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Python ای C++ ( پلاس پلاس یو س تونیپا یسیدو زبان برنامه نو نیب سهیمقا ) 

 

 مقدمه

یسی پایتون که به عنوان برترین زبان برنامه نویسی دنیا شناخته می شود ، جای خود را در بسیاری از پروژه ها باز زبان برنامه نو

 ++C  که تحت عنوان C کرده و برنامه نویسان را به سمت خود کشانده است. از طرف دیگر نسخه پیشرفته تر برنامه نویسی

می باشد ، به خاطر قدمت زیادی که دارد بیشتر روی آن کار شده و سورس  C شناخته می شود و دارای سطح بالاتری نسبت به

های آماده بیشتری در سطح اینترنت برایش وجود دارد. برای اینکه بتوانید یکی از این دو زبان را برای پروژه های خود انتخاب 

طابقت دهید. به همین علت در این مقاله به کنید، باید ویژگی های هر زبان را بسنجید و آن را با نیازمندی های پروژه خود م

 .بررسی همه جانبه این دو زبان برنامه نویسی، مقایسه ویژگی های هر یک و برتری هر کدام نسبت به دیگری خواهیم پرداخت
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 از نظر سرعت اجرا Python و ++C مقایسه 

معطوف می گردد.  Time )-( Real سیستم های بی درنگ زمانی که از سرعت اجرای کد صحبت می شود ذهن انسان به سمت

اجرا شود اما اجرای کدها به زبان برنامه نویسی  CPU می تواند مستقیم و بدون هیچ واسطه ای توسط ++C  زبان برنامه نویسی

س ( مدیریت می شود. علاوه بر این در نسخه رسمی منتشر پایتون توسط یک واسطه ای به نام سیستم عامل ) ویندوز یا لینوک

نوشته شده اند. همه این مسائل باعث شده است  ++C و C نامیده می شود ، هسته اصلی به زبان های CPython شده پایتون که

ل آمده ، کد نوشته با سخت افزار یکپارچه تر بوده و سرعت اجرای سریع تری داشته باشد. طبق آزمایش های به عم ++C  تا زبان

اجرا می شود. به شکل زیر توجه  Python برابر سریع تر از کد یکسان نوشته شده به زبان 011تا  01بین  ++C  شده به زبان

نوشته شده است  Python و++C  و در دو زبان Open CV کنید. در این شکل یک برنامه یکسان در شرایط یکسان با کتابخانه

ثانیه و  ۱٫۵۲بررسی قرار گرفته است. همانطور که مشاهده می کنید زمان اجرای کد سی پلاس پلاس  و زمان اجرای آن مورد

 .برابر سریعتر می باشد ۱۱ثانیه می باشد که حدود  ۱۱٫۷۴زمان اجرای کد پایتون 

 

https://electrovolt.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af/
https://electrovolt.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af/
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 از نظر مدیریت حافظه و متغیر ها Python و ++C مقایسه 

امکانات بیشتری برای به توسعه دهنده می دهد. این موضوع می تواند هم عیب و هم مزیت  ++C از نظر مدیریت حافظه ، زبان

که کامپایلر هیچ اعلان خطایی برای خالی نمودن حافظه مورد نیاز نخواهد محسوب شود. عیب هنگامی اتفاق می افتد  ++C برای

مدیریت حافظه به  Python پدید خواهد آمد. در حالی که در memory leak داد و در هنگام اجرای کد پدیده ای موسوم به

 .ل می گرددصورت اتوماتیک توسط خود پایتون انجام می شود و کلیه امور بدون دخالت برنامه نویس کنتر

به صراحت در هنگام تعریف یک متغیر بیان می شوند و در هنگام کامپایل شدن بررسی  ++C علاوه بر این نوع متغیر ها در زبان

می شوند اما در پایتون آن ها با مقدار هایشان محدود و در زمان اجرا بررسی می شوند. بنابراین کار با انواع داده ای در زبان 

است. بی خطری و سادگی و عدم اعلان نوع متغیر ها به برنامه نویس کمک می کند تا سریع تر حرکت کنند. البته  پایتون ساده تر

قابل شناسایی هستند شناسایی کند.  ++C های منطقی را که توسط کامپایلر error به همین دلیل است که کامپایلر نمیتواند

 .می شود Python ار چیست. این کار باعث کند شدن سرعت اجرای برنامه هایزبان باید در هنگام اجرا متوجه شود نوع این مقد

 

  

 

 از نظر سادگی Python و ++C مقایسه

بوده و یادگیری آن بسیار سریع تر می باشد.  ++C بسیار ساده تر از زبان برنامه نویسی Syntax زبان برنامه نویسی پایتون از نظر

ا یادگیری آن برای انسان ساده تر می باشد. شکل زیر علاوه بر این زبان برنامه نویسی پایتون به زبان انسان نزدیک تر بوده و لذ

 .را نشان می دهد Python و ++C یک تابع در
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 از نظر پیچیدگی و زمان توسعه Python و ++C مقایسه

پنج تا ده  python است. به طور معمول یک کد در Python به نسبت پیچیده تر از ++C از نظر پیچیدگی زبان میتوان گفت

می تواند برنامه ای را در  python که یک برنامه نویس می باشد. شواهد نشان می دهد ++C برابر کوتاه تر از معادل همان کد در

 ! نمی توانند در یک سال به انجام برسانند ++C برنامه نویس 2دو ماه تمام کند چیزی که 
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 MultiThreading از نظر Python و ++C مقایسه

thread  ها حلقه های کوچکی هستند که یک وظیفه مشخصی را انجام می دهد. هنگامی که یک برنامه دارای چند Thread 

 ای چند وظیفه اییا چند وظیفه گفته می شود. زبان پایتون به سختی و با ضعف از برنامه ه multithread باشد به آن

(multithreading )  پشتیبانی می کند، معماری این زبان به عملگر های ویژه ای برای کاملا بی خطا و صحیح بودن نیاز دارد

به صورت قدرتمند  ++C شده است. اما در python که این منجر به محدودیت کلی در اجرای دو پردازش همزمان در کد های

ایمن بودن پردازش های چند وظیفه ای را بر عهده ی خود توسعه  ++C می شود. هر چند که زبان چند وظیفه ای پشتیبانی

 .دهنده گذاشته است اما این موضوع خود نیز باعث ایجاد برنامه نویسی های کارا در این زبان شده است

 

  

 

 نتیجه گیری مقایسه بین پایتون و سی پلاس پلاس

و نیز سرعت کد نویسی با آن، زیاد است. اما مشکلاتی نیز  است. لذا یادگیری آن بسیار آسان تر بوده ++C پایتون بسیار ساده تر از

نظیر سرعت اجرا و محدودیت در چند وظیفه ای دارد که باعث می شود در همه کاربردها استفاده از آن صرفه نداشته باشد. 

ی یا ت. برای کارهای پردازشبنابراین برای کاربردهایی که پردازش های سنگین و حلقه های زیاد ندارید استفاده از پایتون بهتر اس

بروید یا اینکه اگر اصرار به استفاده از پایتون دارید، بخش های پردازشی کد را حتما از نسخه های باینری  ++C باید سراغ

 .کتابخانه های ثالث استفاده کنید
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و معروف ترین پلتفورم برای  ( raspberry pi ) رزبری پای از معروف ترین پلتفورم هایی که میتواند کدهای پایتون را اجرا نماید

می باشد. بردهای آردوینو و رزبری پای توسط ما در فروشگاه الکترو ولت وجود دارد که  ( Arduino ) آردوینو C++ اجرای

 .د تهیه نمایید. همچنین آموزش های بسیار جامعی در مورد آن ها نوشته ایم و در سایت الکترو ولت قرار داده ایممیتوانی
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https://electrovolt.ir/tag/arduino
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