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 (Programming) ست؟ی چ یسی برنامه نو .2
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  هر د؟یفکر کرده ا ی سی و برنامه نو ی س یتا به حال درباره تفاوت کدنو ایآ
کسب  یبرا اصطالحات مخصوص به خودش است که یدارا یکار  نهیزم

 دید از .میداشته باش ی درباره واژگان آن اطالعات دیمهارت در آن حرفه با
 .دارند یی با هم تفاوت ها  ی س یو برنامه نو  ی سی کدنو د،یاسات 

تا در ادامه با ما    میکن ی تفاوت ها، از شما دعوت م   نیبا ا یی آشنا یبرا
 .دیهمراه باش

 

 (Coding) ست؟یچ یسی کدنو 1#

به  میدان یالزم م  ی سی و برنامه نو  ی سی تفاوت کدنو ی بررس یراستا در
مجموعه   یوتر یکامپ یها برنامه .میهر کدام از آن ها بپرداز ی معرف 

ها  انسان .ندیگو  ی م یا هانیهستند که به آن ها کد را  یی دستورالعمل ها
تعامل انسان   یبرا  ی اساس، زبان  نیهم بر .کدها را ندارند نیدرک ا  یی توانا 

به   Coding  .مینام ی م  ی س یبا نرم افزار ها ابداع شد که آن را زبان کدنو
و نحوه  انهیرا ی نوشتن دستورالعمل ها یکه از آن برا  ندیگو ی م  یندیفرآ

 نیعمل ترجمه زبان ماش ی س یواقع، کدنو در .شود ی عملکرد آن استفاده م
 .به زبان انسان است
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 یسیزبان کدنو  1-1#

آن آشنا   یبا زبان ها دی با ی سیکدنو  نهیدر زم شتریکسب مهارت ب یبرا
 .میزبان ها اشاره کرده ا ن یبه چند مورد از ا ر یبخش ز در .دیشو

 : (python) نتویپا

خدمات  ،یاز برنامه ها از جمله هوش مصنوع یگسترده ا فی در ط تونیاپ
وجود  یار یبس ی اجتماع  یها رسانه .شود ی و علم داده استفاده م   ی مال

 Python و  نستاگرامیا مانند ساخته شده اند؛ تونیدارند که بر اساس پا
 .است ی س یکدنو یزبان ها نیجزء ساده تر

 :(java) جاوا •
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همه جا اجرا شو«  س،یبار بنو کی»  ی سی زبان کدنو کیرا به عنوان  جاوا
  ی نوشته شده باشد م java برنامه در کیاگر  ی عبارت  به .کنند ی م  فی توص

 .وداز جاوا است اجرا ش ی بان یکه قادر به پشت یهر شبکه ا یرو تواند بر

• #C : 

با   یی دئویو یها یباز  یتلفن همراه و کنسول ها  یدستگاه ها یبرا
 .کاربرد دارد mono ، با نامNET Framework استفاده از فرمت

• R: 

از  یار یبس یبر رو عمدتا .شود ی استفاده م یآمار  یمحصوالت نرم افزار  در
 .عامل ها قابل اجرا است ستمیس

• ++C : 

ساز   هیشب یبرنامه ها ی و حت یا انهیرا یها یپرکاربرد است و در باز  اریبس
 .کاربرد دارد ی اضیر
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 (Programming) ست؟ یچ یسیبرنامه نو 2#

  م،یصحبت کن ی سی و برنامه نو یس یکه راجع به تفاوت کدنو  نیاز ا قبل
 یندیبه فرآ ی س ینو  برنامه .میآشنا شو ی س یهم با برنامه نو ی است کم  بهتر

 ی از آن استفاده م  یبرنامه نرم افزار  کی توسعه  یشود که برا  ی گفته م 
 .است ی س یاز برنامه نو  ی بخش ی س یکدنو قت،یحق در .کنند

 :کرد ی را ط ریمراحل ز  دیبا شنیکیاپل  کیساخت  یبرا

 و نوشتن برنامه  ی طراح  .1
 و تست آن  شی آزما .2
 App یی زدا اشکال .3
 کد منبع حفظ .4
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 graphical) ی کیگراف یرابط کاربر  کی نیهمچن انه، یرا سی نو برنامه
user interface) ای GUI بتوانند با  یعاد  کاربران کند تا یم  ی را طراح

 .از نرم افزار استفاده کنند ک،یانتخاب و کل یها  نهیاستفاده از گز

GUI  از   ی کی .کند ی عمل م  شنیکیکاربر و کد اپل نیمترجم ب کیبه عنوان
 که در کد وجود دارد را ی است که مشکل نیا سانیبرنامه نو ی اصل  فی وظا
 ندیفرآ .دهندحل آن ارائه  یبرا  یی کرده و راه حل ها لیو تحل هیتجز

مختلف مانند دانش در  یها نهی تخصص در زم ازمندینوشتن کد منبع ن
 .است ی تخصص یها تمیو الگور  ی سی حوزه برنامه، مهارت کدنو

 

 

 یسی و برنامه نو یسی تفاوت کدنو 3#

مترادف هم   programming و  coding رسد ی که به نظر م ی حال در
نوشتن کدها  یبه معنا ی سی کدنو  .دارند یی هستند؛ اما در اصل تفاوت ها 
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 معنا اشاره دارد که نیبه ا ی س یبرنامه نو اما است؛ گریزبان به زبان د کیاز 
 .میکن یز یاجرا، برنامه ر یاز دستورالعمل ها برا یرا با مجموعه ا ی نیماش

تواند    ی که دستگاه م ی دارد که دستور کار را به زبان فهیوظ سیکدنو  کی
از نوشتن   شی ب یی کارها دیبا سی برنامه نو کی ی ول بفهمد ترجمه کند؛

 .ها انجام دهد تمیالگور لیو تحل هیکدها مانند تجز 

  ی سیو برنامه نو  ی س یکامل تر به تفاوت کدنو ینگاه دییایب اکنون
 .میاندازیب

 

کدنو 1-3# نو  یسیتفاوت  برنامه  محدوده  یسیو   در 
(Scope) 

 یقابل درک برا یبه کدها ازیمورد ن یدستورالعمل ها  لیبه تبد ی سی کدنو
و   لیو تحل هی مستلزم تجز ی سی مقابل، برنامه نو در  .اشاره دارد نیماش

هر  یراه حل برا افتنیمختلف هر برنامه و  یجنبه ها یمفهوم ساز 
 .باشد ی رخ دهد، م  ند یکه ممکن است در طول فرآ ی مشکل 
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 app ی طراح از دارد؛ یگسترده تر  تی محدوده فعال  سیبرنامه نو کی
واقع  در  .است سانی برنامه نو فیکد از وظا  رهیگرفته تا تست و ذخ

 .حساب کرد ی س یاز برنامه نو ی توان بخش  ی را م  ی سی کدنو

 

 در ابزارها یسیو برنامه نو یسیتفاوت کدنو 2-3#

 .ستین یادیز ینرم افزار  ی به ابزارها یاز ین ی س یانجام کدنو یبرا
توانند کمک   ی م  Notepad ای WordPad متن ساده مانند یشگرهایرا یو

 مانند  یی اشکال زدا یو ابزارها IDE از امروزه .کننده باشند
Eclipse ،Bootstrap ،Delphi  و ATOM از   ی برخ .شود ی استفاده م  زین

با آن ها آشنا باشد در   دیبا سی برنامه نو کیکه  یتر   شرفتهی پ میمفاه
 .آورده شده است نیریبخش ز

• Git and Github 
• Database tools 
 Apache Spark مانند ی لیتحل یابزارها •
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 در مهارت یسیو برنامه نو یسیتفاوت کدنو 3-3#

  فهیوظ .را دارند ی س ینوشتن زبان برنامه نو یبرا هیدانش اول سانی کدنو
نوشتن   یبرا سی برنامه نو ی است که از مشخصات فن نی ا سیکدنو  کی

ها، مدل   تمیالگور  جادی مستلزم ا  ی سی برنامه نو ،ی طرف از .کند یرویکد پ
نوشتن از  یبرا  سیبرنامه نو  کی  .و پردازش داده ها است ی اضیر یها

رود که   ی از او انتظار م نیهمچن .کند ی خود استفاده م  لیتجربه و تخ
 سپس کرده و لیو تحل هیرا تجز  دهیچیپ یها تمیالگوربتواند ساختارها و 

به  ازین ی س یواقع، برنامه نو در .تا بتواند آن ها را توسعه دهد دیدرک نما
 .دارد ی س ینسبت به کدنو یشتر یب یدانش، تجربه و مهارت ها
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 کردیدر رو یسیو برنامه نو یسیتفاوت کدنو 4-3#

معموالً  نیهمچن .دارد قیگام به گام و دق کردیرو کیبه  ازین ی سی نو برنامه
به هدف   سیکشد تا به عنوان برنامه نو  ی از چند هفته تا چند ماه طول م 

انجام داد  یگونه آماده ساز  چیتوان بدون ه ی کد را م نوشتن  .دیخود برس
 .کرد یتوان در عرض چند ساعت کدگذار  ی راه حل ساده را م کی و

 

 یان یپا سخن
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و برنامه  ی س ی کرد که تفاوت کدنو انیتوان ب ی مطلب م نیتوجه به ا با
 ی کل ندیفرآ یس ینو  برنامه .نهفته است ندیهر دو فرآ فی در تعر ی س ینو
 فهیکند و وظ ی م   یرویپ ی خاص یاست که از استانداردها یبرنامه ا جادیا

 .دهد ی را انجام م  ی خاص

ما به دستورات قابل فهم   زبان مورد نظر لیبه تبد ی سی کدنو گر،یطرف د  از
مقاله با ما همراه  نیاز شما که تا آخر ا سپاس .اشاره دارد نیماش یبرا

 . دیبوده ا


