
 

 

LOW - CODE VS. NO – CODE 

 
 محقق: مهدی فضلعلی
 ترجمه: مهدی فیضلی

 
 IBMمنبع : 

 

  

1401خرداد   

 گروه شرکت های رایان نظم

 



 

  صفحه | 1            

 مقدمه 

code-Low  وcode-oN سازی و مدرن 1خودکارسازی سطح باالتقاضا برای  افزار هستند.حل جدید توسعه نرمدو راه

، گانتوسعه دهند هایاستعدادبودن در دسترس محدودیت ها به دلیل یافته است، اما شرکتافزایشفناوری اطالعات 

آوری اطالعات به دلیل کمبود منابع با های فناند. بسیاری از پروژهدر تالش برای همسو شدن با این روندها بوده

های عملیاتی همچنان شوند. در نتیجه، ناکارآمدیبازگردانده می "انتظار در حال"های فنی تخصصی به پرونده مهارت

 افتد.به خطر می ستکسب و کارها در یک عامل حیاتی برای حفظ رقابتکه وجود دارند و زمان بازاریابی 

های مناسب به عنوان جایگزین No-codeو  Low-codeافزار با های توسعه نرمحلها، راهبرای پرداختن به این چالش

 ظهور کرده اند.و قابل دوام برای فرآیند توسعه سنتی 

 در چیست؟ No-code نسبت به Low-codeتفاوت 

Low-code  چیست؟ 

code-Low سریع ییک رویکرد توسعه کاربرد)DRA( 2 های سازنده است که تولید کد خودکار را از طریق بلوک

Low-به کاربران  خودکارسازیسازد. این منو ممکن می down-pull 4و  drop-and-drag 3بصری مانند رابط 

code استفاده از ابزار تمرکز کنند یبر رو یسیبرنامه نو یجاه که بدهد ، این امکان را می .Low-code  یک زمینه

توانند کد را بر روی کد نویسی است زیرا کاربران آن هنوز هم می بدون کدمیانی متعادل بین کد نویسی دستی و 

 ایجاد شده به صورت خودکار اضافه کنند. 

 استفاده کرده اند: Low-codeهای کاربردی که برای توسعه از هایی از برنامهنمونه

 وکارهای مدیریت فرآیند کسبپلت فرم •

 های کاربردی تلفن همراهتوسعه وب سایت و برنامه •

 افزار مدیریت ارزیابی، مانند نرم دپارتمانیابزارهای میان  •

 های خارجی متصل شونده •

 فرآیند رباتیک و نوسازی خودکارسازیهای یادگیری ماشین، های بعدی مبتنی بر ابر، مانند کتابخانهآوریفن •

 قدیمی.بازنویسی برنامه های  •

 

 

                                                 
1 Hyper automation 
2 Rapid application development 
 کشیدن و رها کردن 3
 پایین کشیدن 4
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No-code  چیست؟ 

code-No  نیز یک رویکردRAD 1 ای از پالگین ماژوالر و رویکرد توسعه است و اغلب به عنوان زیر مجموعه-Low

code نویسی یا کدنویسی دهندگان به شکل برنامهها توسط توسعهشود. در حالی که برخی از قابلیتدر نظر گرفته می

%  1۰۰ وابستگی با و است شدن کد به دست از استفاده بدون کامال رویکردی ،  No-code  اما شود.دستی انجام می

 به ابزارهای بصری. 

 :شامل  No-codeهای کاربردی مناسب برای توسعه هایی از برنامهنمونه

 وکارهای خدمات شخصی برای کاربران کسببرنامه •

 داشبوردها •

 های تلفن همراه و وببرنامه •

 های مدیریت محتوا پلت فرم •

 2سازندگان گذرگاه انتقال داده •

code-No  ،است، و در  4ساده های خودکارسازیو  3رابط های کاربری ساده برای تولید سریع برنامه های مستقل

ها و فیلترهای قابل تنظیم با ستون BIهای گزارش ریزی تقویم، ابزارهای مدیریت تسهیالت و برنامهابزارهای برنامه

 شود. استفاده می

 No-codeو  Low-codeبا  خودکارسازی

شود که نامیده می code-Low (LCDP)6نیز پلتفرم توسعه  code-Low (LCAP)5 برنامه کاربردی پلتفرم یک

های پالگین های کد، ماژولها، قالب APIهای داخلی مانند با ویژگی 7(IDEشامل یک محیط توسعه یکپارچه )

 های پلتفرمتوجهی از فرآیند توسعه برنامه است. استفاده مجدد و اتصاالت گرافیکی برای خودکار کردن درصد قابلقابل

code-Low  8های پلت فرم مبتنی بر ابرحلمعموال به عنوان راه ( به عنوان یک سرویسPaaS)9 .در دسترس هستند

های بصری مانند مدلسازی بر روی اصل کاهش پیچیدگی با استفاده از ابزارها و تکنیک Low-codeیک پلتفرم 

های وکار، رابطهای کاری، قوانین کسبکند، که در آن کاربران از ابزارهای بصری برای تعریف جریانفرآیندکار می

  های پلتفرمشود. ور خودکار به کد تبدیل میکنند. در پشت صحنه، گردش کار کامل به طکاربر و مانند آن استفاده می

Low-code های عمومی کد نویسی به منظور ای برای خودکار کردن جنبهعمدتا توسط توسعه دهندگان حرفه

 گیرد. مورد استفاده قرار می تر دهیچیپ یبه امکان انجام توسعه ها یدسترس

                                                 
1 Rapid application development 
2 Data pipeline builders 
3 Straightforward UIs 
4 Simple Automation 
5 Low-code Application Platform 
6 Low-code development Platform 
7 Integrated development environment 
8 Cloud-based 
9 Platform-as-a-Service 
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 :عبارتند از  خودکارسازیهای هایی از چنین پلتفرمنمونه

 code-Low 1های کاربردی پلتفرم •

 2 وکار هوشمندهای مدیریت فرآیند کسبمجموعه •

 3 کاربر نهاییهای توسعه پلتفرم •

 و سایر ابزارهای از این دست.  •

نیز نامیده   5 (CADP) خودکارسازی کاربر نهایی پلتفرم توسعه و یا،  code-No (NCDP)4ای پلتفرم توسعه 

  شوند.تولید می point-and-clickو یا  drag-and-dropهای شود. تمامی کدها از طریق رابطمی

کاربران غیر فنی شود )استفاده میکاربران نهایی ای و توسط توسعه دهندگان حرفه No-code ای توسعههای پلتفرم 

 . (مهارتهای کد نویسی محدود یا بدون یا غیر توسعه دهندگان با مهارت

 

Low-code  وNo-codeها و مزایا : شباهت 

های پیچیده کد نویسی با استفاده از کردن جنبه و ساده ها خالصههستند به این دلیل که هدف آنهم هر دو مشابه 

 PaaSهای حلهای توسعه به عنوان راهباشد. هر دو پلت فرمهای بصری و الگوهای از پیش پیکربندی شده میرابط

کنند. مزایای ها اتخاذ میدر دسترس هستند و یک طراحی مبتنی بر گردش کار را برای تعریف پیشرفت منطقی داده

 گذارند: ا به دلیل رویکرد مشترکشان به اشتراک میبسیاری ر

با هدف توانمندسازی انواع مختلف  No-codeو  Low-codeهای حل: راهدموکراتیکه کردن تکنولوژی •

 دهد. شوند. این امر وابستگی به متخصصان و تکنولوژیست های گران قیمت را کاهش میکاربران ساخته می

را دهد، بک الگ ها سرعت توسعه را افزایش می Low-code / No-codeوری: توانمندسازهای بهره •

 یم لیتر محصول را تسه عیدهد و عرضه سر یپروژه را از ماه ها به روزها کاهش م یزمان بندحذف میکند، 

 کند.

-Lowتوجه در یک پروژه، گذاری منابع قابل: قبل از سرمایهبازخورد سریع مشتری با ریسک پایین تر •

code / No-code از  های اولیه ساخت آسان،دهد تا با نشان دادن نمونهبه توسعه دهندگان اجازه می

دهد، را تغییر می شروع / عدم شروع برای مشتریان بازخورد بگیرند. این مساله در زمانبندی پروژه  تصمیم

 رساند. ریسک و هزینه را به حداقل می

                                                 
1 Low-code application platforms 
2 Intelligent business process management suites 
3 Citizen development platforms 
4 No-code development Platform 
5 Citizen Automation development platforms 
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توانند گران باشند و یک می 1(COTSآماده ) -: در حالی که محصوالت تجاری کمتر خرید ،ساخت بیشتر •

سفارشی سازی داخلی را  code-Low / code-No داشته باشند، 2همه برای متناسبرویکرد یک سایز 

 دهند. تغییر می "ساخت"را به سمت  در دوراهی بین ساخت یا خرید، جهتکنند، و تحریک می

ای مقطعی مانند ثبت وقایع و حسابرسی، یک پلتفرم ه برای ماژول ثبات در معماری )معماری سازگار(: •

Low-code / No-code کند. این یکنواختی در حالی مفید متمرکز، طراحی و سازگاری کد را تضمین می

توانند به جای نیز مفید هستند، زیرا توسعه دهندگان می  3خطا  ایراد یابی و رفعهای برنامهبرای است که 

 ها، زمان خود را صرف حل مشکالت کنند. درک چارچوب

های تر، هزینهتر، منابع کمهای کوچکبه دلیل تیم Low-code / No-code: صرفه بودنبهمقرون •

صرفه است. همچنین بهقرونتر، نسبت به توسعه دستی)سنتی( مهای نگهداری کمتر و هزینهزیرساخت کم

 شود. بهتر با انتشار سریعتر و چابک می)بازگشت سرمایه( ROI 4منجر به 

را به  5کشش -وکار و توسعه به طور سنتی یک رابطه فشار های کسب: تیمITوکار و کاری بین کسبهم •

وکار در توسعه از طریق حرکت به سمت اند. با این حال، با مشارکت بیشتر کاربران کسباشتراک گذاشته

Low-code / No-code .تعادل و درک بهتری بین دو دنیای به ظاهر متفاوت وجود دارد ، 

Low-code  چگونه ازNo-code   است؟  متفاوت 

که با همپوشانی زیادی بین این دو رویکرد وجود دارد ) این دو،های حلویژگی ظریف بین راه و هارغم تفاوتعلی

های مهمی وجود دارند که باید در نظر گرفته . با این حال، تفاوت شود(کننده فروشندگان تشدید میموقعیت های گیج

 شوند: 

 کاربران هدف  (1

Low-code دهیچیپ یجنبه ها یبرا زیاجتناب کنند و ن هیتا از تکرار کد پااده ای را هدف قراردتوسعه دهندگان حرفه 

و درگیر توسعه ای شوند که منجر به نوآوری و غنای مجموعه ویژگی ها می شود. با  ندینما جادیا یبهتر یتر فضا

سازد قادر می، توسعه دهنده را  syntax-agnosticکد نویسی و اتخاذ یک رویکرد  های استانداردخودکار کردن جنبه

 .دهد توسعه و گسترش را شیکه دوباره استعداد ها

، کاربران کسب و کاری است که دامنه ی دانش وسیعی دارند و ممکن است No-code رویکرد از سوی دیگر، هدف

با های ترکیبی آوری باشند اما توانایی کد نویسی )نوشتن دستی کد( را ندارند. همچنین برای تیماندکی آگاه به فن

، مانند منابع انسانی، ITهای غیر وکار کوچک و تیمافزار یا صاحبان کسبوکار و توسعه دهندگان نرمکاربران کسب

 مالی و حقوقی خوب است. 

                                                 
1 Commercial-off-the-shelf 
2 One-Size-Fits-All 
3 Debugging applications 
4 Return on Investment 
5 Push-Pull 
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 موارد استفاده  (2

توانند به سرعت با دهد که میمی رارق 1های کاربردی فرانتبرنامه در اختیار خودش را به خوبی code-Noرویکرد 

ها را از منابع های کاربردی رابط کاربری هستند که دادهطراحی شوند. کاندیدهای خوب برنامه drag-and-dropرابط 

 کنند. گزارش، تجزیه و تحلیل، وارد و خارج می،استخراج 

های مبتنی بر اکسل که توسط شای یکنواخت اداری مانند گزارهبرای جایگزین کردن کار No-codeهمچنین، 

شوند، اما بندی نمیاولویت ITهایی به راحتی توسط آل است. چنین پروژهشوند، ایدهوکار استفاده میهای کسبتیم

های داخلی که بار عملکردهای  نرم افزاروکار به عنوان یک ناجی باشند. همچنین برای های کسبتوانند برای تیممی

 وش نمی کشند و همچنین برنامه های تجاری در مقیاس کوچک با بودجه توسعه کم مناسب است. گسترده ای را بر د

Low-code تواند به کاربردهایی با منطق تجاری سنگین تعمیم داده شود و در ، با یک کتابخانه مولفه جامع، می

های خارجی، به چندین  APIها و بندی و رتبه بندی شود. همچنین، برای ادغام با سایر برنامهسطح سازمان درجه

-Lowنیاز دارند ایجاد کنید،  ITهای  نظارتهایی با محافظ های امنیتی که به منبع داده متصل شده و سیستم

code  جایگزین بهتری نسبت بهNo-code  .است 

 سرعت )تندی(  (3

Low-code های بیشتری برای سفارشی به آموزش و زمان بیشتری برای نصب، توسعه و استقرار نیاز دارد زیرا فرصت

 کند. اما هنوز هم بسیار سریعتر از توسعه سنتی است. سازی فراهم می

No-code همه ی پالگین ها، زمان کمتری برای ساخت در مقایسه با  با، با قابلیت پیکربندی باالLow-code  نیاز

خطاهای  برای که معموالً با کد نویسی دستی ایجادپایین ترین نرخ ریسک یابد زیرا دارد. زمان تست نیز کاهش می

ها به درستی اطمینان از این است که تنظیمات و جریان داده برای. در اینجا، همه چیز خواهد داشتاحتمالی وجود 

 باشد. تنظیم شده

  3 بسته های قابل سیستمدر م 2باز های سیستم (4

Low-code دهد تا عملکرد خود را از طریق کد گسترش دهند. این به یک سیستم باز است که به کاربران اجازه می

توانند پالگین های سفارشی و پذیری بیشتر و قابلیت استفاده مجدد است. به عنوان مثال، کاربران میمعنای انعطاف

ذکر ها استفاده کنند. اما شایانبیق دهند و بعدا از آنارتباطات منبع داده را ایجاد کنند تا موارد استفاده خود را تط

 شده دستی آزمایش شوند. معرفی باید با کدِ LCAP4های جدیدتر است که به روزرسانی ها و بخش

                                                 
1 Front-end apps 
2 Open systems 
3 Closed systems 
 پلتفرمهای کاربردی  با کد نویسی کم 4
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code-Noقابل تعمیم و گسترش است. این  ،1های قالبی، سیستم بسته تری است که تنها از طریق مجموعه ویژگی

تر اده محدود و دسترسی به پالگین ها وتکرار هاست، اما اطمینان از سازگاری رو به عقب آسانبه معنای موارد استف

 را خراب کند.  NCDP 2های آینده است زیرا هیچ کد نوشتاری دستی وجود ندارد که بتواند نسخه

  ITسایه ریسک  (5

کننده است، نگران Low-codeبا های و هم برای پلتفرم No-codeهای در حالی که این موضوع هم برای پلتفرم

دارد. این  ITهای باالتر است،چراکه نیاز به مداخله کم یا تقریبا بدون مداخله تیم No-codeبرای  ITریسک سایه 

های پذیریتواند منجر به یک زیرساخت موازی شود که به طور دقیق تحت نظارت نیست و منجر به آسیبامر می

 شود. امنیتی و فنی می

تواند به تضمین نظارت و کنترل است، می ITهای هنوز زیر مجموعه تیم Low-codeبا این حال، این واقعیت که 

 بهتر کمک کند. 

 اری محدوده معم (6

در پشتیبانی از مقیاس پذیری و سازگاری بین پلتفرمی است. اضافه کردن  No-code بیش از Low-codeامتیازات 

کند و کار با چندین پلتفرم را فراهم می گسترده تری را فراهم می سفارشی، امکان پیاده سازی نویسیپالگین ها و کد

  آورد. 

No-code به سیستم های قدیمی یا ادغام با سایر پلتفرم ها دارد اتصال در محدودی پتانسیل و کمتر پذیری توسعه 

 بنابراین، مجموعه محدودی از موارد استفاده را مورد توجه قرار می دهد و توانایی کاهش مقیاس را دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Templated feature sets 
 پلتفرمهای توسعه ای بدون کد نویسی 2
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 ؟دیاستفاده کن No-codeدر مقابل  Low-codeچه موقع از 

دو وجود دارد  نیا نیب زین ییها، نقاط قوت منحصر به فرد خود را دارند. شباهتNo-codeو هم  Low-code هم

 .و انتخاب براساس آن است یفعل یازهاین یابیرو ارز شیراه پ نی. بهترکندیرا سخت م یریگ میکه تصم

 :است کاربر آمده یازهاین نییتع یچند سوال برا نجایا در

 ست؟یچ No-code ای Low-codeافزار استفاده از نرم اهداف •

  ست؟یها چآن یسینوهستند؟ تخصص برنامه کسانی چه کاربران •

 حل شود؟ دیکه با ستیمشکل چ نیا اسیو مق دامنه •

  دارد؟ یو داخل بیرونی یبا نرم افزار ها یسفارش یها یساز کپارچهیبه  ازین ،ساخت اآی •

  چقدر است؟ساخت  ازیمورد ن زمان •

  کد ها کنترل داشته باشند؟ یخواهند رو یچقدر م کاربران •

  را در دستور لحاظ کند؟ یتیمالحظات امن ایمحرمانه سروکار داشته باشد  یبا داده ها دیبرنامه با ایآ •

 عبارتند از:  نجایدر ا یدیسوال کل دو

  ؟آن وجود دارد یبرا یاچه برنامه (1

 آن را خواهد ساخت؟  یو چه کس (2

کاربر محور استفاده  کردیهدف محور نسبت به رو کردیسواالت مهم هستند، بهتر است از رو نیا یکه هر دو یدر حال

 ازیداشته باشند، ن ازین یابر یهابرنامه ایدر محل  یهابرنامه گریباشند، به ادغام با د دهیچیموارد استفاده پ اگر .شود

به استقرار در سراسر شرکت داشته باشند،  ازین ایوکار داشته باشند کسب یاتیح یازهاین ای یبه مواجهه با مشتر

Low-code ارجح تراست. 

 ای IT یهامینداشته باشند، مشارکت با ت یسینوبرنامه یهااگر کاربران تخصص الزم را در زبان یمورد، حت نیا در

 .ها را حل کندچالش تواندیم یآموزش یهابرنامه

 

 

 منبع:

https://www.ibm.com/cloud/blog/low-code-vs-no-code 


