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پایتون

2

پایتون یک نرم افزار متن باز و آزاد است.

زبانی سطح باال، شیء گراست.

هدف از آن خوانایی و کوتاهی کد

 در حال توسعه است.3 و -.2همزمان دو نسخه -.



محیط های پایتون
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محیط های پایتون●

    * پایتون مانند ماشین حساب!

    * پایتون برای ذخیره کد

vscode    * محیط 

spyder *  محیط 

Jupyter * محیط 

 * خط فرمان!



یک قطعه کد
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ویژگی های پایتون
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پایتون به بزرگی و کوچکی حروف حسااس است.

اسامی در پایتون: مخلوطی از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و زیرخط )ا( هست 
                     که مجاز نیست با عدد شروع شود.



ویژگی های پایتون
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پایتون به بزرگی و کوچکی حروف حسااس است.

اسامی در پایتون: مخلوطی از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و زیرخط )ا( هست 
                     که مجاز نیست با عدد شروع شود.



ویژگی های پایتون

میزان انتزاع)درگیر نکردن برنامه نویس با مفاهیم سخت افزاری(

         Machine < Assembly < C < C++ < Java < Python
* پایتون کند است اگر اشتباه استفاده شود!

Java یا C* پایتون یک زبان تفسیر شده است و در اجرا نسبت به زبان های کامپایلی 
کندتر است.

* برای توسعه برنامه هایی که سرعت اجرا نقش تعیین کننده  دارد باید از زبان های
 دیگری استفاده کرد.

* در بسیاری از کاربردها سرعت پایتون کامال قابل قبول است،
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ویژگی های پایتون
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C و  ++C* در پایتون می توان از قطعه کدهایی که توسط زبان های دیگر از جمله 
تولید شده اند استفاده کرد.

* با پایتون می توان در محیط خط فرمان سیستم عامل دستور نوشت.

 را مستقیمًا استفاده کرد.C* داخل خود پایتون ماژول هایی هست که می توان قطعه کد 



متغیر در پایتون

9

* متغیر در ریاضی:  متغیر )ریاضی( نمادهایی در ریاضیات که داده هایشان تغییر می کند

* متغیر در علوم رایانه: متغیر )برنامه نویسی( یک مکان در حافظه )آدرس حافظه( که دارای یک 
(  باشد.Value( می باشد و می تواند حاوی مقدار )Identifierنام نمادین با عنوان شناسه )

ممکن است مقدار یک متغیر تغییر کند ولی تغییر نوع متغیر در همان آدرس، با همان شناسه 
بدون حذف متغیر پیشین ممکن نیست.



متغیر در پایتون

* انواع متغیر: 
عددی
 و ...3۷۴۶، ۱۷۸، 2، ۱صحیح  :          

- ...۰.۱ و ۱23.۴۵۶ ،  ۱.۰      اعشار : 
 و ...1j j  ،2 +0j ،3 + 4j      مختلط: 

'abcd'متنی: 
لیست

دیکشنری
و هزاران نوع دیگر .....

* انواع متغیر: 
فاقد زیراسکریپ

     عددی
دارای زیراسکریپت:

     رشته ای
     لیست

     دیکشنری
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تابع
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تاباع: یاک قطعاه کاد اسات کاه شامال دساتوراتی اسات. باا فراخوانای تاباع، آن 
قطعه کدها اجرا می شوند

انواع تاابع:
 * تابعای کاه یاک متغیار تولیاد می کناد و کاربر می تواناد از آان اساتفااده کند 

)خروجی داشته باشد(
 * تابعای کاه نتیجاه عملیاتاش تغییراتای در ساخت افزار ها، نرم افزار، حافظه 

دائمی یا موقت است و هیچ متغیر جدیدی تولید نمی کند )خروجی ندارد(
* تابعی که در هر دو حالت فوق صدق کند.



تابع پرینت

تاباع پرینات: هار چاه در ورودی ایان تااباع ارائاه شود، مساتقیماًا در نمایشگر 
به کاربر نمایش داده خواهد شد.
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رشته ها

string



متغیر رشته ای
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این متغیر، یک متن را در خودش ذخیره می کند.



چاپ یک متغیر متنی
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نخستین کد یک برنامه نویس:



نوع متغیر

 را نمایش می دهد.object نوع متغیر type(object)تابع 
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عملگر در پایتون
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اولین برنامه

18

  را مقداردهای کناد و یاک واحد 𝑛برنامه ای بنویساید کاه کاربر متغیار عددی  
بیشترش را چاپ کند



دریافت ورودی از کاربر

19

تاباع اینپوت: این تاباع از طریق خط فرمان 
از  را  مقادیری  و  می گیرد  ارتباط  کاربر  با 
کاربر دریافات می کند. خروجای ایان تاباع یک 

متغیر متنی است.



کار با رشته ها
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 ام یک متن:iاستخراج کاراکتر بررسی عملگرهای مختلف روی رشته ها



کار با رشته ها

21

فرمت دادن به رشته
سه حالت فرمت دادن داریم:



کار با رشته ها

22

برنامه ای بنویسید که سن کاربر را بگیرد، سن کاربر را در عبارت زیر جایگذاری کند و چاپ کند:

′  𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 ... 𝑜𝑙𝑑′



صفات یک متغیر
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صافات یاک شیاء در پایتون باه راحتای در دساترس اسات. کافای اسات بعاد از متغیار از عالمات نقطه 

 را بزنید یا کمی صبر کنید. منوی شامل صفات باز خواهد شد.tabاستفاده کنید و سپس دکمه 

هار متغیار شامال دساته ای از صافات مخفای و آشکار اسات. صافات مخفای کاه عمدتاا برای شماا کارآیی 
.دنوشیم عورش _ندارد با  شروع می شوند.

* بررسی صفات یک متغیر متنی
* بررسی صفات یک متغیر صحیح

* بررسی صفات یک متغیر اعشاری



تبدیل متغیرها به هم

24

تبدیال متغیرهاا باه یکدیگار شامال یاک قاعده کلای نایسات. ممکان اسات دو متغیار قابال تبدیال باه هم 
برخای متغیرهاا قابل  باه یاک عدد نیسات. ولای  متنای شامال حروف، قابال تبدیال  نباشند. مثاًل متغیار 

تبدیل هستند.
* عدد به متن

* متن به عدد صحیح
* متن به عدد اعشار

* متن به عدد مختلط؟



کمی بیشتر با متغیرهای متنی

25

فرض کنید می خواهید متنی شامل عالمتهای کوتیشن و دبل کوتیشن بنویسید!



کمی بیشتر با متغیرهای متنی

مثال دیگری از فرمت دادن به متن

riyazi.blog.ir، مححمد احسحماعیل ححسنی   26



دو وظیفه اول در شناخت هر شیء
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* چک کردن عملگرهای پایتونی روی لیست ها

* چاک کردن صافات شیاء جدیدی کاه شناختیام )ممکان اسات برخای مراجاع از صافات یاک شیاء با 
 (من حال می کنم بگم صفات.عنوان متد نیز یاد کنند. 



یادآوری

28

* قطعه کدی بنویسید که از کاربر یک متن بگیرد و کلمات سوم تا انتها را چاپ کند.

 تبدیل کند.one* قطعه کدی بنویسید که از کاربر یک متن بگیرد، نشانه های نکره را به کلمه 



متغیرهای عددی

 Numerical variables



متغیرهای عددی

30

برنامه ای بنویساید کاه از کاربر مختصاات ابتدایی 
را  بردار  طول  و  بگیرد  را  بردار  یک  انتهایای  و 

اعالم کند:

را  مختلط  عدد  یااک  کااه  بنویسااید  برنامه ای 
دریافت و قدرمطلق آن را حساب کند:



متغیرهای عددی

31

برنامه ای بنویساید کاه نمرات دانش آموزان یک 
میانگین  و  کناد  دریافات  را  نفره  ساه  کالس 

کالس را اعالم کند.

 را b و aبرنامه ای بنویساید که از کاربر دو عدد 

 b بر aبگیرد و حاصال تقسایم صحیح و اعشاری 
 رقم اعشار چاپ کند.2را در یک خط با دقت 



متغیرهای عددی

32

 دقیقاه تبلیغات تلوزیونای در شبکه های اصالی پخاش می کند. با ۱۹۰شرکات دوغ عالیاس روزاناه بیاش از 
تبلیغات،  قیمات  حداقال  کاالی ۶فرض  هر  فروش  از  دوهزارتومانای  ساود  همچنیان  و  تومان  میلیون   

 میلیون نفار، هفتگای هار نفار چناد محصاول عالیاس بایاد مصارف کناد تاا این ۸۵عالیاس و جمعیات ایران 
شرکت زیان نکند؟



اخطار در متغیرهای عددی
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چند جمع و ضرب ساده:
دقیقًا  اعشاری  اعداد  در  پایتون  که  کنیاد   ۱۵دقات 

خطای  پس  اعشار(.  بعاد  و  )قبال  دارد  دقات  رقام 
مقادیار فوق، خطاهایای هساتند کاه ماا وجود آن ها را از 

پیش پذیرفته ایم.

بایاد از ماژولهای مخصوص  کاربردهای دقیاق،  برای 
به این کار یا ماژولهای اختصاصی استفاده کرد.



تابع پرینت

Print



چاپ

35

تابع پرینت: 
* این تابع هر تعداد دلخواه ورودی می گیرد.

( فاصاله  یاک  متغیرهای  بیان  چاپ،  هنگام  در  پیشفرض  طور  باه   *space مقدار این  می گیرد،  قرار   )

 کنترل می شود.sepپیشفرض با آرگومان 

 زده می شود. می تواناد ایان مقدار را با آرگومان enter* پاس از چاپ ورودی هاا، باه طور پیشفرض یاک 

end.کنترل کنید 
* دو آرگومان فایل و فالش را بعدًا خواهیم شناخت.



چاپ

36

مثال:
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متغیرهای جمعی

, , ,   ....string list dict set and



متغیرهای جمعی

38

* با مفهوم رشته در جلسه پیش به تفصیل آشنا شدیم.
رشته دارای زیرساختارهایی به نام کاراکتر است. .       

. رشته قابل ویرایش نبود.
. در رشته ترتیب کاراکترها مهم بود.

. در رشته یک کاراکتر ممکن بود چندین بار تکرار شود.

دهیم.  تعمیم  را  رشتااه  مفهوم  می خواهیاام  فصال  ایان  در 
سااختارهایی بساازیم کاه شامال زیرسااخت های متنوع تری باشند، 
ویژگی های قابلیات ویرایاش، اهمیات ترتیاب و تکرار نیاز به 

دلخواه وجود داشته باشد یا نباشد.



لیست

39

لیست یک دنباله مرتب از اشیاء پایتونی است. این اشیاء می توانند هر چیزی باشند حتی لیستی دیگر!
به چه درد می خورند؟ دیتای خود را در آن ها ذخیره کنید تا بعدًا از آن استفاده کنید.

 آشنایای دارناد، ایان شیاء شبیاه باه آرایاه هسات ولای آرایاه نیسات. چرا که Cکساانی کاه باا زبان هایای مثال 
هیچ محدودیت روی جنس درایه ها وجود ندارد.



کم و زیاد کردن اعضای یک لیست

40

افزودن یک عضو به یک لیست:

حذف یک عضو از یک لیست:



مثال بیشتر

41

برنامه ای بنویساید کاه از کااربر ساه عدد حقیقای بگیرد و آنهاا را در یاک لیسات باه ترتیب 
از گوچک به بزرگ ذخیره کند.



مثال بیشتر
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برنامه ای بنویساید که کاربر یاک لیسات از اعداد حقیقی را در برناماه مقداردهای کناد )یعنی 
نمیخواد درگیار اینپوت بشیاد( و ایان لیسات را باه ترتیاب کوچاک باه بزرگ و بزرگ به 

کوچک چاپ کند.



مثال بیشتر
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یک  کاربر  کااه  بنویسااید  برنامه ای 
لیسات از اعداد حقیقای را در برنامه 
بین  تفااضاال  و  کنااد  مقداردهاای 
را  عدد  کوچکترین  و  عدد  بزرگتریان 

چاپ کند.

یک  کاربر  کااه  بنویسااید  برنامه ای 
-با  انگلیساای  کلمات  از  لیساات 
و  کند  مقداردهای  کوچک-را  حروفا 
کدام  لغتنامه  یاک  در  بگویاد  برناماه 

کلمه، زودتر ظاهر می شود؟



انتخاب بخشی از یک لیست

وقتی می خواهیم بخشی از یک لیست را انتخاب کنیم:
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مثال بیشتر
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از:  عبارتند  کالس  ییک  دانش آموزان   ,Liam, Noah, William, James, Oliver, Benjaminنام 

Elijah . معلیم کالس می خواهید افرادی کیه در لیسیت حضور غیاب شماره زوج دارند را مردود
 اعالم کند. آیا جیمز مردود خواهد شد؟

لیست فوق را چنان ارتقاء دهید که فقط مردودی ها باقی بمانند.

۰



توابع روی متغیرهای جمعی

46

ورودی این توابع متغیرهای جمعی است.
* عمده متغیرهای جمعی به عنوان ورودی معتبر در همه توابع زیر پذیرفته می شوند.



مثال

47

برنامه ای بنویساید که از کاربر دو عدد بگیرد 
و بزرگترین آنها را چاپ کند.
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مجموعه

 نفره را بگیرد و نمره شاگرد اول 5برنامه ای بنویسید که نمرات یک کالس 
کالس را چاپ کند
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توابع روی متغیرهای جمعی )پرینت(

49

و  ویرگول ها  کنیام،  چاپ  پرینات  تاباع  از  اساتفاده  باا  را  لیسات  یاک  بخواهیام  اگار 
نشانک های لیسات نیاز چاپ خواهاد شاد، ولای شایاد بخواهیاد محتویات لیسات را به 
تاباع پرینت  کاه گویای هار درایاه باه صاورت مساتقل در ورودی  کنیاد  گونه ای چاپ 
نوشتاه شده اند. در ایان صاورت در داخال تاباع پرینات، پیاش از متغیار از عالمت 

ستاره استفاده می کنیم. )این نکته در مورد اکثر متغیر های جمعی صادق است.(



بازه عددی

50

 یاک بازه عددی تولیاد می کند. ایان تاباع می تواناد یاک ورودی، دو ورودی، یاا سه ورودی rangeتاباع 
 استفاده range)از لیسات، صارفًا برای قابال نمایاش کردن شیاء بگیرد کاه برای هار حالات، مثال هایای داریام: 

کردیم،(



بازه عددی

51

 را چاپ کند.۱۰۰* قطعه کدی بنویسید که اعداد فرد کوچکتر از 

 را حساب کند.۵۱2* قطعه کدی بنویسید که مجموع اعداد فرد کوچکتر از 



مثال

52

 را در یاک خاط چاپ کناد و بیان اعداد دقیقًا فقاط یاک خط تیره ۱۰2 تاا 2برنامه ای بنویساید کاه اعداد زوج بیان 
باشد.



سؤال سخت
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 بنویسید که۵*۵* یک جدول ضرب 

C[i][j] = i *j

 خطیه۱** نکته مهم: نشینی خرنویسی کنی... بشین کد بزن، جواب سؤال 



تبدیل متغیرها

54

معمواًل تبدیال متغیرهاا باه یکدیگار در پایتون )در صاورت امکان( کار ساختی نیسات. قباًل دیدیام که متغیرهای 
 همه تبدیل متغیرها از همان روش سااده )استفاده از نام تقریبًامتنای و عددی چگوناه باه هم تبدیل می شدند. 

نوع متغیر مقصد( استفاده می کنند.



مجموعه

55

* مجموعه، شیئی هست که نه ترتیب دارد و نه تکرار.
* می توان به یک مجموعه اشیاء جدیدی افزود یا کم کرد.

باشد.  لیسات  یاا  مجموعاه  مثال  اشیاء  از  برخای  مجموعاه نمی تواناد شامال  یاک  اشیاء *  اشیاء،  این  )باه 
هش ناپذیر گفته می شود، بعداً در مورد آن ها خواهیم آموخت(



مجموعه
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چند نکته:



مجموعه
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چند نکته:

تفاوت این دو در حذف عضو ناموجود است. هم استفاده کرد. descard میتوان از removeبه جای 



مجموعه

58

* برنامه ای بنویسید که یک متن بگیرد و بگوید چه کاراکترهایی در آن بکار رفته است؟

 بگیرد، بگویاد کاربر چناد عدد متمایز وارد ۴* برنامه ای بنویساید کاه از کاربر یاک لیسات عددی باه طول 
کرده است.



مجموعه
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 دانش آموز یاک کالس را بگیرد و بگویاد آیاا نمره دانش آموزی یا 3* برنامه ای بنویساید کاه نمرات 
 نیست.۱۷ شده است یا هیچ خبری از نمره ۱۷میانگین نمرات 



مجموعه

 نه را چاپ کنید.۷ بخشپذیرند ولی بر ۳ که بر 5۰ تا 21* اعداد بین 

پاسخ سؤال فوق را به ترتیب از کوچک به بزرگ چاپ کنید:



مجموعه

 را بیابید!1۰۰ تا 2تمامی اعداد اول بین 



مجموعه

62

چند نکته:



مجموعه

 نفره را بگیرد و نمره شاگرد دوم 5برنامه ای بنویسید که نمرات یک کالس 
کالس را چاپ کند



مجموعه یخ زده

64

* معرفی: مجموعه یخ زده، همان مجموعه است فقط ویرایش نمی شود.
* کاربرد: ساختن مجموعه ای از مجموعه ها
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متغیرهای بولی
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متغیرهای بولی
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متغیرهای بولی

67



شرط

68

 مشخص می شود.ifقطعه کد مشروط، با کلیدواژه 
شرط: قطعه کد داخل بلوک، زمانی اجرا می شود که مقدار شرط، درست باشد.

 یک متغیار بولی قرار می گیرد. انتظار داریم زمانای اگر مقدار آن متغیر بودی ifدر واقع بعد از کلیدواژه 

 بود خط)های( بعدی اجرا شود.Trueبرابر با 



کالس 
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__reversed__() <==> reversed(x)
__getitem__(key) <==> x[key]
__setitem__(key, value) <==> 
x[key] = value
__delitem__(key) <==> del x[key]
__setitem__(start, end, sequence) 

<==> x[start:end] = sequence
__hash__() <==> hash(x)
__delete__(self, container) <==> 
del container.x



بلوک بندی در پایتون

70

هر زبان برنامه نویسی نیازمند نشانه هایی است که بتواند ابتدا و انتهای هر بلوک را شناسایی کند.

 ( تشکیل یک بلوک می دهند.ifبلوک: هر زیرساختی از کد )مثال کدهای داخل ساختار 



شرط
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 بود، آن را در a بزرگ تار از b را مقداردهای کناد و اگار b و a* برنامه ای بنویساید کاه کاربر دو متغیار 
پیامی اعالم کند.



شرط

72

* برنامه ای بنویساید کاه کاربر نمرات کارنامه یک دانشجو را در برنامه جایگذاری کند و اگر میانگین وی 
 بود، اعالم کند وی مشروط شده است.۱2کمتر از 



شرط

73

 دانش آموز را در کاد جایگذاری کناد و برناماه اعالم کند نمره ۴* برنامه ای بنویساید کاه کاربر نمرات 
چند نفر بیشتر از میانگین کالس است؟



کالس 
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__reversed__() <==> reversed(x)
__getitem__(key) <==> x[key]
__setitem__(key, value) <==> 
x[key] = value
__delitem__(key) <==> del x[key]
__setitem__(start, end, sequence) 

<==> x[start:end] = sequence
__hash__() <==> hash(x)
__delete__(self, container) <==> 
del container.x



شرط
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 زمانی فعال می شود که شرط قبلی درست نباشد.else* بلوک 



شرط

76

* برنامه ای بنویسید که از کاربر بپرسد که آیا وی پسر است یا خیر؟ و چاپ کند که آیا وی دختر است 
یا خیر.



شرط

77

بر حساب  نمکساتان نمرات  در کشور   *A, B و  C ایرانی دانشجوی  می شود.  داده  دانشجویان  باه   
می خواهد برای ادامه تحصیل به کشور نمکستان مهاجرت کناد، برنامه ای بنویسید که وی نمراتش را در 
کاد جایگذاری کناد و نمره وی در سایستم آموزشای نمکساتان را اعالم کند. ترجماه نمره اینچنیان اسات که 

 تبدیل می شود.C وگرنه به B بود ۱۷ تا ۱2، اگر بین A بود به ۱۷اگر نمره وی بیشتر از 



تابع مپ

78

: ایان تاباع برای پاس دادن متوالای اعضای یاک متغیار جمعای باه یاک تاباع دیگار استفاده mapتاباع 
می شود.

: دو آرگومان می گیرد، آرگومان اول خود یاک تاباع دیگار اسات و آرگومان دوم نیز mapورودی تاباع 
یک متغیر جمعی

فرآیناد: به ترتیاب اعضای آرگومان دوم را باه تابعای که در آرگومان اول دادیم پاس می دهد و خروجی 
می گیرد.

 است.map از جنس mapخروجی تابع 
نحوه مشاهده خروجی:

: در حلقه )بعدًا خواهیم خواند(۱روش

 به یک متغیر جمعی.map: تبدیل خروجی 2روش
* اخطار!: خروجی این تابع یکبار مصرف است!!!!

منبع: برنامه سازی با پایتون

https://pythonprogramming.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-map-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88/


مثال
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مثال
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برنامه ای بنویسید که نمرات یک کالس را دریافت کند و میانگین کالس را چاپ کند.

منبع: برنامه سازی با پایتون

https://pythonprogramming.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-map-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88/


تابع مپ

، در یاک قطعاه کاد سااده باا تابعای خالای، نیازمند map* در صاورت اساتفاده از حلقاه باه جای تاباع 
 برابر زمان بیشتر هستیم.3نزدیک به 

* دقت کنید که در صورت افزودن محاسبات این ضریب زمانی، کمتر خواهد شد.

منبع: برنامه سازی با پایتون
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https://pythonprogramming.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-map-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88/


تاپل

 منتها برای لیستfrozenset* چیزی هست شبیه 
* ویرایش نمی شود.

* تاپل می تواند در یک مجموعه قرار بگیرد
*  دقت کنید تاپل خیلی پرکاربرد است! )نه به اندازه لیست(

* تاپل فضای کمتری از حافظه را اشغال می کند.
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فضای اشغال شده توسط داده ها

* مقایسه فضاهای آشغال شده توسط انواع داده: )حجم کم شیء رنج و مپ عجیب نیست؟(
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مثال

* برنامه ای بنویسید که نمرات کارنامه یک دانش آموز را بگیرد و معدل وی را محاسبه کند.

برنامه ای بنویساید کاه نمرات ریاضای یک کالس را از کاربر بگیرد و نمره شاگرد دوم کالس را اعالم 
کند:
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تمرین
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* برنامه ای بنویسید که از کاربر یک عدد بگیرد و اگر عبارت ورودی یک شماره تلفن صحیح بود کلمه 
»معتبر« را چاپ کند وگرنه چاپ کند »غیرمعتبر«.

 در شماره درج شده باشد.۹۸* در شماره تلفن پیش شماره کشوری 
* پیش از سرشماره کشوری با کاراکتر + درج شود.

 شروع می شوند.۹3 الی ۹۰* شماره تلفن ها با 



تمرین
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  If elif else elif elif else else
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* ممکان اسات نیاز باشاد چناد مرحلاه پشات سارهم شرطهایای چاک شود. در ایان صاورت از ساختار 
شرطهای متوالی استفاده می کنیم.



مثال
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 هجری شمسی عقد کرده بودند! طبق سنتهای عجیب منطقه آن ها در آن ۱2۴3* احمد و زیبا در سال 
دوران، عروس و داماد تا عروسی حق نداشتند همدیگر را ببیند ولی احمد و زیبا برای دیدار هم رمزی 
بیان خود قرارداد می کنناد، احمد یک عدد اعشاری روی سانگ چشمه می نویسد، اگر زوجیت )زوج و فرد 
بودن( اولیان رقام بعاد از ممیاز برابر زوجیات  آخریان رقام قبال از ممیاز باشاد، زیباا کمای کنار چشمه 
معطال می ماند که احمد سربرسد، وگرنه یعنی به هر دلیل احمد قادر به نزدیک شدن به چشمه نیست و 
از باالی خرمان روساتا باه تماشای یار بایساتد. یاک کاد بنویساید کاه باه زیباا در تحلیال پیامهای احماد کمک 

کند.



پاسخ مثال
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مثال
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یک کد بنویسید که اعداد عجیب را از غیر عجیب جدا کند!
* اعداد فرد عجیب هستند.

 عجیب نیستند۵ تا 2* اعداد زوج بین 
 عجیب هستند.2۰ تا ۶* اعداد زوج بین 

 عجیب نیستند.2۰* اعداد زوج بزرگ تر از 



تمرین
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* برنامه ای بنویساید کاه از کاربر یاک دساته عدد اعشاری بگیرد، اگار هماه اعداد مثبات بودناد و میانگین 
اعداد هام عددی صاحیح بود، چاپ کناد »صاحیح«، اگار عددی نامثبات در ورودی وجود داشات چاپ کند 

»نامعتبر« وگرنه چاپ کند »خطا«



مقداردهی با شرط
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* در پایتون )و جماع کثیری از زبان های برنامه نویسای( می توان از عبارات شرطای در مقدار دهای به 
یک متغیر استفاده کرد:

* فایده: کوتاهی کد
* ضرر: در صورت بد استفاده کردن باعث ناخوانایی کد می شود.



حلقه
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* حلقه یعنی تکرار، اگر بخواهیم یک عملیات را چندبار تکرار کنیم، از حلقه استفاده می کنیم.
* حلقه کمی پیچیده تر از مفاهیم دیگر است.

* بهتر است در پایتون تا جای ممکن از حلقه استفاده نکنید )چون کند است.(.



f elif elseorحلقه 
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forساختار حلقه 
 موجودات یک متغیر جمعی )یا مولد( را یک به یک احضار می کند.for* حلقه 



مثال
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مثال
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تمرین
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* برنامه ای بنویساید کاه از کاربر یاک دساته عدد اعشاری بگیرد، مجموع توان دوم آن هاا را حسااب کند 
و در خروجی اعالم کند.



تمرین
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* برنامه ای بنویساید کاه از کاربر یاک متان بگیرد، بگوید از هر کاراکتار چناد بار اساتفاده شده اسات )پاسخ 
برنامه به کاربر باید خالصه باشد.(



مثال
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 را چاپ کند.2یک برنامه بنویسید که یک دسته لغت بگیرد، کلمات به طول 



مثال

، مححمد احسحماعیل ححسنی   100
hamsooo.com/math

* برنامه ای بنویساید کاه یاک عدد بگیرد و بگویاد اول اسات یاا خیار؟ )کافای اسات باه هماه اعداد کوچکتر 
از رادیکال ورودی تقسیم کنید، اگر به هیچ یک بخشپذیر نبود اول است.(



کد اسکی
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کد اسکی: عددی هست که به هر کاراکتر نسبت داده می شود تا کامپیوتر بتواند آن را پردازش کند.



مثال
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* یک متن بگیرد و کاراکترها را به عدد اسکی تبدیل کند.



مثال
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* حاماد برای امرار معاش باه شغال شریاف جاساوسی و وطن فروشای مشغول شده اسات. حاماد پیامی از 
پیامرسانه وی  باه ساامانه  موفاق شدناد  امنیتای  نیروهای  طای عملیاتای  کرده.  دریافات  کارفرماا  طرف 

, ۱۱۶, 32, ۱۰۱, ۱۱۶, ۹۷, ۱۱۸, ۱۰۵, ۱۱۶, ۹۹, ۶۵دساترسی بگیرناد و سالسله عدد مقابال را مشاهده کردند:]
[. پیام شنود شده در واقاع کاد اساکی پیام اصالی اسات. پیام را بازیابی ۹۸, ۱۰۹, ۱۱۱, ۹۸, 32, ۱۰۱, ۱۰۴

کنید.



کلیدواژه های مخصوص حلقه
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کلیدواژه های مخصوص حلقه
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مثال
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* برنامه ای بنویساید کاه یاک عدد بگیرد و بگویاد اول اسات یاا خیار؟ )کافای اسات باه هماه اعداد کوچکتر 
از رادیکال ورودی تقسیم کنید، اگر به هیچ یک بخشپذیر نبود اول است.(



تابع مپ در حلقه
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بیایید یکبار دیگر به شیء مپ نگاهی بیاندازیم.* 
* به خاطر دارید که شیء مپ یکبار مصرف بود؟       

       * مپ قابل تبدیل به متغیرهای جمعی دیگر بود؟

 را به خاطر دارید؟next       * تابع داخلی 
       * به خاطر دارید که حجم یک شیء مپ چقدر کوچک بود؟

* نکته: هر کس اینجا گیر بده که مپ تابع نیست، کالس هست یا کالس نیست تابع هست یا امثال اون، یا 
پایتون بلد نیست یا تدریس یا هردو.



تابع مپ در حلقه
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* باا کمای زیرکای می توان متوجاه شاد کاه باا هار بار فراخوانای شیاء ماپ در حلقاه، یاک مقدار جدیاد تولید 
اشغال  را  تاباع ماپ فضای خاصی  کاه  باه همیان دلیال اسات  خروجای اعالم می گردد،  در  می شود و 

نمی کرد.
* در واقاع در هار لحظاه، مقدار قبلای معدوم شده و مقدار بعدی ایجاد نشده اسات، یعنای ماپ در لحظه 

زندگی می کند.
* می توان در حلقه از مپ استفاده کرد. فقط دقت کنید هیچ دنده عقبی وجود ندارد!



تابع مپ در حلقه
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لیست و مجموعه
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* می توان مستقیمًا در تعریف لیست یا مجموعه )یا دیکشنری( از حلقه استفاده کرد:

* جالبتر اینکه می توان از شرط نیز در همین یک خط استفاده کرد!



لیست و مجموعه

hamsooo.com/math، مححمد احسحماعیل ححسنی   111

 بخشپذیر ۱۷* لیساتی بساازید کاه شامال اعدادی دو رقمای باشاد کاه حاصال جماع آان باا توان دوماش بر 
باشد.

* می دانیام رقام یکان مربع های کامال )توان دوم اعداد(، فقاط رقم های خاصای می تواناد باشاد، آن ها 
را بیابید.



لیست و مجموعه
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باشد،  )توان دوم اعداد(، فقاط رقم های خاصای می تواناد  کامال  یکان توان چهارم  * می دانیام رقام 
آن ها را بیابید.

* رقم یکان مربع های کامل اعداد فرد را بیابید.



while
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 شامل شمارنده ای نیست.while* حلقه 
* این حلقه مبتنی بر عبارات شرطی است.

 می شد. اجرا یکبار اگر شرط درست بود، کد بلوک مربوطهif* در ساختار 

 مادامی که شرط درست باشد، بلوک مربوطه اجرا می شود.while* در حلقه 



مثال

hamsooo.com/math، مححمد احسحماعیل ححسنی   114

 بگیرد. ساعی کنید خطای کاربر در وارد 3۰ تاا ۱۱* برنامه ای بنویساید کاه از کاربر یاک عدد دلخواه بیان 
کردن عددی خارج از بازه مربوطه را کنترل کنید. )کاربر قطعًا عدد صحیح وارد می کند.(



دیکشنری
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پایتون،  در  دسته جمعی  متغیرهای  از  یکاای   *
دیکشنری است.

* دیکشنری موجودی است:
   - فاقد ترتیب.

   - فاقد تکرار )یا شاید هم دارای تکرار!(
   - مثال لیسات و رشتاه امکان عضوگیری از آن 

هست ولی اندیس ها در اختیار ما هستند!



دیکشنری
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* یک دیکشنری شامل چند لغت انگلیسی و ترجمه فینگلیشی آن ها بسازید.

سعی کنید با دیکشنری تان یک جمله را ترجمه کنید.



دیکشنری
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* برنامه ای بنویسید که نمرات یک کالس را بگیرد و در یک دیکشنری ذخیره کند.



دیکشنری
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* برنامه ای بنویساید کاه نمرات یک کالس را بگیرد و نمره شاگرد دوم)های( کالس را اعالم 
کند.



تمرین سخت
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 مربوط باه تعریاف واگرایای دنباله             را N دلخواه، M* برنامه ای بنویساید کاه باا گرفتان مقدار 
محاسبه کند.

 مربوط به تعریف همگرایی دنباله              را N* برنامه ای بنویساید کاه باا گرفتان اپسایلون دلخواه، 
محاسبه کند.

sn=∑
i=1

n 1
k

∀M >0 ∃N : ∀ sn>M

sn=∑
i=1

n
1

k2

∀ϵ>0 ∃N : ∀ n>N |sn−π
2
/6|<ϵ
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* تاباع یاک ساری دساتورات هسات کاه برای راحتای کار باه صاورت بساته آماده در گوشه ای از برنامه 
بارهاا تکرار خواهاد شاد، یاا قطعاه کدی کاه کار مساتقلی انجام می دهد و  می ساازیم. مثاًل قطعاه کدی کاه 

نوشتن جداگانه آن به خوانایی و فهم کد کمک می کند و ...
* تاباع ممکان اسات ورودی داشتاه باشاد یا خیار، می تواناد خروجای داشتاه باشاد یاا خیار، می تواناد عملیاتی 
داخلای در دل خودش انجام دهاد یاا خیر. )منظور از عملیات داخلای، اتفاقاتای اسات کاه نتیجاه آنهاا به 

عنوان خروجی گزارش داده نمی شود، مثل چیزی که در صفات اشیاء لیست می دیدیم.(
* در پایتون هماه تواباع خروجای دارناد، یعنای حتای اگار خروجای برای آن هاا از پیاش تعریاف نشده باشد 

( را در خروجی اعالم می کنند.Noneمقدار هیچی )



تابع
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)شاید هم دو نوع! چه بدونم!(* سه نوع تابع داریم 
: تابع با خروجی عمومی۱        * نوع  
: تابع یک خطی2        * نوع 
: تابعی که فقط مولد می سازد.3        * نوع 



تابع

riyazi.blog.ir، مححمد احسحماعیل ححسنی   122



تابع
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* تابعی بنویسید که چک کند یک عدد اول است یا خیر.



تابع
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* در پایتون هماه تواباع دارای خروجای هستند.  
خروجی  باه عنوان  هام  چیزی  اگار  حتای  در واقاع 
»هیچی«  مقدار  تاباع  از  باشیاد،  نکرده  تنظیام 

( در Noneبرمی گردد.  گونه  یاک  هیچای،  یاا   
پایتون است.

خروجی  معنای  باه  متان  یاک  شدن  پرینات   *
گرفتان از تاباع نیسات! خروجای متغیری است 
کاه  شماا پاس از اجرای تاباع از داخال برناماه به 
که در  باه چیزی  آیاا شماا  آان  دساترسی دارید. 
شدن  چاپ  از  پس  شااد،  چاپ  مونیتور  

دسترسی دارید؟



تابع
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کلیدواژه  بااا  تابااع  در  خروجاای   *return 
مشخص می شود.

* تابع فوق چه کاری انجام می دهد؟



مثال
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لیست  یاک  ورودی  در  کاه  بنویساید  تابعای   *
که  کناد  اعالم  لیسات  یاک  خروجای  در  و  بگیرد 
لیست  همان  درآیه های  دوم  توان  شاماال 

اولیه است.



مثال

riyazi.blog.ir، مححمد احسحماعیل ححسنی   127

مقدار  ورودی  در  که  بنویساید  تابعای   *n را  

خروجاای  در  و  دنباله nبگیرد  اول  جملااه   
فیبوناتچی را اعالم کند.



تابع
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* می توان توابع یک خطی نیز تولید کرد.
* این توابع برای تولید توابع ساده کاربردی هستند. 

توابع  ایان  آرگومان های  کلیدواژاه در  ایان  تواباع سااده ای هساتند،  نیازمناد  تواباع در ورودی شان  برخای   *
استفاده می شوند.



مثال
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مولد
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* مولد موجودی است که اشیائی را یک به یک تولید می کند.

 از مولد خواست که شیء بعدی را تولید گند.next یا با تابع for* می توان در حلقه 
کناد و در یاک لیست،  * می توان مولاد را وادار کرد کاه هماه اشیائای کاه قرار اسات تولیاد کناد را تولیاد 

مجموعه یا ... بریزد.

 هم نوعی مولد محسوب می شوند.map و range* موجودات 
* راههای مختلفی برای تولید مولد داریم.



مولد
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مثال
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تابع
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مقدار  ورودی  در  که  بنویساید  تابعای   *n را  

ساوم  توان  خروجای  در  و  اول nبگیرد  جمله   
دنباله فیبوناتچی را اعالم کند.



متغیر های محلی و جهانی
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* متغیر جهانی: متغیرهایی هستند که در تمامی بدنه برنامه قابل دسترسی هستند )مگر در حاالت 
استثناء(.

* متغیار محلای: تنهاا در تابعای کاه ایان متغیار تعریاف شده در دساترس اسات. متغیار محلای پس از 
آنکه تابع تمام شد از حافظه پاک می شود.

* متغیرنانلوکال هم داریم که فعاًل بیخیال!



پاک شدن خودکار متغیر محلی
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متغیر محلی و جهانی
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 برای مشاهده متغیرهای محلی است.locals* تابع 

 برای مشاهده متغیرهای جهانی است.globlas* تابع 



متغیر محلی و جهانی
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 و کمای مغاز خراب می توان متغیرهای جدیدی تعریاف کرد یا globals* باا اساتفاده از تواباع 
متغیرهای تعریف شده را ویرایش کرد.



متغیر محلی و جهانی
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 مشکالت متنوعای دارد. جاز برای گزارشگیری و دیباگ استفاده دیگری از locals* تذکار: تاباع 
آن نکنید.



متغیر محلی و جهانی
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* در کاد پایتون، ممکان اسات یاک کلماه را باه عنوان اسام یاک متغیار جهانای اساتفاده کرده باشید 
ولای در یاک تاباع نیاز از آان متغیار اساتفاده کنید. پایتون اولویات را باه تعریاف محلی می دهد. 
در واقاع پایتون اگار متغیری را در محال اساتفاده پیدا نکناد برای جلوگیری از بروز خطا در فضای 

عمومی به دنبال متغیر مربوطه می گردد.



انواع ورودی تابع
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* ورودی برحسب موقعیت
      * ورودی جمعی با استفاده از ستاره

* ورودی بر حسب کلیدواژه
      * ورودی جمعی با استفاده از دوستاره



انواع ورودی تابع
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مثال
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تابعای بنویساید کاه کاربر باه تعداد دلخواه در ورودی آان عدد وارد کناد و تاباع میانگیان متمرکاز آن ها را در 
خروجی اعالم کند. )یعنی بزرگترین و کوچکترین مقدار را حذف کند و از بقیه میانگین بگیرد(



تابع
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* خروجی گرفتن از تابع، با چاپ یک مقدار از تابع متفاوت است.



exec
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* ایان تاباع برای گرفتان دساتور از کاربر یاا ایجاد یاک دساتور )باه هار نحوی( و اجرای دساتورات استفاده 
می شود. در واقع یک متن می گیرد و متن را اجرا می کند.



exec
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تاباع  مشکالت  باشیاد!  مواظاب  تذکار:   *locals از اگار  نشود!  گریبانگیرتان   exec تابع یاک  داخال   

 فراخوانی exec تعریاف شده اناد را بیرون از execاساتفاده کردیاد، باه هیاچ وجاه متغیرهایای کاه داخال 
نکنید.



کار با فایل
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* یک فایل تنها با سه هدف

(r    -خواندن )
(w    -ایجاد و نگارش )
(a    -افزودن متن )

قابل باز شدن است. یک فایل می تواند
به عنوان فایل متنی باز شود یا یک فایل

باینری.



مثال فایل
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کار با فایل
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* ممکن است بخواهیم یک فایل به صورت باینری باز شود. یعنی قرار نیست در فایل متنی بخوانیم، 

. در ایان صاورت بازکردن عادی فایال ممکن txtمثال فایلهای اجرایای یاا پرونده هایای باا فرمتای غیار از 
است باعث خطاها و اشتباهاتی شود. لذا درست این است که فایل به صورت باینری خوانده شود. 

 در ابتدای خروجی می شوید. این کاراکتر به چه معناست؟bاگر به کدهای فوق دقت کنید متوجه کاراکتر 



متغیر بایتی
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* ایان نوع متغیار مشاباه متغیار متنای )رشته ای، اساترینگ( اسات. حتای صافات و متدهای یکسانی دارند. 

 bدر پایتون مقدماتای تنها تفاوتای کاه بیان متغیرهای بایتای و رشته ای مشاهده خواهیاد کرد، همان کاراکتر 
 است و دردسر یک خطی تبدیل متغیر متنی به بایتی و برعکس



مثال
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* تابعی بنویسید که یک دسته عدد در ورودی بگیرد. در یک فایل گزارش، میانگین، ماکزیمم و مینیمم 
را ذخیره کند.



مدیریت خطا
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* ممکان اسات یاک برناماه در بخشای از آان دچار خطاا شود یاا اینکاه بخواهیام خودمان خطایای تولیاد کنیم 
)مثاًل در صاورت بروز یاک وضعیات داخلای سایستم، یاک پیام خطاا باه کاربر نمایاش داده شود.( باه این 

فرایند مدیریت خطا گفته می شود.



مدیریت خطا
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hamsooo.com/math



مثال
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* از کاربر یک عدد صحیح بگیرید. سعی کنید کاربر نتواند هیچ خطایی دریافت کند.



مدیریت خطا
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کالس

انواع جدید متغیر!



کالس
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* برای تعریف انواع جدیدی از متغیر از کلیدواژه کالس استفاده می کنیم.
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چک کردن نوع متغیر
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 به ما کمک می کند که نوع متغیر را در یک عبارت شرطی چک کنیم.isinstance* تابع 



مثال - کالس
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کالس 
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__init__(...) <!=> Class(...)

__call__(...) <==> x(...)
__repr__() <==> repr(x) <==> 'x'
__str__() <==> str(x) <==> print x
__unicode__() <==> unicode(x)

__eq__(other) <==> x == other
__ne__(other) <==> x != other
__lt__(other) <==> x < other
__le__(other) <==> x <= other
__ge__(other) <==> x >= other
__gt__(other) <==> x > other



کالس 
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__add__(other) <==> x + other
__sub__(other) <==> x - other
__mul__(other) <==> x * other
__div__(other) <==> x / other
__truediv__(other) <==> x / other

__floordiv__(other) <=> x // other
__mod__(other) <==> x % other
__divmod__(other) <==> 
divmod(x, other)
__pow__(other [, mod]) <==> x ** 
other [% mod] <==> pow(x, other [, 
mod])



کالس 
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__lshift__(other) <==> x << other
__rshift__(other) <==> x >> other
__and__(other) <==> x & other
__or__(other) <==> x | other
__xor__(other) <==> x ^ other
__radd__(other) <==> other + x

__rsub__(other) <==> other - x
__rmul__(other) <==> other * x
__rdiv__(other) <==> other / x
__rtruediv__(other) <=> other / x
__rfloordiv__(other) <==> 
other // x
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__rdivmod__(other) <==> 
divmod(other, x)
__rpow__(other) <==> other ** x 
<==> pow(x, other)
__rlshift__(other) <=> other << x
__rrshift__(other) <=> other >> x

__rand__(other) <==> other & x
__ror__(other) <==> other | x
__rxor__(other) <==> other ^ x
__iadd__(other) <==> x += other
__isub__(other) <==> x -= other
__imul__(other) <==> x *= other
__idiv__(other) <==> x /= other
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__itruediv__(other) <==> x /= 
other
__ifloordiv__(other) <==> x //= 
other
__imod__(other) <==> x %= other
__ipow__(other) <==> x **= other

__ilshift__(other) <==> x <<= 
other
__irshift__(other) <==> x >>= 
other
__iand__(other) <==> x &= other
__ior__(other) <==> x |= other
__ixor__(other) <==> x ^= other
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__neg__() <==> -x
__pos__() <==> +x
__invert__() <==> ~x
__abs__() <==> abs(x)
__float__() <==> float(x)
__hex__() <==> hex(x)

__int__() <==> int(x)
__long__() <==> long(x)
__oct__() <==> oct(x)
__complex__() <==> complex(x)
__len__() <==> len(x)
__contains__(item) <==> item in x
__iter__() <==> iter(x)
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__reversed__() <==> reversed(x)
__getitem__(key) <==> x[key]
__setitem__(key, value) <==> 
x[key] = value
__delitem__(key) <==> del x[key]
__setitem__(start, end, sequence) 

<==> x[start:end] = sequence
__hash__() <==> hash(x)
__delete__(self, container) <==> 
del container.x



ارث بری 
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* ممکان اسات یاک کالسای داشتاه باشیام باا کلای خصاوصیات خوب، ولای ناکافای! یعنای باه کالسی نیاز 
داشته باشیم مشابه چیزی که داریم ولی نیازمند کمی تغییر. چه کار کنیم؟

* در چنین مواقعی از ارث بری استفاده می کنیم.
* ارث بری یعنی یک کالس بسازیم فرزند کالس قبلی باشد و آنی باشد که ما می خواهیم.

)مثال های از طریق فایل(



نکته 
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 ، عنوان تابع می دادیم ولی حاال می دانیم که این کالس بود.int* تا کنون به )(

 از کالس call هام می گفتیام تاباع ولای حاال می دانیام کاه آنهاا فقاط متد range و map* تاا کنون باه 
مربوطه را فراخوانی کرده و بازنویسی کرده اند.

* می توانیاد یاک متغیری بساازید کاه مثال لیسات، شمارنده بگیرد و جناس شمارنده همانای باشاد کاه شما 
دوست دارید )مثل دیکشنری(.



تابع هش 

hamsooo.com/math، مححمد احسحماعیل ححسنی   180

 که به صورت داخلی در خود پایتون قرار دارد را می توان اثرانگشت در نظر گرفت.hash* تابع 

* hash متغیار کمای )هار چند اگار مقدار  باه اعداد صاحیح.  از مقدار)های( ذخیره شده   تابعای اسات 
.کوچک( تغییر کند، هش آن باید تغییر کند

.دنوشیم عورش _.دنوشیم عورش _ مقدار دلخواه خود را باه این متد hash.دنوشیم عورش _.دنوشیم عورش _* البتاه شماا می توانیاد در کالسا های خود باا بازنویسای 
نسبت دهید. دقت کنید خروجی از متد باید عددی صحیح باشد.

لیستها و  مثال  ویرایاش می شوناد،  ندارناد و  ثابتای  مقدار  زیرا  متغیرهاا هش ناپذیار هساتند،  برخای   *
مجموعه ها.
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دکوریتور
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 *
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 *



ماژول ها

بسته های از پیش آماده



ماژول
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* ماژولها بسته هایی شامل متغیرهای مختلف از پیش برای کاربران هستند.
* این متغیرها می توانند هر چیزی باشند، اعم از توابع، کالس ها، مقادیر ثابت و حتی ماژول ها!

)البته به این حالت آخر می گن پکیج، در ضمن اون مثاًل باسوادی که یه ذره پایتون بلده خفه شه!(

* قدرت اصلی پایتون در ماژول های متنوع، علمی و کاربردی هست که برای آن نوشته شده.



ماژول
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نصب ماژولهای استاندارد
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$ pip install myModule (usual)
$ python setup.py -install (Chert!)

(بعد اسم خودش رو هم گذاشته برنامه نویس* پکیج های  اجرایی نصب ماژولها در ویندوز )
* پکیج منیجرها در لینوکس )بد نیست ولی توصیه نمی کنم.(

* یکسری از پکیج ها به صورت پیشفرض همراه پایتون نصب می شوند.



mathماژول 
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* این ماژول برای رفع امور ریاضیاتی دم دستی ساخته شده است.
* عمده توابی و مقادیر ثابتی که در ریاضیات دبیرستانی خوانده ای در این ماژول وجود دارد.

* ورودی توابع این ماژول عمدتا از جنس عددی )صحیح، اعشاری و مختلط( است.



ماژول
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* string:
       * این ماژول شامل چند متغیر محدود برای رفع نیازهای اولیه در کار با رشته ها هستند.

* copy
      * به قطعه کد مقابل دقت کنید:
      * تمام اشیاء در پایتون اشاره گر

هستند، به همین دلیل اتفاقات عجیبی
مانند آنچه در کد مقابل می بینید اتفاق
می افتد. برای حل این مشکل باید از

 استفاده کرد.copyماژول 



f elif elseunctoolsماژول 

hamsooo.com/math، مححمد احسحماعیل ححسنی   190

 هست.partial یا reduceین تابع مفید است. مانند تابع        * این ماژول شامل چند

: این تابع در ورودی یک تابع و یک متغیر جمعی می گیرد. دوتای ابتدایی لیست را reduce* تابع 
باه تاباع میفرساتد و بعاد یکای یکای از متغیار جمعای عضاو می گیرد و همراه باا خروجای مرحلاه قبال باه تابع 

پاس می دهد.

: کلیدواژه های ورودی توابع را ثابت می کند )توضیح در مثال(partial* تابع 



f elif elseunctoolsماژول 
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 سازوکاری بسازید که حاصلضرب عناصر یک لیست را محاسبه کند.reduceبا تابع 

(کمی سخت                  را حساب کند. ) ساز و کاری بسازید که حاصل جمع سری reduce* با تابع 
∑
n=1

100000
1

n2
۱
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 سازوکاری بسازید که حاصلضرب عناصر یک لیست را محاسبه کند.reduceبا تابع 



osماژول 
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* ایان ماژول شامال تواباع متنوع و زیادی اسات. هدف از ایان ماژول، انجام دادن کارهایای اسات کاه باید 
با کمک سیستم عامل انجام دهیم.

 محتویات یک پوشه را نمایش می دهد.listdir* مثاًل تابع 

 در زیرشاخه های یک پوشه قدم می زند و محتویات آن ها را اعالم می کند.os.walk* تابع 



osماژول 
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osمثال - 
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* تابعای بنویساید کاه آدرس یاک پوشاه و یاک عبارت را بگیرد و بگویاد در کدام فایال)های( داخال پوشاه، این 
عبارت وجود دارد.



sysماژول 
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* توابعای و متغیرهای مفیدی در ایان ماژول وجود دارد. منظور از سایستم در ایان ماژول خود پایتونی 
است که از آن استفاده می کنید.

 مشخص می شود.maxsize    - بزرگترین عدد صحیحی که می توان ساخت با 

   - sys.path به شما می گوید که پایتون شما از کجا اجرا می شود.

 - sys.version  نسخه پایتونی که از آن استفاده می کنید رادر اختیار شما قرار می دهد.



timeماژول 
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* ابزارهای مرتبط با زمان خوبی در این ماژول قرار داد.

  -    time.time میگویاد اکنون در چاه لحظه ای قرار دارید. خروجای ایان ماژول باا دقات میلی ثانیه 
. سال قبل است۵۰ و عدد اعشاری است. مبنای زمان این ماژول حدود

  -    time.sleep سیستم را به خواب می برد. یعنی برنامه شما به مدت زمانی که در ورودی این 
.تابع می گویید دچار وقفه می شود

    -   time.ctime زمان دقیق را گزارش می دهد.



مثال
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* چک کنید چه مدت زمانی طول میکشد که در سیستم شما ده هزار بار، سه بتوان دههزار محاسبه شود:
    - این کد می تواند محک کوچکی  باشد برای مقایسه توان رایانه ها یا سیستم عامل های مختلف



datetimeماژول 
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* در این ماژول کالسهای خوبی برای مدیریت زمان تعبیه شده است.

  -    time.time میگویاد اکنون در چاه لحظه ای قرار دارید. خروجای ایان ماژول باا دقات میلی ثانیه 
. سال قبل است۵۰ و عدد اعشاری است. مبنای زمان این ماژول حدود

  -    time.sleep سیستم را به خواب می برد. یعنی برنامه شما به مدت زمانی که در ورودی این 
.تابع می گویید دچار وقفه می شود

    -   time.ctime زمان دقیق را گزارش می دهد.



datetimeمثال 
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 ثانیاه مکاث کردم. درآیاه آخار بیانگیار کسر ۱.۸ حدوداً a بعاد از تعریاف b* در مثال زیار، برای تعریاف 
ثانیه تا دقت میلی ثانیه است.



datetimeمثال 
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 datetime.datetime می توان یاک بازه از شیء datetime.timedelta* باا اساتفاده از 
کم کرد یا به آن افزود.



cmathماژول 
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 به زبان اعداد مختلف است!math* این ماژول ترجمه 



itertoolsماژول 
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* این ماژول شامل توابع ترکیبیاتی است. مثاًل همه جایگشتها از یک مجموعه را به شما ارائه می کند. 
ایان ماژول شامال مولدهای زیادی اسات. دقات کنیاد کاه اکثرًا تاباع نیساتند و لذا نیاز نیست نگران 

حافظه جانبی باشید!



randomماژول 
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.دنوشیم عورش _ نیاز برای این random* ایان ماژول برای تولیاد اعداد تصاادفی کاربردی اسات. البتاه ماژول 
 است.randomمنظور ساخته شده که بسیار محدودتر و طبیعتا سبکتر از 

 از یک متغیر جمعی، یکی به تصادف انتخاب می کند.choice - تابع 

 تولید می کند.۱ تا ۰ عددی تصادفی بین random - تابع 

 )شامل مرزها( تولید می کند.b تا a  یک عدد صحیح تصادفی از randint - تابع 

)مفهومی مهم است.( بارگزاری بذر اولیه برای ماژول seed - تابع 



binasciiماژول 
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 در این ماژول قرار دارند. وظیفه ای توابع تبدیل unhexlify و hexlify* دو تابع مفید و مهم 
متن به معادل هگز آن و بالعکس است.



copyماژول 
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* این ماژول برای کپی گرفتن از لیستها ساخته شده!



numpyماژول 
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آن  از  اسات. هدف  برنامه نویسای های دانش بنیان  در  کاربردی  و  مهام  ماژول  یاک  ماژول  ایان   *
مدیریت کارهای عددی است. این ماژول مباحث مهم زیادی دارد. 

امور  برای  ماژول  این  کامال  یادگیری  بود،  ضروری  قبلای  ماژولهای  خودآموز  یادگیری  اگار   -    
دانش بنیان معادل از اوجب واجبات است.

 می کنند.import در کد سورس np را به صورت مخفف numpy     - رسم هست که 

 دیدیاد اینجاا هام حضور دارناد، باا این تفاوت کاه کارکرد این ها cmath و math     - توابعای کاه در 
تنهاا اعداد حقیقای یا مختلط باه صورت منفرد نیسات، بلکاه یاک دساته عدد می گیرناد )در قالب آرایه( و 

تابع دلخواه ما را به تک تک اعضای آن اعمال می کنند.
     - آرایه های پایتون در این ماژول قرار دارد. یادتان هست گفتم لیست آرایه نیست؟
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numpyتوابع - ماژول 
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۰
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* سایمپای کاه مخفاف سایمبولیک پایتون اسات، برای کارهای جابری کاه نیازمناد متغیرهای سمبولیک 
هستند.

* این پکیج شامل ماژول هایی متنوعی است.
         - فیزیک کالسیک و مدرن

         - ریاضیات گسسته، هندسه و ترکیبیات
        - متغیرهای عددی جدیاد، تواباع، ثابتهای ریاضای و ... اسات کاه باه صاورت سامبولیک تعریف 

شده اند.
        - این ماژول شامل برخی توابع کمکی نیز )مانند تابع کمکی برای چاپ زیبا تر( هست.



sympyماژول  
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* این ماژول برای مدیریت سری ها و دیتافریم ها استفاده می شود.

 موجودی بود کاه هماه اعضاء آان از یاک جناس بودند. دیتافریم array* اگار باه خاطار داشتاه باشیاد، 
ماتریسی است که هر ستون آن از جنسی مشخص هستند.

* این ماژول در مباحث مربوط به هوش مصنوعی بسیار مهم است.

( ایمپورت می کنند.pd را به صورت مخفف )pandas* معمواًل ماژول 
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 است.pyplot* مهمترین بخش از این ماژول که با آن سر و کار داریم زیرماژول 
* این ماژول برای رسم نمودار به کار می رود.

* نمودارهای متنوعی می توان با استفاده از این ماژول رسم کرد.
* نمودارهای متحرک نیز قابل رسم است.

 ایمپورت می شود.plt به صورت خالصه و با عنوان matplotlib.pyplot* معمواًل 
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 *

۰
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* ایان ماژول برای شبیه ساازی عملگرهاا و گیت های کوانتومای )مربوط باه نظریاه اطالعات کوانتومی( 
ساخته شده است.
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* این پلتفورم )فعاًل شما بگید ماژول!( برای مدیریت سمت سرور سایتها ساخته شده است.
- این ماژول قدرتمند امروزه در حال درنوردیدن فضای وب است.
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