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 ی س یبرنامه نو  یممکن است نام زبان ها دیعالقه مند هست یاگر به فناور 
 تفاوت   اما د؛یباش دهیرا شن Objective-C و C# ،  C++ای C رینظ

Objective-C مختلف   ینسخه ها نیهمه ا ایآ ست؟ یزبان ها چ نی با ا
 ی اصال به هم ربط ایواحد هستند   ی سی زبان برنامه نو کیبرگرفته از 

 ندارند؟

 .دیابیسواالت را در ن یتا پاسخ ا دیادامه با ما همراه باش در

 

 ست؟ یچ Objective-C یسی زبان برنامه نو 1#
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Objective-C  ی س یزبان برنامه نو کی general-purpose نیا به .است 
کاربرد   کیدارد و مختص به  یدر حوزه فناور  ی فراوان  یمعنا که کاربردها

داده قابل استفاده   گاهیپا یتنها برا SQL عنوان مثال به .ستیخاص ن
 ی خاص  ستمیس  ایپلتفرم  چیمخصوص ه Objective-C زبان اما است؛

کمک   اریتواند در توسعه انواع برنامه ها و چهارچوب ها بس ی م  و ستین
 تیقابل نام دارد، زین OBJ-C که Objective-C ی سی برنامه نو زبان .کند

Smalltalk ی س یرا به زبان برنامه نو C صورت که  نی ا به .کند ی اضافه م
 .فرستد ی م امیمتد، پ کی  ی وانفراخ یبه جا

  رییتغ  ی س یزبان برنامه نو نیکد را در ا ی، روش اجراSmalltalk تیقابل
  ی س یبرنامه نو یزبان ها  نیتر  ی از اصل ی ک ی Objective-C زبان .دهد ی م

  یتواند برا  ی م کند و ی استفاده م  iOS ستمیس یآن را برا Apple است که
 .پلتفرم خاص کاربرد داشته باشد نیتلفن همراه در ا یبرنامه ها جادیا

Objective-C  ی س یمجموعه فوق العاده از زبان برنامه نو کیبه عنوان C  ،
 ات یبه جزئ شتریکند که ب ی توسعه دهندگان فراهم م  یرا برا تیقابل نیا

 .توجه داشته باشند
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 C++ با زبان Objective-C تفاوت زبان 2#

 

 ی حال در است؛ ی گرا و عموم   ی زبان ش کی  C++ ی س یبرنامه نو زبان •
فراهم   زیرا ن نییحافظه در سطح پا یدستکار  یکه امکانات الزم برا 

  ی م (Compile) لیکامپا ن یبه زبان ماش مایمستق  C++ .کند ی م
زبان   نیتر  ع ی از سر ی کیتواند   ی م ،یساز  نهیصورت به در شود و

زبان  کی  C++ مانند زین Objective-C مقابل در  .جهان باشد یها
 ی س یبرنامه نو ی تفاوت که زبان اصل نیا با است؛ ی گرا و عموم  ی ش
 .است iOS و OS X یعامل ها ستمیس ینوشتن نرم افزار برا یبرا

مجموعه بزرگ و گسترده تر از   کی  Objective-C ی س یبرنامه نو زبان
و دستورات  (Syntax) زبان نحو نیا .است C ی س ین برنامه نوزبا

 البته .برد ی به ارث م C ی س یرا از زبان برنامه نو انیکنترل جر
Syntax  کالس ها و روش ها به زبان فی تعر یخود را برا C  اضافه

 .کند ی م
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 یپرس و جو یدر انجمن ها سانیتوجه به مشارکت برنامه نو با •
  دییتا یدارا  Objective-C جهان، زبان توسعه دهندگان در سراسر

 .است C++ نسبت به زبان یگسترده تر 
• ++C  یعامل ها ستمیس یرو بر  که استزبان سطح متوسط  کی 

کار  رهیو غ  Windows ،UNIX ،Macintosh OSمختلف از جمله
و   ی عموم   ی س یزبان برنامه نو کی  Objective-Cمقابل،   در .کند ی م
 ی آن را توسعه داده است و از آن استفاده م  اپل گرا است که ی ش

 .کند
• ++C زبان اما کند؛ ی م  ی بان یاز وراثت چندگانه پشت OBJ-C   از وراثت

 در ی عنی  .کند ی نم ی بانیپشت (Multiple Inheritance) چندگانه
Objective-C  کالس فرزند کی (Child Class) تواند همزمان  ی نم

 .بردکالس ارث ب نیاز چند
 زبان اما است؛ (static type) کیاستات  پی زبان تا کی  C++ زبان •

Objective-C  ایپو پی زبان تا کی (dynamic type) ی عنی .است  
 .ندارد رهایکردن نوع متغ فی به تعر ی از ین C++ برخالف 

 

 Swift با زبان Objective-C تفاوت زبان 3#

Swift آن را پس از زبان   اپل چندمنظوره است که ی س یزبان برنامه نو کی
مختلف خود توسعه   یعامل ها ستمیس یبرا Objective-C ی سی برنامه نو

 .داد
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 :عامل ها عبارتند از ستمیس نیا

• iOS 
• tvOS 
• macOS 
• watch OS 

 یتمام ابزارها با است که یبه گونه ا Swift ی س یزبان برنامه نو ی طراح 
اپل   Cocoa و چهارچوب Objective-C یمانند کتابخانه ها iOS توسعه

 یها یژگیزبان با دارا بودن سهولت استفاده و و  نیا .سازگار باشد
 اما دارد؛ Objective-C با زبان ی ن یگزیجا یبرا ی خوب لیپتانس افتهیبهبود
که در ادامه مقاله به آن اشاره  ی لیبه دال Objective-C ی س یبرنامه نوزبان 

 .خود را حفظ کرده است گاهیهمچنان جا م،یکن ی م

 

 :دو زبان عبارتند از  نی ا ی اصل  یها تفاوت 
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 API یخواندن و نگهدار  نیواضح و مختصر است؛ بنابرا  Swift نحو •
آسان   Swift را در (Application Programming Interface) ها

است که تسلط بر آن   C بر زبان ی مبتن  Objective-C کند؛ اما ی تر م 
 .دشوار است یی به تنها

• Swift  مختلف مانند ی سی برنامه نو یزبان ها  یایتمام مزا 
Python،JavaScript ،Go ،Ruby  کند؛ ی م  یرا جمع آور  رهیو غ 

در زبان  ی س یبرنامه نو  یزبان ها ریحو سخت و متفاوت با سان اما
 ی زبان دشوار م نیا یکار را برا نی ا Objective-C ی سی برنامه نو

 .کند
  ی منطق یکدها  یآسان تر بوده و دارا OBJ-C نسبت به Swift درک •

  دهد؛ ی زمان توسعه را کاهش م  جهیکد و در نت  طول  است که یتر 
 از دو برابر شیب Objective-C ه ها دربرنام یساز  ادهیپ نیبنابرا

Swift دارد ازین یس یبه کدنو. 
  است و ع ی آسان و سر  سانیبرنامه نو یبرا Swift یر یادگیکه  نیا با •

 اما در دسترس تر است؛ اریزبان بس نیبا ا iOS یبرنامه ها جادیا
در حال حاضر نسبت به زبان برنامه  Swift مجموعه توسعه دهندگان

از جامعه   یعمده ا بخش محدود است و Objective-C ی س ینو
 .کنند ی صحبت م  Objective-C با iOS ی سی برنامه نو
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 Objective-C یسیزبان برنامه نو یای مزا 4#

 

آن با   ی، سازگار Objective-C ی س یاز نقاط قوت زبان برنامه نو ی کی
زبان برنامه   نی که اپل ا یی آن جا  از .است C خانواده زبان یکتابخانه ها

  یهم آن را برا هنوز کرد، ی استفاده م  2014را تا سال  ی م یقد ی س ینو
 .کند ی م  ی بان یبه طور گسترده پشت macOS و iOS توسعه

Objective-C در دسترس   یی لرها یاست. کامپا ی حافظه عال  تی ریمد ی برا
  هیو تجز  لیتبد کیرا به کد استات  Objective-C توانند کد ی م  هستند که

و بالاستفاده به دو دسته    دیها را بر اساس اطالعات مف آن کنند تا لیو تحل
است که   نیا Objective-C نکته در مورد نی تر مهم .جداگانه نظم دهند

ها را با   لینمودارها را جا به جا و فا  دیتوان  ی م شما .گرا است ی به شدت ش
 .دیکن  یزبان مکمل دستکار  نیاستفاده از ا

Objective-C یاختراع شد، هنوز دارا 1980که در دهه  ی به عنوان زبان 
 تلفن همراه مخصوص  یتوسعه برنامه ها در است که یاد یز یها ی ژگ یو
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iOS وجود ندارد که به ینوآور  چی که ه ی حال در .شود ی استفاده م 
Objective-C عامل ها کاربرد داشته   ستمیاجازه دهد در همه انواع س

 .باشد

 iOS ی سی که زبان برنامه نو Swift با زبان Objective-C زبان امروزه
برنامه  یزبان ها نیب یادیز یها  بحث .کند ی است، رقابت م یدتر یجد
  شتریب یدار یجمله پا از ،یبهتر  جینتا  Objective-C وجود دارد که ی س ینو

 iOS تلفن همراه  یتوسعه برنامه ها  یبرا فت،ینسبت به زبان نابالغ سوئ
 .دهد ی ارائه م

 

 Objective-C یسیزبان برنامه نو  بیمعا 5#
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 C کامل شده زبان Objective-C ی سی آن جا که زبان برنامه نو از •
  کی یکالس ها همه .دارد ازی ن (Namespace) نام یاست، به فضا

  در سراسر جهان منحصر به فرد باشند؛ دیبا Objective-C امهبرن
نام کالس ها وجود   شوندیمشکل، راه حل پ نیفرار از ا یبرا نیبنابرا
 .شود ی استفاده م  ینام گذار  یبرا شوندهایمنظور از پ نیا به .دارد

توانند  ی مشکل م  نیرفع ا یعنوان مثال، توسعه دهندگان برا به
خود را  ینام کمپان  نیو همچن تی نام دامنه وب سا ایحروف دلخواه 

 .اورندیقبل از نام کالس ب (_) Underline جداکننده مانند کیبا 
چهارچوب  تیو رعا قیدق پی بدون تا ی ش کیبه  امیارسال پ تیقابل •

و رفع آن ها دشوار  ی ابیشود که رد  ی م  ی منجر به اشکاالت ی اصل
 .است

 .است دهیچیخسته کننده و پ (syntax) یاز نظر نحو  زبان نیا •
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 Objective-C یسیزبان برنامه نو ندهی آ 6#

 

کنار خواهد  Objective-C ی س یزبان برنامه نو Swift با ظهور زبان ایآ
واضح   ی ول ابد؛ی  ی زبان کاهش م  نی ا تی به مرور زمان محبوب اگرچه رفت؟

 Obj-C ای C با iOS و macOS یبه اتفاق کدها  بی قر تی است که اکثر
فقط   Objective-C نوشته شده با  یاست که کدها دیبع  نوشته شده اند و

  ریز لیبه دال ن،یبر ا عالوه .شوند یسیبازنو Swift زبان با رییبه منظور تغ 
 :ستیشود و قابل حذف کردن ن ی م  ی بان یپشت ی مدت طوالن یزبان برا نیا

• Swift  زبان هست و   نیا هینسخه اول ی عن یبان بتا است، ز کیهنوز
-Objective یبرا ی مناسب نی گز یتواند جا ی نم نی بنابرا ست؛یکامل ن

C اگر با پس .باشد Obj-C به انتقال به  یاز ین د،یراحت تر هست
 .دیکه خودتان بخواه نیمگر ا ست؛ین Swift زبان
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 C مختلف ینسخه ها انیکاربرد در م نیشتر یب Objective-C زبان •
 آن ها با انینوشته شده م یکدها شتریحال حاضر ب در را دارد و

Objective-C نوشته شده اند. 
خود استفاده کرده   یزبان در پروژه ها نیکه از ا یی سازمان ها اگر •

خود  یدست بکشند، تمام برنامه ها Objective-C از تی حما از اند،
  یعنوان مثال اکثر کدها به .داداز دست خواهند  App را در فروشگاه

اپل اعالم   نیبنابرا نوشته شده اند؛ OBJC در شرکت اپل با ی داخل
 یبرا یبرنامه ا چیخواهند کرد و ه تیزبان حما ن یکرد که آن ها از ا

 بردن آن ندارند. نیاز ب


