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کدها در  یساز  نهیو به ی را در ساختارده  ی نقش مهم تونیکالس ها در پا
  ی ش ی س یبرنامه نو یامروز  یفناور  یایدن در .کنند ی م  فایا  ی سی برنامه نو

موردتوجه در جذب   نهیگز نی تحت کالس ها اول یس یبرنامه نو ایگرا 
ساختار و روش عملکرد شناخت  لیدل نیهم به .توسعه دهندگان است

 .دارد یادی ز تیکالس ها اهم

زبان  نیکالس ها در ا یایو مزا تونی پا ی س یمقاله به برنامه نو نیا در
 .دیتا انتها با ما همراه باش  شتریکسب اطالعات ب یبرا .پرداخت میخواه

 

 تونی گرا در پا ی ش یسیبرنامه نو 1#

 

با   (OOP ای Object-Oriented programming) گرا ی ش  ی سی نو برنامه
را  یاست که ابزار  ی س یبرنامه نو یالگو  کی  تونیاستفاده از کالس ها در پا
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 ایها و رفتارها در اش ی ژگ یکند تا و ی برنامه ها فراهم م یساختاربند یبرا
 .جمع شوند

خانه در   کی( از ه ی طرح )نمونه اول کیکالس را به عنوان  کی میتوان ی م  ما
در مورد طبقات، درها، پنجره ها و   ات یشامل تمام جزئ نیا .میرینظر بگ

 .میخانه را بساز میتوان ی م  فات یتوص نیاساس ا بر .است رهیغ

توان از   ی را م یاد یز یطور که خانه ها همان .است ی ش کیدر واقع  خانه
الس ک کیرا از  یادیز یایاش می توان ی م  زین ما خانه ساخت، کی طرح 

 .میکن جادیا

را  ی ش نیا جادیا ندیهست و فرآ  زیکالس ن کیاز  ینمونه ا  ی ش کی به
را با  ی تواند شخص ی م  ی ش کی عنوان مثال،  به .نامند ی م  ینمونه ساز 

  رینظ یی و رفتارها ی سن، کد پست  ،یمانند نام، شماره مل یی ها ی ژگ یو
تواند نشان دهنده   ی م ای .نشان دهد دنیصحبت کردن، راه رفتن و دو

و  غامیموضوع، متن پ  رندگان،یگ  ستیمانند ل  یی ها  ی ژگ یبا و لیمیا کی
 .و ارسال باشد وستیمانند افزودن پ یی کارها

  تون،یگرا و استفاده از کالس ها در پا ی ش ی س یبرنامه نو گر،یعبارت د به
  .است ی واقع ی ایدن یمشابه ساختارها یمدل ساز  یبرا  ی و روش  کردیرو

 .رهیو استادان، سازمان ها و کارمندان و غ انیدانشجو نیروابط ب مانند

نرم   یایرا به عنوان اش ی واقع یایدن یها تی گرا موجود ی ش  ی سی نو برنامه
مرتبط با آن ها هستند و   یداده ها ی برخ یدارا کند که ی مدل م  یافزار 

 .را انجام دهند ی خاص یتوانند عملکردها   ی م
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 (Python Classes) تونی کالس ها در پا 2#

 

کدها، استفاده   شتریب یکردن و نگهدار  رتریپذ تی ریمد  یبرا ی راه عال کی
داده   یساختارها جادیا یکالس ها برا از .است تونیاز کالس ها در پا

به نام متدها   ی ها توابع  کالس .شود ی شده توسط کاربر استفاده م  فیتعر 
خود مشخص  یرا با داده ها ایکنند که رفتارها و اعمال اش ی م  فی را تعر

  فیتعر  دیچگونه با یز یچ کیکه   نی ا یاست برا ی طرح کالس .کنند ی م
 گر،یعبارت د به .ستین یداده ا چیه یکالس حاو کیواقع  در .شود

است که   ی مانند فرم ،ی پرسش نامه خام است و ش ایفرم  کیکالس مانند 
 .پر شده است ی توسط شخص

توانند همان فرم را با اطالعات منحصر   ی از افراد که م یار یمانند بس درست
کالس  کیتوان از   ی م زیرا ن یادیز یو نمونه ها ایاش به فرد خود پر کنند، 
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و توسعه نرم   ی س یرا در برنامه نو یاد یز اریبس یایها مزا کالس .کرد جادیا
شکل استفاده    نیبه بهتر  تیمز  نی از ا تونیپا زبان افزار به همراه دارند که

برنامه  یزبان ها نی از محبوب تر یک ی تونیپا لیدل نیهم به .کرده است
 .است ی در سطح جهان ی س ینو

 

 تونی کالس ها در پا فی نحوه تعر  3#

 

  شود، ی شروع م  def یدیبا کلمه کل تونیتابع در پا فی طور که تعر همان
رشته داخل  نی اول .شود ی شروع م class یدیبا کلمه کل زیکالس ن فیتعر 

 اگرچه .دهد ی از کالس م  یمختصر  حی نام دارد و توض docstring کالس
 .شود ی م  هیاما به شدت توص ست،ین یاجبار 
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را   تونیپا  ی س یکالس ساده در زبان برنامه نو کی فی نحوه تعر ریز در
 :دیکن ی مشاهده م 

class MyNewClass: 

'''This is a docstring. I have created a new class''' 

pass 

 

 تونی استفاده از کالس ها در پا یای مزا 4#

  ی داده ها و بهبود عملکرد را فراهم م یجمع بند یبرا یا لهیها وس کالس
 .کنند

با   تونیکالس ها در پا  ،یسی برنامه نو یزبان ها ریبا سا سهی مقا در •
 .شوند ی اضافه م (syntax) حداقل نحو

گرا   ی ش ی س یاستاندارد برنامه نو یها ی ژگ یتمام و تونیپا یها کالس •
 .دهند ی را ارائه م

مشتق شده   یبه کالس ها تونیوراثت، پا زمیعنوان مثال در مکان به •
خود لغو  هیپا یرا از کالس ها یی بخش ها یدهد اجرا  ی اجازه م

تمام  یاجرا یبرا ی الزام  (Child Class) در کالس فرزند ی عنی کنند؛
 .وجود ندارد (Parent Class) کالس والد یبخش ها
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  تونیدر استفاده از کالس ها در پا ی اصل تی ها، چهار مز نیبر ا عالوه
 :وجود دارند که عبارتند از

 (Encapsulation) یکپسوله ساز  4#- 1

 

داده ها و   ب یبه ترک OOP Encapsulation ای یکپسوله ساز  مفهوم
محاسبات، در   ری توابع و سا ریمربوط به پردازش آن داده ها نظ ات یعمل

اغلب در قالب کالس   یساز  کپسوله .واحد مشخص شده اشاره دارد کی
از  یکالس نمونه ا کی  گریعبارت د به .شود ی استفاده م  تونیها در پا

 یی داده ها و روش ها شامل است که وتریدر علوم کامپ یکپسوله ساز 
 .شده اند یواحد مجزا جمع آور   کیاست که در 

 ی محدود کردن دسترس  یبرا ی زم ی ممکن است به مکان یساز  کپسوله
که  یطور  به .اشاره داشته باشد زین ی ش کی یاجزا ی به برخ میمستق

داشته   ی خاص دسترس  ی ش کی یرها یهمه متغ ری کاربران نتوانند به مقاد
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پنهان کردن داده ها و توابع آن ها   یتوان برا ی را م یساز  کپسوله .باشند
بخش  ی عنی استفاده کرد؛ ی ش ایکالس  کی مرتبط با   یروش ها ریسا ای

 .کرد ی قابل دسترس  ریغ گریرا در حاالت د  ی ش ایکالس   کیمربوط به  یها

 (Abstraction) انتزاع 4#- 2

 

 یی کارا شیو افزا  ی دگیچیکاهش پ یانتزاع برا ندیاز فرآ سیبرنامه نو کی
  تون،یکالس ها در پا ایگرا  ی ش ی س ی در برنامه نو انتزاع .کند ی استفاده م 

  ی مورد نظر پنهان م یرا به جز داده ها ی ش کیمربوط به  یهمه داده ها
 .کند

 .دیمثال توجه کن نی درک بهتر به ا یبرا

 دیبدان دیبا شما .از انتزاع است ی قهوه با دستگاه قهوه ساز نمونه خوب هیته
  ی عنی د؛یتفاده کنقهوه اس هیته ی که چگونه از دستگاه قهوه ساز خود برا

  ی را که م یو نوع قهوه ا ختهیقهوه را در قهوه ساز ر ی آب و دانه ها دیبا
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 نیا دیبه دانستن آن ندار یاز یکه شما ن یز یچ .دیانتخاب کن  د،یخواه
فنجان   کیکند تا  ی قهوه ساز در داخل خود چگونه کار م  دستگاه است که

  ایآل آب  دهیا یدما  ستین یاز یعنوان مثال، ن به .قهوه خوشمزه آماده کند
 .دیرا بدان ازیشده مورد ن  ابیمقدار قهوه آس

به  یدستگاه قهوه ساز  نیا .موارد پرداخته است نیقبال به ا یگر ید شخص
  شما .کند ی را پنهان م ات یجزئ نی کند و تمام ا ی انتزاع عمل م کیعنوان 
  ادهیدر مورد پ ی به دانش  یاز یکه ن  دیرابط ساده تعامل دار کیبا فقط 

 .است Abstraction ایمفهوم انتزاع  نیندارد که ا ی داخل یساز 

 (Inheritance) وراثت 4#- 3

 

 گریمتدها را از کالس د  ایها و  ی ژگیتواند و  ی کالس م  کیوراثت  قیطر از
استفاده مجدد از کدها،   یبرا تونی کالس ها در پا تیمز  نیا .به ارث ببرد
 .کند ی م  ی انیکدها کمک شا یساز  نهیو به ی ساختارده 
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 (Polymorphism) یختیچندر  4#- 4

 

زبان ساده،  به .داشتن اشکال متعدد است یبه معنا  ی خت یچندر
 کیاز  شیبه ب امیپ کی شینما ییتوان به عنوان توانا ی را م ی خت یچندر

فرد به صورت   کی  ،ی واقع  ی عنوان مثال در زندگ  به  .دکر فی شکل تعر
 کی  ایشوهر   کیپدر،  کیمانند   ی متفاوت  یها ی ژگیتواند و  ی همزمان م 

 یها تیدر موقع ی فرد رفتار متفاوت کی نیبنابرا .کارمند را داشته باشد
 .مختلف دارد

  ی ژگ یاز و ی ک ی ی خت یچندر .نام دارد ی ختیها چندر یژگ یو و طیشرا نیا
 ی خت یچندر .است تونیگرا و کالس ها در پا ی ش ی سی مهم برنامه نو یها

مختلف انجام  یعمل واحد را به روش ها کیدهد تا  ی به ما اجازه م 
  کیدهد که  ی امکان را م  نیبه شما ا ی خت یچندر گر،یعبارت د به .میده

 .دیداشته باش یساز  ادهیپ نیو چند دیکن فی رابط تعر


