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مدرن  یا یاز دن ریناپذ  یی بخش مهم و جدا ی سی برنامه نو یزبان ها
هستند و هر روز  ع یفوق العاده سر  یامروز  یها انهیکه را  نیا با .هستند

به صورت   آنها .دارند زین ی قابل توجه یها تی شوند، محدود ی م  عتریرس
به آنها  قایدق دی کنند و با ی از دستورات را درک م یمجموعه محدود ی محل 

 یا یکاربرد یبرنامه ها نیبنابرا انجام دهند؛ یگفته شود که چه کار 
  قیبرنامه ها از طر نیا .دستورالعمل ها هستند نیساخته شدند که شامل ا

برنامه   یزبان ها نیشوند؛ اما محبوب تر ی م  جادیا  ی س یزبان برنامه نو
 .دیکدامند؟ در ادامه با ما همراه باش ی س ینو

 

 ست؟ی چ یسی زبان برنامه نو 1#
(programming language) 
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که   ی ند تا به زبانده ی امکان را م ن ی به ما ا انهیرا ی سی برنامه نو یها زبان
 .میانتقال بده وتریخود را به کامپ یها درخواست فهمد، ی م  وتریکامپ
  انسان ها وجود دارد، انیارتباط م یبرا یار یبس یطور که زبان ها همان

 سانی نو برنامه وجود دارد که زین ی س یبرنامه نو  یاز زبان ها یا مجموعه
 ی انیب به .استفاده کنند انهیارتباط با را یبرقرار  یتوانند از آن ها برا  ی م

کند   ی فراهم م  وترهایکامپ یامکان را برا نیا  ی سیساده تر، زبان برنامه نو
  .باال پردازش کنند یی را با سرعت و کارا دهیچیگسترده و پ اطالعات  که

توانند درک کنند، اعداد    ی م  یامروز  یوترهایکه کامپ ی از زبان  ی بخش 
  ی سی برنامه نو یزبان ها ی تمام در .شوند ی م  دهیامن (Binary) ینر یبا

 .شوند (Compile) لیکامپا ایترجمه  ینر یبه زبان با ستیبا ی دستورات م 
 یآن ها است که دستورالعمل ها نینقطه مشترک ب نی بزرگتر نیا

 دیدر نوع جد  البته .کند ی زبان واحد ترجمه م کیمتفاوت را به  ینوشتار 
  دستورالعمل شود، ی شناخته م  ی کوانتوم یوترهایکه با نام کامپ وترهایکامپ
 ترجمه شوند که (Qubit) تیوبی توانند به زبان موجود در هر ک  ی ها م
دو حالت باشند که فراتر از   نیا ن یب یگر یحاالت د ای و  1، 0است  ممکن
و روش   تیدر ماه یر ییموضوع تغ  نیچه ا اگر .خواهد بود ینر یزبان با
را  لیروند کامپا  تنها نخواهد کرد و ی س یمختلف برنامه نو  یها کار زبان
 .قرار خواهد داد ریتحت تاث
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 یسی برنامه نو یزبان ها خچهی تار  2#

 

 یها انهیاز مستندات را  ی سیزبان برنامه نو  خچهی توان گفت تار  ی م
 هیاول یها زبان .است افتهیآغاز شده و تاکنون گسترش  هیاول ی کیمکان

  کینزد لیمشابه، به دل (Syntax) و نحو ی اضیبر ر هیبا تک ی سی برنامه نو
در   قات یتحق  اما .بودند ی سخت و تخصص اریبس نیبودن به زبان ماش

برنامه  یزبان ها  جادیمنجر به ا ستم،یدر طول قرن ب لریکامپا هینظر
 یدستورالعمل ها یبرا یراحت تر  Syntax از سطح باال شد که ی س ینو

 سطح باال ی سی زبان برنامه نو نیاول .کنند ی استفاده م  ی ارتباط
Plankalkül بود که توسط Konrad Zuse 1945و  1942 یسال ها نیب 

 FORmula مخفف FORTRAN موجود  یزبان تجار  ن ی اول اما شد؛ جادیا
TRANslation جان وانر  یبه رهبر  ی م ی، توسط ت 1956سال  در بود که

 .افتیتوسعه  IBM در (John Warner Backus) سباک  
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 یسی برنامه نو یانواع زبان ها 3#

و همه منظوره   ی عموم ی س یبرنامه نو یاز زبان ها ی ادیتعداد ز  امروزه،
  بیو معا ایزبان ها تخصص خود را دارند و هر زبان مزا نیا اما شده اند؛

  ی وارد بازار کار م ی س یزبان برنامه نو یساله تعداد هر .خاص خود را دارد
شوند و ممکن است   ی محبوب م اریاز آن ها بس ی تعداد کم  اما شوند؛
 .استفاده شوند یحرفه ا سیبرنامه نو  کی توسط 

 

 .کرد یتوان به چند نوع طبقه بند ی را م  ی سی برنامه نو یزبان ها معموال
را از نظر درک توسط   ی س یبرنامه نو یتوان زبان ها  ی عنوان مثال م به

 :کرد می تقس ریبه سه سطح ز وتریانسان و کامپ
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هستند   نی به زبان ماش کیزبان ها نزد نی : انییسطح پا یها زبان •
اجرا و عملکرد آن ها به   اما و درک آن توسط انسان سخت تر است؛

 .تر است ع ی مراتب سر
ه هم ب یسی برنامه نو ینوع از زبان ها نی: ای انیسطح م یها زبان •

 شامل است و  کی انسان نزد یو هم به زبان محاوره ا نیزبان ماش
 .است نییسطح باال و سطح پا  یزبان ها ی ژگ یو

تر هستند به   کیزبان ها به زبان انسان نزد نیسطح باال: ا یها زبان •
 .آن ها آسان تر است یر یادگی لیدل نیهم

 Programming) ی س یبرنامه نو یژگیمقاله انواع زبان ها از نظر و نیا در
Paradigms) قرار داده شده است ی مورد بررس. 

 Procedural) یا  هیرو  یس یبرنامه نو  یزبان ها 3#- 1
Programming Language) 
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باشد که   ی سی برنامه نو  یالگو نی ممکن است اول یا  هیرو  ی سی نو برنامه
که به صورت زبان   یکد اساسا .را خواهد گرفتف دیجد سیبرنامه نو کی
دستگاه را در   میطور مستق به است که ینوشته شود، همان کد یا هیرو

  ی سی نو برنامه .کند ی م  یی مورد نحوه اتمام کار در مراحل مختلف راهنما
کند که به عنوان توابع شناخته  ی م  میتقس یی برنامه را به روال ها یا هیرو
زبان  به .انجام است یدستورات ساده برا یسر  کی شامل شوند و ی م

از دستورالعمل ها  یدنباله ا یاجرا یبرا یا هیرو  ی سیساده، زبان برنامه نو 
نوع زبان برنامه  نیا .شود ی شود، استفاده م  ی م  جهیکه منجر به نت

برنامه   یرا از زبان ها آن کند که  ی استفاده م  یمعموال از عناصر  ی س ینو
 .کند ی جدا م یکاربرد ی س ینو

 :عناصر عبارتند از نیاز ا ی برخ

 ها  ریمتغ •
 نیسنگ یها حلقه •
 یشرط عبارات  •
 توابع •

  رهایتابع، متغ یاز مقدار بازگشت ریممکن است به غ یا  هیدر زبان رو توابع 
چند نمونه  لیذ ستیعنوان مثال، چاپ اطالعات. در ل به .کنترل کنند زیرا ن

 .دیکن ی را مشاهده م  ی ا هیرو یاز زبان ها

 (BASIC) کیسیب •
• C 
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 (FORTRAN) فورترن •
 (Java) جاوا •
 (Pascal) پاسکال •

 Structured Programming) افتهیساخت   یسی برنامه نو زبان
Language) 

 

 به است که یا هیرو  ی س یبرنامه نو رمجموعهیز یساختار  ی سی نو برنامه
مدل   کی نیواقع، ا  در .شود ی شناخته م زیمدوالر ن یسی عنوان برنامه نو

 OOP) گرا ی ش  ی س یبرنامه نو دیتول شی پ است که ی منطق   ی سی برنامه نو
 هدف  .شود ی محسوب م  (Object-Oriented Programming مخفف

  وجبم است که یبرنامه ا ی از اجرا و ارائه آن، ساختار منطق  ی اصل
 .کارآمدتر بودن و درک و اصالح آسان تر آن است

 با دهد تا ی اجازه م سی برنامه نو ک ی به  افتهیساخت   ی س یبرنامه نو زبان
 یرا کدگذار  یکوچکتر، برنامه ا  یماژول ها ایکل برنامه به واحدها  می تقس
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بزرگ مناسب  یتوسعه برنامه ها  یبرا افتهیساخت   ی سی نو برنامه .کند
برنامه  زبان .دهد ی استفاده مجدد از هر مجموعه کد را نم اجازه و ستین
 است که  ی س ی برنامه نو (Paradigm) یالگو کی افتهیساخت  ی س ینو

با استفاده از   ی س یدر کدنو  بیو نظم و ترت  تی فیآن بهبود ک هدف 
 .و حلقه ها است ی بلوک یساختارها

ها 3#- 2 نو  یزبان   یکردعمل  یسیبرنامه 
(Functional Programming Language) 

 

است که در آن برنامه ها با  ی سیروش برنامه نو  کی یتابع   ی سی نو برنامه
 ی س یواقع، زبان برنامه نو در .شوند ی توابع ساخته م  بیاعمال و ترک

در آن شامل   توابع   است که ی اعالن  ی س یبرنامه نو ی الگو کی یعملکرد
از دستورات   یدنباله ا یاجرا یجا به از عبارات هستند که ی سلسله مراتب

 نی ا .کند ی م  لیتبد گرید  ریرا به مقاد ریبرنامه، مقاد یاجرا یبرا یضرور 
  ی شده استفاده م رهیذخ یبه طور معمول از داده ها  ی س یزبان برنامه نو
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 ی م یر یجلوگ نیسنگ یحلقه ها  یاز اجرا ی لطف توابع بازگشت به کند و
 .کند

توابع است و    ی برگشت  ری مقاد یبر رو یعملکرد ی س یبرنامه نو ی اصل  تمرکز
 زبان کامال کیعنوان مثال، در  به .به همراه دارد زیرا ن ی بیمعا نیا

Functional تابع   نیا رود که ی شده باشد، انتظار م  فیتابع تعر  کی ، اگر
  ایاصالح نکرده و  (Output/Input) ی و خروج  یرا در ورود یعملکرد چیه
  ی توابع را فراخوان ی تمیحال، ممکن است طبق الگور نیا با .ندهد رییتغ

 یمعموال از زبان ها یعملکرد یها زبان  .داد رییآن را تغ یکرده و پارامترها
کنند؛   ی را آسان تر م ی موارد انتزاع  یر یگ شکل آسان تر هستند و یا هیرو

 ی س یمدل برنامه نو   نیا لیکامپا دارند و  یادیتفاوت ز نیاما با زبان ماش
 .دهد ی به خود اختصاص م یا هیرا نسبت به زبان رو یشتر یمدت زمان ب

 :معروف عبارتند از  یکاربرد  ی س یبرنامه نو  یاز زبان ها ی برخ

 (Lisp) سپیل •
 (Python) تونیپا •
 (Erlang) ارلنگ •
 (Haskell) هسکل •
 (Clojure) کلوژر •
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ها 3-3# نو  یزبان  -Object)  گرا  یش  یسیبرنامه 
oriented Programming Language) 

 

کند  ی مشاهده م  ایاز اش ی جهان را به عنوان گروه  ی سی زبان برنامه نو  نیا
از  یی توان از خارج به بخش ها یم  هستند و ی داخل یداده ها یکه دارا

 نی ا ی س یزبان برنامه نو نیا هدف  .داشت ی دسترس  ی داخل یداده ها نیا
  ی را ارائه م ی که خدمات ایاز اش یکدها به مجموعه ا  کی است که با تفک

راحت   ی ابیشوند، خطا ی مشکل خاص استفاده م کیحل  یبرا ایدهند 
 گرا ی ش  ی س یزبان برنامه نو ی از اصول اصل  ی ک ی .انجام شود یتر 

Encapsulation  است یکپسوله ساز  ای. 

 Protected و Public ، Privateسه حالت قیاز طر  یساز  کپسوله
بر  نیزبان همچن نی ا .کند ی م می به کالس ها و متدها را تنظ ی دسترس 

گسترش   یبرا تیظرف شی وراثت و افزا قیاستفاده مجدد از طر تیقابل
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 دیتاک ایکد با استفاده از اش یادیمقدار ز  رییبه تغ ازیبدون ن ی فعل یکدها
 .دارد

 :گرا عبارتند از ی ش  ی سی برنامه نو یزبان ها نی تر  معروف 

 (Java) جاوا •
 (Python) تونیپا •
• ++ C 
 (Ruby) ی روب •
• # C 

ها 3#- 4  Scripting) ی سینو  پتیاسکر   یزبان 
Programming Language) 

 

ممکن است   البته .هستند یا  هیغالبا رو ی س یبرنامه نو یزبان ها نیا
  پتیاسکر یشامل شوند؛ اما در دسته بند زیگرا را ن ی ش ی عناصر زبان
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 ینوع از زبان ها به طور معمول زبان ها نیا رایز .رندیگ ی قرار م ی س ینو
  به .ستندیبزرگ ن یها ستمیاز توسعه س ی بانیکامل با پشت ی سی برنامه نو

)مدت زمان   compile-time عنوان مثال، ممکن است چک کردن نوع 
 یزبان ها برا  نیا معموال .( نداشته باشندنیزبان به زبان ماش کی ترجمه 

 .دارند ازیکوچک ن نتکسیس کیشروع به 

 :عبارتند از ی س ینو  پتیاسکر یاز زبان ها ی برخ

 (JavaScript/ECMAScript) پتیاکما اسکر/پتیاسکر جاوا •
• PHP 
 (Python) تونیپا •
 (Ruby) ی روب •
 (Groovy) یگروو •
 (Perl) پرل •
 (Lua) لوآ •
 (Bash) َبش •
 (PowerShell) پاورشل •
• R 
• VBA 
 (Emacs Lisp) سپیل مکسیا •
• GML 
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ها 5-3# نو  یزبان   Logic) یمنطق   یسیبرنامه 
Programming Language) 

 

کنار توابع  در است که ی س یبرنامه نو  یالگو کی ی منطق   ی س یبرنامه نو زبان
 نیو قوان قیحقا  انیکنترل نحوه ب یبرا ی منطق   یاز مدارها ،یاضیر

  یها ی س یکه معموال در برنامه نو ی س ی زبان برنامه نو نی ا .کند ی استفاده م 
 یجا به رد،یگ ی مورد استفاده قرار م ی ک یو ژنت ی تکامل ،یهوش مصنوع 

به  دیبا را ی چه هدف  دیگو  ی م ستم یکار، به س کیانجام  ی چگونگ انیب
 .دست آورد

 انیدهند تا دستورات را ب  ی اجازه م سانی نوع از زبان ها به برنامه نو نیا
  ی بررس ی دستورات را به صورت منطق  نی ا یامدهایها پ انهیرا سپس کنند؛

 نیهم به .کننده است  جیگ ی منطق ی س یبا زبان برنامه نو کار .کنند ی م
 اریبس C مانند زبان یی گرا در زبان ها ی به سبک ش  ی س یبرنامه نو لیدل
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ذکر شده   ی منطق ی س یاز زبان برنامه نو یی ادامه نمونه ها  در .آسان تر است
 .است

• ASP (Answer Set Programming) 
• Prolog 
• ++ Prolog 
• Absys 
• CHIP 
• Ciao 
• CLACL 
• CycL 

  یاز حوزه ها یی ها ی ژگ یها و و دهیزبان ها شامل ا  شتریب ،ی طور کل به
  ی م  شینوع زبان ها را افزا نیو کاربرد ا  یسودمند  مختلف هستند که

استفاده در همه  یبرا ی سی برنامه نو یزبان ها شتریوجود، ب نیا با .دهند
 که یا هیزبان رو  کی ی عنی .ستندین نی بهتر ی سیبرنامه نو  یسبک ها

functional سی برنامه نو کی  یهست، ممکن است برا زیگرا ن  ی و ش 
 .نداشته باشد ی گرا عملکرد قابل قبول ی ش
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 (Python) تونی پا یسی زبان برنامه نو 4#

 

-multi) ی م یسطح باال و چند پارادا ی س یزبان برنامه نو کی  تونیپا
paradigm) از جمله برنامه  ،ی س یبرنامه نو  یالگو نی از چند ی عنی .است

 ی م  ی بان یپشت یگرا و کاربرد ی (، شیا هی رو ژهی)به و افتهیساخت  ی س ینو
 .کند

 :شود  ی استفاده م  ریموارد ز   یبرا تونیپا  ی س یبرنامه نو زبان

 server-side web) سمت سرور در وب ی سی نو برنامه •
development) 

 (software development) نرم افزار توسعه •
 (mathematics) ات یاضیر •
 (system scripting) ستمیس ی سی نو برنامه •
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 زبان هاست؟ نیاز محبوب تر  یکی تونیچرا پا 1-4#

  ریبا سا سهیاست که در مقا نیا تونی پا تیمحبوب لیدل  نیو مهمتر  نیاول
زبان   نیا .پربازده است اریبس Java و C++ مانند ی سی برنامه نو یزبان ها

مشابه به زمان، تالش و   ات یانجام عمل یخالصه و رسا است و برا اریبس
ساده و  اریبس تون یخواندن کد پا ن،یبر ا عالوه .دارد ازی ن یخطوط کد کمتر 

 یکندتر از جاوا هستند؛ اما برا  تونی پا یچه برنامه ها اگر .آسان است
 5تا   3 تونیپا ی کدها رایز .الزم است زین یکمتر  اریها زمان بستوسعه آن 

شود  ی باعث م تونی پا یها ی ژگی و .جاوا هستند یبرابر کوتاه تر از کدها
 نیا .نوشته شود یزبان ها، با خطوط کد کمتر  ریبرنامه ها برخالف سا

و   انیمبتد یبرا  ی حت  تونی پا ی سی زبان برنامه نو یر یادگ یشود  ی باعث م
 .آسان شود اریتازه کارها بس

 :نیهمچن

 یرزبر  نوکس،یمک، ل ندوز،یمختلف )و یعامل ها ستمیدر س تونیپا •
 .کند  ی ( کار م ره یو غ یپا

 .دارد ی سیبه زبان انگل هیساده شب نتکسیس کی  تونیپا •
 نیشود، به ا ی ( اجرا ملر یمفسر )کامپا ستمیس  کی  یبر رو تونیپا •

 .که کد به محض نوشتن قابل اجرا است ی معن
  ع یسر اریبس یی تست و اشکال زدا ش،ی رایچرخه و ل،یدل نیهم به •

 .شود ی انجام م
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مدوالر بودن  قیاز ماژول ها و بسته ها که باعث تشو ی بان یپشت •
 .شود ی برنامه و استفاده مجدد از کد م 

همه  ی برا یا نهیهز چیاستاندارد گسترده بدون ه یها کتابخانه •
 .در دسترس است ی اصل یعامل ها ستمیس

آسان   تونیپا یدر برنامه ها Debugging ای یی اشکال زدا ن،یبر ا عالوه
 قسمت کیکل  یبد هرگز باعث خطا یورود کی ایکه اشکال  چرا است؛

(segmentation) شود ی نم. 

 

 (Java) جاوا یسی زبان برنامه نو 5#

 

سطح باال است که توسط شرکت سان  ی س یزبان برنامه نو کی جاوا
زبان در  نیا .است  افتهیتوسعه  (Sun Microsystems) ستمزیکروسیما
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-set) ونیز یتلو  تالی جید رندهیدستگاه گ  یتوسعه برنامه ها یابتدا برا
top box) یا نهیبعدا به گز اما شده بود؛ ی طراح  ی دست  یو دستگاه ها 
 جاوا مشابه نتکسیس .شد لیوب تبد  یبرنامه ها  جادیا یمحبوب برا

++C  عنوان   به .گرا است  ی ش ی س یزبان برنامه نو کیاست؛ اما کامال
  یبرا هستند که (Class) یی جاوا شامل کالس ها یبرنامه ها شتریمثال، ب

 یکه به کالس ها (Method) یی شوند و متدها  ی استفاده م ایاش فیتعر 
 .شوند ی جداگانه اختصاص داده م 

 نی شود، به ا ی شناخته م C++ از شتریب یر یبا سخت گ نیهمچن جاوا
است  ی بدان معن نیا .شوند فی تعر  حایصر  دیو توابع با رهایکه متغ ی معن

از کد   ی به راحت گرید یکه کد منبع جاوا ممکن است نسبت به زبان ها
برنامه   کی Source code منبع که به عنوان کد .ردینوشته شده خطا بگ

  ریاعالن ها، دستورالعمل ها، توابع، حلقه ها و سا املش شود، ی شناخته م
 .کند ی است که نحوه عملکرد برنامه را مشخص م ری عبارات متغ

 جاوا  تیمحبوب لی دل 1-5#

  یآن برا یر یادگ ی لیدل نیاست، به هم C++ هیجاوا بر پا Syntax ای نحو
صورت وجود   در .راحت است اریکار کرده اند بس  C++ که قبال با ی کسان
که   چرا ست؛یبه حذف آن ها ن یاز ین چیبدون کالس مرجع ه یها ی ش

در جاوا به صورت خودکار آن  ی زباله روب ای Garbage Collection امکان
حافظه   تی ری نوع مد کی Garbage Collection .کند ی ها را حذف م 

 .است
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 (Object-Oriented) یی گرا ی ش •
 وراثت  •
 ی ساز  ی انتزاع  •

 تون یبا پا سهیجاوا در مقا 2-5#

 Dynamic زبان کی تونیپا ی ول  کیزبان با نوع داده استات  کی جاوا
Typing فی تعر رهایکه متغ ی هنگام تونیمعنا که در زبان پا نیا به .است 

  مفسر و ستینوع داده استفاده شده در آن ن فی به تعر یاز یشوند ن ی م
نوع داده را  رهایموجود در آن متغ  ریبر اساس مقاد Interpreter ای

در زمان  رهاینوع داده متغ ستیبا یدر زبان جاوا م  اما دهد؛ ی م  صیتشخ
شود که جاوا در زمان  ی تفاوت واحد باعث م نیا .مشخص شوند فیتعر 

در مقابل، استفاده از  اما ن راحت تر باشد؛آ یی تر و اشکال زدا  ع یاجرا سر
نسبت به  تونی پا یکدها .راحت تر و خواندن آن ساده تر است تونیپا

  تیمحبوب ل یدل نیقابل درک تر است به هم سانی برنامه نو  یجاوا برا
 ی بان یو پشت (Libraries) نظر کتابخانه ها از .کرده است دایپ یادیز

(Support Community) گریکدیمشابه  بایو تقر شرویهر دو زبان پ 
 .هستند
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  پتی جاوا اسکر  یسی زبان برنامه نو 6#
(JavaScript) 

 

JavaScript که JS ی ش ی س ینو پتیزبان اسکر کیشود  ی م  دهینام زین  
در صفحات  (Client-Side) یتعامل سمت مشتر  جادی ا یبرا گرا است که

 .ردیگ ی ر موب مورد استفاده قرا

 :عنوان مثال به

 ده ی چیپ یها شنیمیافکت ها و ان داشتن •
 کیقابل کل ی تعامل  یها دکمه •
 یآکاردئون یمنوها •
 ره یغ و •
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سمت   ی س یبرنامه نو یبرا پتیاز جاوا اسکر یتر  شرفتهیپ ینسخه ها البته
دهد عملکرد  ی شما امکان م   به وجود دارد که Node.js سرور مانند

 .دیها اضافه کن تی به وب سا یشتر یب

و   خیتار ه،یمانند آرا ا،یکتابخانه استاندارد از اش کیشامل  پتیاسکر جاوا
مانند عملگرها،   ی س یبرنامه نو  یاز عناصر زبان ها  ی مجموعه اصل کی

از  ی کی (J.Query) یکوئر  ی ج .کنترل و دستورات است یساختارها
با  ی س یساده تر کردن کدنو یبرا است که پتیجاوا اسکر یکتابخانه ها

به اهداف مورد نظر   ی ابیدست یبرا .ارائه شده است پت یزبان جاوا اسکر
  ی بدان معن  نیا .کرده و گسترش داد لیرا تکم پتیتوان جاوا اسکر   ی م

را  (DOM) تواند نوع صفحه وب  ی م  JavaScriptاست که در مرورگر،  
تواند  ی در سرور م  Node.js JavaScript ب،یترت  نی هم به دهد و رییتغ

 .نوشته شده در مرورگر پاسخ دهد ی سفارش  یبه درخواست ها

 ابا جاو سهیدر مقا پتیجاوا اسکر  1-6#

به هم هستند، اما در موارد  هیجهات شب ی و جاوا از برخ پتیاسکر جاوا
ندارد؛ اما کد  لیبه کامپا  ازین JavaScript کد .اساسا متفاوت هستند گرید

 .شود لیکامپا  دیجاوا با

 .جاوا دارد ی سی ن برنامه نوبه زبا ی اد یشباهت ز پتیجاوا اسکر  نتکسیس
  برنامه .کرد ریی تغ پتیبه جاوا اسکر LiveScript نام آن از لیدل نیهم به
در پلتفرم   یی و به تنها  میتوان به صورت مستق ی را نم پت یجاوا اسکر یها
توان آن را   ی نم لیدل نیهم به .اجرا کرد یمجاز  یها  نیمانند ماش  یی ها
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  ی ژگیاز و یار یبس لیدل نیهم به .کامل دانست ی سی زبان برنامه نو  کی
 در ی س ی جاوا از برنامه نو ی س یزبان جاوا را ندارد و برنامه نو  یها

JavaScript تر است دهی چیپ. 

 

 C# یسی زبان برنامه نو 7#

 

#C  یمدل ها انواع است که ی م یمدرن چند پارادا  ی سیزبان برنامه نو کی  
  نیا .شود ی گرا را شامل م  ی و ش یعملکرد  رینظ ی سی برنامه نو یزبان ها

  انهیرا دکنندگانی تول انجمن است و  افتهیتوسعه  کروسافتیزبان توسط ما
کرده   دییآن را تا (ISO) ی الملل ن یو سازمان استاندارد ب (ECMA) اروپا
 .اند

به زبان جاوا  ی س یبه برنامه نو هیشب یتا حدود C# نبه زبا  ی سی نو برنامه
 یزبان ها ا یزبان جاوا   سانیبرنامه نو یآن برا یر ی ادگی نیبنابرا است؛
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  ی شارپ م ی س  ی س یزبان برنامه نو از .سخت نخواهد بود ی لیخ C مشابه
 :استفاده کرد ریز یتوان در ساخت برنامه ها

 ندوز یتحت و  یها برنامه •
 تحت وب  یها برنامه •
• Web service  ها 
 ل یموبا یها برنامه •
 ها یباز  •

مقا C# زبان 1-7# سا  سهیدر  ها  ریبا  برنامه   یزبان 
 ی سینو

برنامه  یمانند زبان جاوا برا  زی ن (C#) شارپ ی س  ی س یبرنامه نو زبان
  لیزبان به دل نیا البته .شده است ی بزرگ طراح یدر پروژه ها  ی س ینو
 یکمتر  تی و جاوا از محبوب تونی ها، نسبت به پا یر یاز سختگ ی برخ

و  کروسافتیما  ی بانیاز پشت یبرخوردار  لیبه دل اما برخوردار است؛
 ایعامل در دن ستم یس نی که محبوب تر ندوزیعامل و ستمیس رینظ ی پلتفرم 
 .است ی س یبرنامه نو  یزبان ها نیدر ب یقو انیاز مدع ی ک ی است،

 ست؟ی شارپ چ یزبان س  تیمحبوب لی دل 2-7#

#C  و تقاضا دارد که در ادامه به چند مورد از   تیمحبوب یبرا  یادیز لیدال
 :آن ها اشاره شده است
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 و برنامه وب   ندوزیتوسعه و یبرا استفاده •
 بزرگ ی بانیپشت جامعه •
 یگسترده در ساخت باز  استفاده •

  ی ، رابط ها، شAutomatic Garbage Collection  مانند یی ها ی ژگ یو
  ی م لیزبان محبوب تبد کیرا به  ی س یزبان برنامه نو نیا  رهیو غ یی گرا
 .کند

 

 C++ و C یس ی برنامه نو ی زبان ها 8#
 C یسیزبان برنامه نو 1-8#
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C محبوب، ساده و قابل  اریاست که بس ی عموم  ی س یزبان برنامه نو کی
  یبرا ستمیس  ی س یزبان برنامه نو ک یزبان عمدتا به عنوان  نیا .فهم است
به طور  نیزبان همچن  نیا .عامل توسعه داده شد ستم یس کی نوشتن 

مختلف   یعامل ها ستمیگوناگون در س ینوشتن برنامه ها یگسترده برا
 داده گاهی مانند پا  گرید دهیچیپ یاز برنامه ها یار یو بس ندوزیو مانند

Oracle ، Gitمفسر ، Python شود   ی م  گفته .شود ی استفاده م  رهیو غ
  هیپا  Cتوان گفت،  ی م  نیاست؛ بنابرا ی س یبرنامه نو ی مادر زبان ها C که
امکان را  نیا C و سابقه کار با زبان  یی آشنا .است ی سی برنامه نو یبرا یا

را که از  ی سی برنامه نو یزبان ها  ریدانش سا  ی راحت به  کند که ی فراهم م 
 .دیکنند، درک کن ی استفاده م  C مفهوم

 :اشاره کرد  ریتوان به موارد ز ی م C زبان یاصل یها ی ژگیو از

 است  افتهیزبان ساخت  کی •
قابل اجرا   ی عامل ستمیدر هر س ی عنی) portability ایحمل  تیقابل •

 ( است 
توانند در   ی توابع بارها و بارها م  ی عنی) است ی زبان بازگشت  کی •

 ( کنند  ی خود را فراخوان C زبان
 یقو یکتابخانه ها  داشتن •
 به سطح کم حافظه  ی دسترس  •
 یدیساده از دستورات و کلمات کل یا مجموعه •
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  ایعامل  ستمیمانند س ستمیس ی سی برنامه نو یرا برا C ها زبان ی ژگ یو نیا
خود   نتکسیس یبعد یاز زبان ها یار یبس .کند ی مناسب م لریتوسعه کامپا 

 :وام گرفته اند؛ مانند C از زبان میرمستقیغ ای می را مستق

 جاوا •
• PHP 
• JavaScript 

 C که عمدتا بر اساس زبان C++ مانند زبان گرید یاز زبان ها یار یبس و
 .شده اند جادیا

 C++ یسیزبان برنامه نو 2-8#

 

  است و C توسعه داده شده زبان C++ میدان ی طور که همه ما م  همان
 .شده است جاد یا bell یها شگاهیدر آزما  Bjarne stroustrup توسط
++C  ی ژگ یو و ستیگرا ن ی گرا است؛ اما کامال ش ی زبان سطح باال و ش کی  
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را  OOP مهم اریبس  یها ی ژگ یاز و ی برخ Virtual و Friend آن مانند یها
 .است ی ان یزبان م کی C++ زبان لیدل نیهم به .کند ی نقض م 

 C نسبت به زبان C++ یای مزا

  C++ .است ی س ی دو زبان برنامه نو نیا یی گرا ی عمده در مفهوم ش تفاوت 
  یها ی ژگ یو .است یا هیزبان رو کی  C که ی گرا است در حال ی زبان ش کی
 :باشد C تر از یزبان قو نیشود ا ی باعث م C++ در زبان ریز

، ( انتزاع) Abstraction مانند C++ در یی گرا ی ش  یها ی ژگ یو تمام
Encapsulation  ( یکپسوله ساز ) ،Inheritance (و غ )باعث   رهیوراثت

 .باشد دتری تر و مف یکاربرد سانیبرنامه نو یزبان برا نیا شود که ی م

++C کند ی م  ی بان یشده توسط کاربر پشت فیعر ت   یاز اپراتورها. 

همان طور که در  ی عن ی نی ا (Operator Overloading به عنوان مثال)
ها به  رشته جمع استفاده شود، (Operator) ، اگر از عملگرString کالس

شده توسط  فی تعر یکالس ها یتوان برا  ی شوند، م ی هم الحاق م
 Handling ایاستثنا  پردازش .کرد فی عملگر جداگانه تعر کی خودمان 

Exception در ++C شیو پ یی روش حاالت استثنا نیا در .وجود دارد  
 Fatal) مهلک  یخطاها جادی که ممکن است سبب ا ینشده ا ی نیب

Error) ،دو بلوک توسط  شود try و catch  شود. در صورت   ی کنترل م
  .شود ی سپرده م catch مه به بلوککنترل برنا try وجود خطا در بلوک

که در  (Macro) ماکرو ها یبه جا (Inline) ی از توابع درون خط استفاده
 .شود ی کدها م لیسرعت کامپا  ش یشود، سبب افزا یاستفاده م  C زبان
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کرد؛ اما   فی تعر C++ توان در هر نقطه از برنامه با زبان  ی را م رهایمتغ
 .ندشو فیقبل از استفاده تعر  دیحتما با

 

 PHP یسی زبان برنامه نو 9#

 

PHP متن باز ی س یزبان برنامه نو کی (Open Source) یبا کاربردها  
در اصل   PHP .توسعه وب مناسب است یبرا ژهیاست که به و ی عموم 

 :PHP اکنون مخفف اما  بود؛ Personal Home Page مخفف
Hypertext Preprocessor  یو به معنا PHP پردازنده ابر    شیپ کی

 مفسر کیمعموال توسط  PHP نوشته شده با زبان  یکدها .متن است
PHP  ی شوند، پردازش م ی وب سرور نصب م  یماژول رو کی که به عنوان  
 نیآن ب یتحت وب است و کدها ی س ی زبان پردازه نو  کیزبان  نیا .شود
 .ردیگ ی قرار م HTML یکدها
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PHP شده و اجرا شده   ریتفس  یکدها جهی زبان سمت سرور است و نت کی
 ایشده، کل  دیتول  HTML مانند باشد، یآن که ممکن است هر نوع داده ا

 آن مانند یکدها ی عنی .دهد ی م  لیرا تشک HTTP از پاسخ ی بخش 
HTML و CSS تنها   و ستیتوسط کاربران صفحات وب قابل مشاهده ن

به طور   PHP .شود ی داده م  شی نما HTML آن در قالب کد جینتا
  یتواند در اکثر سرورها ی م  است و (Portable) قابل حمل یگسترده ا
ستفاده  ا گانیبه صورت را ی عامل و پلتفرم  ستمیدر هر س بایوب و تقر

  ی س یبرنامه نو یاز کارها یار یبس یتواند برا  ی م  PHP  ن،یبر ا عالوه .شود
کنترل   ی مستقل و حت  ی کیگراف یها  برنامه وب، مانند نهیخارج از زم

کاربرد را در  نی شتر یاستفاده شود؛ اما ب نی بدون سرنش  یمای هواپ کیربات 
از کل وب   79.2، "٪2021 لی، از آورW3Techs گزارش به .وب دارد یایدن
 .کنند ی استفاده م PHP سمت سرور ی سی ها از زبان برنامه نو تیسا

 

 یزبان ها ری نسبت به سا PHP یای مزا 1-9#
 تحت وب  یس ی برنامه نو

آسان  اریزبان ها بس ریبا سا سهیور در مقا زبان سمت سر  نی ا یر یادگی
را به  PHP د،یآشنا باش Perl ای C ی س یبرنامه نو یبا زبان ها اگر .است
  یداده ها یها گاهیاز انواع پا استفاده .گرفت دیخواه  ادی  ع یو سر  ی راحت

 :ریمحبوب و پرکاربرد نظ
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• MySQL 
 اوراکل •
• IBM DB2 
• Microsoft SQL Server 
• PostgreSQL 
• SQLite 

آسان  اریبس نی به صورت آنال PHP زبان یمستندات برا ایراهنما  افتنی
 یانجمن ها، وبالگ ها و رسانه ها قیاز طر ی بانی پشت افتیدر .است

،  ASPX مانند ی با زبان PHP سهیمقا  در .است گانیرا PHP ی اجتماع
 PHP منبع باز بودن لیبه دل نی برتر است و ا اریشما بس یسطح آزاد

 در ی سی کدنو یمتن برا  شگریرا یاز هر و دیتوان ی م لیصورت تما  در .است
PHP دیاستفاده کن. PHP  نرم افزار  دیبه خر یاز یاست و شما ن نهیفاقد هز
ساخته  نهیهز  نی شما با کمتر تی . وب سادیآن ندار یبرا متیگران ق

. ستیدر کار ن یحق الزحمه ا  ای تی گونه مجوز، محدود چیه .خواهد شد
از  یار یبس یبرا PHP .است گانیرا 100همه ٪ یبرا  PHP استفاده از
از وب   30از ٪  شیو در واقع ب ردیگ  ی وب مورد استفاده قرار م یبرنامه ها

 و  MongoDB ،Memcacheمانند  یی ها ستمیس  .کند ی م  نیرا تأم
Pusher همه با PHP شوند  ی ادغام م. 

Object Oriented PHP  ایاش ی فراخوان  یی در واقع توانا Java  ندوزیو و 
COM  (مخفف Component Object Model) ن،یبر ا عالوه .را دارد  

 یآن ها کالس ها یبرا و دیکن جادیا ی سفارش یکالس ها  دیتوان  ی م
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  ی م  PHP یها تیقابل شی باعث افزا نیکه ا دیکن فی توسعه دهنده تعر 
 .شود

PHP  حجم کار سرور و زمان   نیکند؛ بنابرا ی از حافظه خود استفاده م
آن سرعت پردازش  جهیکه نت  ابدی ی به طور خودکار کاهش م  یر یبارگ
 .است شتریب

 

 R یسی زبان برنامه نو 10#

 

R و   یانجام محاسبات آمار  یبرا گانی و نرم افزار را ی س یزبان برنامه نو کی
 .شود ی م ی بانیپشت  یمحاسبات آمار  یبرا R ادیبن توسط است که کیگراف
آماردانان و دانشمندان استخراج  انیدر م یبه صورت گسترده ا R زبان

داده ها استفاده   لیو تحل هیو تجز  یتوسعه نرم افزار آمار   یکننده داده برا
در   ی سی برنامه نو یزبان ها رینسبت به سا R ی س یبرنامه نو زبان .شود ی م
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دانشمندان   ی اطالعات یها گاهیو مطالعات پا یداده کاو یها ی نظرسنج 
  یها سیاز سرو یگسترده ا فی ط R که چرا دارد؛  یشتر یب تی محبوب
 :دهد؛ از جمله ی را ارائه م یآمار 

 Linear and nonlinear) ی رخطیو غ ی خط یساز  مدل •
modelling) 

 (Classical statistical tests) کیکالس یآمار  یها آزمون •
 (Time-Series analysis) ی زمان یسر  لیو تحل هیتجز •
 (Classification) یبند طبقه •
 (Clustering) یبند خوشه •

 از GNU توان به داشتن مجوز ی م  R ی س یزبان برنامه نو یای مزا از
General Public License برنامه  نیا  .نرم افزار آزاد اشاره کرد ادیبن

  یها ستمیو س UNIX یعامل ها ستمیاز س یگسترده ا فیدر ط گانیرا
و   لیکامپا MacOS و Windows،  ( Linux و FreeBSD از جمله) مشابه
رابط کاربر   نیت؛ اما چندرابط خط فرمان اس یدارا R اگرچه .شود ی اجرا م
 :آن وجود دارد، مانند یبرا ی کیگراف

• RStudio 
• IDE (integrated development environment) 
• Jupyter 
• Computational Notebook 
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 Objective-C یسی زبان برنامه نو 11#

 

 یفعال ساز  یبرا است که یا انهیزبان ساده را کی Objective-C زبان
به   Objective-C .شده است ی سطح باال طراح  یگرا ی ش  ی سی برنامه نو
توسعه   یبرا ی افزودن  یمجموعه کوچک اما قدرتمند از برنامه ها کیعنوان 

 بر اساس شتریب C زبان به نیا افزودن .شود ی م  فیتعر C زبان استاندارد
Smalltalk ،ی گرا انجام م ی ش  ی سی برنامه نو یزبان ها نیاز اول ی ک ی  

 .شود

Objective-C زبان به شده است که ی طراح  یبه گونه ا C یها تیقابل 
ساده و  ی کار را به روش نیدهد و ا ی گرا را م ی ش  ی س یکامل برنامه نو

و دستورات    هیاول نتکسیصورت که س نیا به .دهد  ی انجام م  میمستق
کالس ها و   فی تعر یرا برا ی نتکس یس برد و ی را به ارث م C انیکنترل جر
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 ینوشتن نرم افزار برا یبرا Objective-C از .کند ی متدها اضافه م 
macOS و iOS شود ی استفاده م. 

 

 پتی اسکر  پی تا یسی زبان برنامه نو 12#
(TypeScript) 

 

TypeScript  یبرا کروسافتیما  توسط است که ی س یزبان برنامه نو کی 
 مجموعه برتر از  کیبزرگ تر و به عنوان  اسیدر مق پتیتوسعه جاوا اسکر

JavaScript  ریاز ز ی کی  پتیاسکر پی واقع تا در .شده است ی طراح  
 ی س یاست که به ساده تر شدن کد نو پتیزبان جاوا اسکر یمجموعه ها

  لیپس از کامپا پتیاسکر پی نوشته شده توسط تا یکدها  .کند ی کمک م 
زبان را با   نیا کروسافت یما .شوند  ی م لیتبد  پتیکردن به کد جاوا اسکر
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و جاوا کرده  C# به زبان هیشب  یادیافزودن امکانات مختلف، تا حد ز
 .است

 

 (Swift) فتیسوئ یسی زبان برنامه نو 13#

 

-General) ی قدرتمند با اهداف عموم  ی س یزبان برنامه نو  کی  فتیسوئ
Purpose) شده و لی ، کامپا Multi-Paradigm  است که توسط شرکت

 ی با اهداف عموم  یافزار ها نرم .است  افتهیاپل و جامعه منبع باز توسعه 
  یگسترده ا فی ط یدارا هستند که  یی نرم افزارها General-Purpose ای

از   ی معنا که برخالف برخ نیا به .مختلف هستند یاز کاربردها در حوزه ها
  ی خاص استفاده م یکار  لدیف کی  یکه فقط برا ی سی برنامه نو یزبان ها
صفحات وب کاربرد   ی که تنها در طراح  HTML به عنوان مثال زبان) شوند،

اده،  د لیتحل ری نظ ی مختلف یزبان ها در کاربردها نی ا توان از  ی م (د دار
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از  فتیسوئ ن،ی بر ا عالوه .استفاده کرد رهیسمت سرور و غ ی سی برنامه نو
 کی  ی عنی ،(Protocol Extensibility) پروتکل یر یمفهوم توسعه پذ 

انواع ساختارها و کالس ها  یقابل استفاده برا ر یتوسعه پذ  ستمیس
  یها میدر پارادا ی واقع  ریی تغ کیآن را به عنوان  اپل کند که ی م  ی بان یپشت

  ی س یمفهوم در اصطالح، برنامه نو نیا .کند ی م  ی معرف   ی سی برنامه نو
 .شده است دهی نام (Protocol-Oriented Programming) پروتکل گرا

 :شود یاجرا م ریز یتوسط اپل در پلتفرم ها Swift حال حاضر در

• iOS 
• iPadOS 
• macOS 
• tvOS 
• watchOS 

است که  ی و تعامل  ع یسر  من،یا ی س یزبان برنامه نو  کیزبان  نیا
 یها ی ژگ یشامل و Swift .حال رسا دارد نیمختصر و در ع  ی نتکسیس

 کد .توسعه دهندگان شده است نیآن ب تیاست که سبب محبوب ی مدرن
شده  دیحال نرم افزار تول نیاست؛ اما در ع منیا ی زبان از نظر طراح نیا

 .شود ی اجرا م  ع یسر  اریتوسط آن بس

 طهیدر ح قات یتحق نیدتر یجد جهیدر واقع نت Swift ی س یبرنامه نو زبان
دهه تجربه در   نیبا چند قات ی تحق  نیا است که ی سی برنامه نو یزبان ها

 .شرکت اپل همراه شده است یعامل ها ستمیساخت س
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 Objective-C نسبت به فتیسوئ  یایمزا 1-13#

Swift ی عنیاپل،  هیاول ی سی زبان برنامه نو یبرا ی نیگزیبه عنوان جا 
Objective-C  رایز افت؛یتوسعه Objective-C  عمدتا  1980دهه  لیاز اوا

 با ی س یبرنامه نو البته .زبان مدرن بود یها ی ژگ یو فاقد و ریی بدون تغ
Objective-C سال  20به لطف  رایز شد؛ها منسوخ نخواهد  یزود نی به ا

  .مختلف است یدر هسته برنامه ها یار یبس یکدها یخود، دارا ات یح
 میبا بدنه عظ یهمکار  یی توانا Swift ی طراح  ی اصل یاز جنبه ها ی کی

گذشته اپل  یدهه ها  محصوالت  استفاده شده در Objective-C یکدها
 .است

 دهد تا ی اپل اجازه م یزمان اجرا در پلتفرم ها کتابخانه
++C،Objective-C ، C و کد Swift برنامه   کیمشکل در   جادیبدون ا

 .اجرا شوند

 :عبارتند از Objective-C نسبت به زبان Swift یای مزا

 Swift یدیراحت تر است. دستورات و کلمات کل فتیسوئ خواندن .1
 .ستندین C زبان هیبر پا

در انتخاب دستورات  فتیب شده تا توسعه دهندگان سوئامر سب نیا .2
آسان تر  فتیاز سوئ ینگهدار  .داشته باشند ی شتر یعمل ب یآزاد

 C بدون زبان Objective-C سبب شده است که یاست. ارث بر 
از  یتوسعه دهندگان مجبور به نگهدار  لیدل نی هم به .ابدیتکامل ن
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 مشکل در زبان  نیا اما کد به صورت همزمان هستند؛ لیدو فا
Swift وجود ندارد. 

 ریرا با متغ ی توان متد  ی م Objective-C تر است. در منیا فتیوئس .3
باگ    کی نی ا کرد و ی ( فراخوانه ی)بدون مقدار اول ی اشاره گر خال

 .آن است تیحفظ امن  یبزرگ برا
4.  Swift حافظه  تی ریبه مد یاز یحافظه است و ن تی ریمد یدارا

 .ستین س یتوسط برنامه نو 
 .دارد اجیاحت یکد کمتر  به .5
 .است شتریب فتی سوئ یاجرا سرعت .6
قطعه   ایپو یکند. کتابخانه ها ی م  ی بانیپشت ای پو یکتابخانه ها از .7

عنوان  به .برنامه مرتبط شوند کیتوانند به   ی هستند که م یی کدها
 .داشته باشند وندیپ Swift زبان دتریجد یمثال با نسخه ها
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 (Kotlin) نیکاتل یسی زبان برنامه نو 14#

 

، (Cross-Platform) چند منظوره ی س یزبان برنامه نو کی  نیکاتل
general-purpose  پیتا  کی و استات (Static Typing) در   ی عنی .است

مشخص   زینوع داده استفاده شده در آن ها ن دیبا رهایمتغ فی زمان تعر
 نیماش یشده است و رو ی ل کامل با جاوا طراح تعام یبرا نیکاتل .شود
آن با زبان برنامه  نتکسیچه س اگر .شود ی اجرا م (JVM) جاوا یمجاز 
 .جاوا ترجمه شود یتواند به کدها ی اما م  ست؛یجاوا سازگار ن ی س ینو

 .ترجمه کرد نیکاتل یتوان به کدها ی م زیجاوا را ن ی کدها نیبر ا عالوه

Andrey Breslav  را  نیکاتل ی طراح لیدل  ن،یتوسعه کاتل میسرپرست ت
گرا که بهتر از   ی و ش (industrial-strength) ی قدرت - ی صنعت  ی وجود زبان 

با کد   یی ها یسازگار  یهمچنان دارا  نیکاتل اما کرده است؛ انیجاوا باشد، ب
به   از جاوا یجی تدر ی ها اجازه داده تا مهاجرت ی جاوا است که به کمپان

 .داشته باشند نیکاتل
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اکنون زبان   Kotlin ی سی ، گوگل اعالم کرد که زبان برنامه نو2019سال  در
 است و Android یتوسعه دهندگان برنامه ها یشرکت برا نی ا ی ح یترج
به عنوان  Kotlin، 2017در اکتبر  Android Studio 3.0 زمان انتشار از
 لریکامپا  .ر نظر گرفته شده استاستاندارد جاوا د لریکامپا یبرا ی ن یگزیجا

Android Kotlin فرض شیبه طور پ bytecode  کند ی م  دیرا تول  8جاوا 
(bytecode ایجاوا  یمجاز  نیماش یجاوا مجموعه دستورالعمل ها  

JVM  یساز  نهی به یدهد تا برا ی اجازه م سی به برنامه نو اما ؛(است، 
 .را مورد استفاده قرار دهد 16تا  8امکانات جاوا 
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 (Matlab) متلب یسی زبان برنامه نو 15#

 

MATLAB مخفف  matrix laboratory ،چند   ی س یزبان برنامه نو کی
 توسط است که یمحاسبات عدد طیو مح ی اختصاص  ی م یپارادا

MathWorks برنامه  یرا برا  ریامکانات ز متلب .ساخته شده است
 :کند ی فراهم م  سانینو

 (matrix manipulations) سیماتر  یدستکار  •
 (plotting of functions and data) توابع و داده ها رسم •
 (implementation of algorithms) ها تمیالگور یساز  ادهیپ •
 (creation of user interfaces) یکاربر  یرابط ها جادیا •
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  ی سیبرنامه نو  یه شده به زبان هانوشت یرابط با برنامه ها جادیا •
 interfacing with programs written in other) گرید

languages) 

داده ها در آن به شکل   شتریساده است و ب اریکردن با زبان متلب بس کار
ها در متلب تنها به اعداد و ارقام   داده .شوند ی م ره یذخ سیماتر  کی

در   زین رهیها و غ اگرامینمودارها، د رینظ یی شوند و داده ها ی محدود نم 
  یمحاسبات عدد یدر درجه اول برا MATLAB اگرچه  .آن قابل اجرا است

از موتور محاسبات  یار یجعبه ابزار اخت کیاز  اما در نظر گرفته شده است؛
  یها یی به توانا ی دسترس  امکان  کند که ی استفاده م  زین MuPAD یجبر 

  یها ستمیس ی را برا ی امکانات  نیهمچن  .کند ی را فراهم م  یمحاسبات جبر 
 :قرار اند نی کند که از ا ی اضافه م (embedded) شده  یو جاساز  ایپو

 (additional package) جیپک افزودن •
 (Simulink) یساز  هیشب •
 adds graphical) ی کی گراف یچند دامنه ا یساز  هیشب افزودن •

multi-domain simulation) 
 (model-based design) بر مدل ی مبتن ی طراح  •

 زبان ها ریزبان متلب نسبت به سا بیمعا 1-15#

که  لیدل نیا به .متن باز نبودن آن است MATLAB مشکل زبان نیاول
  یبان در بخش هاز نی آماده ا یقادر به استفاده از کدها  سانی برنامه نو

آن   یرو اجرا نی شده است و از ا ریزبان تفس MATLAB .ستندین گرید
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  یشتر یبه زمان ب C++ و C شده مانند لیکامپا  یزبان ها رینسبت به سا
  کیاز  شتریپنج تا ده برابر ب MATLAB نسخه کامل از کی .دارد ازین

نسخه ارزان  کی البته .دارد نهی هز FORTRAN ای C ی معمول لریکامپا
دانش   یبرا  ی عال یوجود دارد که ابزار  زین Student MATLAB متیق

و با حافظه   ع ی سر وتریبه کامپ متلب .زبان است یر یادگ یبه  لیآموزان ما
برنامه  یبه استفاده از آن برا لیکه ما یافراد نهیبه هز نی دارد. ا ازین ی کاف
 .شود ی هستند اضافه م ی س ینو

 

 Go یسی زبان برنامه نو 16#

 

Go ی سیزبان برنامه نو کی Static Typing  شده است که در لیو کامپا 
Google  از  ی برخ یبرا  ی زبان به عنوان پاسخ نیا .شده است ی طراح
و توسعه داده   یدر شرکت گوگل داشتند طراح سانیکه برنامه نو ی مشکالت
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سمت سرور است و  ی سیزبان برنامه نو کی زین Goجاوا،  مانند .شد
 .دارد C ی س یمشابه زبان برنامه نو  ی نتکسیس

Go یها ستمیس انی در م ستمیدر سطح س یقو ی سیزبان برنامه نو کی  
رو،   نیا از .بزرگ است اسیشبکه در مق یشده و سرورها ع یبزرگ توز 
Golang مانند یسی برنامه نو یزبان ها یبرا ی ن یگزیبه عنوان جا Java و 

++C   نام دامنه خود،  لیزبان به دل نیا .استظهور کردهgolang.org 
  Golang .است Go آن حیشود؛ اما نام صح ی شناخته م  Golang غالبا به

  ی سی زبان برنامه نو کیدهد که آن را به  ی بسته کامل راه حل ارائه م کی
کل صنعت برنامه   Go زمان ورود، زبان از .کند ی م لیتبد زیشگفت انگ

ها را که باعث  ی شگفت نیاز ا یار یبس  دییایب .کرده است ریرا غافلگ ی س ینو
 .میباشد، مرور کن ی س یبرنامه نو یزبان ها  ریبهتر از سا Golang شوند ی م

 ان هازب رینسبت به سا Golang یایمزا 1-16#

• Goroutine :زبان ی اصل  ی ژگیو  نیا Go تیاست که باعث محبوب  
امکان را  نی به متخصصان ا ی ژگ یو نیا .شود ی آن در سراسر جهان م

را به   یچند هسته ا یها نی ماش یها ی ژگ یو و امکانات  دهد تا ی م
 .شکل ممکن به هم متصل کنند نیبهتر

•  Golang برنامه  یزبان ها ریسا ق یدق لیو تحل  هیپس از تجز
 دیمف یها  ی ژگ یادغام و یبرا  رهیو غ  C،C++ ،Java مانند ی س ینو

 .شده است جادیآن ها ا
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قادر  نیزمان اجرا است؛ بنابرا یفاقد هر کتابخانه مجزا برا Go زبان •
قابل   یبردار  ی با کپ فقط کند که جادیمنفرد ا یی کد اجرا کیاست 

 ایمربوط به عدم تطابق  یها  ی کار تمام نگران نیاستفاده باشد. با ا
 .شود ی نسخه ها برطرف م  ی وابستگ 

زبان، از حافظه در  نیدر ا (Memory Safety) حافظه  ی من یا امکان •
 .کند ی بافر محافظت م  زیمانند سرر یی برابر خطاها

• Go ی امکان زباله روب یدارا (Garbage Collection)  است. 
 یبرا Go در (Structural Typing) یساختار  نگیپیتا  امکان •

آن  ی ژگیها بر ساختار و و پ ی تا صیتخص سازگار بودن و صیتشخ
  .کند ی نم ی شود و به نام و محل اعالم آن ها توجه ی ها استفاده م 

در عنصر دوم،   ی ژگ یهر و یعنصر اگر برا  کی ،یساختار  نگیپیتا در
 با باشد، در نوع عنصر اول وجود داشته کسانیمتناظر و  ی ژگ یو کی
گروه ممکن است  ریشود. البته ز ی سازگار در نظر گرفته م  یگر ید

 .باشد زیاضافه ن یها ی ژگ یو یدارا
 به همزمان هستند و یفاقد اجرا ی س یبرنامه نو یزبان ها اکثر •

  ی را کاهش م ی س یو برنامه نو نیسرعت اجرا، تدو  ل،یدل نیهم
 CSP (CSP-Style کبه سب ی همزمان امکان .دهند

Concurrency) به زبان Go ایمختلف  یاجزا یاجرا یی توانا  
را به صورت همزمان را دارد؛ بدون  تمیالگور ایبرنامه  کی  یواحدها

 .بگذارد ریتاث یی نها  جهیکه در نت نیا
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 VBA یسیزبان برنامه نو 17#

 

 یبه معنا Visual Basic for Applications ای VBA ی س یبرنامه نو زبان
شده است که   ریزبان تفس  کی VBA  .برنامه ها است یبرا  کیسیب ژوالیو
امکان  VBA .شده است ی طراح Office یمجموعه نرم افزار ها یبرا

 User-Defined ای UDF)  شده توسط کاربر ف ی ساخت توابع تعر
Functions) به ی دسترس  و  ندهایفرآ ی، خودکارساز Windows API  و

  ایپو وندیپ یکتابخانه ها قی را از طر نیی سطح پا یها تیقابل ریسا
(DLLها ) برنامه   یزبان ها یها یی ها توانا تیقابل نیا .کند یفراهم م
را گسترش   Word's Word BASIC مانند کروسافتیما ی کالن قبل ی س ینو
 با ی کیزد ارتباط ن VBA داست،یطور که از نام آن پ همان .دهد ی م

Visual Basic دارد و از کتابخانه Visual Basic Runtime ی استفاده م  
 .کند
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  ی اکسل و ورد محدود نم  رینظ کروسافتیما  یزبان تنها به برنامه ها نیا
 :توان ی شود و توسط آن م 

 .کرد ی سی اکسل برنامه نو در •
 .مخرب را از وب پاک کرد  یها داده •
 .بزرگ انجام داد ی مهندس ای  ی علم محاسبات  •
 .انجام داد یساز  یباز  •
 .کنترل کرد  زیرا ن سیآف یبرنامه ها ریسا •

قابل  زبانیبرنامه م کیبه طور معمول فقط در داخل  VBA حال، کد نیا با
در اکثر  VBA .برنامه مستقل اجرا شود کیتواند به عنوان  ی نم  اجراست و
شرکت   یاز برنامه ها ی در برخ نیو همچن Microsoft Office یبرنامه ها

 :استفاده شده است. از جمله ی به صورت جزئ گرید یها

• (Office for Mac OS X   2008به جز نسخه ) 
 و Microsoft MapPoint ، مانندMicrosoft یبرنامه ها ریسا •

Microsoft Visio VBA 
• ArcGIS 
• AutoCAD 
• CorelDraw 
• LibreOffice 
• Reflection 
• SolidWorks 
• WordPerfect 
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 VB با VBA انیتفاوت م 1-17#

VB ای Visual Basic و VBA ای Visual Basic for Applications 
 هر .زبان هستند کی  ی سی در همه اهداف برنامه نو بای برنامه ها، تقر یبرا

 اما گرفته شده اند؛ Basic به نام ی اصل ی س یزبان برنامه نو کیدو از 
 مانند)  کند ی کار م زبانی برنامه م کیدر  VBA همان طور که گفته شد

Word ای Excel) تواند مانند ی و نم VB به طور مستقل کار کند. 

VBA کیسیب ژوالیو شگریرا یدر و (VBE ای Visual Basic Editor) 
،  Microsoft Office (Word،Excel طیمح در .نوشته شده است

PowerPoint، Access ای Outlook ) دادن  فشار با دیتوان ی م Alt + 
F11 طرف   از .دیکن دایپ ی دسترس  شگری را یو نیخود به ا دیصفحه کل  یرو

 VB از دیتوان ی م  شما .نوشته شده است Visual Studio در VB گرید
 .دیاستفاده کن( ت اس VB.Net ای VBA هیشب اریبس یکه از نظر نحو 6.0)
 ژوالیو است که نیا VBA با VB زبان یتفاوت ها نی از مهم تر ی کی
  در .شود لی ( مستقل کامپایی)اجرا exe لیفا کیتواند به   ی م کیسیب

اجرا به برنامه  یتوانند و برا ی نم  VBA یا و ماژول هاکه فرم ه ی حال
 .دارند ازیخود ن زبانیم
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 (Ruby) یروب یسی زبان برنامه نو 18#

 

به   ازیشده )بدون ن ریتفس ای interpreted ی س یزبان برنامه نو کی  ی روب
در   general-purpose زبان نیا  .اجرا( و سطح باال است یبرا لیکامپا

 Yukihiro) ماتسوموتو رویه ی وکیتوسط  1990اواسط دهه  
Matsumoto)  یدارا ی روب .است افتهیو توسعه  ی در ژاپن طراح 

Dynamic Typing است و از Garbage Collection نحو   نی به بهتر
از  ی س یمختلف برنامه نو یالگو نی از چند نیهمچن .کند ی استفاده م 
 .کند ی م ی بانیپشت  یگرا و عملکرد یش ،ی ا هیرو ی س یدل برنامه نوجمله، م

برنامه   یزبان ها ریتحت تاث ی روب  ،ی گفته طراح و توسعه دهنده روب  به
 :شده است  ی طراح ریز ی س ینو

 (Perl) پرل •
 (Smalltalk) اسمالتاک •
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 (Eiffel) فلیا •
 (Ada) آدا •
• BASIC 
 (Lisp) سپیل •

توان  ی اطالعات و کد م تیهر ب به .است ی ش کی  زیهمه چ ،ی روب در
  ی س یزبان برنامه نو نیچه ا اگر .خاص خود را داد یها و عملکردها ی ژگ یو

 از .است دهیچیپ اریبس یبدنه ا یساده است؛ اما دارا یاز نظر ظاهر 
Ruby تحت وب و علم   یدر برنامه ها ژهی به و یگسترده ا یها  نهیدر زم

 .شود ی داده استفاده م

 زبان ها رینسبت به سا Ruby زبان یایمزا 1-18#

• Ruby  در   ی سخت  نیقوان نیاست؛ بنابرا ایپو  ی س یزبان برنامه نو کی
  کینزد یگفتار  یبه زبان ها اریندارد و بس ی س یمورد نحوه کدنو

 .است
تحت    یبرنامه ها ع ی ساده و سر جادیاجازه ا Ruby از اهداف  ی کی •

نسبت به  یکمتر  اریکار خسته کننده بس لیدل ن یهم به .وب است
 .دارد گر ید ی س یبرنامه نو یاز زبان ها یار یبس

 .دهد  ی را ارائه م یو قدرتمند  فیکوچک، ظر یکدها ی روب •
 ع ی اصالح و توز ،ی استفاده، کپ  نیست، عالوه بر اا گانیکامال را ی روب •

 .است گانیکامال را زیآن ن
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در دسترس  گرید یاستفاده در پروژه ها یبرا Ruby آن جا که از •
آن اعمال کرده   یالزم را رو رات یی توانند تغ ی م سانی نو برنامه است،

 کنند.  یکدگذار  تی و بدون احساس محدود


