
 

 راهنمای جامع زبان برنامه نویسی پایتون

 

با گسترش تعداد کاربران پایتون در سال های اخیر افراد بسیاری به استفاده از این زبان عالقمند شده و به دنبال 

یادگیری و تسلط بر آن هستند. اگر شما هم جزو این افراد باشید احتماال سواالتی در ذهنتان شکل گرفته و به 

 .همین خاطر تصمیم گرفته ایم پاسخ رایج ترین سواالت مربوط به پایتون را در یک مطلب گردآوری کنیم

در این مقاله پاسخ دامنه گسترده ای از سواالت راجع به پایتون از تعریف ابتدایی آن گرفته تا الزامات شروع 

 .برنامه نویسی و کاربردهای آن ارائه شده اند

 پایتون چیست؟

از طریق  (py.) یک زبان برنامه نویسی کامپایلی و در عین حال تفسیری است. فایل های منبع این زبان پایتون 

تبدیل می شوند. پس از این مراحل می توان آنها را به صورت  (pyc.) کامپایلر اجرا شده و به فایل های کد بیتی

 .بالدرنگ از طریق مفسر اجرا کرد

زبان سطح باال تبدیل می سازد، به عبارت دیگر برای تولید اپلیکیشن با استفاده این قابلیت ها پایتون را به یک 

پایتون روی  از این برنامه نسبت به زبان های سطح پایین به کدهای کمتری نیاز دارید و همچنین کدهای

 .شوند اجرا می بسیاری از پلتفرم ها

ینتکس های فشرده تر، انعطاف پذیری در سطح باال بودن پایتون مزایایی نظیر خوانایی بیشتر کدها، س

ساختاربندی کد و چرخه توسعه سریعتر را به ارمغان می آورد. البته این مساله به قیمت سرعت اجرای کندتر و 

 .دسترسی محدودتر به فراخوانی های سطح سیستم تمام شده است

 چرا پایتون را یاد بگیریم؟

که به لطف تعهد توسعه دهندگان آن به سادگی ، این زبان به یکی بهترین دلیل برای یادگیری پایتون این است 

از ساده ترین گزینه های موجود برنامه نویسی مبدل شده است. یکی از اصول اساسی پایتون لذت بخش کردن 

فرایند پیچیده برنامه نویسی تا حد ممکن است. خالصه بگوییم پایتون برخالف بسیاری از زبان های دیگر مفرح 

 .است

یکی از چهار زبان محبوب بوده است  ۸۱۰۲پایتون در اوایل سال  TIOBE بر اساس فهرست انجمن برنامه نویسی

 .در این لیست باالتر از زبان های محبوبی مثل روبی و جاوا اسکریپت قرار دارد



 قاضای باال برایاز دیگر دالیل یادگیری این زبان می توان به راهنماهای بسیار زیاد آن، چرخه توسعه سریع و ت

 .استخدام برنامه نویس های مسلط به پایتون در بازار اشاره کرد

 پایتون چه کاربردهایی دارد؟

این زبان نه تنها مفرح و جالب است بلکه کاربردهای بسیار زیادی هم دارد تا حدی که می توان با تکیه بر آن 

 .انواع اسکریپت ها و نرم افزارها را توسعه داد

اصلی پایتون شامل توسعه وب، تحلیل داده، میکروکنترلرها، یادگیری ماشین، توسعه بازی، اسکریپت  کاربردهای

سریع نمونه های آزمایشی نرم افزارهایی است که نهایتا در زبان های دیگر پیاده سازی و تولید  یکاربردهای 

 .شوند

 آیا پایتون رایگان است؟

ن است.یکی از بهترین جنبه های پایتون انجمن محور بودن فرایند توسعه آن بله، این زبان کامال منبع باز و رایگا

)مکانی برای بحث  IRC است که عمدتا از طریق گیت هاب )پایگاهی برای بررسی کد منبع زبان و ارائه پچ ها( و

 .و تبادل نظر پیرامون باگ ها، ویژگی ها و دیگر موضوعات مربوط به پایتون( صورت می گیرد

 .را مطالعه کنید راهنمای توسعه پایتونا هم به مشارکت در این زمینه ها عالقه دارید اگر شم

 

 یادگیری پایتون چقدر طول می کشد؟

مثل هر زبان برنامه نویسی دیگری مدت یادگیری پایتون هم به مسائل مختلفی بستگی دارد. هرچه از تجربه و 

ایل بیشتری برای تسلط به این زبان برخوردار باشید، این زمان کوتاه تر خواهد بود. اما در حالت کلی یادگیری تم

 .پایتون نسبت به اغلب زبان های دیگر مدت کمتری طول خواهد کشید

راد فبا این فرض که هر روز زمانی را برای یادگیری و تمرین اختصاص دهید، درک مفاهیم اساسی پایتون برای ا

ماه  ۳ماه طول خواهد کشید. یک برنامه نویس مجرب طی  ۰۸تا  ۲ماه و تسلط بر آن بین  ۸تازه کار بین یک تا 

 .به پایتون مسلط خواهد شد

 کلیک نمایید.و ثبت نام آنالین  سماتک دوره پایتونبرای مشاهده سرفصل 

 

 پایتون چه تفاوت هایی وجود دارد؟ ۳و  ۸ بین نسخه های
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منتشر شد هنوز به محبوبیت چندانی دست پیدا نکرده بود. با افزایش تعداد  ۸۱۱۱در سال  ۸.۱زمانی که پایتون 

توسعه دهندگانی که به این زبان روی آوردند کمبودهای آن مشخص شد اما امکان رفع آنها بدون تغییرات 

 .اساسی وجود نداشت

ژگی ها و قابلیت های نه تنها این تغییرات پیاده سازی شدند بلکه وی ۸۱۱۲در سال  ۳.۱با انتشار پایتون 

جدیدی نیز در اختیار برنامه نویسان قرار گرفت. با این حال ناسازگاری بین این دو نسخه باعث شد توسعه 

دهندگان برای بهره مندی از مزایای نسخه جدید چاره ای جز ویرایش کدهای قبلی نداشته باشند اما برخی 

 .یمورک های محبوب به این کار تن ندادندکاربران از جمله توسعه دهندگان کتابخانه ها و فر

از توسعه فعال بهره می برد ۳های مختلف تقسیم شد. شاخه فعلیبا پشتیبانی ۳و ۸ در نتیجه پایتون به دو نسخه

 .روزرسانی های امنیتی و پچ های رفع باگ را دریافت می کندتنها به ۸ اما شاخه قدیمی

ه جدید روی آورده اند و ما هم استفاده از همین نسخه را به شما امروزه اغلب انجمن ها به استفاده از شاخ

 بروید که پروژه شما به کتابخانه یا فریمورک محدود به نسخه ۸ توصیه می کنیم. تنها زمانی باید به سراغ پایتون

 .متکی باشد ۸

 

 نصب پایتون در ویندوز چگونه است؟

 



 :آفیس ساده است installerنصب پایتون روی ویندوز به اندازه اجرای 

 را اجرا کنید installerکرده و را دانلود  ۳ پایتون .۰

را انتخاب کرده و سپس روی کلید  Add Python 3.x to PATH پس از نمایش فایل نصب حتما گزینه .۸

را نیز به شما توصیه  Install launcher for all users نصب کلیک کنید. عالوه بر این عالمت زدن گزینه

 .می کنیم

 .را تایید کنید UAC مجوز YES در مرحله بعد با کلیک روی .۳

 .منتظر پایان فرایند نصب بمانید .۴

را تایید کنید. در نهایت با  UAC مجوز YES در پایان محدودیت طول مسیر را غیرفعال کرده و با کلیک روی .۵

 .پنجره نصب را ببندید Close کلیک روی

 

 نصب پایتون روی مک چگونه است؟

با این حال نسخه آن معموال به روز نیست و از  است پایتون روی اغلب سیستم های مبتنی بر مک نصب شده

روزرسانی و دریافت وصله های امنیتی به هیچ وجه پروژه های مهم را روی این رو توصیه می کنیم پیش از بهاین

 .قبیل سیستم ها اجرا نکنید

امکان نصب نرم افزار از طریق  Homebrew ریت بسته به نامدر سیستم عامل مک با استفاده از ابزار مدی

 .را نصب کنید۳ ترمینال را خواهید داشت. با استفاده از همین ابزار می توانید آخرین نسخه پایتون

۰ Terminal.app را باز کنید. 

لید اینتر را دستور نصب آن را کپی کرده و پس از چسباندن در ترمینال ک Homebrew با مراجعه به سایت .۸

 .بفشارید. برای نصب دستورات اینستالر را دنبال کنید

  :با این دستور پایتون را نصب کنید .۳

1. brew install python 

 :در صورت مواجه با هر مشکلی با استفاده از دستور زیر آن را مجددا لینک کنید .۴

1. brew unlink python && brew link python 

 



 گونه است؟نصب پایتون در لینوکس چ

رائه ا نسخههای لینوکس همراه با پایتون از راه می رسند. در صورتی که این زبان از قبل روی  نسخهبسیاری از 

 :نصب کنیدن راآ جستجو کرده و دستورات نصب رانشده می توانید 

 :و نسخه های بعد ۰۱.۰۱اوبونتو در 

sudo apt update 

sudo apt install python3 

 :ی قدیمی تر اوبونتودر نسخه ها

sudo apt-get install software-properties-common 

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa 

 .روزرسانی کرده و سپس پایتون را نصب کنیدپس از اضافه شدن آن به

sudo apt-get update 

sudo apt-get install python3.7 

در سیستم های لینوکس  نسخهاوبونتو اشاره کردیم چرا که رایج ترین ما در اینجا به راهنمای نصب روی 

دسکتاپ است. متاسفانه مقاله مجال کافی برای پوشش همه توزیع های لینوکس را ندارد اما با یک جستجوی 

های دیگر می شوید و در واقع به همین خاطر لینوکس به  نسخهدر ساده در گوگل متوجه سهولت نصب پایتون 

 .ترین سیستم عامل برای برنامه نویسان تبدیل شده است بمحبو

 

 م؟یپیدا کن اطالعنصب شده چگونه از نسخه پایتون 

سمت قاگر از نصب پایتون روی سیستم مطمئن نیستید یا از نسخه آن اطالع ندارید کافی است دستور زیر را در 

command-line مل اجرا کنیداسیستم ع: 

python --version 

 :ها باید دستور زیر را اجرا کنید در برخی از سیستم عامل

python3 --version 

 

 پایتون چیست؟ IDE بهترین



سی می تواند تفاوت بین کدنوی ،یک ویرایشگر کد منسجم ،زبان برنامه نویسی دیگریهر حین کار با پایتون یا 

ن است ممک یک ویرایشگر قدرتمند پایتون ام پیچیده را تعیین کند. از نظر ممفرح یا درگیر شدن با کدهای دره

 .)محیط توسعه یکپارچه( اختصاصی برای پایتون باشد IDE ویرایشگری با چندین افزونه یا یک

مجموعه ابزاری است که امکان نگارش،  IDE ویرایشگر متن تنها روی کدی که می نویسید تمرکز می کند اما 

 .ازد( برنامه را برای شما میسر می سکامپایل )برگردان از متن به زبان کامپیوتری(، تست و عیب یابی )یا تصحیح

 را نمی دانید در مقاله زیر بخوانید: IDEاگر تفاوت ویرایشگر و 

.... 

IDEهای پایتون 

 

 

نامیده می شود. این محیط توسعه دو نسخه رایگان و  PyCharm پایتون قابل ذکر وجود دارد که IDE تنها یک

 .دالر برای هر ماه بپردازید ۹حرفه ای دارد که برای مورد دوم باید 

نسخه رایگان آن هم کامال نیازهای توسعه دهندگان را  نیازی به نگرانی در مود پرداخت هزینه نیست چرا که

و  ویرایش کد، عیب یابی گرافیکی ناوبری کد،برآورد کرده و ابزارهایی نظیر برجسته سازی هوشمند سینتکس، 

 .ن با کنترل ورژن نیز وجود داردآبررسی کدها را در اختیار کاربر قرار داده و امکان یکپارچه سازی 



نیز پشتیبانی پیشرفته برای توسعه وب کسب و کار محور را فراهم می کند که شامل  IDE نسخه حرفه ای این

 .پروفایل بندی کد، یکپارچه سازی با فریمورک وب، توسعه از راه دور و پشتیبانی از دیتابیس است

 

 ویرایشگرهای متن پایتون

 

 Sublime میان می توان به ویرایشگرهای متن بسیاری برای پایتون وجود دارد که از این IDE برخالف

Text, Atom و Geany being اشاره کرد اما بسیاری Visual Studio Code  را توصیه می کنند )این

 .ویرایشگر با ویژوال استودیو تفاوت دارد(

VS Code   یک ویرایشگر متنی منبع باز و میان پلتفرمی است که توسط مایکروسافت و برای افزایش کارایی و

دا کرده است. این ویرایشگر به صورت پیش فرض از قابلیت هایی نظیر برجسته سازی بهره وری توسعه پی

کد و همچنین یکپارچه سازی با کنترل ورژن پشتیبانی می کند. با این  اوبریسینتکس، عیب یابی، ویرایش و ن

 :از افزونه های زیر نشات می گیرد VS Code حال قدرت اصلی

 Python 

 MagicPython 



 Python DocString 

 Code Runner 

 Git History 

 های آنالین پایتونسته پو

 

 

اگر هنوز هم از اینکه پایتون زبانی مناسب شماست یا خیر مطمئن نیستید زحمت نصب نرم افزارهایی که 

( تعاملی shell)یک پوسته احتماال از آنها استفاده نخواهید کرد را به خودتان ندهید. در عوض بهتر است در 

 .ون لذت ببریدآنالین از پایت

سایتی است که امکان نگارش کد پایتون، اجرای آن و مشاهده نتیجه به صورت پوسته تعاملی آنالین اساسا وب

 .بالدرنگ را فراهم می کند

نمی رسند و تنها برای تست کد و  IDE توجه داشته باشید که این پوسته ها هرگز به گرد پای ویرایشگر متن یا

 .اشاره کرد این مواردی شوند. از پوسته های آنالین پایتون می توان به آزمایش پایتون توصیه م
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