
 شغل ؛ برنامه نویس

کاربردهای برنامه نویسی
الف( برنامه نویسی دسکتاپ6

اين برنامه نويسی برنامه هايی توليد می کند 
که برای اجرا روی رايانه هـای خانگی و اداری 
مناسب هستند؛ مـانند انـواع خودکارسازی ها 
)اتوماسيـون ها( و نـرم افزارهـای حسابـداری، 
و  شرکت ها  مشتری.  با  ارتباط  و  انبارداری 
مؤسسه ها مشتريان پروپاقرص برنامه نويسان 

دسکتاپ   هستند.
ب( برنامه نویسی تلفن همراه

بشر به جـايی رسيده است که مـی خواهد 
فنـاوری را در همه حـال در اختيار داشته 
»رايـانة  مثل  ابـزارهايی  از  استفاده  باشد. 
کتابی« )تبلت(، تلفن همـراه و »ابـزارک ها« 
)گجت ها( 7ی پوشيدنی و توسعة امکانات آن ها 
به برنامه نويسی با زبان های متفاوت نياز دارد و 
اين موضوع اهميت کار در حوزة برنامه نويسی 

روزگاری نه چندان دور، شغل های مرتبط با رايانه به مهندسی نرم افزار و مهندسی سخت افزار منحصر بود. 
رفته رفته شبکه هم به اين رشته ها اضافه شد و به جايی رسيديم که رشته ها و شغل های مربوط به رايانه را 
ديگر نمی توان شمارش کرد. فقط در نظر داشته باشيد که ورود به هر زبان برنامه نويسی شما را به يک 
دنيای متفاوت وارد می کند که در مواردی می توان سال ها آن را به تنهايی ادامه داد و از آن درآمد کسب 
کرد. نمونة بارز آن، زبان های برنامه نويسی مانند »C« و »جاوا«1 هستند که با وجود سن و قدمت باال، 
همچنان تقاضای بسياری برای کار برای آن ها وجود دارد. برای ورود به دنيای برنامه نويسی هم 
بايد زود دست به کار شويد. هر چه زودتر آموزش ببينيد، سريع تر می توانيد به موفقيت و کسب 

درآمد برسيد.
برای آغاز يادگيری برنامه نويسی ابتدا بايد زبان انگليسی را خوب ياد بگيريد. سپس تصميم 

بگيريد که می خواهيد در چه حوزه يا زبان برنامه نويسی متبحر شويد.
همان طور که می دانيد، رايانه ها تنها به زبان »صفر و يک« )باينری2( صحبت می کنند و زبان 
ديگری را متوجه نمی شوند. ابتدا برای برقراری ارتباط با ماشين ها سعی شد به زبان خود آن ها، يعنی 
زبانی که به زبان صفر و يک نزديک تر است، صحبت کنيم. به اين نوع زبان ها که به صورت مستقيم با 
پردازنده در ارتباط هستند، در اصطالح، زبان های »سطح پايين«3 گفته می شود. از جملة اين زبان ها می توان 
به »اسمبلی« اشاره کرد. اما يادگيری و تسلط به اين زبان ها برای برنامه نويسان فوق العاده سخت بود. بنابراين 
متخصصان تصميم گرفتند زبان هايی بسازند که به زبان انسان ها نزديک تر باشد. در اصطالح به اين زبان ها، 

زبان های »سطح باال«4 می گويند که زبان های C، جاوا و »جاوا اسکريپت«  از آن جمله اند.

را بيشتر می کند.
حاال برای اندرويد که 80 درصد دارندگان تلفن همراه از آن استفاده می کنند برنامه 

بنويسيم؟!
ج( برنامه نویسی بازی و بازی سازی

ساخت بازی های رايانه ای صنعتی پول ساز و جذاب است که اين روزها در کشور خودمان 
هم طرف داران بسياری دارد. اين رشته تلفيقی است از  سامانة عامل )سيستم عامل(، معماری 
رايانه، گرافيک رايانه ای، هوش مصنوعی، پايگاه داده، شبکه و ... شايد در اوايل کار نتوانيد تمامی 
اين مباحث را ياد بگيريد، ولی نااميد نشويد. قرار نيست همه چيز را همه بلد باشند. همة ما به 

مرور و با چندين سال کار و مطالعه توانايی هايمان را ارزشمندتر می کنيم.
د( برنامه نویسی وب

از طراحی يک وبگاه )وب سايت( ساده تا برنامه های تحت وب و هر آنچه در محيط اينترنت 
می بينيد، در حوزة اين برنامه نويسی است. هر شرکت و مؤسسه ای حداقل به يک وبگاه نياز دارد 
و می خواهد خدمات خود را از طريق اينترنت ارائه کند. پس حضور يا ارتباط با يک برنامه نويس 
در هر شرکت ضروری است. از سوی ديگر، دنيای کنونی و دولت ها نيز به سوی حذف کاغذ 

می روند. پس برنامه نويسی وب آيندة بسيار درخشانی دارد.
بايد »جاوا اسکريپت«، »سی اس اس« و  برويد،  برنامه نويسی وب  اگر می خواهيد سراغ 

»اچ تی ام ال« را به خوبی ياد بگيريد.

ك
روي

صف
نی

گی
د چ

سعی
14

01
ن 

ردی
رو

- ف
  7

ره 
ام

ش

34 



آشنایی با زبان های برنامه نویسی
پایتون8

زبان برنامه نويسی پايتون را می توان آسان ترين و پرکاربردترين زبان برنامه نويسی دانست. 
زبانی همه منظوره که از آن می توان برای »تحليل داده«9 و طراحی وبگاه تا ساخت بازی های 

رايانه ای استفاده کرد.
پايتون يک زبان برنامه نويسی برای توسعة نرم افزارهای وب و نرم افزارهای کاربردی، از 
جمله اپليکيشن های تلفن همراه محسوب می شود که يادگيری آن آسان و ابزارهای کاربردی 
آن به رايگان در دسترس است. اين موضوع موجب می شود که زبان برنامه نويسی پايتون 
تقريباً برای همة افراد در دسترس و قابل استفاده باشد. افرادی که زمان کافی را به يادگيری 

زبان برنامه نويسی پايتون تخصيص دهند، می توانند برنامه های جالبی با اين زبان خلق کنند.

جاوا10
جاوا يک زبان برنامه نويسی چندمنظوره است. گذشته از پياده سازی برنامه های کاربردی 
برای اجرا در رايانه و تلفن همراه هوشمند، بسياری از وبگاه ها، از امکانات موجود در جاوا، برای 
پياده سازی ساختار ديناميکی استفاده کرده اند. همچنين شما می توانيد با استفاده از آن برای 

سامانه هاي عامل های متفاوت، مانند ويندوز، 
 ... و  وب  اندرويد،  او اس ايکس،  لينوکس، 
برنامه نويسی کنيد. در حقيقت يک بار برنامة  
خود را بنويسيد و همه جا از آن استفاده کنيد.

جاوا اسکریپت11
کاماًل  جاوا  با  اسکريپت  جاوا  اينکه  اول 
متفاوت است و برای راحتی کار JS نوشته 
می شود. همان طور که از نامش پيداست & يک 
زبان اسکريپت نويسی به حساب می آيد. از اين 
زبان می توان برای برنامه نويسی صفحه های وب، 
برنامه هاي کاربردي )اپليکيشن های( تلفن همراه، 
بازی و برنامه هاي کاربردي) اپليکيشن های( 
دسکتاپ استفاده کرد. بنابراين می توان اين گونه 
بـرداشت کـرد کـه زبان بـرنامه نويسی جـاوا 

اسکريپت، يک زبان همه فن حريف است.
همان طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، 
طراحان صفحه های اينترنت بايد زبان جاوا 
اسکريپت را در کنار اچ تی ام ال و سی اس اس 

فرابگيرند.

 

اگر به برنامه نويسی عالقه داريد يا می خواهيد 
آن را به صورت حرفه ای دنبال کنيد، ادامة اين 

مطلب را در شمارة آينده بخوانيد.

اندازه شرکت 
ميکرو
کوچك
متوسط
بزرگ

درصد شرکت های استفاده کننده از هر زبان برنامه نويسى

SQL

R

ScaLa

Java

Python

Go

c++

c#

JavaScRiPt

Swift

Ruby

htML

PhP

(Cohort) هم گروهى %
0/0 0/2 0/4 0/6 0/8 1/0

نقش های کاری توسعه دهندگان پايتون
تحليلگر/ دانشمند داده

مهندس/ نرم افزار
توسعه دهنده نرم افزار/ برنامه کاربردی

مدير (ساير)
مهندس (ساير)

مدير توسعه
پشتيبان فنى

مهندس دواپس
توسعه دهنده وب (فول استك)

مدير سيستم
تحليلگر امنيت

مربى
مسئول تضمين کيفيت

توسعه دهنده نرم افزار (نرم افزارهای سيستمى/ توکار)
مدير It/ تأسيسات

مهندس (سخت افزار)
تحليل گر کسب وکار

تحليل گر سيستم
توسعه دهنده وب (بك اند)

مهندس شبکه
0 20 40 60 80 100 120 140

تعداد پاسخ دهندگان

Node.JS :17/3

ANgulArJS :17/8

C++ :19/7

C :15/5

PythoN :24/9

PhP :25/9

C# :30/6
JAvA :36/5

SQl :49/2

JAvASCrIPt :55

پی.نوشت.ها:
1. Java
2. Binary
3. Low Level
4. High Level
5. Java Script

6. Desktop
7. Gadgets
8. Python
9. Data Analysis
10. Java
11. Java Script
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