
γκάμα πιθανών εισόδων και θα βολιδοσκοπήσουν τα όριά της· τα αποτελέ-
σματα αυτής της διαδικασίας πρέπει να καταγραφούν. Τέλος, η αναβάθμιση 
ενός προγράμματος σε προϊόν προγραμματισμού απαιτεί την εκτενή και 
σχολαστική τεκμηρίωσή του, έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να 
το διορθώσει και να το επεκτείνει οποιοσδήποτε. Ως πρακτικό κανόνα, εκτιμώ 
ότι ένα προϊόν προγραμματισμού κοστίζει τουλάχιστον τρεις φορές περισσό-
τερο από ένα αποσφαλματωμένο πρόγραμμα με την ίδια λειτουργικότητα.

Κινούμενο κατά πλάτος και διασχίζοντας την κατακόρυφη διαχωριστική 
γραμμή, ένα πρόγραμμα γίνεται ένα συστατικό (component) σ’ ένα σύστημα 
προγραμματισμού. Σύστημα προγραμματισμού είναι μία συλλογή αλληλεπι-
δρώντων προγραμμάτων, με συντονισμένη λειτουργικότητα και πειθαρχη-
μένη μορφή, έτσι ώστε η συνάθροισή τους να συγκροτεί ένα ολοκληρωμένο 
«εργαλείο» (λειτουργικό περιβάλλον) για μεγάλες εργασίες. Για να γίνει 
συστατικό ενός συστήματος προγραμματισμού, ένα πρόγραμμα πρέπει να 
γραφεί με τρόπο ώστε κάθε είσοδος και έξοδός του να συμμορφώνεται, σε 
επίπεδο σύνταξης και σε επίπεδο σημασιολογίας, με επακριβώς καθορισμέ-
νες διεπαφές (interfaces) για την επικοινωνία του με το υπόλοιπο σύστημα. 
Επιπλέον, το πρόγραμμα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να χρησιμο-
ποιεί μόνο τον προδιαγεγραμμένο προϋπολογισμό πόρων – χώρο μνήμης, 
συσκευές εισόδου-εξόδου, χρόνο υπολογιστή. Τέλος, το πρόγραμμα πρέπει 
να ελεγχθεί μαζί με άλλα συστατικά του συστήματος, σε όλους τους αναμε-
νόμενους συνδυασμούς. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να είναι εκτενής, διότι ο 
αριθμός των πιθανών συνδυαστικών περιπτώσεων αυξάνεται εκθετικά. Και 
είναι χρονοβόρος, διότι τα αφανή και δύσκολα στον εντοπισμό σφάλματα 
προκύπτουν από απρόβλεπτες αλληλεπιδράσεις των αποσφαλματωμένων 
συστατικών. Ένα συστατικό ενός συστήματος προγραμματισμού έχει τουλά-
χιστον τριπλάσιο κόστος από ένα αυτόνομο πρόγραμμα με την ίδια λειτουρ-
γικότητα. Το κόστος μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο, εάν το σύστημα 
περιέχει πολλά συστατικά.

Στο κάτω δεξιό τμήμα της Εικ. 1.1 απεικονίζεται το προϊόν του συστήματος 
προγραμματισμού. Αυτό διαφέρει από το απλό, αυτόνομο πρόγραμμα με 
όλους τους προαναφερθέντες τρόπους. Και, γενικά, έχει εννεαπλάσιο κόστος. 
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Αλλά είναι το πραγματικά χρήσιμο αντικείμενο, το επιδιωκόμενο προϊόν των 
περισσότερων εγχειρημάτων προγραμματισμού συστημάτων.

Οι Χαρές του Επαγγέλματος
Γιατί είναι αρεστός ο προγραμματισμός; Ποιες χαρές μπορεί να αναμένει ο 
επαγγελματίας προγραμματιστής ως ανταμοιβή της προσπάθειάς του;

Πρώτον, είναι η καθαρή απόλαυση του να φτιάχνεις πράγματα. Όπως το 
παιδί χαίρεται να χτίζει κάστρα στην άμμο, έτσι και ο ενήλικας απολαμβάνει 
να φτιάχνει πράγματα, πολύ δε περισσότερο όταν είναι πράγματα που σχεδί-
ασε ο ίδιος. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι μια εικόνα της χαράς του Θεού 
να φτιάχνει πράγματα, μια χαρά που φανερώνεται στην ποικιλία, τη διαφο-
ρετικότητα και την πρωτοτυπία κάθε φύλλου και κάθε νιφάδας.

Δεύτερον, είναι η ευχαρίστηση του να δημιουργείς πράγματα, τα οποία 
είναι χρήσιμα σε άλλους ανθρώπους. Βαθιά μέσα μας, θέλουμε οι συνάν-
θρωποί μας να χρησιμοποιούν τη δουλειά μας και να την βρίσκουν επωφελή 
και χρήσιμη. Υπ’ αυτή την έννοια, ο προγραμματισμός συστημάτων δεν δια-
φέρει και πολύ από το πρώτο κύπελλο πλαστελίνης που φτιάχνει ένα παιδί 
«για το γραφείο του μπαμπά».

Τρίτον, είναι η γοητεία που ασκεί πάνω μας το να επινοούμε πολύπλοκα 
αντικείμενα με αλληλένδετα, κινούμενα μέρη και να τα παρακολουθούμε να 
λειτουργούν σε αδιόρατους κύκλους, αναπαράγοντας τις συνέπειες των 
αρχών λειτουργίας που ενσωματώσαμε σ’ αυτά. Ο «προγραμματιζόμενος» 
υπολογιστής διαθέτει όλη τη σαγήνη που έχει ένα φλιπεράκι, ή ένα τζουκ-
μποξ, τραβηγμένη στα άκρα.

Τέταρτον, είναι η χαρά του να μαθαίνεις διαρκώς, η οποία απορρέει από 
τη μη επαναλαμβανόμενη φύση αυτής της εργασίας. Κάθε πρόβλημα είναι 
ένα νέο πρόβλημα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και ο λύτης του πάντα 
μαθαίνει κάτι – μερικές φορές πρακτικό, άλλες θεωρητικό κι άλλες και τα 
δύο.

Τέλος, υπάρχει η απόλαυση του να δουλεύεις μ’ ένα τόσο βατό μέσο. Ο 
προγραμματιστής, όμοια μ’ έναν ποιητή, δουλεύει μ’ ένα μέσο το οποίο ελά-
χιστα απέχει από την αγνή, ανόθευτη σκέψη. Χτίζει κάστρα από αέρα, στον 
αέρα, με εργαλείο τη φαντασία. Ελάχιστα μέσα δημιουργίας είναι τόσο ευέ-
λικτα, τόσο δεκτικά στη βελτίωση και στην αλλαγή, τόσο άμεσα ικανά να 
υλοποιούν μεγάλες και σημαντικές νοηματικές δομές. (Βέβαια, όπως θα 
δούμε παρακάτω σ’ αυτό το βιβλίο, αυτή η βατότητα έχει τα δικά της προ-
βλήματα).
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Κι όμως, το κατασκεύασμά του, ανόμοια με τα λόγια του ποιητή, είναι 
πραγματικό υπό την έννοια ότι λειτουργεί και παράγει αποτελέσματα –εξό-
δους– τα οποία είναι άμεσα εμφανή κι εντελώς ξεχωριστά από το κατασκεύ-
ασμα που τα παρήγαγε. Εκτυπώνει αποτελέσματα υπολογισμών, σχεδιάζει 
εικόνες, παράγει ήχους, κινεί μηχανικούς βραχίονες. Στην εποχή μας, η 
μαγεία της δημιουργίας πέρασε από τους θρύλους των πολιτισμών στην 
πραγματικότητα. Πληκτρολογούμε το σωστό «ξόρκι» κι αίφνης η οθόνη ζωντα-
νεύει, παρουσιάζοντας πράγματα τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ πριν, ούτε και 
μπορούσαν να υπάρξουν.

Άρα, λοιπόν, ο προγραμματισμός είναι χαρά επειδή ικανοποιεί το δη -
μιουργικό πόθο που κρύβουμε όλοι βαθιά μέσα μας και τέρπει τις αισθήσεις 
που έχουμε κοινές με όλους τους άλλους ανθρώπους.

Τα Βάσανα του Επαγγέλματος
Δεν είναι όλα ρόδινα, όμως, και το να γνωρίζει κανείς εξαρχής τα εγγενή 
βάσανα του επαγγέλματος θα τον βοηθήσει να τα αντέξει καλύτερα όταν θα 
προκύψουν.

Πρώτον, ο προγραμματιστής οφείλει να αποδίδει τέλεια. Ο υπολογιστής 
μοιάζει με τη μαγεία των θρύλων και σ’ αυτό. Εάν ένας χαρακτήρας ή μια 
παύση στο «ξόρκι» δεν έχει αυστηρά και μόνο τη σωστή μορφή, η μαγεία δεν 
θα δουλέψει. Οι ανθρώπινες υπάρξεις, όμως, δεν είναι συνηθισμένες στην 
τελειότητα και ελάχιστοι τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας την απαι-
τούν. Η προσαρμογή στην απαίτηση για τελειότητα είναι, κατά την άποψή 
μου, η δυσκολότερη πτυχή στην εκμάθηση του προγραμματισμού1.

Στη συνέχεια έχουμε το γεγονός ότι είναι άλλοι άνθρωποι αυτοί που ορί-
ζουν τους στόχους του προγραμματιστή, του παρέχουν τους αναγκαίους 
πόρους και τον προμηθεύουν με πληροφορίες. Σπανίως είναι ένα και μόνο 
το άτομο που ελέγχει όλες τις συνθήκες της δουλειάς του – ή ακόμα και του 
στόχου της. Με όρους του μάνατζμεντ, η αρμοδιότητα του ενός δεν είναι 
επαρκής για την ευθύνη του. Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, σε όλα τα πεδία, εκείνες 
οι θέσεις εργασίας που κάνουν πραγματικά τη δουλειά δεν έχουν ποτέ την 
τυπική αρμοδιότητά τους σύμμετρη με την ευθύνη. Στην πράξη, η πραγμα-
τική (όχι η τυπική) αρμοδιότητα αποκτάται από την ορμή που προσφέρει η 
επίτευξη.

Για τον προγραμματιστή συστημάτων, η εξάρτηση από άλλους ανθρώπους 
έχει μια ιδιομορφία ιδιαίτερη οδυνηρή: η δουλειά του εξαρτάται από προ-
γράμματα άλλων ανθρώπων. Συχνά, αυτά είναι κακοσχεδιασμένα, προβλη-
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ματικά υλοποιημένα, ελλιπή (απουσία πηγαίου κώδικα ή περιπτώσεων ελέγ-
χου) και ανεπαρκώς τεκμηριωμένα. Οπότε, είναι υποχρεωμένος να αναλώνει 
πολύ από τον χρόνο του στο να μελετά και να διορθώνει πράγματα, τα οποία 
σ’ έναν ιδανικό κόσμο θα ήταν ολοκληρωμένα, αψεγάδιαστα, άμεσα διαθέ-
σιμα και χρησιμοποιήσιμα.

Το επόμενο βάσανο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το να σχεδιάζεις μεγα-
λεπήβολα συστήματα είναι απολαυστικό, αλλά το να βρίσκεις κάθε μικρό 
σφάλμα που κρύβεται στον κώδικα είναι απλώς δουλειά. Οποιαδήποτε δημι-
ουργική δραστηριότητα συνοδεύεται από πολλές, μονότονες και αφάνταστα 
πληκτικές ώρες κοπιώδους δουλειάς και ο προγραμματισμός δεν αποτελεί 
εξαίρεση.

Στη συνέχεια διαπιστώνει κανείς ότι ο χρόνος αποσφαλμάτωσης επιδει-
κνύει γραμμική σύγκλιση, ή ακόμα χειρότερη, σ’ ένα σημείο του έργου όπου 
αναμένει κανείς τετραγωνικό ρυθμό προσέγγισης της ολοκλήρωσης. Η διαδι-
κασία του ελέγχου αργοσέρνεται για αιώνες, και ο εντοπισμός των τελευταίων 
δύσκολων σφαλμάτων απαιτεί περισσότερο χρόνο συγκριτικά με τα πρώτα.

Το τελευταίο βάσανο –και ενίοτε αυτό που ξεχειλίζει το ποτήρι της απελ-
πισίας–, είναι ότι το προϊόν στο οποίο έχεις αφιερώσει ατέλειωτες ώρες σκλη-
ρής δουλειάς αποδεικνύεται παρωχημένο τη στιγμή της ολοκλήρωσής του (ή 
ακόμα πιο πριν). Διαπιστώνεις ότι συνάδελφοι ή οι ανταγωνιστές σου κυνη-
γούν ήδη νέες, καλύτερες ιδέες. Ο εκτοπισμός του πνευματικού σου τέκνου 
δεν είναι απλώς και μόνο μια σκέψη· είναι ένα προγραμματισμένο γεγονός.

Αυτό δείχνει πάντα χειρότερο απ’ όσο πραγματικά είναι. Σε γενικές γραμ-
μές, το νέο και καλύτερο προϊόν δεν είναι ακριβώς διαθέσιμο όταν ολοκλη-
ρώνεις το δικό σου· υπάρχει μόνο ως θέμα συζήτησης. Κι αυτό, όπως και το 
δικό σου, θα απαιτήσει μήνες για την ανάπτυξή του. Μια πραγματική τίγρης 
δεν είναι ποτέ ισάξια μιας χάρτινης, παρεκτός εάν το επιδιωκόμενο είναι η 
πραγματική χρήση. Τότε, οι αρετές της πραγματικότητας συνοδεύονται από 
μια ικανοποίηση εντελώς δική τους.

Φυσικά, η τεχνολογική βάση επί της οποίας αναπτύσσει κανείς τα δημι-
ουργήματά του αλλάζει διαρκώς. Αμέσως μόλις οριστικοποιηθεί μία σχεδί-
αση, καθίσταται παρωχημένη όσον αφορά τις ιδέες της. Όμως, η υλοποίηση 
πραγματικών προϊόντων απαιτεί οργάνωση, επιμερισμό σε φάσεις, ποσοτικο-
ποίηση. Ο βαθμός κατά τον οποίο είναι παρωχημένη μία υλοποίηση πρέπει 
να μετριέται έναντι άλλων υπαρχουσών υλοποιήσεων – όχι έναντι ιδεών εις 
αναμονή πραγματοποίησης. Η πρόκληση και η αποστολή μας είναι να βρί-
σκουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, σε ρεαλιστικά χρο-
νοδιαγράμματα και με τους πραγματικά διαθέσιμους πόρους.
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Αυτός είναι, λοιπόν, ο προγραμματισμός – ένας λάκκος πίσσας στον οποίο 
έχουν βουλιάξει πολλές προσπάθειες και μια δημιουργική δραστηριότητα με 
τις δικές της χαρές και τα δικά της βάσανα. Για πολλούς, οι χαρές ξεπερνούν 
κατά πολύ τα βάσανα και γι’ αυτούς θα προσπαθήσω, στο υπόλοιπο του 
βιβλίου, να απλώσω κάποια δίχτυα, για να κρατηθούν, πάνω στην πίσσα.
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