
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Go 
Programming 
Language 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 Go یسیزبان برنامه نو



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

  Go یسیزبان برنامه نو یمعرف .1
   ؟Golang ایاست  Go یس یزبان برنامه نو نی ا ینام اصل .2
 Go یس یموارد استفاده از زبان برنامه نو .3
 Go یسی محبوب بودن زبان برنامه نو لیدل .4
 تون یبا پا  Go یسیزبان برنامه نو سهیمقا .5
 Go یسیزبان برنامه نو یایمزا .6

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

 یا انهیرا ی سیبرنامه نو  یاز زبان ها ی کیبه عنوان  Go ی س یزبان برنامه نو
خود  یازهایبه ن انهیرا قیطر  از دهد تا ی از افراد اجازه م یار یبه بس

زبان ها  ریزبان آن را از سا نیدر ا  یچه مشخصه ا اما .کنند دایپ ی دسترس 
 کند؟  ی م  زیمتما 

  ی س یبرنامه نو یزبان ها  ریزبان نسبت به سا نیا یها  تیها و مز  تفاوت 
 ست؟ یچ

تا  دیآشنا شو شتریزبان محبوب ب نی تا با ا دیشما هم عالقه مند هست اگر
 .دیمقاله با ما همراه باش یانتها

 

 Go یسیزبان برنامه نو یمعرف 1#

 

Go یو کارآمد  نانیاطم تیقابل ،ی زبان منبع باز است که بر سادگ  کی  
 (Google) در گوگل 2007ابتدا در سال  Go ی س یبرنامه نو زبان .تمرکز دارد
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ده مورد استفا یآن زمان، هم شرکت گوگل و هم کدها در .شد ی طراح 
و توسعه در حال رشد   ی دگیچیآن از نظر پ یها رساختی ز تیر یمد یبرا

 .بودند

از  یر یشگیرو و پ شیمسائل پ تی ریمد یاز مهندسان در گوگل برا ی بعض
شرکت گوگل احساس کردند که به  ده یچیبزرگ و پ گاهیکند شدن سرعت پا 

 .دارند ازیباشد، ن ع یو عملکرد سر ی که تمرکزش بر سادگ  دیزبان جد کی
و   (Rob Pike) کی، راب پا(Robert Griesemer) سمر ی رابر گر نیبنابرا

 .کردند ی را در گوگل طراح Go زبان (Ken Thompson) کن تامپسون
Go  منتشر  ی به صورت عموم  2012و در سال  لیپروژه منبع باز تبد کیبه
 .شد

با  ی متن   لیند فاچ ای کیدر  ستیبا ی م Go برنامه ها در زبان تمام
 3 نیزبان ب نی برنامه نوشته شده در ا کی طول .نوشته شوند .go پسوند

 .ها خط کد متفاوت است  ونیلیخط تا م
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 ای است  Go یسی زبان برنامه نو نی ا  ینام اصل 2#
Golang ؟ 

 

شد  جادیا لیدل نیبه ا Golang نام دی گو ی م گوگل .نام دارد Go زبان نیا
 نام دامنه انتخاب .است golang.orgزبان،   نیا تی که آدرس وب سا 

golang در دسترس نبودن دامنه لی تنها به دل go.org ی اصل نام است و 
از افراد به  یار ی بس ل،یدل نیهم به .باشد ی م Go ،یسی زبان برنامه نو  نیا

 زین ی برخ .کنند ی استفاده م  Golang از نام Go زبان ی نام اصل یجا
 Google به نام شرکت Go از شتری ب اریبس Golang معتقد هستند که نام

 .مشابه است
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 Go یسی موارد استفاده از زبان برنامه نو 3#

 

Go ساخته شده   رساختیمربوط به شبکه و ز یبرنامه ها یدر اصل برا
باال   یی سمت سرور محبوب و با کارا یزبان ها نیگزیبرنامه جا نیا .است

استفاده   ی مختلف یکاربردها یبرا Go امروزه از اما بود؛ C++ ومانند جاوا 
 :از آن ها عبارتند از ی کنند که برخ  ی م

• Go بر ابر ی مبتن یبرنامه ها  یبرا (cloud-based) سمت سرور ای 
(server-side) محبوب است. 

 تیقابل ونیو اتوماس DevOps که وابسته به یی پروژه ها در •
 شی افزا یبرا (site reliability automation) تیسا نانیاطم

استفاده  Go ی س یاز زبان برنامه نو  زینرم افزار ها هستند ن تیفیک
 .کنند ی م
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  ی م Go را با (command-line) خط فرمان یاز ابزارها یار یبس •
 .سندینو

 .کنند ی و علم داده استفاده م  ی هوش مصنوع  یا یرا در دن Go زبان •
برنامه   یبرا Go خود از زبان یدر برنامه ها سانیاز برنامه نو  ی برخ •

ها  یو باز  کی، ربات (micro-controller)  کروکنترلریم ی س ینو
 .کنند ی استفاده م 

  ی م شتریب Go شود، زبان ی ها صحبت م  رساختیدر مورد ز ی وقت  نیبنابرا
 .درخشد

نوشته شده  Go امروزه که در ی رساخت یز یابزارها نی از محبوب تر ی برخ
 :اند، عبارتند از

• Kubernetes 
• Docker 
• Prometheus 
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 Go یسیمحبوب بودن زبان برنامه نو لیدل 4#

 

 ، زبان2020در سال  Stack Overflow توسعه دهندگان ی نظرسنج طبق
Go است که از آن  ی توسعه دهندگان  یزبان ها برا نی از محبوب تر ی کی

 نی ا سانیدرصد از برنامه نو 92  ،ینظرسنج نیا طبق .کنند ی استفاده م 
زبان  نیقابل توجه ا لیدو دل ی طور کل به .دارند Go از  یادیز تیزبان رضا
  لیتبد ی س یبرنامه نو یزبان ها نی از محبوب تر  ی کیرا به  ی سی برنامه نو

 :کرده است

 یس یزبان برنامه نو ی سادگ  .1

 کی .و درک ساده آن است یر یادگی، Go زبان تیمحبوب لیدل نیتر  مهم
 :دیگو ی زبان وجود دارد که م نیا سانی برنامه نو انیدر م جیضرب المثل را



 

7 www.namatek.com 

و  دیبعدازظهر بخوان کیرا در  Go زبان یها ی ژگیکل و دیتوان ی م  شما»
 « .دیهضم کن

  ی استفاده م Go از زبان شانی ر پروژه هاکه د ی از توسعه دهندگان یار یبس
با  سهی زبان در مقا نیانتخابشان آسان بودن ا لیدارند که دل قبول کنند،

 .است گرید یزبان ها

 با عملکرد باال یکاربرد یبرنامه ها جادیا .2

  نی از بهتر ی کی Go ی س یشود، زبان برنامه نو  ی صحبت از عملکرد م  ی وقت
شده  ی بزرگ طراح  اسیدر مق ونیاتوماس یزبان برا  نیا .ها است نهیگز

باال را نسبتا   یی با کارا  یکاربرد ینوشتن برنامه ها Go زبان نیبنابرا است؛
 .کند ی آسان م

 

 تونی با پا  Go یسیزبان برنامه نو سهی مقا 5#
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نحو ساده  یدارا Python و Go ی س یزبان برنامه نو یها زبان •
آسان  ان یمبتد یآن ها برا  یهر دو یر یادگیکار و  شروع هستند و

تر به آن    ع یزبان ساده تر است و ممکن است سر  کی Go .است
زبان دشوارتر از   نیاز افراد شروع کار را با ا ی برخ اما  د؛یکن دایتسلط پ

 ی طول م  شتریهستند که تسلط به آن ب معتقد دانند و ی م  تونیپا
 .کشد

• Go تر است   ع یسر  تونیبا پا سهیدر مقا. 
  ی سیبرنامه نو  یبرا Go به تسلط بر علم داده دارد و لیتما  ونتیپا •

 .مناسب است ستمیس
در  یکتابخانه و جامعه گسترده تر  یدارا تونیعنوان زبان ارشد، پا به •

 .اطرافش است
  تر از ع ی سر ینمونه ساز  یتواند آن را برا  ی م تونیپا یای پو پی تا •

Go ارائه دهد. 
  گوگل .آسان تر است  Go بزرگ با یها اسیبرنامه ها در مق یاجرا •

Go اسیحل مشکالت در مق یرا برا Google یرا برا آن  ساخت و  
از  Go .کند ی آل م دهیبزرگ همزمان ا یبرنامه ها  یکار بر رو
 ندیفرآ ایبرنامه  کیاز  شیهمزمان ب یاجرا یی توانا ای  ی همزمان

 .دهد ی را ارائه نم ی بانی شتپ  نیا تونیپا اما کند؛ ی م  ی بان یپشت

 اما دهند؛ یمنحصر به فرد خود را ارائه م یایهر کدام مزا Go و  تونیپا
و از آن ها  دیریبگ ادیهر دو زبان را  د یوجود ندارد که شما نتوان ی لیدل چیه

 .دیاستفاده کن
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 Go یسیزبان برنامه نو یای مزا 6#

 

 نه یبه یسیکدنو 1-6#

  یدهد کدها ی شما اجازه نم به است که نیا Go زبان یها  ی ژگیاز و  ی کی
بهتر است آن را  نیبنابرا .دیکن جادیاضافه و بدون استفاده را در برنامه ا

 لریصورت کامپا  نیا ریغ در د؛یو سپس برنامه خود را اجرا کن دیکامنت کن
 . دیبرو شیدهد پ ی به شما اجازه نم

 

 یسادگ 2-6#

 ی ژگ یکند و ی نم  ی سع  گر،ید یبرخالف زبان ها Go ی س یبرنامه نو زبان
دهد، اضافه  ی قرار م  ریآن را تحت تاث ی سادگ  و کم کاربرد که نیسنگ یها
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و   یی عوض خوانا  در افتد، ی تمام بودن نم  زیهمه چ یکند و در دام طمع برا
 .دهد ی خود قرار م تی را در اولو ینگهدار  تیقابل

کنند   ی ها را به زبان اضافه م ی ژگیفقط آن دسته از و Golang سازندگان
 .باشد ی زبان م نی ا ی سادگ لیامر دل نیهم  .که مرتبط هستند

 انجمن  3-6#

در آن   یحرفه ا سانیاز برنامه نو یار یکه بس ی س یبرنامه نو یها انجمن
 کی  .پرسش مشکالت و رفع آن هاست یبرا ی خوب محل حضور دارند،

  ی شما کمک م  به وجود دارد که Go ی س یزبان برنامه نو یانجمن خوب برا
 .دیکند تا مشکالت خود را رفع کن

 استاندارد قدرتمند یکتابخانه ها 6#- 4

کتابخانه  ی از بسته ها ی غن یمجموعه ا یدارا Go ی س یبرنامه نو زبان
کتابخانه آن به   اگرچه .کند ی شما آسان م یکد را برا نوشتن است که
 .را دارد یاما همه موارد ضرور  ست؛ین ی جاوا غن ای تونیاندازه پا

 یهمزمان  5-6#

  ی ژگ یافزوده است و Go ی س یزبان برنامه نو تی که بر محبوب یگر ید ی ژگ یو
و برنامه ها در استفاده  ندهایدر انجام فرآ ی همزمان .آن است ی همزمان

  اسیبه مق نیهمچن ی همزمان  .کند ی چندپردازنده کمک م  یموثر از معمار 
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معروف   یاز نمونه ها ی برخ .کند ی بزرگ کمک م  یبهتر برنامه ها  یبند
 :عبارتند از ی ژگ یو نینوشته شده با ا یپروژه ها

• Docker 
• Kubernetes 
• Dropbox 
• Hugo 

 توسعه برنامه وب 6-6#

 کیبه عنوان  Go زبان ع،یسر یساده و سرعت اجرا یساختارها لیدل به
 .وب، محبوب است  ی س یزبان برنامه نو

آزما  یبان یپشت  7-6# زبان   شیاز  برنامه ها در  و تست 
 Go یسیبرنامه نو

 شما .دهد ی ارائه م دیسینو  ی که م یبسته ا شیآزما یبرا ی راه Go زبان
 یها لیکد خود را که در فا دیتوان ی م "go test" فقط با فرمان
"*_test.go" که برنامه   ن یا یبرا تی مز نیا .دیکن شیآزما  د،ینوشته ا

 .است یضرور  د،یسیبنو  یقابل اعتماد تر 
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 گرا یش  عتیطب 8-6#

سازه ها   اما را ندارد؛ ایمفهوم کالس ها و اش Go ی س یزبان برنامه نو اگرچه
کالس ها  یبرا ی ن یگزیبه عنوان جا یبه طور گسترده ا Golang در زبان

 .شوند ی استفاده م 

 یسرعت گردآور  9-6#

  ی س یبرنامه نو یبهتر از زبان ها اریبس Go زبان یو اجرا نی تدو سرعت
 .است رهیجاوا و غ تون،ی معروف مانند پا

 یابر   انشیو را  ستمی س  یسیآسان بودن برنامه نو 10-6#
 Go با

Go خوب  یابر  انش یو را  ستمیدر سطح س ی سی برنامه نو یدر واقع برا
 C  مانند ستمیس ی س یبرنامه نو  یبا زبان ها یادیز یشباهت ها رایز است؛

 .شده است ی طراح لی دل نیدارد و به هم


