
 پایتون برای چه کاربردهایی مناسب نیست؟

 

پایتون در سال های اخیر به یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی تبدیل شده است. 

پایتون را به زبان کدنویسی مطلوب برای افراد تازه کار تبدیل کرده  ،سینتکس شفاف و خوانایی باال

 را تا حدودی ضروری دانست.  کارایی این زبان به قدری زیاد است که می توان یادگیری آناست. 

چه کسانی نباید سراغ پایتون بروند؟ در چه با این وجود سوالی که وجود دارد این است که 

 مواردی صرف زمان و هزینه برای یاد گرفتن و یا کار با این زبان اشتباه است؟

 رایی دارد؟پایتون در چه مواردی کا

از  یادگیری ماشین است. بسیاری اصلیبه طور خالصه بگوییم پایتون در حال تبدیل شدن به زبان 

 های آموزشی هدور با استفاده از این زبان نوشته شده اند و ادگیری ماشینی های الگوریتم

 در اولویت قرار داده اند. مدتهاست پایتون را در کالس درس 

ین ا رواجعالوه بر این تعداد زیاد شرکت های بزرگی که به استفاده از پایتون روی آورده اند باعث 

ر برسد به نظ ابزار همه کارهبیه یک شاید پایتون شاست. آینده متعلق به این زبان شده که  نگرش

 ت. چندان کار درستی نیسآن  استفاده ازکه در ادامه ذکر شده اند، اما در برخی موارد 

 زمانی که می خواهید توسعه دهنده وب شوید!. ۱

ی بهتر های در مقیاس بزرگ را دارد اما گزینهپایتون تمام ابزارها و تواناهایی الزم برای توسعه وب 

 ای وبهسایتی است که روی یکی از فریمورک گترین رهم در دسترس هستند. اینستاگرام بز

. نیستآن  اما این دستاورد چندان درخشانی برای سازندگان تون به عنوان جانگو اجرا می شودپای

 د:ان اینستاگرام در این باره می گوی، از مهندس«زکون لی»

برای جلوگیری از آن زمان طر سادگی انتخاب کردیم اما از ما در مراحل اول پایتون را به خا

 یم. ه ازیادی شد شدن پلتفرم مجبور به انجام کارها و ترفندهایپیچیده 



مد آجانگو فریمورکی قوی و کار چونمشکل این نیست که جانگو از پس انجام کارها برنمی آید 

 اسکریپت هنوز هم در حالی که جاواآن  ل این است که چرا باید جانگو را یاد گرفتااست. بلکه سو

 ن اصلی حوزه وب است. زبا

آن  یبو دیگر موارد بک اند نظیر رو جانگوبا  Vue.jsری اکت و  مثلهای جاوااسکریپت  فریمورک

از انجا که هر دو مورد زبان های مبتنی بر جاوا محبوبیت باالیی دارند. ریلز سازگاری داشته و 

رفت؟ با  Node.jsاسکریپت بوده و کارایی قابل توجهی دارند چرا باید سراغ موارد دیگری نظیر 

محصول اسکریپت نه تنها کار کدنویس راحت تر می شود بلکه  استفاده از چارچوب های جاوا

 نهایی هم یکپارچگی بیشتری خواهد داشت. 

ن آ اسکریپت زبان فوق العاده و بی نقصی است چرا که بسیاری با ا این نیست که جاوامنظور م

یپت سکرا جاواتوسعه وب را دارید، بهترین انتخاب با این حال اگر قصد یادگیری  ؛موافق نیستند

 است. 

 شوید!  gameزمانی که می خواهید برنامه نویس . ۲

جواب این سوال جود ندارد؟  ویی در پایتونیآیا کتابخانه قدرتمندی برای ایجاد بازی های وید

با استفاده از همین زبان طراحی شوترها جمله برخی بازی های فوق العاده و از  مثبت است چرا که

به زبان پایتون  آماده های ماژول و ها اسکریپت از ای مجموعه Pygame برای مثال شده اند.

 قابل مختلف های فرم پلت روی بر و شده ایجاد کامپیوتری های بازی طراحی منظور به که است

  اجراست.

بانی به دنبال زرا دارند  برنامه نویسی بازیبسیاری از افرادی که قصد فعالیت در حوزه با این وجود 

کار با پلتفرمی قدرتمند، مجهز به ویرایشگر و ابزارهای توسعه آنها  هدفبا کارایی باالتر هستند. 

تا گیم های بزرگ و جریان ساز را داشته  توسعه بازی از یک ایده کوچککارامد است که پتانسیل 

 باشد.

توانایی ارائه چنین قابلیت هایی را  Unrealو  یونیتیاما برخالف موتورهای بازی سازی پایتون 

 ندارد.



 را فرا بگیرید #C زبانیونیتی کار با برای 

کمک  صورت می گیرد و تعداد زیادی کتابخانه هم برای #C زبان برنامه نویسی در یونیتی بر پایه

به توسعه بازی در دسترس قرار دارد. ویرایشگر یونیتی ابزار قدرتمندی است که امکان پیاده سازی 

را ممکن ساخته و به تازه کارها اجازه می دهد هرچه سریعتر اولین بازی خود را  سریع مفاهیم

 Escapeن به از این موتور ساخته شده اند می توا استفادهتوسعه دهند. از میان بازی هایی که با 

From Tarkov .اشاره کرد 

 

 را فرا بگیرید ++Cزبان  Unrealبرای کار با 

 منابع آنالینساده ای نیست با این حال  ن کاریچند ++Cاغلب افراد بر این باورند که یادگیری 

هم ابزارهای قابل توجهی  Unrealوب سایت رسمی  .زیادی برای تازه کارها در دسترس قرار دارد

 را برای آموزش این زبان ارائه کرده است. 

امکان کافی است بدانید بازی فوق العاده موفق فورتنایت که  Unrealبرای اثبات کارایی موتور  

 را دارد، با استفاده از همین موتور طراحی شده است.  وی پلتفرم های مختلفاجرا ر

و فریم ریت باال از طریق پایتون وجود  1080pتنایت با رزولوشن رتوسعه بازی های شبیه فو

 است سراغ زبان های دیگری بروند. ندارد. بنابرین افرادی که به دنبال توسعه بازی هستند بهتر

 

 کار کنید! ای سطح پایینبا سیستم هزمانی که می خواهید . ۳

را بهترین زبان برای کار  هرچند انجمن های رباتیک آماتور به پایتون عالقه دارند اما نمی توان آن

 ورد. و نهفته به شمار آ با سیستم های سطح پایین

 سیستم های نهفته



ال های اخیر تا حدودی ناممکن شده اما می توان با هرچند تعریف دقیق سیستم نهفته در س

اه دستگ در این دسته قرار می گیرند اما آردوینواطمینان گفت که بوردهای توسعه کوچک نظیر 

می  سیستم نهفته به شمار نرزبری پای یا دیگر کامپیوترهای تک بورد معموال مثلهای پیچیده تر 

 روند.

 ثالمبرای در محدودیت حافظه و زمان بندی نهفته است.  مشکل اصلی پایتون با این سیستم ها

ما ا بیتی بکار رفته در سخت افزارهای نهفته باید به دقت مدیریت شود ۸حافظه محدود یک چیپ 

ده نسخه سا آردوینو ویژه مناسب باشد. به همین خاطر زبانآن  این کاری نیست که پایتون برای

 چیزی است که فکرش را می کنید. آن  مراتب آسان تر ازبه آن  نیاد گرفت کهاست  ++C/Cای از 

به عنوان  ++C و C. هرچندممکن است گاهی خطرناک هم باشد بودنقدرتمند  علی رغم Cزبان 

اما توانایی دسترسی به پردازش های سطح پایین را  روند سطح باال به شمار میآن  زیر مجموعه

حاصل نخستین برگردان کدهای ماشین به شکل قابل درک برای  Cهم دارند. فراموش نکنید که 

 انسان است. 

 سرعت و دقت

C تم های سطح پایین، امکان دستیابی به سرعت باال را میسر سبه لطف توانایی باال در مدیریت سی

ای بی فایده ای است که هخام محسوب شده و عاری از سربار یا مجموعه  ،می سازد. این زبان

ر نشت حافظه هم ظیالبته این موارد گاهی به مشکالت خطرناکی نسرعت را کاهش می دهند. 

در زمینه سرعت و زمانبندی به سادگی عبور آن  . با این حال نمی توان از مزایایمنجر می شود

 کرد. 

درایورهای دستگاه ها یا تمام افرادی که در پی ورود به حوزه برنامه نویسی سخت افزار، توسعه 

برای  VSTsآیا تا به حال با را نادیده بگیرند.  Cکدنویسی کرنل هستند نباید قابلیت های زبان 

می توانید ابزارهایی نظیر این را  ++Cتال کار کرده اید؟ با استفاده از یتولید موزیک های دیج

 مطابق نیازهای خودتان طراحی کنید.

 رید؟. آیا به پایتون نیاز دا۴



با  ری و کار کردنیادگیبه زبان کدنویسی دیگری تسلط پیدا کرده اید، چرا به دنبال  قبالاگر 

 پایتون هستید؟

به صورت حضوری یا انالین ثبت نام کرده اید،  اگر قبال در دوره برنامه نویسی زبانی به جز پایتون

گرفتن نخستین زبان برنامه نویسی با اصول و مفاهیم  دنبال کنید. شما با فرا بهتر است همان را

 به معنی سرو کله زدن با یکو رفتن به سراغ پایتون آن  اولیه این حوزه آشنا می شنوید اما تغییر

 را کاهش خواهد داد. تان سینتکس جدید است و سرعت پیشرفت

 روع کرده اند. با توجه بهشآن  بسیاری از بهترین کدنویس های پایتون کارشان را با زبانی به جز

تن زبان بعد از فراگرفترجیح داده اند که سینتکس شفاف و خوانایی باالیی که پایتون دارد بسیاری 

 . بیایندآن  های دیگر سراغ

 

 شاید پایتون برای شما هم گزینه مطلوبی باشد

 دشوار تبدیل شده به کاریآنها  امه نویسی آنقدر زیاد است که انتخاب از میاننتعداد زبان های بر

از این زبان ها در تمامی حوزه ها بهترین گزینه به شمار نمی  یک است. واقعیت این است که هیچ

بنابرین اگر قصد فعالیت در زمینه های کارایی بیشتری دارند. رود و هر کدام در زمینه ای خاص 

 .یادگیری پایتون را از همین حاال شروع کنیدمذکور را ندارید بد نیست 


