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 01آموزش برنامه نویسی سویفت در ویندوز 

 

ی را توجه بسیارآن  های برنامه نویسی است که کارایی امروزه سویفت یکی از پرطرفدارترین زبان

ز بازار را به خود بخش بزرگی ا iOSو   OS Xبه خود جلب کرده است. سیستم عامل های 

افرادی که به غوطه ور شدن در برای  iOSفراگیری توسعه اپلیکیشن های اختصاص داده اند. 

عالقه ای ندارند، راهکار مناسبی به نظر می رسد، گرچه دالیل بسیار  Cجزئیات زبان شی گرای 

 وجود دارد. Cزیادی برای فراگیری 

و  نیادگیری زبان های جدید مثل پایتو اگر تازه قصد وارد شدن به دنیای برنامه نویسی را دارید،

گیرد که عاری از نیز در دسته زبان هایی قرار می  مراه دارد. سویفتروبی مزایای زیادی به ه

 و چالش برانگیز برای نوآموزان هستند. دردسرساز مسائل 

 طشود ممکن است با استفاده از برنامه های مرتبازآنجایی که سویفت زبان بومی اپل محسوب می 

ین با ا نیز وجود ندارد.آن  برای مستقیمیروش ندوز آشنایی نداشته باشید و در واقع یدر وآن  به

 یر ممکن بودن برنامه نویسی سویفت در ونیدوز نیست.حال این مساله به معنی غ

وز در ویندآن  این مقاله راهنمایی برای چگونگی ایجاد یک برنامه سویفت ساده، کامپایل و اجرای

 ست. 01

 

 سویفت چیست؟

اپل و بر مبنای زبان هایی از قبیل راست، هسکل،  سویفت یک زبان برنامه نویسی است که توسط

C  ،شی گراC  ،شارپCLU بود. «کریس التنر»آن  و غیره توسعه یافته اما بانی اصلی 

صورت عمومی منتشر شد و در همین  به 4102سال سویفت زبان نسبتا جدیدی است که در 

 TIOBEرتبه بندی زبان های برنامه نویسی صورت گرفته است. آن  دت کوتاه استقبال زیادی ازم
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نسبت به دیگر آن  قرار داد که نشان دهنده رشد سریع 00سویفت را در جایگاه  4102در سال 

 زبان ها است.

 

 

هستید، سویفت گزینه مطلوب   iOSیا   OS Xبرنامه نویسی برای دنبال مخلص کالم اگر به  

 شماست. 

 

 شروع کار با سویفت در ویندوز

د از منظور می توانی نیاز دارید و بدیننوشتن یا اصالح کد پیش از هر چیز به یک ویرایشگر برای 

راحت تر هستید استفاده کنید. در این زمینه ویرایشگر خاصی با قابلیت های آن  که با IDEهر 

 فوق العاده وجود ندارد و انتخاب ویرایشگر اغلب بر اساس اولویت های فردی صورت می گیرد. 
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استفاده شده چرا که رایگان، ساده و قابل توسعه است. این برنامه  ++Notepadدر این راهنما از 

 را دانلود کرده و باز کنید تا به سراغ مراحل بعدی برویم.

 

 

 

 سویفت به شما سالم می کند

مان ویندوز اجرا ربرنامه ساده ای را توسعه دهیم که در خط فداریم زمایشی قصد آدر این پروژه 

را روی صفحه نمایش داده و براساس پاسخ ورودی « نام شما چیست؟»شود. در این برنامه سوال 

 نمایش می دهیم. ،متنی را روی صفحه

print("What is your name?") 

باید روشی را برای ، ش داده می شود. پس از نمایش سوالاین سوال به محض باز شدن نمای

استفاده کرده و پاسخ را در قالب   ()readlineاز روشمنظور دریافت پاسخ فراهم کنیم. بدین 

 ذخیره می کنیم. responseیک متغیر به نام 

var response = readLine() 

اگر با زبان های دیگری آشنایی داشته باشید باید متوجه تفاوت های موجود شده باشید. اوال ما 

ذخیره متغیر ان یک رشته در قالب یک را بدون نیاز به معرفی به عنو readLineی از دداده ورو

شارپ عدم نیاز به نقطه ویرگولدر پایان هر خط است، که  Cتفاوت دیگر سویفت با جاوا یا  .ردیمک

 در این زمینه به پایتون شباهت دارد.
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ی زورآبرای مثال در قالب کنیم، استفاده  ورودی به عنوان متغیر باید از آن پس از ذخیره اطالعات

 :عالی آن را برای کاربر نمایش می دهیمیک روز 

print("Hello \(response!), I hope you are having a great day!") 

جای استفاده از عملگر + خارج از  هدارد. ب یوت هایا زبان های دیگر تفادستور نمایش داده نیز ب

قول استفاده می کنیم. در بین عالمت های نقل  \نقل قول ها برای نمایش متغیر، از )نام متغیر(

ویژگی دیگر این زبان استفاده از متغیرهای انتخابی است. درک این متغیرها در نگاه اول سخت به 

 به همراه دارند.ی رسد اما کارایی بیشتری را نظر م

متغیر انتخابی گونه ای متغیر است که می توان یک مقادیر معین را به آن نسبت داد و در غیر این 

آن تهی خواهد بود. درج عالمت ؟ پس از یک نوع متغیر نشان دهنده انتخابی بودن  صورت مقدار

 آن و عالمت ! نشان دهنده غیر انتخابی بودن آن است.

را  !در این پروژه ساده مقادیر را همانطور که هستند نمایش می دهیم، بدین منظور یک عالمت 

 این متغیر، انتخابی نیست. اضافه کرده و نشان می دهیم ک responseپس از متغیر 

 پس از پایان این مرحله کد شما باید به صورت زیر باشد:
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 Swiftگزینه  Save As Typeشده و از منوی  Save Asفایل وارد منوی برای ذخیره کد از 

file را انتخاب کنید. اگر در این منو Swift file   ،را مشاهده نکردیدAll files  را انتخاب کرده و

 تغیر دهید. swift.فرمت فایل را به 

 

 01کامپایل سویفت در ویندوز 

پس از نوشتن کدهای برنامه باید آن را کامپایل کرده و اجرا کنیم. گرچه راه مستقیمی برای 

هان »را میسر ساخت.  اجرای سویفت در ویندوز وجود ندارد اما با چند مرحله اضافه می توان آن

 را از نآ نام دارد و می توانید «ندوزسویفت برای وی»را طراحی کرده که  لریکامپای «ینسنگ ج

 گیت هاب دانلود کنید. 

 پس از نصب واجرای برنامه با واسط کاربری زیر مواجه می شوید:
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کلیک کرده و فایل ذخیره شده در مرحله قبل را انتخاب کنید. روی  Select file روی

Compile ه و چند لحظه منتظر بمانید. برای کدی به این سادگی این زمان تقریبا کلیک کرد

 صفر است اما بسته به پیچیدگی کدها طوالنی تر خواهد شد.

میز بودن کامپایل آمبنی بر موفقیت   Successfully compiledپس از این مرحله پیغام 

و اشتباهات موجود را رفع حل قبلی رفته انمایش داده می شود. در غیر این صورت باید سراغ مر

کلیک کنید تا برنامه اجرا شود. این برنامه در خط فرمان  Runکنید. پس از کامپایل کد روی 

 ویندوز اجرا شده و ظاهری مشابه تصویر زیر دارد:

 

 

برنامه کامپایل شده حتی اگر اپلیکیشن باز باشد به تنهایی اجرا  exe.شایان ذکر است که فایل 

 ن منظور باید از برنامه سویفت برای ویندوز کمک بگیرید.نخواهد شد و بدی

 

 شروعی ساده

طراحی نشده، تنها راه کار با آن در حال حاضر ماشین  01از آنجایی که سویفت برای ویندزو  

مجازی است که علی رغم محدودیت های آن بهترین راه برای کسانی است که به دنبال آشنایی با 

 تجربه آن در ویندوز هستند.دستورات زبان سویفت و 

 


