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   تونیپا  یسیزبان برنامه نو یمعرف .1
 ست؟ یچ تونیزبان پا تیمحبوب لیدل .2
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 فهرست مطالب
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در غول   ی س یزبان برنامه نو نیپرکاربردتر تونی پا ی س یامروزه زبان برنامه نو
را  تونینام پا حتما .بوک است سیو ف کسیمانند گوگل، نتفل یفناور  یها

شده است،   جادیدر آن ا رایکه اخ یز یجنجال برانگ ی ها ی ژگ یبه خاطر و
 کند؟  ی زبان را خاص م نیا یز ی که چه چ دیپرس ی م  حتما و دیا دهیشن

آن  تیوجود دارد که هر روز بر محبوب تونیدر زبان پا یی ها ی ژگ یو چه
 کند؟  ی اضافه م

و کسب اطالع درباره آن عالقمند   ی س یزبان برنامه نو نیبه ا زیشما ن اگر
 .دی مقاله با ما همراه باش یتا انتها دیهست

 

 تون ی پا یسیزبان برنامه نو یمعرف 1#
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  با محبوب است که اریگرا و بس ی ش  ی س یزبان برنامه نو کی  تونیپا زبان
سطح  ی سیزبان برنامه نو کی عتا  یزبان طب نیا .شده است ی طراح  C زبان

بر  عالوه .دهد ی را م  دهیچیساده و پ ات یعمل جادیباال است که امکان ا
  یکاربردها یحال دارا نیساده، قابل فهم و در ع اریبس تونی زبان پا ن،یا

 .گسترده است

از ماژول ها و کتابخانه ها  یگسترده ا  فیط یدارا نی زبان همچن نیا
 ی س یبرنامه نو یاز زبان ها یار یدهد از بس ی آن اجازه م به است که

 .کند ی بان یپشت JSON و  C++ ،Cمختلف مانند جاوا،  

 .دیمراجعه کن ریز نکیبه ل یسی برنامه نو یبا زبان ها یی آشنا یبرا

 

 ست؟یچ تونی زبان پا تیمحبوب لیدل 2#
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شده است   ی آن طراح یکه برا یبا توجه به دامنه ا ی س ی زبان برنامه نو هر
  نیمحبوب تر  پتیعنوان مثال، جاوا اسکر به .ردیگ ی مورد استفاده قرار م

قدرت را   نیبه توسعه دهنده ا رایز توسعه دهندگان وب است؛  نیزبان در ب
 جادیا یمختلف که برا یچهارچوب ها قیها را از طر برنامه دهد که ی م

 .کند تیری شوند، مد ی استفاده م  بایز یرابط کاربر 

 :مانند یی ها چوبچهار

• react 
• vue 
• angular 

  به .هستند پتیمشابه جاوا اسکر ز ین گرید  ی سی برنامه نو یزبان ها معموال
 دارند؛ یی باال یی کنند و کارا  ی بستر قدرتمند عمل م کیمعنا که تنها در   نیا

 نهیهمه زم در زبان همه منظوره است و  کی تونیپا ی س یزبان برنامه نو  اما
 .ردیگ ی ها به طور گسترده مورد استفاده قرار م

  یدر پروژه ها ی عن ی است؛ ریپذ اسی ساده و مق اریدرک آن بس نیبر ا عالوه
سرعت توسعه به  لیدل نیهم به .کند ی کار م  ی کوچک و بزرگ به خوب

 نحو لیه دلب تونیپا زبان .است ع یسر اریبس تونیزبان پا لهیوس
(Syntax) ی س یبه سابقه برنامه نو  یاز ین ،ی س یبه زبان انگل هیساده و شب 

 .محبوب است اریتوسعه دهندگان بس نیدر ب جهینت در .ندارد
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 تونی پا یسی زبان برنامه نو یها یژگیو 3#

 

  تونیارائه شده در زبان پا یها ی ژگ یو  ،ی س یزبان برنامه نو  کیعنوان  به
 .است ادیز اریبس

 :عبارتند از تونیپا  یها ی ژگیو   نیاز مهم تر ی برخ



 

5 www.namatek.com 

 آسان یس یکدنو 1-3#

 

سازگار با توسعه دهندگان   اریزبان بس  کی  تونیپا  ی س یبرنامه نو زبان
چند روز برنامه    ایتواند در چند ساعت  ی م  ی که هر کس   ی معن  نیا به .است
 ی ش  ی سیبرنامه نو یزبان ها ریبا سا سهی مقا در .ردیبگ ادیآن را  ی س ینو

 .زبان ها است نیاز آسان تر  ی کی  تونی ، پاC# و  C++،Cگرا مانند جاوا، 
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 تونیپا  یسی بودن زبان برنامه نو  گانیمنبع باز و را 2-3#

 

 تیقابل جادیا تواند در   ی م  ی هر کس ی عن ی زبان منبع باز است؛ کی  تونیپا
  تونیزبان پا نیهمچن .و توسعه آن مشارکت داشته باشد دیجد یها
بهبود  یبرا سی هزاران برنامه نو روزانه  است که نیانجمن آنال کی یدارا
دانلود و  ی برا تونیپا  ن،یبر ا  عالوه .ندیآ ی زبان گرد هم م  نی ا شتریب

  ای (Mac) ، مک(Windows) ندوزیاعم از و ،یعامل ستمیاستفاده در هر س
 .است گانیرا  (Linux) نوکسیل

 ی کیگراف یاز رابط کاربر  یبان یپشت  3-3#

GUI مخفف (Graphical User Interface )ی کیگراف یرابط کاربر  ای  
 تیقابل یدارا  رایاست؛ ز ی سیهر زبان برنامه نو یدیکل یاز جنبه ها ی کی

 .به کد است Flair و شتریب یبصر  جی نتا  شیافزودن نما 
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Flair ی عیکتابخانه ساده پردازش زبان طب کی NLP مخفف (Natural 
Language Processing )است که  Zalando Research   آن را توسعه

  ی ها م  نیماش یتکنولوژ  نیا قیاز طر ی طور کل به .داده و منبع باز است
 .را درک کنند یدیتوانند مفهوم و عناصر کل

 

 یجمله بعد ،ی از کلمات قبل یتوان با توجه به دنباله ا  ی ل، م عنوان مثا به
 .کرد ی نیب شیرا پ

در زبان  NLP در حوزه ریز یانجام کارها یبرا Flair حال حاضر از در
 :شود ی استفاده م  تونیپا

 Flair یمتن با استفاده از جاساز  یبند طبقه •

 Part of Speech) مخفف  PoS ای یدستور  یگذار  برچسب •
Tagging)   برچسب ها با کتابخانه نیا سهی و مقا NLTK مخفف  

(Natural Language Toolkit ) کتابخانه مشابه است  کی که 
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  ی کیگراف یکاربر  یاز رابط ها ی عی وس فی از ط تونیپا  ی س یبرنامه نو زبان
  توان آن ها را به مفسر ی م  ی راحت به کند که ی م  ی بان یپشت

(interpreter) یزبان ها نیاز محبوب تر ی کیزبان را به  نیا وارد کرد که  
 .کند ی م لیتوسعه دهندگان تبد  یبرا ی سی برنامه نو

 تون یپا یسیدر زبان برنامه نو ییگرا یش کردیرو 4-3#

 

آن  یی گرا ی ش کرد یرو تون،ی پا ی سی زبان برنامه نو یدیکل یاز جنبه ها ی کی
  کردن یمفهوم کپسوله ساز  تونیاست که پا ی معن  نیاساسا به ا نیا .است

(Encapsulation)کالس ، (Class) ی و ش (Object) ی م تیرا به رسم  
داده ها و کدها   یبرا ی سطوح دسترس  یکپسوله ساز  لهیوس به .شناسد

دهد در  ی به برنامه ها اجازه م ی ژگ یو نی ا نیبنابرا شود؛ ی م  نی تع
 .دت کارآمد باشنددرازم



 

9 www.namatek.com 

 سطح بال  یسیزبان برنامه نو 5-3#

 

سطح باال   ی س ی زبان برنامه نو کی به عنوان  تونیپا  ی س یبرنامه نو زبان
به  یاز ین تونیدر پا ی س یکه هنگام کدنو ی معن  نیا به .شده است ی طراح 
 .دیحافظه ندار تی ریمد  نیو همچن یمعمار  ،یاز ساختار کدگذار  ی آگاه
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نو 6-3# برنامه   کپارچه یزبان    کی  تونیپا  یسیزبان 
 شده یساز 

 

 تونیکه مفسر پا ی معن  نیا به .است کپارچهیزبان  کی عتایطب تونیپا
 ی س یبرنامه نو  یزبان ها ریخالف سا بر .کند ی کدها را خط به خط اجرا م

 م؛یندار تونیکد در زبان پا (Compile) لیبه کامپا یاز یگرا، ما ن ی ش
 .شود ی آسان تر و کارآمدتر م  اریزبان بس نی در ا یی روند اشکال زدا نیبنابرا

از اجرا،   پس است که نی ا Python ی س یزبان برنامه نو  یایاز مزا  گرید  ی کی
 کد تیآن با به شود که ی م  لیتبدفرم متوسط  کیبالفاصله به  تونیکد پا

(byte-code) کند و در درازمدت  ی آن را آسان تر م یاجرا و ندیگو ی م  زین
 کی هستند که   یی کد ها در واقع کدها  تیبا .دهد ی زمان اجرا را کاهش م

 .رندی گ ی بار مورد استفاده قرار م  نیشوند و چند ی م  لیبار کامپا
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 قابل حمل بودن  7-3#

 

  ی اجرا م ندوزیو یرا بر رو تونیته شده با زبان پانوش یکه کدها  دیکن فرض
 نوکسیل ای عامل مک  ستمیرا به س تانی که کدها د یدار ازین ی ول د؛یکن

و   ی راحت به دی توان ی م  تونیقابل حمل بودن زبان پا لی دل به .دیمنتقل کن
را به   تونینوشته شده در پا یکد، کدها ریدر مورد تغ ی بدون نگران

 .دیو از آن ها استفاده کن  دیانتقال ده گرید  یها ستمیس
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 تون یپا یسیتوسعه زبان برنامه نو تی قابل 8-3#

 

 گرید یاز کد زبان ها دیتوان ی م .است  ریزبان توسعه پذ  کی  تونیپا زبان
 تیقابل نیکدها همچن نیا .دیخود استفاده کن تونیدر کد پا  C++ مانند
  یکدها نیخود را ماب تونیکد پا دیتوان ی م  نیبر ا عالوه .دارند یجاساز 
 .دی کن یجاساز  C++ مانند گرید یزبان ها
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نو 9-3# برنامه  زبان  بزرگ  استاندارد   یسیکتابخانه 
 تون یپا

 

از  ی غن یا مجموعه کتابخانه استاندارد بزرگ است که کی یدارا تونیپا
 یبرا دیستیشما مجبور ن نیبنابرا دهد؛ ی ماژول ها و عملکردها را ارائه م

زبان  نیا یاز کتابخانه ها ستیکاف  تنها .دیکن ی س یهر بخش خودتان کدنو
وجود دارند، کمک   تونی پا ی س یاهداف مختلف در زبان برنامه نو یکه برا

 .دیریبگ

 :از آن ها عبارتند از ی برخ

 (Regular Expressions) منظم عبارات  •
 (Unit-Testing) تست تیونی •
 (Web Browsers) وب یمرورگرها  •
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 ا یشده پو پیزبان تا 10-3#

 

 Dynamically Typed)  ایشده پو پیزبان تا کی  تونیپا زبان
Language )نوع  نیبه تع  یاز ین گریبدان معناست که د نیا .است

در ( ره یو غ  int ،float ،longمثال یبرا) ریمتغ کی  نوع و می ندار ریمتغ
 .شود ی م  نی زمان اجرا تع
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 تونی پا یسی زبان برنامه نو یکاربردها  4#

 

  یآل برا ده یزبان ا کی  تونیپا :(Web Development) وب توسعه .1
 .تحت وب است یتوسعه برنامه ها

 یر ی ادگی یبرنامه ها: (Machine Learning) نیماش یر یادگی .2
 .نوشته شده اند  تونیوجود دارند که به زبان پا یاد یز نیماش

 یاز کاربردها  یی و صدا نمونه ها چهره صیتشخ یافزارها نرم
 .هستند نیماش یر یادگی

و  ل یو تحل هیتجز: (Data Analysis) داده ها لیو تحل هیتجز .3
 تونی تواند با استفاده از پا ی تجسم داده ها در قالب نمودارها م 

 .ابدیتوسعه 
عبارت است از  ی س ینو پتی اسکر: (Scripting) ی س ینو  پتیاسکر .4

 مانند ساده؛ یکارها یخودکارساز  یکوچک برا  ینوشتن برنامه ها
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  ی را م یی برنامه ها  نی. چنرهی خودکار پاسخ و غ یها لیمیارسال ا
 .نوشت زین تونیپا ی س یتوان در زبان برنامه نو

ها را   یباز  دیتوان ی شما م :(Game Development) یباز  توسعه .5
 .دیتوسعه ده تون یبا استفاده از پا 

  ی م: (Embedded Applications) شده ی جاساز  یها برنامه .6
 .دیتوسعه ده  تونیشده را در پا یجاساز   یبرنامه ها دیتوان

برنامه   دی توان ی م: (Desktop Applications)  یز یروم یها برنامه .7
 TK inter مانند یبا استفاده از کتابخانه ا تونیرا در پا یز یروم یها
 .د یتوسعه ده QT ای

 .دیمراجعه کن ریزبان به مقاله ز نی ا یکامل تر با کاربردها یی آشنا یبرا


