
  
  

  
  

   به نام خدا  

          
   IDE  مجتمع کد محیط هاي توسعه

  براي زبان برنامه نویسی پایتون 
Spyder, VS-Code, Pycharm 

  
  
  

    
  
  
  
  
  

  :مؤلف

  آتیال قشقایی 
  



  

  
 مجتمع هاي توسعه کد محیط: كتاب عنوان IDE   

         Spyder, VS-Code, Pycharmبراي زبان برنامه نویسی پایتون 
                 

 آتیال قشقایی :  مولف   
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
مهدیه مخبري  :رویراستا  
فرنوش عبدالهی :صفحه آرايي    
داریوش فرسایی:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1401: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي   
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  1350000:قيمت  
 978-622-218-623- 4: شابك  

  خیابان انقالب،خیابان دانشگاهتهران، :واحد فروش نشاني
  -ساختمان دانشگاه158پالك -تقاطع شهداي ژاندارمري-

        22085111-66965749تلفن ها:  4واحد-طبقه دوم
 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .شغلی و علمی جدید فرصت ،یک دیباگران هرکتاب
   .تهران دیباگران کتاب فروشگاه همراه،یک هرگوشی

  دارید.  دسترسی ما کتابهاي به ایران جاي هر دیباگران،در سایتهاي از طریق
                                     

 -1358قشقایی،آتیال،:سرشناسه
 IDEمحیط هاي توسعه کدمجتمع عنوان و نام  پدیدآور:

 ,Spyder, VS-CODEبراي زبان برنامه نویسی پایتون 

Pycharm مولف: آتیال قشقایی؛/ 
  ویراستار: مهدیه مخبري. 

 1401تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  جدول.نمودار.:مصور،ص 180مشخصات ظاهري:

 978-622-218-623-4شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

  پایتون(زبان برنامه نویسی کامپیوتر):موضوع
  python(computer program language)موضوع:
 ویژوال استودیو کدموضوع:
  visual studio codeموضوع: 

   pycharmموضوع: پاي چرم 
  QA  73/76رده بندي کنگره:
 133/005 رده بندي دیویی:

  9110193شماره کتابشناسی ملی:
 



 SPYDER                3                                      1فصل         
  

  فهرست مطالب

  

 SPYDER :  ........................................................................................ 10 1 فصل 
 11 .................................................................... میمستق صورت به تونیپا نصب روش

Ipython 13 ......................................................................................... ست؟یچ 
 IPython ............................................................................................. 13 نصب
 13 ............................................................................................... برنامه ياجرا

 14 ................................................................................... )جهینت( یخروج سلول
 14 ............................................................ لمستق کد خط نیچند با ییها سلول جادیا

 15 ............................................................................................ مهم يها فرمان
 Tab ......................................................................................... 15 دیکل عملکرد

 15 .............................................................................................. ییجادو توابع
 IPython ................................................................. 17 در شده نوشته يکدها رهیذخ

 17 ...................................................................................... تونیپا لیفا بازکردن
 IPython ................................................. 18 توسط لیفا در شده رهیذخ يکدها شیرایو
 19 ............................................................................. دریاسپا یسینو برنامه طیمح 
 Spyder ........................................................................ 19 افزار نرم مهم يها یژگیو

 20 .................................................................دریاسپا یسینو برنامه طیمح نصب روش
 21 .............................................................................................. دریاسپا نصب
 23 ....................................................................................شگریرایو بخش یمعرف

 Run Profiler ..................................................................................... 41 مبحث
 outline ............................................................................................. 48 پنجره
 49 ................................................................................ برنامه يکاربرد يها پنجره
 Variable Explorer ............................................................................... 50 پنجره
 Plots ............................................................................................... 52 پنجره
 Online Help ...................................................................................... 53 پنجره
 Files ............................................................................................... 54 پنجره
 Code Analysis ................................................................................... 54 پنجره
 Break Point....................................................................................... 55 پنجره
 Profiler ............................................................................................. 56 پنجره
 Preferences ............................................................................ 58 ماتیتنظ بخش



 تهرانموسسه فرهنگی هنري دیباگران /  پایتون نویسی برنامه زبان براي  IDE  مجتمع کد توسعه هاي محیط      4
 

 Appearance ....................................................................................... 58 بخش
 Working Directory ............................................................................... 60 بخش
 Editor ............................................................................................... 61 بخش

 VS Code ........................................................................................ 64:  2 فصل
 Visual Studio Code .............................................................................. 65 ةدربار

 65 ........................................... کد ویاستود ژوالیو ياجرا و نصب يبرا الزم ستمیس حداقل
 73 ....................................................................... انبریم يدهایکل فیتعر سوم مورد

 76 ................................................................... برنامه راست سمت يانبرهایم شناخت
 VSCode................................................................... 79 طیمح در تریژوپ از استفاده

 81 ................................................................................ تونیپا برنامه ياجرا ةنحو
 Debug ............................................................................................... 99 زبانه
 Testing ............................................................................................. 103 زبانه
 PyTest ............................................................................ 108 کتابخانه تحت تست
 Manage ........................................................................................... 110 بخش

  111 ............................................. خودکار صورت به کد، کننده لیتکم ستمیس فیتعر ةنحو
 PYCharm ...................................................................................... 121:  3 فصل

 122 ..................................................................................................... مقدمه
Pycharm 122 ....................................................................................... ست؟یچ 

 122 ................................................................................. افزار نرم يدیکل ها یژگیو
 123 .......................................... سازنده شرکت نگاه از Comunity و pro ورژن انیم تفاوت
 Pycharm .......................................................................................... 123 نصب
 Pycharm ................................................................................... 127 با کار شروع
 Project ............................................................................................. 127 گروه
 Customize ........................................................................................ 129 گروه
 Plugin .............................................................................................. 130 گروه

 Share your IDE settings ......................................... 130 -  ماتیتنظ گذاشتن اشتراك به
 GIT ................................................. 131 مخزن يرو از ماتیتنظ لیفا برداشت و رهیذخ

 132 ................................................ تونیپا در virtual environment يساز فعال يراهنما
 Pycharm ......................................................... 134 یکیگراف طیمح مختلف يها بخش

 134 ............................................................................................ابزار پنجره نوار
 136 .......................................................... شنهاداتیپ و اقدامات حباب کاربرد و مفهوم

 137 .................................................................... ابزار نوار در موجود يابزارها حیتوض
 Code With Me ..................................................................... 137 بخش با کارکردن



 SPYDER                5                                      1فصل         
  

  141 ............................................................................................ برنامه يمنوها
 File ................................................................................................ 141 يمنو

 147 ................... موجود يکربندیپ کی رهیذخ ای (template) قالب کی از يکربندیپ کی ساخت
 EDIT .............................................................................................. 148 يمنو
 View .............................................................................................. 153 يمنو
 Navigate .......................................................................................... 155 يمنو
 Code .............................................................................................. 157  يمنو
 Refactor .......................................................................................... 158 يمنو

 158 ............................................................................... تست جادیا و تست مفهوم
 TODO .................................................................... 161 يهاکامنت کاربرد و مفهوم
 162 .................................................................... یاصل پنل در Problem زبانه کاربرد
 Debugging ............................................................................. 163 و ییزدااشکال

 VCS( ........................................................................... 167( نسخه کنترل ستمیس
 Split Editor( ............................................................ 170( شگریرایو کردن بخش چند

 171 .............................................. (Recent Window) ریاخ موارد الیس پنجره از استفاده
 Status Bar ..................................................... 172 فهیوظ نوار در موجود يها تمیآ شرح

 173 ......................................................................... کنسول در IPython از استفاده
 Pycharm ........................................................ 173 ابزار نوار پنجره در Services بخش

 Setting ........................................................................................ 175 ماتیتنظ
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 تهرانموسسه فرهنگی هنري دیباگران /  پایتون نویسی برنامه زبان براي  IDE  مجتمع کد توسعه هاي محیط      6
 

 

 

 

 

 

 
 ...پدرم پاك روان به تقدیم 

  
  
  

 
  



  
  

  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "آتيال قشقايي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  حق حضرت بنام
  مقدمه

 علمـی  هاي حوزه اغلب در نویسی برنامه هاي زبان بهترین از یکی را پایتون زبان توان می تأجر به امروزه
 برنامـه  هـر  البتـه  است شده میسر زبان اینکه  بود باز متن سایه زیر نیز مورد این و دانست تحقیقاتی و

 قدرتمنـد  و سـریع  رشد علت بلکه ،شود نمی برخوردار موهبت این از بودن باز متن رغم به هم بازي متن
 کـه  بـاالیی  اسیتحس با که دانست زبان این بر ناظر هیئت دلسوزانه و قوي مدیریت در باید را زبان این

  .اند برآورده را مهم این اند داشته گونه وسواس اي گونه به هم آن زبان این بهبود و حفظ براي

 یکـی  و اسـت  نموده معطوف خود به لحاظ همه از را توجه بیشترین پایتون زبان گفت توان می تأجر به
 به افراطی گاهاً که است زبان این براي اي حرفه نویسیکد هاي محیط انواع وجود توجه هاي شاخه این از

 مهـم  این امروز اما و است ننموده معطوف خود به را توجه همه این دیگري زبان هیچ چون رسد می نظر
 کـه  اي حرفـه  نویسـی کد هـاي  محـیط  ایـن  از عـدد  سـه  مـورد  در سریع آموزشی جزوه یک تهیه یعنی
 کنم نگارش مطالبی آنها دمور در تا است شده واگذار من به اند کرده وپا دست خود يبرا هم ورسمی اسم

 زشآمـو  یـک  بتواننـد  نویسـی کد هاي محیط این دوستداران آن از بیشتر حتی و زبان این داراندوست تا
 بـه  بنا زمان مرور به خود سپس و فراگیرند کار به شروع براي افزار نرم سه این مورد در را سریع و اجمالی
  .نمایند تکمیل را موزشآ این نیازشان
ـ  پـایتون  زبـان  جملـه  از نویسی برنامه هاي زبان ساله چندین مدرس عنوان به اینجانب  اینکـه  بـه  علـم  اب
IDLE1 خـود  و باشد می پایتون براي حاشیه بدون و کارآمد بسیار نویسی برنامه محیط یک پایتون خود 

 در نویسـی کد بـه  دانشجویانم عالقه دیدن با ولی ،دهم می ترجیح دیگر IDE2 هر به را آن االمکان حتی
 و افزارها نرم این باب در مطالبی تا شدم آن بر زبان این در نویسیکد افزارهاي نرم وبرق پرزرق هاي محیط

 و اشکال از خالی مطالب این که واقفم و درآورم نگارش به حوزه این در مهم افزار نرم سه اخص صورت به
  .گردد مرتفع رسید آتی هايچاپ به کتاب اگر مرور به باید اشکاالت این و نبوده نقص

 – Pycharm- Vs Code یعنـی  افـزار  نـرم  سـه  ایـن  چـرا  اینکـه  علـت  که شوم متذکر باید ادامه در
Spyder و باشـند  می ها ترین معروف جزو افزار نرم سه هر اوالً که است بوده این اند گرفته قرار لیست در 

 قـرار  لیسـت  ایـن  در نبـود  مـورد  ایـن  اگـر  کـه  باشـند  مـی  باز متن نسخ داراي سه هر اینکه دوم دلیل
 رایگـان  کـه  را افـزار  نـرم  ایـن  Community نسـخه  اخیـراً  Pycharm اگـر  کـه  همانطور گرفتند نمی
 بـه  توجـه  بـا  هکـ  دانم می هم چون پرداختم نمی آن به کتاب این در هرگز بود ننموده منتشر را شدبا می

 و دارند کمی افراد حداقل یا ندارد را افزار نرم این پولی نسخ خرید توان کسی کشورمان اقتصادي شرایط
 فاجعـه  یـک  کـه  اشـتباه  یـک  فقـط  نـه  IDE برنامه یک براي هم آن ،شکسته قفل نسخ از استفاده دوماً

                                                             
1 Integrated Development and Learning Environment 
2 Integrated Development Environment 
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 متأسـفانه  خـود  که نماید وغریبی عجیب اشکاالت درگیر را نویس برنامه یک ها ساعت تواند می و باشد می
  .ام داشته را تجربه این قبالً

 نـوعی  بـه  کـه  نـازنینم  دختـر  و همسر هاي دلگرمی و عزیزم مادر هاي حمایت از کنم تشکر باید درنهایت
 ،آن نقایص رفع با تا متعهدم ولی ،نیست هم نقص بدون دانم می که راه این رفتن براي بودند من مشوق

 تهـران  دیبـاگران  نشر از کنم تشکر باید و نمایم تهیه آن خوانندگان ايبر توجه درخور و کاربردي ياثر
    .نمود محول من به را وظیفه این و ساخت میسر اینجانب براي را مجال این که

   خیر طلب با
  قشقایی آتیال

08/07/1401  
  
  

  

  

  
  




