
رياضی) (برای جوليا با برنامه نويسی آموزش
صادقی منش اميرحسين
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چکيده

همچنين و رياضی الگوريتم های پياده سازی برای Julia جوليا برنامه نويسی زبان از استفاده يادگيری
غيره. و نمودار رسم

کنيم؟ نصب را جوليا چگونه ۱
آدرس به ابتدا از يا کنيد کليک Downloads روی بر سپس برويد. julialang.org جوليا سايت به نخست
بيت ۶۴ ويندوز از من کنيد. انتخاب را سيستم عامل تان با مناسب نسخهٴ برويد. julialang.org/downloads
windows(.exe) جلوی ۱ .۱ .۱ جدول در پس است ۱ .۱ .۱ شمارهٴ امروز جوليا نسخهٴ آخرين و می کنم استفاده

دارم. را زير فايل دانلود اتمام از پس می کنم. کليک 64bit روی بر

ذخيرهٴ مکان آدرس که داريد را زير پنجرهٴ خودکار کردن extract پس از کنيد. دابل کليک آن روی بر
برنامه هايتان که است بهتر معموال کردم، اشاره هم ديگر دوره های در که همانطور می خواهد. شما از را جوليا
می کاهد. را رايانه تان سرعت درايو آن شدن پر چون نريزيد سيستم عامل تان درايو در دارد امکان که جايی تا را
در نقطه دادن قرار از است مقدور که جايی تا کنيد سعی که است اين می کنم رعايت هميشه که ديگری نکتهٴ
اتفاق گاهی ببريد.  کار به فايل پسوند قسمت شروع برای تنها را نقطه و کنيد اجتناب فايل هايتان و پوشه نام
از بعد نقطه يک تنها جای به آن نام در نقطه چند وجود دليل به فايل نوع شناخت در برنامه ای که می افتد
کردم انتخاب رايانه ام در جوليا نصب برای را زير آدرس من پس بربخورد. مشکل به پسوند از قبل و نام
آدرس های از است بهتر چرا که داشتم اشاره پايتون، دورهٴ از داشته باشيد خاطر به اگر . E:\Julia-1-1-1

بپرهيزيد. زيادی پوشهٴ توی پوشه  ساختن و تو در تو
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است. روشن محتوايش که می بينيد را زير صفحهٴ نصب اتمام از پس

فضای که می کند نصب برايتان نيز جوليا نام همان با پيش فرض IDE يک می شود نصب جوليا وقتی
خط را دستورات يعنی دارد، شود) مراجعه پايتون در ويرايشگری فضای و کنسولی فضای تفاوت (به کنسولی
معرفی يعنی راه حل به اينکه از پيش می کند. دشوار کمی را کردن کار که می کند اجرا و بنويسيد بايد خط به
command promt همان يا cmd در جوليا کردن اجرا بياييد بپردازيم جوليا برای ويرايشگری محيط يک
برنامهٴ خطای پيام به بزنيد اينتر و تايپ را julia و کنيد باز را cmd اگر متأسفانه کنيم. چک را ويندوز
ِ environment variables به چون است، روشن هم علتش برمی خوريد. نشده است نصب يا شناخته جوليا
add Python to PATH گزينهٴ بودن تيک دار اهميت که هست اينجا است. نشده داده مسيرش ويندوزتان
نصاب سازندگان متأسفانه دوباره می شويد. متوجه را پياتون نصب هنگام در environment variables يا

دهيد. انجام را مرحله اين خودتان دستی بايد شما و نکرده اند مهيا نصاب در را گزينه ای چنين جوليا
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برود پوشه ای آدرس به بگوئيد او به می کنيد باز را cmd که دفعه هر اينکه يکی دارد. وجود راه حل دو
يک اينکه يا کنيد، فراخوانی را جوليا سپس و برود دارد قرار جوليا پيش فرض کنسول اجرايی اصلی فايل که
cmd که دفعه هر و بيفزائيد ويندوزتان ِ environment variables در Path به را آن هميشه برای بار

بزنيد. اينتر و تايپ را جوليا نام تنها می کنيد، باز را
(در می کنيد باز را cmd وقتی است. گفتم برتينی دورهٴ در که مطلبی مانند برويم. را يُکم روش ابتدا
آن بزنيد)، اينتر و تايپ را cmd و کرده کليک چپ سمت پائين در ويندوز آيکون روی کافيست ۱۰ ويندوز
پوشهٴ داخل در bin پوشهٴ در فايل اين کنيد. هدايت دارد قرار julia.exe اصلی فايل که پوشه ای آدرس به را
برای چون ولی نداريد درايو تغيير به نياز است سيستم عامل درايو همان در پوشه اين اگر دارد. قرار julia
درايو کوچک حرف اينکار، برای برود. نظر مورد درايو به که بگويم بايد ابتدا است، ديگری درايو در من
درج گفته شده درايو آدرس پَسين سطر ابتدای در که ديد خواهيد بزنيد. اينتر و کنيد تايپ را دونقطه سپس و را
چيزی کنيد. حذف ابتدايش از را درايو نام می توانيد که بدهيد را است مدنظر که پوشه ای آدرس سپس می شود.
آيکون بزنيد. اينتر و تايپ را julia می توانيد اکنون داده ايد. که مکانی است آدرس می بينيد اينتر زدن از پس که
(عالمت پيکان يک و جوليا سطرها ابتدای و شد خواهد در نسخه شمارهٴ مانند مشخصاتش همراه به جوليا
و می شود تلقی جوليا دستور عنوان به بنويسيد که چيزی هر يعنی که می شود درج سبز رنگ به بزرگتری)

شد. خواهد اجرا جوليا بوسيهٴ

آدرس بعدی خط بزنيد. اينتر و تايپ را بسته پرانتز باز، پرانتز exit دستور جوليا محيط از خروج برای
بوده است. آن در جوليا اجرای زا قبل cmd که است پوشه ای
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به ديگر برنامه های شناساندن / اجرا برای قبل روش همينطور و روش اين برويم. دوم روش به اکنون
ويرايشگر که بربخوريد برنامه ای به بعدا اگر ويژه به است خوب واقعا يادگرفتنشان پس هستند. يکسان cmd
کردن اضافه برای باشد! cmd است ممکن اجرايش راه تنها و نشده است طراحی ويندوز در برايش کنسول و
this PC يا my computer آيکون روی بر environment variable در Path به برنامه يک مسير
properties سپس و کنيد راست کليک باشد) متفاوت است ممکن آيکون اين نام ويندوز متفاوت نسخه های (در

کنيد. انتخاب را

کنيد. کليک Advanced system settings روی بر سپس

کنيد. کليک environment variables روی بر Advanced برچسب از سپس
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کنيد. دابل کليک Path روی بر System variables قسمت از سپس

کرده، کليک New روی
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کنيد. کليک ok روی و کنيد کپیپيست يا تايپ را Julia پوشهٴ از bin پوشهٴ آدرس

کنيد. اجرا cmd در را آن زدن اينتر و julia تايپ با تنها و کنيد باز را cmd می توانيد اکنون
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بيندازيم. محيطش به نگاهی و باز را هست جوليا نام همان به که جوليا خود IDE و بياييد اينک

می توانيد که بهتری ويرايشگر اما و ندارد. cmd در جوليا نمايش با خاصی تفاوت می بينيد که همانطور
استفاده می کنم اجرا و نوشته آن در را مثال ها جلسات طول در و می کنم استفاده آن از هم خودم من و کنيد استفاده
junolab.org آدرس به Juno مرجع سايت شده است. نوشته Atom چهارچوب در که است Juno محيط از
بايد سپس کنيد. نصب داديم انجام باال در که همانطور را جوليا ابتدا بايد شما استفاده اش و نصب برای است.
کند. نصب و پيدا را Juno بستهٴ که بگوئيد Atom به آخر در و کنيد نصب و دانلود را Atom ويرايشگر
۰ .۴۰ .۱ امروز نسخهٴ آخرين . atom.io برويد اتم سايت به کنيم. نصب و دانلود را اَتُم بايد ما گام اين در پس

دارم. زير شکل به exe پسوند با فايلی دانلود اتمام از پس می کنم. استفاده بيت ۶۴ ويندوز از من و است

کنيد. دابل کليک آن روی بر کافی است نصب برای
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به و است شدن نصب حال در اتم می گويد که است اتم نصب برای انتظار صفحهٴ تصوير باال تصوير
يا گزينه ای جايی، پيش فرض نصاب در متأسفانه خواهدشد. باز خودکار اتم ويرايشگر نصب، تمام شدن محض
يکی که می کند نصب را خودش سيستم عامل درايو در خودکار و نشده است تهيه نصب مکان تعيين برای چيزی
همچون نمايی شد، باز اتم ويرايشگر و رسيد اتمام به نصب وقتی است. اتم نصاب سازندگان کار معايب از

داشت. خواهيد زير نمای

کليک و برويد Install Packages/Themes بعد و Settings view به Packages سربرگ از
کنيد.

uber- يافت شده، گزينه های از بزنيد. اينتر و تايپ را Juno واژهٴ Install packages زير نوار در
است. ۰ .۲ .۰ امروز نسخه آخرين کنيد. کليک Install بر و بيابيد را juno
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خواهيد شد دانلود و می کنم دانلود و است نياز بسته فالن بر مبنی پيام هايی و می شود انجام خودکار همه چيز
زير. مانند ديد

امروز). به تا (دست کم برمی خوريد مشکل به بسته آخرين نصب و دانلود در اما
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از که است اين فعال راه حل نشده است. برطرف هنوز و است اتم ِ ۰ .۴۰ .۱ نسخهٴ مختص مشکل اين
بايد برخورديد خطا اين به Juno برای و کرديد نصب را ۰ .۴۰ .۱ اگر پس کنيد استفاده اتم پيشين نسخه های

آدرس از سپس کنيد. unistall را Atom و برويد control panel به
github.com/atom/atom/releases/tag/v1.39.1

AromSetup- گزينهٴ بيت ۶۴ ويندوز مورد برای کنيد، دانلود را سيستم عامل تان با متناسب نسخهٴ و برويد
خطای پيام جای به اينکه از غير به است ۰ .۴۰ .۱ نسخهٴ به مربوط مراحل شبيه مراحل تمام است. x64.exe

ديد. خواهيد را بود موفقيت آميز نصب پيام آخر
اتم صفحهٴ چپ سمت آيکون از می توانيد جوليا توسط اجرا برای کدنويسی جديد فايل يک کردن باز برای

کنيد استفاده

از می دهد نمايش را نوشته شده تان کد اجرای نتايج که کنسول نمايش رای نيست، صفحه در کنسول اگر
کنيد استفاده اتم صفحهٴ چپ سمت آيکون

با ۲ جمع (نمايش) چاپ درخواست که print(2+3) دستور جديد فايل يک در من زير در نمونه برای
فشار که کنيد توجه دادم. فشار هم با را Enter و Ctrl دوکليد اجرايش برای سپس و تايپ را می کند را ۳
می کند). اجرا که کنسول در اينتر زدن (برخالف می رود بعدی خط به فقط اتم ويرايشگر در خالی اينتر دادن
که است بار اولين چون کنيد. استفاده داده شوند فشار هم با که اينتر و کنترل کليدهای از بايد کردن اجرا برای
در را جوليا سپس و می کند دانلود را بسته تعدادی جوليا اجرای از قبل اتم می شود، اجرا اتم روی بر جوليا

می دهد. نشان را کد اجرای نتيجهٴ و باز کنسول

۱۰

https://github.com/atom/atom/releases/tag/v1.39.1


برای اتم از استفاده بيشتر نکات همينطور و ذخيره کردنشان و جوليا فايل های نامگذاری مورد در
می کنيم. صحبت بعدی جلسه های در جوليا زبان به برنامه نويسی

که را نصابی هر برنامه ها، موفقيت آميز نصب اتمام از پس که می کنم يادآوری هميشه همانند آخر در
ندارند. ديگر کاربردی و هستند فضا اشغال حال در فقط چون کنيد پاک رايانه تان روی از نداريد نياز ديگر
داريد، نگه مبادا زمان برای را نصاب می خواهيد و نداريد رايگان اينترنت يا داريد دانلود محدوديت اگر البته
، CD ، USB memory ، external hard disk مانند جانبی تان حافظه های روی بر را آن می توانيد

بريزيد. DVD

جمع بندی:

کنيم. نصب را جوليا چگونه که يادگرفتيم •

کنيم. اجرا cmd روی بر را جوليا چگونه •

کنيم. نصب را جوُن و اتم چگونه •

کنيم. استفاده اتم در را جوليا چگونه •

بفرستيد. پيام می توانيد جلسه اين به مربوط مطالب پيرامون مشکل يا پرسش گونه هر صورت در

باشيد سربلند و پيروز
۱۳۹۸ مرداد ۲۷ صادقی منش، اميرحسين
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جوليا در جديد بسته های کردن نصب ۲
يک شامل بسته يک است. ديگر برنامه های در library يا module معادل همان جوليا در package بسته
که دارد دستورهايی Plots بستهٴ نمونه برای ندارند. وجود برنامه خود در پيش فرض که است دستور سری
پس نشده است. نصب جوليا خود با پيش فرض صورت به ولی کنيد استفاده می توانيد شکل و نمودار رسم برای
نصب و دانلود را آن داريد بسته اين از استفاده به نياز صورتيکه در تنها که داده شده است شما به انتخاب اين
Plots بستهٴ داشتن به تمايلی و بيايد خوشتان می کند ايفا را نقش همين که ديگری بستهٴ از است ممکن يا کنيد،
جوليای برنامهٴ يا اتم در جوليا کنسول چون برويد. کنسول به کافيست بسته يک نصب برای نداشته باشيد.
می دهم. نشان را اتم در جوليا کنسول در را بسته نصب برايتان ندارد، فرقی هيچ cmd در جوليا يا پيش فرض
خود با پيش فرض صورت به بسته اين البته که است Pkg بستهٴ از استفاده بدهيد انجام بايد که کاری نخستين
برای است. برايتان آنها نصب و اينترنت در جوليا بسته های يافتن بسته اين وظيفهٴ شده است. نصب جوليا
اصطاحا را کار اين بياورد، دست دم را بسته آن دستورات که بگوئيد برنامه به بايد ابتدا بسته يک از استفاده
بسته نام سپس و فاصله يک سپس using بنويسيد ابتدا بسته يک کردن صدا برای می گويند. بسته کردن صدا

بزنيد. اينتر و

می شود. بعدی دستورات آمادهٴ سپس می آورد دست دم را بسته برنامه

Pkg.add(””) شکل به دستور اين می کنيم. استفاده را جديد بسته های اضافه کردن دستور نظر مورد بستهٴ از
در خودم که بسته ای سه اولين دهيد. قرار بايد می خواهيد که را جديدی بستهٴ نام ” عالمت دو بين که است
را Plots بستهٴ اينجا . Plots و Cuba ، Distributions از بودند عبارت ترتيب به کردم پيدا نياز کارم

می کنيم. نصب
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بسته بار يک که باشد يادتان بسته نصب اتمام از پس ببرد. زمان کمی است ممکن نصب که کنيد توجه
بزنيد). صدا (همان کنيد فراخوانی را نصب شده بستهٴ پس شود، پيش اجرا يعنی precompile بايد

خواهيم پرداخت. اختصاصا ديگر جلسه ای در کنيم رسم نمودار جوليا در چگونه اينکه مورد در
برای شما از پرسيدن بدون خودکار که است اين بدانيد بخواهيد شايد که اتم ويرايشگر مورد در نکته يک
محدود حجم با اينترنت شما شايد اينکه يک باشد. داشته عيب دو می تواند کار اين می کند. به روزرسانی خودش
برنامه ريزی تان بتواند اطالعتان بدون چيزی نصب يا دانلود و داشته باشيد محدود حجم با رايانه حافظهٴ فضای يا
هنوز که باشد معايبی دارای جديد نسخهٴ است ممکن ديديد نخست جلسهٴ در که همانگونه اينکه دو کند. خراب را
دستوری تان حافظهٴ کردن به روز وقت شما و کنند فرق دستورات يا نباشد. افتاده ای جا نسخهٴ و نشده اند رفع
از اتم کردن متوقف برای کنيد. برنامه نويسی بتوانيد سريع تر و راحت تر قديمی دستورات با و باشيد نداشته را

کنيد. عمل اينگونه می توانيد سرخودانه به روزرسانی اين
کنيد. انتخاب را Settings سپس Files گزينهٴ برنامه باالی از

کنيد. حذف را Automatically update گزينهٴ تيِک سپس

۱۴



تمرين عنوان به cmd محيط و جوليا کنسول محيط در را کردم اشاره که ديگری بستهٴ دو بياييد اکنون
را داريد نياز خودتان که بسته هايی می توانيد نکنيد، را کار اين نداريد نياز بسته ها اين به اگر البته دهيم. انجام
و نيست بحث ادامهٴ در جديدی نکتهٴ برويد. پسين جلسهٴ به و بگذريد جلسه اين بقيهٴ از کل در يا دهيد انجام

است. يکسان دقيقا همه چيز

بفرستيد. پيام می توانيد جلسه اين به مربوط مطالب پيرامون مشکل يا پرسش گونه هر صورت در

باشيد سربلند و پيروز
۱۳۹۸ شهريور ۹ صادقی منش، اميرحسين
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