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 مقدمه

       .پری قانع نباش میهرگز به آنقدر که 

 .هرگز نگو بیشتر از این ممکن نیست

                           !دائم از خودت عبور کن

 شاگردی که کمتر از معلمش بداند،

                             راند،دنیا را به عقب می

 .کندشاگردی که به قدر معلمش بداند دنیا را متوقف می

 ...رانیمیاین تویی که پیش 

 

. عصر حاضر از نظر بسیاری از روشنفکران انقالب ارتباطات و اطالعات نام گرفته است

ی انسان با سیستم های ارتباطی نوین و فناوری اطالعات گره در واقع کلیه کارهای روزمره

لذا اهمیت علم کامپیوتر به عنوان نمود اصلی فناوری اطالعات و ارتباطات بر  .خورده است

در دنیای مدرن امروز تسلط و آشنایی با نحوه کار با سیستم های . کسی پوشیده نیست

کامپیوتری به عنوان یک سطح سواد مطلوب در جامعه شناخته می شود که اگر کسی آن را 

ی با دنیای کامپیوتر در زندگی روزمره خویش با مراجعه به نداشته باشد باید بهای عدم آشنای

 .کافی نت ها، درخواست های الکترونیکی و موارد دیگر بپردازد

هایی است که امروزه نه تنها برای  ترین مهارت بدون شک، برنامه نویسی یکی از مهم

ها نیز  ها و زمینه فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، بلکه برای سایر رشته

های شغلی که مرتبط با  هر ساله، بر تعداد موقعیت. به شکل ضروری، مورد نیاز است

از طرفی، . شود نویسی است، افزوده می ها برنامه نیاز اصلی آن نویسی هستند و یا پیش برنامه

با های دانشگاهی امروزی، کار  یند تحقیق و پژوهش در اکثر رشتهآبخشی جدا نشدنی از فر
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. های کامپیوتری است ها در قالب برنامه ها و الگوریتم سازی ایده کامپیوتر و توانایی پیاده

 .نویسی هستند های برنامه قطعا در این مسیر، دانشجویان نیازمند یادگیری و کسب مهارت

 

است که توسط  مفسرو  شیءگرا، سطح باالهمه منظوره،  نویسی زبان برنامهپایتون  یک 

فلسفه ایجاد آن تأکید بر دو  .طراحی شد هلنددر کشور  6336در سال  خودو فان روسوم

. وتاهی و بازدهی نسبی باالی آن استو ک های نوشته شده هدف اصلی خوانایی باالی برنامه

هایی  اند و در مقابل کتابخانه کلمات کلیدی و اصلی این زبان به صورت حداقلی تهیه شده

 .که در اختیار کاربر است بسیار وسیع هستند

لی رغم استقبال گسترده دانش پژوهان عرصه کامپیوتر از زبان پایتون ، در زمینه آموزش ع

این زبان قدرتمند کتاب های زیادی به زبان فارسی  منتشر نشده است که کتاب حاضر برای 

پر کردن خالء موجود در زمینه  نوشته شده و توسط انتشارات فن آوری های نوین به زیور 

امید است اثر حاضر همانند سایر آثار مولفین مورد استقبال قرار . ستچاپ آراسته شده ا

 .گیرد

از تمامی اساتید و دانشجویان عزیز تقاضا داریم، هر گونه اشکال، ابهام در متن کتاب، 

fanavarienovin@gmail.comالکترونیک پیشنهاد و انتقادات را به آدرس پست

 .ارسال نمایند

 مولفین

fanavarienovin@gmail.com 
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 آشنایی با زبان پایتون

 زبان برنامه نویسی پایتونبر ای مقدمه .1-1

ادعا کرد ساختاری سااده و قدرتمناد    توان یماست که  یسینو برنامه یها زبانپایتون یکی از معدود 

نداشاته   یسینو برنامهدر  یا تجربهیادگیری این زبان همواره به افراد مبتدی که شاید هیچ  ،رو نیازادارد، 

استفاده از این زبان برای حل مسائل مختلف و پیچیاده انتخااب    ،و از طرف دیگر شود یمتوصیه  ،باشند

 .بوده است یا حرفهاول بسیاری از برنامه نویسان 

با سه پلاه صاعود    0260در سپتامبر سال  Python یسینو برنامه، زبان Tiobeسایت یبند رتبهبر اساس 

رشد محبوبیات ایان    ی دهنده نشاناست که  قرارگرفتهنسبت به زمان مشابه در سال قبل در جایگاه پنجم 

 .زبان در میان برنامه نویسان سراسر دنیا است

خاص خود را دارد کاه آن را از   یها تیقابلو  ها یژگیو یسینو برنامههر زبان  دیدان یمکه  طور همان

مختلف نیز پاسخگویی به نیازهاای متفااوت و    یها زبان یریگ شکلو علت  سازد یممتمایز  ها زبانسایر 

پیش از شروع به یادگیری هار   ،به همین دلیل. متمایز است یها تیقابلمتنوع کاربران با استفاده از همین 

 صورت در و دهیم قرار شیها تیقابل کنار در زبانزبان ابتدا باید نیازها و هدف خود را از یادگیری آن

با زبان پایتون، در ادامه به  تر شیببرای آشنایی  ،نیبنابرا. یادگیری بگذاریم درراه، قدم باهم ها آن تطبیق

 :پردازیممیآن  یها تیقابلو  ها یژگیومعرفی برخی از 

وقتای نگااهی باه ساورس کاد یاک       . اسات  گرا نهیکمساده و  زبان کیپایتون :1سادگیوصراحت .1

 که با یاک ماتن انگلیسای صاریح مواجاه      میکن یم، احساس میاندازیببه زبان پایتون  شده نوشتهی برنامه

 سینو برنامهدرگیر کردن  یجا بهقوت پایتون است که  ی نقطه نیتر بزرگشاید بتوان گفت این . هستیم

کاد  هماین موضاوع سارعت    . تا روی حل مسئله تمرکز داشته باشاد  دهد یمبه جزئیات زبان به او اجازه 

 .و خوانایی این زبان را هم افزایش داده است یسینو

                                                           
1. Simplicity                      

2
. Low Learning Curve 

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
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قادم اول باه    عنوان بهقطعاً عامل اصلی این موضوع که یادگیری پایتون :8منحنییادگیریکمشیب .2

 طاور  هماان . آن اسات  ی سااده العاده سینتکس فوق شود یمو حتی کودکان توصیه  یسینو برنامهمشتاقان 

 هاا  یدگیا چیپخوانایی آن را افزایش داده اسات، بلکاه باا حاذف      تنها نهکه گفتیم صراحت زبان پایتون 

 .کرده است تر شیبسهولت یادگیری آن را نیز 

 هار  وباوده  پاایتون کاامالً رایگاان    یسا ینو برناماه مختلف زبان  یها عیتوز:1بودنبازمتنرایگانو .9

خااود از  یهااا برنامااهرا بخوانااد، آن را تغییاار دهااد، و در   آن کااد سااورس توانااد یماا سینااو برنامااه

 .کند استفاده آنیها پتیاسکر

را درگیار   سیناو  برناماه قدرتمناد ساطح بااال اسات کاه       یهاا  زباان  ازجملهپایتون :8سطحباالبودن .4

 .کند ینمو غیره ( Registerss)ها جزئیات سطح پایین مثل مدیریت حافظه یا کار با ثبات

مختلاف   یهاا  پلتفارم پایتون موجب شده اسات کاه ایان زباان باا       باز متنماهیت :9بودنقابلحمل .3

 06ازجملاه پلتفارم  بر اعاالم رسامی ساایت پاایتون، در حاال حاضار ایان زباان روی         بنا. سازگار باشد

Windows ،GNU/Linux ،Macintosh ،Solaris ،Android ،iOS یهااا برنامااهو  کنااد یمااکااار ... ، و 

 .شوند یماجرا  ها پلتفرمبه این زبان بدون نیاز به تغییر یا با تغییرات بسیار جزئی روی تمام  شده نوشته

 زباان  کیا  پاایتون  یسا ینو برناماه  زبان جاوا، یا C مانندری کامپایل یها زبان برخالف:3مفسریزبانی .6

کاه   شاود  یما به این زبان با استفاده از یک مفسر اجرا  شده نوشته یها برنامه کد سورس و است مفسری

 .دهد یمبودن آن را افزایش  حملهمین موضوع قابل 

را  یتار  سااده و قدرتمنادتر  روش،++Cمانند جااوا یاا    ییها زباندر مقایسه با  پایتون:6ییءگرایش .2

 .ردیگ یمکار  به ءگرایش یها برنامهبرای اجرا 

 یهاا  زباان اجارا در مقایساه باا     نییپاا  سارعت پاایتون   ی رفسمیکی از مشکالت زبان :7یریپذتوسعه .2

اجرا شود یا اگر بخواهیاد   تر عیسراز کدها  یا قطعهحال اگر بخواهید . یا جاوا است Cمانند  لریکامپای

 بنویساید یا جاوا ++C ،Cآن بخش را به زبان  دیتوان یمخود را پنهان کنید  ی برنامهبخشی از الگوریتم 

 .دهید قرار خود ی برنامه پایتون کدهای میان در را آن و

                                                           
1 . Free  & Open Source         

2
. High-level                

3.
 Portable             

4
. Interpreted              

5
. Object Oriented                 

6
. Extensible                

7
. Embeddable 
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 باه زباان   شده نوشته یها برنامهدیگر را در  یها زبانکدهای  توان یم که نیاعالوه بر :8پذیریتعبیه .3

یا  ++C ،C یها برنامهقطعه کدهایی را به زبان پایتون نوشت و در سورس کد  توان یم، داد قرارپایتون 

 .اضافه نمود مدنظراسکریپتی به سورس کد  یها تیقابلنشاند و به این ترتیب  جاوا

و در کنااار ایاان  باارد یماااسااتاندارد غناای بهااره  ی کتابخانااهپااایتون از یااک :گسههتردهیکتابخانههه .91

 کاه  باشاند  یما  توساعه  درحاال  سارعت  باه  نیاز دهنادگان  توساعه ساایر   یهاا  کتابخانهوسیع، ی کتابخانه

، مرورگرهاای وب،  (GUI) کاربر گرافیکی یها رابط اسناد، ایجاد برای را مناسبی ابزارهای درمجموع

، تیساا  وب، ایجاد و مادیریت  یکاو داده، یساز یباز، پست الکترونیکیرمزنگاری، هوش مصنوعی، 

 .دهد یمو بسیاری کاربردهای دیگر در اختیار برنامه نویسان قرار 

در  از کاربردها اسات کاه   یا گستردهبا طیف  یسینو برنامه زبان کیپایتون :1بودنمنظورههمه .11

کاربردهاای آن در طای ساالیان     نیتار  مهام  ازجملاه مختلف و متنوع کاربرد داشته است کاه   یها حوزه

 :به موارد زیر اشاره کرد توان یمگذشته 

 موتور جستجوگر گوگل و موتور گرافیکی یوتیوب 

 Fermilabکاربردی علمی در سازمان فضایی ناسا،  یها برنامهساخت  

 بخشی از سرویس ایمیل یاهو  

 IBM ،Intel ،Ciscoدر  افزار سختتست  

 Redhat ی نسخهابزارهای نصب لینوکس در  

 Dropboxسرویس ابری  

دساکتاپ،   یافزارهاا  نارم دینامیاک، تولیاد    یهاا  تیساا و بسیاری کاربردهای دیگر نظیر طراحای   

محاساباتی و   یهاا  برناماه ، سااخت  یکااو  داده، شبکه، امنیات، پایگااه داده،   یساز یباز، یساز شنیمیان

 .غیرهمختلف نظیر ریاضی، فیزیکی، آمار، زیست و  یها رشتهکاربردی در 

                                                           
1 . General-Purpose 
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گفت که پایتون ابزاری مهیج و قدرتمند در اختیار برنامه نویسان است که کاار باا    توان یم تیدرنها

 کند یم تینها یبو  زیانگ شگفتو تسلط بر آن کاربران را وارد دنیایی  باشد یم کننده سرگرمآن ساده و 

 .شود مند بهرهاز امکانات آن برای حل مسائل خود  شیها ییتوانامتناسب با  تواند یمکه هرکس 

 سطرها. 1-4-1

صاورت تعادادی ساطر مشااهده      ون هار ماالول را باه   یتون و همچنین کااربران، کادهای در  مفسر پا

سههطرهایفیزیکههی .6. ایتون دو نااوع سااطر وجااود دارنااددر پاا. ناادنک ماای
، سااطرهایی هسااتند کااه توسااط 6

سهطرهای .0. باشند می یصتشخ قابلتوسط کاربر  یسادگ بهشوند و  می یگذار شمارهمتن  ی ویرایشگرها

منطقی
، مثاال  عناوان  باه . گر یک دستور پایتون اسات  بیان رهر سط. مفسر از اجرای برنامه استبرداشت ، 0

 : زیر را در نظر بگیرید اتدستور

>>> name = "Fanavarienovin.net" 

>>> print(name) 

 

دهااد و دسااتور دوم، عبااارت  نساابت ماای name یاارمتغرا بااه  fanavarienovin.netدسااتور اول رشااته 

fanavarienovin.net هر سطر منطقی یاک ساطر فیزیکای در نظار      ،در این دستورات. دهد را نمایش می

 :شودخروجی زیر نمایش داده می با اجرای این دستورات. است شده گرفته

Fanavarienovin.net 

بایاد باین    ،در ایان حالات  . اشاد تواند شاامل چناد ساطر منطقای ب     گاهی اوقات هر سطر فیزیکی می

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. قرار داد ”;“سطرها، کاراکتر 

>>> name = "Fanavarienovin.net"; print(name)  

 :شودبا اجرای این دستورات نیز خروجی زیر نمایش داده می

Fanavarienovin.net 

دستورات یاک ساطر منطقای در چناد ساطر فیزیکای        بهتر است ترگاهی اوقات برای خوانایی بیش

 :دستورات زیر را مشاهده کنید ،مثال عنوان بهتایپ شود؛ 

>>> message ="Python is a \ 

good programing language" 

>>> print(message) 

 

                                                           
1
. Physical Lines            

2
. Logical Lines 
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بارای توساعه   . اناد  کاه در دو ساطر آماده    هستنددر این مثال، خطوط اول و دوم یک دستور منطقی 

با اجرای این دستورات خروجی زیار  .شود استفاده می ”\“یک دستور در چند سطر فیزیکی از کاراکتر 

 :شودنمایش داده می

Python is a good programing language

 .تر شود کاراکتر بیش  73تعداد کاراکترهای هر سطر فیزیکی نباید از 

( Tabیاا   Space)شامل فضای خالی  که روند یم به کار، برای افزایش خوانایی برنامه 6سطرهایخالی

 .گردند شوند و به بایت کد ترجمه نمی هستند و توسط مفسر نادیده گرفته می

 یبالک بند. 2-4-1

در زباان  . رود خوانایی کاد پاایتون باه کاار مای     افزایش ، یکی از امکاناتی است که برای یبالکبند

تورفتگیاز بالک پایتون برای ایجاد 
 میازان فضاای خاالی   تاورفتگی   ،درواقاع . شاود  ها استفاده مای  سطر 0

(Space  یاTab) تماام دساتورات موجاود در یاک     . گیارد  مای   است که در ابتدای هر سطر فیزیکی قرار

یعنای، تعاداد فضاای خاالی تماام      . خود تورفتگی داشته باشندبالک باید به یک میزان نسبت به سرآیند 

را نشاان   یباالک بناد  ای از ایان   نموناه  6 – 6شاکل . دستورات آن بالک نسبت به سرآیند یکای باشاد  

 . دهد می

Block 1

Header:

Block 2

Header:

Block 3

Header:

Block 4

Header:

Block 5

Block  1

Block  2

items = [5, 8, 1, 6, 7, 3, 4, 2, 9, 0]

def  bubble_sort(seq):

l=len(seq)

for i in range(l):

for n in range(1, l):

if  seq[n] < seq [n-1]:

seq[n-1], seq[n] = seq [n], seq[n-1]

return seq

print (bubble_sort(items))

 
 .بندی در پایتون بالک     1 – 1شکل 

 . استفاده کنید (Spaceکلید )جای خالی  از چهار یهر تورفتگبرای ایجاد 

 باهم استفاده نکنید  Tabو  Spaceهای  از کلید یتورفتگهرگز برای 

                                                           
1
. Blank Lines             

2
. Indentation 
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 عملگرهای منطقی . 4-5-1

نتیجاه عملگرهاای   . کنناد  عمال مای   نادرسات ی عبارات منطقی درست یا بر روعملگرهای منطقی، 

و )and بینید، زمانی نتیجه عملگار   می 6- 1  در جدول طور که همان. آمده است 6- 1منطقی در جدول 

( یاا منطقای  ) or اماا نتیجاه عملگار   . درست است که هر دو عملوند نتیجه درسات داشاته باشاند   ( منطقی

، نتیجه درست را نادرسات و نتیجاه   notعملگر . هنگامی نادرست است که هردو عملوند نادرست باشند

 .کند نادرست را به درست تبدیل می

 .ورات زیر را ببینیداکنون دست

>>> x = true 

>>> y = false 

>>> z1 = x and y 

>>> z2 = x or y 

>>> z3 = not y 

 

و  y دهاد، دساتور دوم، اشایاء    پیوناد مای    xرا به  True را تعریف کرده،  xو   trueدستور اول شیء 

False  را ایجاد کرده، بینy   وfalse کند، دستور ساوم، نتیجاه    پیوند برقرار میx and y (  یعنایfalse ) را

دهاد و   قرار می  z2را در ( trueیعنی )   x or yدهد، دستور چهارم، نتیجه  قرار می z1یجادشده ادر شیء 

 .دهد قرار می  z3را در ( trueیعنی ) not yدستور پنجم، 

(.ایمقایسه)ایعملگرهایرابطه1–3جدول

توضیحاتنتیجهمثالنامعملگر

از عملوند دوم باشد، نتیجه درست اسات،   تر بزرگاگر عملوند اول  False 0 > 9 تر بزرگ <

 .باشدوگرنه نتیجه نادرست می

  تر بزرگ =<

 یا مساوی

9 =< 0 True تر یا مساوی عملوند دوم باشد، نتیجه درست اگر عملوند اول بزرگ

 .باشدنادرست میاست، وگرنه، نتیجه 

از عملوناد دوم باشاد، نتیجاه درسات      تار  کوچاک اگر عملوناد اول   True 0 < 7 تر کوچک >

 .است، وگرنه نتیجه نادرست است

تر کوچک =>

 یا مساوی

9 => 0 Talse  یاا مسااوی عملوناد دوم باشاد، نتیجاه       تار  کوچاک اگر عملوند اول

 .درست است، وگرنه نتیجه نادرست خواهد شد

اگر عملوند اول مخاالف عملوناد دوم باشاد، نتیجاه درسات اسات،        True 0=!  0 نامساوی ><
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 یا

!= 

 .وگرنه، نتیجه نادرست خواهد بود

گر عملوند اول مسااوی عملوناد دوم باشاد، نتیجاه درسات اسات،       ا Talse 0==  9 تساوی ==

 .وگرنه نتیجه نادرست خواهد شد
 

.هایترکیبیعملگر1-6جدول

عملکردنتیجهمثالاستفادهروشعملگر

+= x += y x = 3; x += 5 8 x =x + y 

-= x -= y x = 7; x -= 3 ۳ x = x - y 

*= x *= y x = 3; x *= 5 60 x = x * y 

/= x /= y x = 17; x /=5 9.۳ x = x / y 

%= x %= y x = 17; x %=5 0 x = x % y 

**= x **= y x=3; x **=2 3 x = x**y 

//= x //= y x=17; x//=3 0.2 x = x//y 

 

 

 

 

 

 

 ی بیتی عملگرها. 5-5-1

هاا را   توانناد آن  و مای  کنناد  یما داده کاار   هاای بیات  یبار رو یای کاه    عملگرهاا عملگرهای بیتای،   

 :از اند عبارتکاری کنند، برخی از این عملگرها  دست

 بیتهی"و" بااهم ایان عملگار، دو عملوناد را بیات باه بیات       . دهاد  را انجام مای  بیتی"و"،&عملگر .6

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. (باشند 6دو بیت  زمانی یک است که هربیتی  نتیجه و) نماید می

>>> a, b = 3, 2                                            

>>> z = a & b 

 

a= 00000011 

b=00000010 

=========== 

 .هایمنطقیعملکردعملگر1-7جدول

Y x x and y x or ynot xnot y 

False False False False True True 

True False False True True False 

False True False True False True 

True True True True False False 
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z = 00000010 

 .شود می 2با  برابر zپس 

 نماوده  "بیتهییا"دو عملوند را بیت به بیت بااهم  این عملگر، . دهد را انجام می بیتی" یا"،|عملگر .0

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. (باشند 2زمانی صفر است که هر دو بیت  یتیب یانتیجه )

>>> a, b = 3, 2                                            

>>> z = a | b 

 

a= 00000011 

b=00000010 

=========== 

z = 00000011 

 .خواهد شد 3برابر z پس

هاای   بیت) این عملگر دو عملوند را بیت به بیت. دهد را انجام میبیتی (یاانحصاری)xor،^عملگر .9

 یکادیگر نتیجه یا انحصاری زمانی یک است که دو بیات مخاالف   ) کند را باهم یا انحصاری می( متناظر

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به(. باشند

>>> a, b =2 ,7                                            

>>> za ^ b = 

 

a= 00000111 

b=00000010 

=========== 

z = 00000101 

 0را باه    آن 1های  ، تمام بیتقرارگرفتهملوند ر قبل از یک عکاین عمل. است نقیضبیتی،~عملگر .۳

 :دستورات زیر را مشاهده کنید ،مثال عنوان به. کند تبدیل می 1 را به 0های  و تمام بیت

>>> a10 =                                           

>>>ba ~= 

 

a= 00001010 
b=11110101 

عملوناد   و مقادار رگرفتاه   این عملگر بین دو عملوند قارا .دهد را انجام می شیفتبهچپ،<<عملگر .0

، دستورات زیر مثال عنوان به. دهد تعداد عملوند سمت راست به سمت چپ شیفت می را بهسمت چپ 

 :را ببینید

>>> a, b =3 ,2                                         

>>>zab>> = 

 

a= 00000010 
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b=3                

--------------------- 

z = 00010000 

ضارب   0در  aیعنی، با هر شیفت به چپ، مقادار  . است 61برابر با  zشود،  می مشاهدهکه طور  همان

قارار    zدر  به دست آماده،  61تا   (0 *  09) ضرب شده 8در  a پس مقدار. گیرد قرار می  zشود و در  می

 .گیرد می

و مقادار   قرارگرفتاه ایان عملگار باین دو عملوناد     . دهد را انجام می شیفتبهسمتراست ،>>عملگر .1

، دستورات را مشاهده مثال عنوان به. دهد ه سمت راست شیفت میدوم بعملوند  تعداد  بهرا اول  عملوند

 :کنید

>>> a12=                                        

>>>za2<< = 

 

 a= 00001100 
b=00000011           

شود، مقادار   می 0 بر یمتقس، با هر شیفت به چپ عدد مشاهده کردید طور که در این دستورت همان

 .است آمده دست به ( 00000011ی،یعن) 3شده و مقدار  ۳ بر یمتقس 60

 (اشیای آماده)ها انواع داده. 6-1

از  0شهیءیا یک 6اینمونههر داده  ،بنابراین.کند داده را توسط یک کالس ارائه می هر نوعپایتون 

جدیادی تعریاف    یهاا  کاالس  دتوانا  می یسنو برنامهآماده،  یها کالسعالوه بر . کالس مشخص است

اناد   های مختلفی وجود دارند کاه عباارت   در پایتون انواع داده. های بعدی خواهیم دید کند که در فصل

 :از

 ها لیست .9                         ای های رشته داده .0                     های عددی داده .6

 ها دیکشنری .1                                         ها فایل .0                             ها مجموعه .۳

ها  ها، فایل موعهها، مج لیستها، رشتهو در فصول بعدی  پردازیم یمهای عددی  در این فصل به داده

 .ختو دیکشنری را خواهیم آمو

 های عددی  انواع داده. 1-6-1

                                                           
1
. Instance           

2
. Object 
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ایان اناواع اشایاء    . روند پایتون گروهی از انواع اشیاء وجود دارند که برای کار با اعداد به کار میدر 

 :اند از عبارت

 (Float) های ممیز شناور داده. 0                        (Integer) های صحیح داده .6

 (Decimal) یده دههای  داده. ۳                     (Complex) های مختلط داده. 9

 (Boolean) های منطقی داده. 1                       (Fraction) های کسری داده. 0

 های صحیح داده

و  900-، 0، 1785نظیار  ( بدون ممیز اعشاار )ها برای معرفی اعداد صحیح مثبت و منفی  این نوع داده

 :اند از دارد که عبارت وجود یحصحدو نوع داده  0در پایتون نسخه . روند می به کارغیره 

 .شوند نامیده می intهای صحیح با محدودیت اندازه که  داده 

برای تعیین  0در پایتون نسخه  .شوند نامیده می longهای صحیح بدون محدودیت اندازه که  داده 

 .گیرد قرار می lیا  Lکتر، انتهای داده کاراlong  نوعبا های صحیح  داده

سهرریز، یریدنظر بگدر  int ا نوعبای را  پایتون داده 0چنانچه در نسخه 
6

ای را  یعنای، داده )اتفااق افتاد   

خودکاار ناوع    صورت به، خطایی رخ نخواهد داد و پایتون (متغیر قرار دهید که در متغیر جا نشود در آن

int  را به شیء با نوع long  تبدیل خواهد کرد. 

و  sys.maxint - 1توانید با  را می intترین مقدار یک شیء نوع  ترین مقدار و کم دقت کنید که بیش

sys.maxint  توانید دستورات زیر را اجرا کنید برای این منظور می. ببینید: 

>> import sys 

>>> print sys.maxint , sys.maxint-1 



 .اندازهمحدودیتیندارندازلحاظگردند که  ارائه می intپایتون اعداد صحیح با یک نوع  9در نسخه امّا 

نسخه محدودیت نوع  یندر اچون . باشد یمجاز نمپایان این اعداد در l و  Lهای  کتراستفاده از کارا ،لذا

int است، لذا،  شده حذفsys.maxint از دساتور   جای آن توان به ، میامّا. است شده حذفsys.maxsize 

 .استفاده کرد

                                                           
1
. Overflow        

2
. Binary       

3
. Octal         

4
. Hexadecimal 
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مبنایدوتوان در  اعداد صحیح را می
مبنایهشت، 0

مبنایشانزدهو 9
 را باید با 0اعداد مبنای . بیان کرد ۳

0b   0یاB است 0، عدد زیر در مبنای مثال عنوان به .شروع نمود : 

>>> a = 0b1101 

 :است 8، عدد زیر در مبنای مثال عنوان به. شروع کرد 0oیا  0Oتوان با  را می 8امّا، اعداد مبنای 

>>> a = 0o743 

 :است 61مبنای  در یرز، عدد مثال عنوان به. آغاز نمود 0Xیا  0xرا باید با  61ولی، اعداد مبنای 

>>> a = 0xb7D 

اناد   عباارت وجود دارند که  61و  8، 0به مبنای  62بدیل یک عدد از مبنای توابعی برای ت در پایتون

:از

، دساتورات زیار   مثاال  عناوان  باه . کناد  تبدیل می 0را به عدد مبنای  62یک عدد مبنای  ٬()binتابع 

 :دهندرا نمایش می 0b101خروجی 

>>> a = 5 

>>> print(bin(a)) 



، دساتورات زیار   مثاال  عناوان  باه . رود مای  به کاار   8به مبنای  62برای تبدیل عدد مبنای  ،()octتابع 

 :دهندرا نمایش می 0o22خروجی 

>>> a = 18 

>>> print(oct(a)) 

 

، دساتورات زیار   مثاال  عناوان  باه . رود می به کار 61به مبنای  62برای تبدیل عدد مبنای ،()hexتابع 

 :دهندرا نمایش می 0x14خروچی 

>>> a = 20 

>>> print(hex(a)) 

 

، دساتورات  مثاال  عنوان به. رود می به کار 62ی  برای تبدیل یک عدد از یک مبنا به مبنا ،()intتابع 

 :دهندرا نمایش می 20زیر 

>>> a = 0x14 

>>> print(int(a)) 

 

 اعداد اعشاری 
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از  ...(و 0.5، 3.1415نظیار ) داری اعاداد اعشااری   پاایتون بارای نگاه   . توانند اعشاری باشاند  اعداد می

توان اعداد  ممیز شناور می صورت بهنمایش اعداد اعشاری  عالوه بر. کند استفاده می floatاشیایی با نوع 

 Eنمایش داد که در پایتون برای نمایش اعداد اعشاری با نمااد علمای از حارف    1نمادعلمیاعشاری را با

هاای 5E7(5e7)به صاورت         و       پایتون اعداد  ، درمثال عنوان به. شود استفاده می eیا 

 6E-106e-10.شوند نمایش داده می()یا

 اعداد مختلط

 شاده  لیتشاک  ۳و موهاومی  9از دو بخاش حقیقای   0مخاتلط  هر عادد م، یطور که در ریاضی دید همان

 صاورت  بهعدد مختلط در پایتون  .شوند تعریف می complexاعداد مختلط در پایتون با نوع شیء . است

x + yj  شود که نمایش داده می x  دهنده، بخش حقیقای و   نشان y  دهناده بخاش موهاومی اسات     نشاان .

 5و بخاش موهاومی آن    9یاک عادد مخاتلط اسات کاه بخاش حقیقای آن         5j + 3، عادد مثال عنوان به

 .باشد می

complexزیار   صاورت  بهتوان برای تعریف اعداد مختلط استفاده نمود که این کالس  میاز کالس 

 :رود به کار می

complex (real, imag) 

چنانچاه هریاک از   . کناد  بخش موهومی عدد مختلط را مشخص می imagو  یحقیق بخش  realکه 

د، نشاو  مای  نظار گرفتاه  صافر در   فارض  شیپا  صاورت  باه عنوان آرگومان ارسال نشاوند،   ها به این بخش

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به

>>> a = 5; b = -3 

>>> complex(a, b) 

 

دهاد و دساتور دوم، یاک شایء      تخصیص می bو  aرا به ترتیب به اشیاء  -۳و  9یر مقاددستور اول، 

complex  نماید ایجاد می -9و مقدار موهومی  0با مقدار حقیقی( خروجی(3-5j) شودنمایش داده می). 

. آورد  دسات  باه های حقیقی و موهومی یک عدد مخاتلط را   توان بخش می imagو  realبا دو صفت 

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به

>>> a = 4.5  

                                                           
1
. Scientific Notation       

2
. Complex Number         

3
. Real        

4
. Imaginary 
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>>> b = complex(a) 

>>> b.real 

>>> b.imag 

نمایاد و   را ایجااد مای   0.0j+4.5شایء   ،، دستور دومهرا ایجاد کرد ۳.0با مقدار   aدستور اول، متغیر 

دهاد و دساتور چهاارم، بخاش      نماایش مای   را( ۳.0یعنای  ) bدستور سوم، بخش حقیقای شایء مخاتلط    

 .دهد را نمایش می( 0.0یعنی ) b ءشی موهومی 

 (یده ده)اعداد دسیمال

. گردناد  معرفای مای   floatشیء با نوع  صورت بهپایتون اعداد اعشاری  طور که بیان گردید، در همان

نمایاد کاه    اساتفاده مای   Binary-Floating Pointاز کدگاذاری   شاناور  زیمممفسر پایتون برای ارائه نوع 

 صاورت  باه را  0.3و  0.2، 0.1ون اعدادی از قبیل پایت چون،. باشد ب نمیحسابداری مناس محاسبات یبرا

دهاد کاه دقیقااً     نشان مای  0.300000000000001و  0.2000000000000001، 0.1000000000000001

. خطاای منطقای خواهاد شاد     این موضاوع در برخای از اوقاات موجاب    . دنباش نمی 0.3و  0.2، 0.1برابر 

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به

>>> a =  0.2 + 0.2 + 0.2 

>>> a == 0.6 

 

نخواهاد شاد و    0.6برابار   0.2 + 0.2 + 0.2 یعنی،. شود  میداده نشان   Falseاین دستورات با اجرای 

را نشاان دهایم، یعنای، دساتور زیار را تایاپ        aاگار  اکنون  .این موضوع یک خطای منطقی برنامه است

 :شودنشان داده می 0.6000000000000001، خروجی کنیم

>>>  a  

 :دهندنشان میرا  0.3000000000000004 مقدار  دستورات زیرو 

>>> a = 0.1 + 0.1 + 0.1 

>>> a 

 

 

شاود، امّاا، باا     0.3رود، نتیجه  دهد که انتظار می می قرار aرا جمع کرده و در  0.1دستور اول، سه بار

انحاراف ناشای از نحاوه     ایان  باشاد کاه   مای  0.3000000000000004برابار باا    aبینایم کاه    مای  aنمایش 

 Decimalناوع شایء جدیاد باه ناام      یاک  به همین دلیل، در پاایتون  . باشد کدگذاری اعداد اعشاری می
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ابتادا بایاد باا     Decimalبارای اساتفاده از ناوع    . قرار دارد decimalاین نوع در مالول . است شده یطراح

 :دستور زیر این مالول را به برنامه اضافه کنید

>>> import decimal  

 :دهندرا نشان می  True دستورات زیر

>>> import decimal 

>>> a = decimal.Decimal("0.6") 

>>> b = decimal.Decimal("0.2") 

>>> a == b + b + b 

 

قارار    aرا در شایء   0.6 یدها  دهدوم، مقادار   کند، دساتور  را اضافه می decimalاول، مالول   دستور

باا  را a (0.6 )چهاارم،   دهاد، دساتور   قارار مای   b شایء   را در  0.2 یدها  دهسوم، مقادار    دهد، دستور می

 .گرداند را برمی Trueمقایسه کرده و نتیجه  b + b + b  (0.2+0.2+0.2)  جمعحاصل 

 رشته . 2-6-1

یاا  ( " ")کتیشان   هم است که در باین جفات   پشت سرای از کاراکترهای  مجموعه ،1در پایتون رشته

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. دنگیر قرار می( '')کتیشن تک

>>> a = "Python language" 

>>> a 

>>> print(a) 

 

را  'Python Language'ای  کند و شیء رشاته  ای تعریف می با نوع رشته aنام   به اییدستور اول، شیء

دهاد و دساتور    را نمایش می ('Python language'یعنی، ) aمقدار  ،دهد، دستور دوم تخصیص می به آن

 .دهد یمرا نمایش (  Python languageیعنی، )  aسوم نیز مقدار 

کاراکترینوع نویسی دیگر  های برنامه برخی از زبان برخالفدر پایتون 
یعنی، در زبان . ندارد وجود 0

 .با طول یک است ایرشته ،پایتون کاراکتر

در این حالات فقاط بایاد    . استفاده کرد گریکدیتوان از کاراکترهای کتیشن در داخل  در پایتون می

امّا، اگر بخواهید از کاراکتر کتیشان یکساان اساتفاده کنیاد،     . نوع کتیشن داخلی با بیرونی متفاوت باشد

 :، دستورات زیر را مشاهده کنیدمثال عنوان به. استفاده کنیدقبل از کتیشن  9 \باید از کاراکتر 

>>> "Python 'language'"  

                                                           
1
. String           

2
. Char            

3
. Escape 
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>>> 'I\'m a student' 

خروجای را باه صاورت    )کناد  کتیشن استفاده می کتیشن را در داخل جفت دستور اول، کاراکتر تک

"Python 'language'" داخاال کاااراکتر کتیشاان را در و دسااتور دوم، کاااراکتر تااک( دهاادنمااایش ماای 

کتیشان داخلای    قبال از کااراکتر تاک    \ از کااراکتر  ،برای این منظور. کند دیگر استفاده میکتیشن  تک

 .(را نمایش خواهد داد "I'm a student" عبارت)نماید استفاده می

عملگرهایرشته

رشته سامت راسات    که یطور به. رود می به کاردو رشته ( الحاق)، این عملگر برای اتصال +عملگر 

 :را ببینید ، دستورات زیرمثال عنوان به. کند را به انتهای رشته سمت چپ اضافه می

>>> s1 = "Fanavarienovin" 

>>> s2 = ".net" 

>>> s1 + s2 

 

دهاد، دساتور    تخصایص مای   باه آن را  Fanavarienovinرا ایجاد کرده، شایء    s1دستور اول، رشته 

را به انتهای رشته  s2دهد و دستور سوم، رشته در آن قرار می را net.ایجاد نموده، رشته را   s2دوم شیء 

s1  یعنی . چسباند می'Fanavarienovin.net' دهد را نمایش می. 

و  ایاز ناوع رشاته   یایان عملگار دو عملوناد یکا    . رود مای  به کاار ک رشته یبرای تکرار  ،*عملگر 

کناد و   دیگری از نوع عدد صحیح را دریافت کرده رشته را باه تعاداد عادد دریافات شاده تکارار مای       

  ' Fanavarienovin Fanavarienovin Fanavarienovin'عبارت ، دستور زیر مثال عنوان به. گرداند می بر

 :دهندنمایش می را 

>>> "Fanavarienovin " * 3  

  ()print تابع. 8-1

 Enter دیا و کلطور که قبالً بیان گردید، زمانی که یک عبارت را در مفسر تایپ کارده باشاید    همان

، دستور زیار  مثال عنوان به. شود ، نتیجه ارزیابی عبارت نمایش داده میشدهرا بزنید، عبارت فوراً ارزیابی 

 :را ببینید ( 57.125یعنی، ) عبارت را تایپ کرده تا نتیجه ارزیابی

>>>  8*(5+3)-110/6  
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رود کاه بخواهیاد نتیجاه یاک دساتور محاساباتی را حسااب         می به کاراین ویژگی برای زمانی       

 .یا بخواهید امالئی عبارت را ارزیابی کنید کرده

هاا   دساتورات خروجای آن  ایان  حال، اگر این دستورات را دریک ماالول تایاپ کنیاد، باا اجارای      

در تاابع  . اساتفاده کنیاد   ()printتوانید از تابع  برای نمایش اطالعات در مالول می. شود نمایش داده نمی

print() در . شاوند  از هم جادا مای  ( ,) این عبارات با کاما. دیآوریبای از عباراتی را  توانید هر دنباله ، می

 :کنید دقتنکات زیر   به ()printهنگام استفاده از تابع 

 .را بدون آرگومان استفاده کنید، یک سطر خالی چاپ خواهد شد ()printاگر تابع  .6

 .چاپ خواهد شد، یک سطر printاجرای تابع  هر باربا  .0

 .دهد ای باشد، عین رشته را در خروجی نمایش می رشته ٬()printاگر آرگومان تابع  .9

جای نماایش داده   ویک عبارت آورده شاود، نتیجاه عباارت در خر    ٬()print اگر در آرگومان تابع .۳

 .شود می

نماایش داده  متغیار در خروجای    نام یک متغیر آورده شاود، مقادار   ٬()printاگر در آرگومان تابع  .0

 .شود می

 :دستورات زیر را ببینید ،مثال عنوان به

>>> x, y = 3, 5 

>>> print(x, " + ",  y, " = ", x + y) 

 

، (9یعنای  ) x دهد، دستور دوم،  ابتدا مقدار قرار می  yرا در  0و مقدار   xرا در 9 دستور اول، مقدار 

را ( 8یعنای  ) x + yعباارت   نتیجاه و  =، در پایان عالمت (0)یعنی   y، در ادامه مقدار "+"سپس عالمت 

 :دهد؛ یعنی، خروجی زیر نمایش می

 3 + 5 = 8 

تبادیل  رشاته  باه ناوع   شود، برای نماایش   استفاده می ()printکه در آرگومان تابع  یزیهر چ درواقع

دهاد، امّاا وقتای     ارجااع مای   62عددی صحیح باشاد کاه باه مقادار      n ، اگر متغیرمثال عنوان بهگردد،  می

، وجود ینباا. شود تبدیل می رشته یکبه  62مقدار  یتدرنهاگردد،  استفاده می ()printآرگومان   عنوان به

، دساتورات زیار را   مثال عنوان به. دهد صحیح ارجاع می دعدیک به  همچنان  nباید دقت کنید که متغیر

 :ببینید
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>>> n = 10 

>>> print("n is" + n) 

 

 :با اجرای این دستور انتظار داریم که عبارت زیر نمایش داده شود

n is 10 

 :گردد با اجرای این دستور خطای زیر صادر می که یدرصورت

Traceback (most recent call last:) 

  File "<pyshell#11>", line 1, in <module> 

    print("n is" + n) 

TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly 
 :رود به کارزیر  صورت بهشود یا دستور   تبدیل به نوع رشته پس باید. از نوع عددی است n چون 

>>> print("n is", n)  

 :شود  کنون خروجی زیر نمایش داده میا

n is 10 

 (:مانند دستور زیر)استفاده کنید  ()strتوانید از تابع ای میبه  نوع رشته nبرای تبدیل 

>>> print("n is " + str(n))  

 :شود با اجرای این دستور،  خروجی زیر نمایش داده می

n is 10 

 پایتون  تایپ، ذخیره و اجرای برنامه در. 9-1

در پاایتون  . نماودیم  تکی نوشته و اجارا کاردیم و نتاایج را مشااهده      صورت بهتاکنون، دستورات را 

 ،بارای ایان منظاور   . تایپ کرده و اجرا نمایید کجای صورت بهامکانی وجود دارد تا  بتوانید دستورات را 

مختلاف   یهاا  نساخه در  .سپس آن را اجارا کنیاد  . تا برنامه را در آن تایپ کنید ویراستاری نیاز دارید  به

 .را تایپ و اجرا کنید تانبرنامه در آنتوانید  که می شده است آماده یویراستار ،پایتون

 .است 6 - 6 مثال مانندیش اجرا و ویرا فرآیند  به بعد 9، در پایتون نسخه مثال عنوان به

.دهدکهمراحلتایپ،ذخیرهواجراییکبرنامهسادهرانشانمییابرنامه.1-1مثال

شاروع   pyهاایی کاه باا     را تایاپ کارده تاا لیسات برناماه       pyعباارت   ،Search، در باکس Startدر منوی  .1

.(6-0شکل) شوند، ظاهر شود می
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 .شوند شروع می pyکه با  ییها برنامهلیست 1-2شکل

 .ظاهر شود 6- 9جرا کنید تا شکل را ا IDLE (python 3.5 64-bit)برنامه .0

 

 .python 3.5.1 shell 1-3ل شک

تا فایال جدیادی ایجااد شاود      را فشار دهید( Ctrl+Nیا کلیدهای ترکیبی ) File / New Fileگزینه  .9

 .(6-۳شکل)
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 .python ایجاد فایل جدید1-4 شکل

 .(6-0مانند شکل) را تایپ کنیدتان برنامهاکنون دستورات  .۳

 
 .دستورات نمونه برای اجرا1 - 5 شکل

 Save Asرا اجارا کنیاد تاا پنجاره     ( Ctrl+ Shift+ Sیاا کلیادهای ترکیبای    ) File / Save Asگزینه  .0

 (.6- 1 شکل) ظاهر شود
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 .Save Asپنجره 1-6 شکل

وری کاه در ایان شاکل    طا  هماان )را کلیاک کنیاد    Saveساپس   ،انتخاب کرده py.1-1نام فایل را  .1

 .(باشد های زبان پایتون می برنامه sourceاست که فایل  شده انتخاب py. فایل بینید، پسوند می

شاکل  )تا خروجی زیر را ببینید کنید انتخابرا ( F5یا کلید ) Run / Run Moduleبرای اجرا گزینه  .7

7-6). 

 
 .نمونه خروجی برنامه 1 -7شکل 

 خواندن داده . 11-1

 ()inputپاایتون از تاابع    ،بارای ایان منظاور   . های واقعی باید اطالعاتی را از کاربر بخوانند اکثر برنامه

 :رود می به کارزیر  صورت به()input تابع . کند استفاده می

input                        ریمتغ=  ("پیغام ")  
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ماناد تاا    شاود، منتظار مای    برسد، ابتدا پیغام نمایش داده می ()inputوقتی کنترل اجرای برنامه به تابع 

را فشار دهد،  Enterکاربر کلید  که نیا محض به. را فشار دهد Enterای را وارد کرده، کلید  کاربر رشته

 :، دستور زیر را ببینیدمثال عنوان به. گیرد قرار می ریمتغدر  واردشدهرشته 

name = input(“Enter your name:”)  

 :شود اجرای این دستور عبارت زیر نمایش داده میبا  

Enter your name: 
را فشااار دهااد، عبااارت   Enter کاارده، کلیااد   واردرا fanavarienovin اکنااون کاااربر عبااارت   

fanavarienovin  در متغیرname  گیرد قرار می. 

 :اکنون دستورات زیر را ببینید 

a = input("Enter a:") 

b = input("Enter b:") 

sum = a + b 

print("Sum is ", sum) 

 

 :شود با اجرای این دستورات خروجی زیر نمایش داده می

Enter a:10 

Enter b:20 

Sum is  1020 

و  62یعنای جماع   ) واردشاده بینید، خروجی حاصل جمع دو عادد   خروجی می نیدر اطور که  همان

 .خوانند رشته می صورت بهرا   bو  input()، aچون دستورات . باشد نمی(  02

 b و  aاتصال دو رشاته  (1020برابر)sum = a + bبنابراین. باشد می=b"20"و  = a"10" پس

 .باشد می

ای  رشاته  صاورت  باه  آن راتوانیاد   مای  ()inputباا دساتور    ، ابتدا،پس اگر بخواهید عددی را بخوانید

 :دستورات زیر را ببینید ،اکنون. تبدیل کنیدبه عدد  آن را()int  تابع  و بابخوانید 

a = input("Enter a:") 

b = input("Enter b:") 

a = int(a) 

b = int(b) 

sum = a + b 

print("Sum is ", sum) 

 

 :گردد خروجی زیر ظاهر می  :b و  :aجلوی 02و  62با اجرای این دستورات و ورود اعداد 



 اولفصل     11

  

Enter a:10 

Enter b:20 

Sum is 30 

 02 رشته عاددی  ،دهد، دستور دوم قرار می   aخواند، در را می 62 چون، دستور اول، رشته عددی  

دهاد، دساتور    مای  قارار    aرا در a (int(a))صاحیح   مقادار  ،دهد، دستور ساوم  قرار می  bرا خوانده، در 

قارار    sumرا در ( 30یعنای )  bو  aجماع   ،دهد، دستور پنجم قرار می   bدر  را   bصحیح  مقدارچهارم، 

 .دهد را نمایش می  Sum is 30هد و دستور ششم، عبارت د می

باه  را  شاده  خواناده در این صاورت رشاته   . استفاده کرد  ()intتوان در داخل تابع  را می ()inputتابع 

 :، دستور زیر را مشاهده کنیدمثال عنوان به. دهد در متغیر قرار می ،تبدیل کردهعدد صحیح 

n = int(input(“Enter n:”))  

 :شود با اجرای این دستور عبارت زیر ظاهر می

Enter n: 

 60باه عادد    "15"ای  را وارد کناد، مقادار رشاته    60 ای  ، مقادار رشاته   :n کاربر جلویاگر اکنون 

 در آنای را وارد کناد کاه    جای یک عادد اشاتباهاً رشاته    حال اگر کاربر به .گیرد قرار می nتبدیل و در 

پیغام خطاای   تونید، مفسر پانو غیره وجود داشته باش'Z'تا ''Aیا  'z'  تا a''کاراکترهای غیر عددی نظیر 

 :دهد زیر را نمایش می

Enter n:12A12 

Traceback (most recent call last:) 

  File "<pyshell#2>", line 1, in <module> 

    n = int(input("Enter n :"))  

ValueError: invalid literal for int() with base 10: '12A12' 

ای باشاد کاه فقاط از     بایاد شاامل رشاته    ()intتاابع  این پیغام خطا به این دلیال اسات کاه آرگوماان     

تواند شامل کاراکترهای غیار   ، رشته نمی()intیعنی، آرگومان تابع  .شود یکاراکترهای عددی تشکیل م

 .عددی باشد

برنامههیهنههد ا) دههدیمهیشهارانماحاصلجمعآن کهدوعددراخوانده،یابرنامه.1-8مثال  

 .(است+وعملگریخروجی،بادستوراتورودییآشنا

:مراحلطراحیواجرا

 .مالول جدیدی ایجاد کنید(  Ctrl + Nهای  کلید) File / New fileبا گزینه  .6
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 :زیر تایپ کنید صورت به آن رادستورات  .0

a = input("Please enter number1: ") 

a=int(a) 

b = input("Please enter number2: ") 

b = int(b) 

print (a, ' +  ', b, ' = ', a + b) 

هد متغیر

a 
 عدد اول

bعدد دوم 

 

  aدر  ،را خواناده  ایهدهاد، ساپس رشات    را نماایش مای     :Please enter number1دستور اول، پیغام 

دهاد،   قارار مای    aکناد و در   را به عادد تبادیل مای     aدهد، دستور دوم، مقدار موجود در رشته  قرار می

قارار    bدر  ،عاددی را خواناده   رشاته  کیا را نمایش داده،   :Please enter number2دستور سوم، پیغام 

دساتور پانجم، باا تاابع      و دهاد  یمقرار  bکند و در  را به عدد تبدیل می  bدهد، دستور چهارم، رشته  می

print   ابتدا مقادار ،a   در اداماه مقادار     ،+، ساپس عالماتb     باه هماراه   = و در پایاان عالماتa + b   را

 .دهد نمایش می

 .ذخیره کنید  Py.2-1مالول را به نام File / Save As   (Ctrl + Shift + S ) با گزینه .9

زیار   صاورت  بهرا  های ورودیمالول را اجرا کنید و داده( F5کلید ) Run / Run Moduleبا گزینه  .۳

 :وارد نمایید

Please enter number1: 12 

Please enter number2: 15 

12  +   15  =  27 

کهشعاعدایرهراخوانده،بهااسهتفادهازفرمهولزیهرمسهاحتدایهرهرانمهایشیابرنامه.1-4مثال

:دهدمی

          

:مراحلطراحیواجرا

 .مالول جدیدی ایجاد کنیدFile / New file (Ctrl + N )با گزینه  .6

 :تایپ کنید در آندستورات زیر را  .0

response=input("What is your radius? ") 

r = float(response) 

area = 3.14159 * r**2 

print("The area is ", area) 

هد متغیر

r 
 شعاع دایره

areaمساحت دایره 
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  responseکند و در شایء   عنوان شعاع دریافت می را به رشته کی، را نمایش داده یدستور اول پیغام

دهاد،   قارار مای    rکناد و در   را به عدد اعشااری تبادیل مای     responseدهد، دستور دوم، مقدار  قرار می

دهاد، دساتور چهاارم ابتادا، عباارت       تخصیص مای  area هدستور سوم، مساحت دایره را حساب کرده، ب

The area is  مقدار متغیرو سپس در ادامه آنarea (مساحت دایره )دهد را نمایش می. 

 .ذخیره کنید Py.3-1لول را به نامما .9

را وارد کرده تاا خروجای زیار را     12.5مقدار   ? What is your radius یجلو. مالول را اجرا کنید .۳

 :مشاهده نمایید

What is your radius? 12.5 

The area is  490.87343749999997 
تانرابهسالدریافتکرده،بههثانیهه،کهسنایبرنامه.است         هرسالبرابربا .1-3مثال

.(ثانیهاست4700هرساعت)دقیقهاست60ثانیهوهرساعت60هردقیقه.دقیقهوساعتتبدیلکند

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت به آن رامالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات  .6

age=input("Enter your age: ") 

Age=int(age) 

second = Age * 3165e4 

minute = second / 60 

hour = second / 3600 

print ('Second is  ', second) 

print ('Minute is  ', minute) 

print ('Hour is  ', hour) 

هد متغیر

age 
 (صورت رشته به)سن ورودی

Ageسال و تبدیل شده به عددسن به  

second سن به ثانیه 

minute سن به دقیقه 

hour سن به ساعت 

 

کناد و   تان دریافت می عنوان سن را به رشته کیرا نمایش داده،   :Enter your ageدستور اول، پیغام ٍ

کناد و در متغیار    را به عدد صاحیح تبادیل مای    ageرشته عددی  ،دستور دوم. دهد قرار می age در متغیر

Age دقت داشته باشید که متغیر)دهد قرار میage   وAge     دو متغیر متفاوت هستند، چون پاایتون نبسات

 یعنای ) 3156e4را در  Age، دساتور ساوم، مقادار متغیار     (به حروف بازرگ و کوچاک حسااس اسات    

قارار   secondتان را باه ثانیاه تبادیل نمایاد و ساپس آن را در متغیار        ضرب کرده تا سن (          

تاان را باه دسات     کند تا تعداد دقایق سان  می 12 بر میتقسرا  second ریمتغدهد، دستور چهارم، مقدار  می
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 9122 بار  میتقسا را  secondدهاد، دساتور پانجم، مقادار      قارار مای   minuteدر متغیر  آن راآورده، سپس 

 اتدهاد، دساتور   مای قارار    hourتان را حساب کرده، سپس آن را در متغیر  کند تا تعداد ساعات سن می

 .دنده تان را نمایش می ها، دقایق و ساعات سن های مناسب تعداد ثانیه ششم تا هشتم با پیغام

را وارد کرده تا خروجی زیار را   ۳7 عدد، :Enter your ageجلوی  .مالول را ذخیره و اجرا کنید .6.0

 :مشاهده کنید

Enter your age: 47 

Second is   1487550000.0 

Minute is   24792500.0 

Hour is   413208.3333333333 
ههد برنامهه)دههدلهوبآنرانمهایشمهیقراخوانده،میدورقمایکهیکعددبرنامه.1-6مثال

.(است//و%آشناییباعملگرهای

:مراحلطراحیواجرا

 :تایپ کنیدزیر  صورت بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورت آن را  .6

a = input("Enter  a number: ") 

a = int(a) 

r1 = a %  10 

r2 = a // 10 

print ("Reverse is ", r1 * 10 + r2) 

هد متغیر

a 
 یدورقمعدد 

r1
 رقم یکان

r2 
 رقم دهگان

 

 aکند و در  عددی دورقمی را دریافت می رشته  کی  :Enter a numberدستور اول، با نمایش پیغام 

طاور کاه    هماان ) دهاد  نسبت مای  aرا به عدد صحیح تبدیل نموده، به  aدهد، دستور دوم، مقدار  می قرار

ای باه ناوع عاددی     از ناوع رشاته   aنوع شایء تغییار کناد، یعنای      دتوان ید، در زمان اجرا میدمشاهده کر

دهاد، دساتور    میقرار   r1جدا کرده، در % را با عملگر  a، دستور سوم، رقم یکان (صحیح تبدیل گردید

را جادا نماوده،    a (رود مای  به کاربرای انجام تقسیم صحیح // عملگر ) رقم دهگان // با عملگر  ،چهارم

( aلاوب  قیعنی، هماان م   r1* 10 +r2و سپس  Reverse isعبارت  دهد و دستور پنجم، ابتدا قرار می  r2 در

 .دهد را نمایش می

را وارد  47، عادد  :Enter a numberجلاوی   .ذخیاره کارده و اجارا نماییاد     Py.5_1مالول را به ناام  .0

 :کرده تا خروجی زیر را مشاهده کنید

Enter  a number: 47 
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Reverse is  74 
عهدداولبهرعهدددومراماندهیباقوقسمتخارجایکهدوعددصحیحراخوانده،برنامه.1-7مثال

.(است(تقسیمصحیح)//و(ماندهتقسیمصحیحباقی)%باعملگرهایهد برنامهآشنایی)دهدنمایشمی

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت به آن رارات مالول جدیدی ایجاد کرده، دستو .6

a = int(input("Enter a: ")) 

b = int(input("Enter b: ")) 

print (a % b, "   ", a // b) 

هد متغیر

a 
 عدد اول

bعدد دوم 

 

 :نمایید تا خروجی زیر را ببینید واردرا  9و  6۳کرده، اعداد  رهیذخمالول را  .0

Enter a: 14 

Enter b: 3 

4      2 

هد برنامهآشهناییبها)دهدراخواندهوحاصلعبارتزیررانمایشمیyوxایکهبرنامه.1-8مثال

(:عملگرتواناست

                  

:واجرامراحلطراحی

 :زیر تایپ کنید صورت بهجدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را  مالول .6

x = int(input("Enter x: ")) 

y = int(input("Enter y: ")) 

z = x ** 3 + 2 * x ** 2 * y + 3 * y  - 7 

print ("Z =   ",  z) 

 

 :وارد کرده تا خروجی زیر را ببینید 1و  7اکنون دو عدد  و دیکنمالول را ذخیره و اجرا  .0

Enter x: 7 

Enter y: 6 

Z =    942 

ایکهدورشتهراخوانده،ایندورشتهرابههههمالحهارکهرده،نتیجههرانمهایشبرنامه.1-16مثال

(.دورشتهاستاتصالبرای+هد اینبرنامه،آشناییباعملگر)دهدمی

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

هد متغیر

str1 
 رشته اول
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str1 = input("Enter string1: ") 

str2 = input("Enter string2: ") 

str3 = str1 + str2 

print (str3) 

str2 
 رشته دوم

str3 
 حاصل الحاق رشته اول و دوم

 :زیر مشاهده نمایید صورت بهمالول را ذخیره و اجرا کنید و نمونه خروجی را  .0

Enter string1: Fanavarienovin 

Enter string2:  Publisher 

Fanavarienovin Publisher 

تکهرارواردشهدهوتعدادتکرارآنراخوانده،رشتهرابهتعدادعددرشتهیکایکهبرنامه.1-17مثال

(.برایتکراررشتهاست*هد برنامهاستفادهازعملگر)دهدونمایشمینمایدمی

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

s = input("Enter a string: ") 

rep = int(input("Enter repeat: ")) 

print (s * rep) 

هد متغیر

s 
 رشته ورودی

rep تعداد تکرار رشته 

 

 

را  0، مقادار  repeatو جلاوی   Python، مقادار   stringمالول را ذخیره و اجرا کرده، سپس جلاوی   .0

 :وارد کنید تا خروجی زیر را مشاهده کنید

Enter a string: Python 

Enter repeat: 5 

PythonPythonPythonPythonPython 

عهدداول) دههدراخوانده،معادلمختلطآندوعددرانمایشمهیایکهدوعددبرنامه.1-18مثال

.استهاهد اینبرنامهایجاداعدادمختلطونمایشآن(.باشدمی imagوعدددومبخشrealبخش

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

a = int(input("Enter real part: ")) 

b = int(input("Enter image part: ")) 

complex1 =complex(a, b) 

print (complex1) 

هد متغیر

a 
 real بخش 

b  بخشimag 

complex1  یدشدهتولعدد مختلط 
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را وارد کنیاد تاا    -۳و  60مقاادیر    image partو  real partجلاوی   ،مالول را ذخیره و اجارا کارده   .0

 :خروجی زیر را ببینید

Enter real part: 12 

Enter image part: -4 

j4 -12))  

 شده حلمسائل . 11-1

هایزیرمحیطومسهاحتمثلهثراایکهسهضلعمثلثراخوانده،بااستفادهازفرمولبرنامه.1مثال

.کندحسابمی

2
)( cba

p


 

))()(( cpbpapps  

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

a = float(input("Enter a: ")) 

b = float(input("Enter b: ")) 

c = float(input("Enter b: ")) 

p = (a + b + c ) 

print("Perime is ",  p) 

p = p / 2 

s=(p * (p - a )*(p - b) *(p -c))**0.5 

print("Area is ",  s) 

هد متغیر

a 
 ضلع اول مثلث 

b ضلع دوم مثلت 

c  ضلع سوم مثلث 

p 

 محیط و نصف

 محیط مثلث 

s مساحت مثلث 

 

را وارد کنید تا خروجی زیار   3و  8، 60به ترتیب  :cو  :a:  ،bمالول را ذخیره و اجرا کرده، جلوی  .0

 :را ببینید

Enter a: 12 

Enter b: 8 

Enter b: 9 

Perime is  29.0 

Area is  35.99913193397863 

:دهدکردهونمایشمیمحاسبهراخوانده،حاصلعبارتزیررا bو aایکهدوعددبرنامه.8مثال

a
b

baf ),( 
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:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

a = int(input("Enter a: ")) 

b = int(input("Enter b: ")) 

f = (a ** b ) ** 0.5 

print("f  is ",  f) 

هد متغیر

a 
 عدد ورودی اول

b عدد ورودی دوم 

f حاصل عبارت 

 

 : را وارد کنید تا خروجی زیر را ببینید 2و  7به ترتیب  :bو  :aمالول را ذخیره و اجرا کرده، جلوی  .0

Enter a: 7 

Enter b: 2 

f  is  7.0 
بهتوانرقمدومورقمدومبهتوان،حاصلرقماولراخواندهیدورقمعددیکایکهبرنامه.4مثال

.دهدرقماولرانمایشمی

:واجراراحیطمراحل

 :زیر تایپ کنید صورت بهآن را  اتمالول جدیدی ایجاد کرده، دستور .6

a = int(input("Enter a: ")) 

r1 = a % 10 

r2 = a  // 10 

print(r1," ** ",r2, " = ", r1 ** r2) 

print(r2," ** ",r1, " = ", r2 ** r1) 

 

هد متغیر

a  یدورقمعدد 

r1 رقم یکان 

r2 رقم دهگان 

 

 :را وارد کنید تا خروجی زیر را ببینید 9۳مالول را ذخیره و اجرا کرده، عدد  .0

Enter a: 34 

4  **  3  =  64 
3  **  4  =  81 

.کندمیضیتعوهارااستفادهازمتغیرکمکیمحتویآنبدونایکهدوعددراخوانده،برنامه.3مثال

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

a = int(input("Enter a: ")) 

b = int(input("Enter b: ")) 

a, b = b, a 

print("a = ",  a) 

print("b = ",  b) 

هد متغیر

a عدد ورودی اول 

b عدد ورودی دوم 
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را وارد کنید تا خروجی زیر  60و  02اعداد به ترتیب  :bو  :aمالول را ذخیره و اجرا کرده، جلوی  .0

 :را ببینید

Enter a: 12 

Enter b: 20 

a =  20 

b =  12 
وکنهدمحاسهبهمهیآنراایکهارتفاعوقاعدهمثلهثراازورودیخوانهده،مسهاحتبرنامه.6مثال

 .دهدنمایشمی

مساحت مثلث  
ارتفاع قاعده 

 
 

:مراحلطراحیواجرا

 :دستورات زیر را تایپ کنید در آنمالول جدیدی ایجاد کرده و  .6

a = int(input("Enter a: ")) 

h = int(input("Enter h: ")) 

s = a * h / 2 

print("Area is  ",  s) 

 

هد متغیر

a قاعده 

h ارتفاع 

s مساحت مثلث 

 

وارد کرده تا خروجای   :hو  :aرا جلوی  3و  7اکنون به ترتیب اعداد . مالول را ذخیره و اجرا کنید .0

 :زیر را ببینید

Enter a: 7 

Enter h: 9 

Area is   31.5 
دقیقههnکنهدوپهاازشروعبهحرکهتمهیبرساعتکیلومترxسوارباسرعتیکدوچرخه.7مثال

راسهواردوچرخههایکهبااستفادهازفرمهولزیهرشهتاببرنامه.رسدساعتمیبرترمکیلوkبهنآسرعت

:دهدمحاسبهکرده،نمایشمی

شتاب  
    سرعت اولیه    سرعت نهایی  

 زمان به دقیقه  
 

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت به آن رامالول جدید ایجاد کرده، دستورات  .6

هد متغیر
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x = int(input("Enter x: ")) 

k = int(input("Enter k: ")) 

n = int(input("Enter n: ")) 

a = (k- x) * 60 / n 

print("a is  ",  a) 

 

x سرعت اولیه 

k سرعت نهایی 

n مدت به دقیقه 

a  شده محاسبهشتاب 

خروجی زیار  را وارد کنید تا  9، 60، 62، به ترتیب :x: ،k: ،nمالول را ذخیره و اجرا کرده، جلوی  .0

 :را ببینید

Enter x: 10 

Enter k: 20 

Enter n: 3 

a is   200.0 
.راچاپکند9تا1اعداد3توانو4،توان8ایکهتوانبرنامه .8مثال

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهرا  آنمالول جدید ایجاد کرده، دستورات  .6

print('---',  '\t',  "---", '\t', "---") 

print(1 ** 2,  '\t',  1 ** 3, '\t', 1 ** 4) 

print(2 ** 2,  '\t',  2 ** 3, '\t', 2 ** 4) 

print(3 ** 2,  '\t',  3 ** 3, '\t', 3 ** 4) 

print(4 ** 2,  '\t',  4 ** 3, '\t', 4 ** 4) 

print(5 ** 2,  '\t',  5 ** 3, '\t', 5 ** 4) 

print(6 ** 2,  '\t',  6 ** 3, '\t', 6 ** 4) 

print(7 ** 2,  '\t',  7 ** 3, '\t', 7 ** 4) 

print(8 ** 2,  '\t',  8 ** 3, '\t', 8 ** 4) 

print(9 ** 2,  '\t',  9 ** 3, '\t', 9 ** 4) 

 

 :مالول را ذخیره و اجرا کرده تا خروجی زیر را ببینید .0

---   ---     --- 

1      1       1 
4      8       16 
9      27     81 
16    64     256 
25    125   625 
36    216   1296 
49    343   2401 
64    512   4096 
81    729   6561 
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یاک ساطر تایاپ    ر را د 3تاا   6شاود، هریاک از اعاداد     طور که در کد این برنامه مشاهده مای  همان

 .باشد سطر نمی 3نیازی به تکرار  یبیان حلقه تکرار در فصل بعد  کردیم که با

اگهر.دههدیمرامحاسبهونمایشدونقطهیکهمختصاتدونقطهراخوانده،فاصلهبینابرنامه.7مثال

:شودزیرمحاسبهمیصورتبهدونقطهباشند،فاصلهبین(x2 , y2)و(x1 , y1)دونقطه

         
         

   

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت به آن رامالول جدیدی را ایجاد کرده، دستورات  .6

x1 = int(input("Enter x1: ")) 

y1 = int(input("Enter y1: ")) 

x2 = int(input("Enter x2: ")) 

y2 = int(input("Enter y2: ")) 

d = ((x2 ** 2 - x1 ** 2) + (y2 ** 2 - y1 ** 2)) 

** 0.5 

print("distance is " , d) 

هد متغیر

x1  مختصاتx نقطه اول 

y1  مختصاتy نقطه اول 

x1  مختصاتx نقطه دوم 

y2  مختصاتy نقطه دوم 

d  دونقطهفاصله 

 

 :را مشاهده نمایید دونقطهبین  فاصلهاطالعات زیر را وارد کنید تا  ،مالول را ذخیره و اجرا کرده .0

Enter x1: 12 

Enter y1: 14 

Enter x2: 19 

Enter y2: 24 

distance is  24.43358344574123 
.دهد رانمایشمیهایکهسهمقدارراخوانده،نوعآنابرنامه.9مثال

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت به آن رامالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات  .6

a = int(input("Enter a: ")) 

b = float(input("Enter b: ")) 

c = input("Enter c: ") 

print("Type a is " , type(a)) 

print("Type b is " , type(b)) 

print("Type c is " , type(c)) 

هد متغیر

a متغیر ورودی از نوع عدد صحیح 

b  ورودی از نوع عدد اعشاریمتغیر 

c ای متغیر ورودی از نوع رشته

 

وارد  :c و :a:  ،bرا جلاوی  stringو  60، 0، 62ذخیره و اجرا کارده، و باه ترتیاب مقاادیر      پروله را .0

 :ببینید را زیرتا خروجی  دیکن
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Enter a: 10 

Enter b: 12.5 

Enter c: string 

Type a is  <class 'int>' 

Type b is  <class 'float>' 

Type c is  <class 'str>' 
.دهدشناساییایناشیاءرانمایشمیمقدارراخوانده،شمارهایکهدوبرنامه.10مثال

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهمالول جدیدی را ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

a = int(input("Enter a: ")) 

b = input("Enter b: ") 

print("ID a is " , id(a)) 

print("ID b is " , id(b)) 

هد متغیر

a مقدار ورودی اول 

b مقدار ورودی دوم 

 

را وارد کنیاد تاا خروجای زیار را      Fanavarienovinو   62مالول را ذخیره و اجارا کارده، مقاادیر     .0

 :ببینید

Enter a: 10 

Enter b: Fanavarienovin 

ID a is  1498607696 

ID b is  58207472 
 .دهد،ارقامعددرابافاصلهنمایشمیراخواندهرقمی6ایکهیکعددبرنامه:1نویسیپروژهبرنامه

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهمالول جدیدی را ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

هد متغیر

num شده رقمی خوانده عدد پنج 

temp    هار   متغیر کمکی کاه پاس از حاذف

 کند داری می را نگه num رقم

6a رقم یکان

0a  دهگانرقم 

9a رقم صدگان 

۳a گان رقم هزار 
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num = int(input("Enter a number:")) 

a1= num % 10 

temp = num // 10 

a2 = temp % 10 

temp = temp // 10 

a3 = temp % 10 

temp = temp //  10 

a4 = temp % 10 

temp = temp //  10 

a5 = temp % 10 

temp = temp // 10 

print(a5," ",a4," ",a3,"  ",a2," ",a1) 

0a  ده هزارگانرقم 

 :را وارد کنید تا خروجی زیر را ببینید 17686مالول را ذخیره و اجرا کرده، عدد  .0

Enter a number:67181 
1     8      1         7       6 

:دهدمیراانجامایکهدوعددراخوانده،اعمالزیربرنامه.8یسینوبرنامهپروژه

.دهدهارانمایشمیماندهتقسیمصحیحوتوانآنضرب،تقسیم،باقی،تفریق،حاصلحاصلجمع .1

(یاانحصهاریبیتهی) ˄و(یابیتی)|،(وبیتی)&،(یامنطقی)or ،(ومنطقی)andحاصلعملگرهای.8

.دهدهاراانجاممیآن

ههاماندهتقسیموتوانآنضرب،تقسیم،باقی،تفریق،حاصلجمعدوعددرابهباینرینمایشداده،.4

.دهدرابهباینرینمایشمی

مانهدهتقسهیموتهوان،تفریق،ضرب،تقسهیم،بهاقیحاصلجمعتبدیلکرده،7دوعددرابهمبنای.3

.کندتبدیلمی7هارابهمبنایآن

مانهدهتقسهیموتهوانسیم،بهاقیتق،تفریق،ضرب،حاصلجمعتبدیلکرده،17دوعددرابهمبنای.6

.دهدنمایدونمایشمیتبدیلمی17هارابهمبنایآن

:مراحلطراحیواجرا

 :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات زیر را در آن تایپ کنید .6

num1 = int(input("Enter a number1:")) 

num2 = int(input("Enter a number2:")) 

print(num1, " + ", num2, " = ", num1 + num2) 

print(num1, " - ", num2, " = ", num1 - num2) 

print(num1, " *  ", num2, " = ", num1 * num2) 

print(num1, " /  ", num2, " = ", num1 / num2) 

print(num1, " //  ", num2, " = ", num1 // num2) 

print(num1, " %  ", num2, " = ", num1% num2) 

print(num1, " **  ", num2, " = ", num1 ** num2) 

هد متغیر

num1  شده خواندهعدد اول 

num2  شده خواندهعدد دوم 
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print(num1, " and ", num2, " = ", num1 and num2) 

print(num1, " or ", num2, " = ", num1 or num2) 

print(num1, " &  ", num2, " = ", num1 & num2) 

print(num1, " |  ", num2, " = ", num1 | num2) 

print(num1, " ^  ", num2, " = ", num1 ^ num2) 

print(bin(num1), " +  ", bin(num2), " = ", bin(num1 + num2)) 

print(bin(num1), " -  ", bin(num2), " = ", bin(num1 - num2)) 

print(bin(num1), " *  ", bin(num2), " = ", bin(num1 * num2)) 

print(bin(num1), " //  ", bin(num2), " = ", bin(num1 // num2)) 

print(bin(num1), " %  ", bin(num2), " = ", bin(num1 %  num2)) 

print(bin(num1), " **  ", bin(num2), " = ", bin(num1 **  num2)) 

print(oct(num1), " +  ", oct(num2), " = ", oct(num1 + num2)) 

print(oct(num1), " -  ", oct(num2), " = ", oct(num1 - num2)) 

print(oct(num1), " *  ", oct(num2), " = ", oct(num1 * num2)) 

print(oct(num1), " //  ", oct(num2), " = ", oct(num1 // num2)) 

print(oct(num1), " %  ", oct(num2), " = ", oct(num1 %  num2)) 

print(oct(num1), " **  ", oct(num2), " = ", oct(num1 **  num2)) 

print(hex(num1), " +  ", hex(num2), " = ", hex(num1 + num2)) 

print(hex(num1), " -  ", hex(num2), " = ", hex(num1 - num2)) 

print(hex(num1), " *  ", hex(num2), " = ", hex(num1 * num2)) 

print(hex(num1), " //  ", hex(num2), " = ", hex(num1 // num2)) 

print(hex(num1), " %  ", hex(num2), " = ", hex(num1 %  num2)) 

print(hex(num1), " **  ", hex(num2), " = ", hex(num1 **  num2)) 

 :دو عدد را وارد کرده تا خروجی زیر را ببینید .کنید و اجرا ول را ذخیرهمال .0

Enter a number1:12 

Enter a number2:5 

12  +  5  =  17 
12  -  5  =  7 
12  *   5  =  60 
12  /   5  =  2.4 
12  //   5  =  2 
12  %   5  =  2 
12  **   5  =  248832 
12  and  5  =  5 

12  or  5  =  12 

12  &   5  =  4 
12  |   5  =  13 
12  ^   5  =  9 
0b1100  +   0b101  =  0b10001 

0b1100  -   0b101  =  0b111 

0b1100  *   0b101  =  0b111100 
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0b1100  //   0b101  =  0b10 

0b1100  %   0b101  =  0b10 

0b1100  **   0b101  =  0b111100110000000000 

0o14  +   0o5  =  0o21 

0o14  -   0o5  =  0o7 

0o14  *   0o5  =  0o74 

0o14  //   0o5  =  0o2 

0o14  %   0o5  =  0o2 

0o14  **   0o5  =  0o746000 

0xc  +   0x5  =  0x11 

0xc  -   0x5  =  0x7 

0xc  *   0x5  =  0x3c 

0xc  //   0x5  =  0x2 

0xc  %   0x5  =  0x2 

0xc  **   0x5  =  0x3cc00 
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 فصل

2 
 تصمیم و تکرارساختارهای 

 

از اولاین دساتور باه آخارین     )صورت پشت سارهم   ایم، دستورات به هایی که تاکنون نوشته در برنامه

های واقعی و پیچیده نیاز اسات بعضای از دساتورات تحات شارایط       در برنامه. گردیدند اجرا می( دستور

دساتورات چنادین باار اجارا     خاصی اجرا شوند، و برخی دیگر از دساتورات اجارا نشاوند یاا بعضای از      

سااختارهای کنترلای   . شاود  هایی از ساختارهای کنترلی استفاده مای  سازی چنین برنامه برای پیاده. گردند

 :اند از دو نوع هستند که عبارت

 ساختارهای تکرار. 0                            گیری ساختارهای تصمیم. 6

 گیری ساختارهای تصمیم. 1-2

ای از  شارط خاصای، مجموعاه    برقرار شذنروند که بخواهید با  کار می این ساختارها برای مواقعی به

-در اداماه سااختارهای تصامیم را مای    . دستورات اجرا شوند یا بعضی از دساتورات دیگار اجارا نشاوند    

 .آموزیم

 ifساختار تصمیم  

باشد، یک ( True)شود، اگر نتیجه ارزیابی شرط درست  ارزیابی می 6 شرطیدر این ساختار ابتدا 

 دیگری از مجموعه ،شوند، وگرنه مجموعه از دستورات اجرا می

های زیر  این ساختار به صورت. دستورات اجرا خواهند شد

 :رود کار می به

 :رود میکار  صورت زیر به ، این دستور یک دستور مرکب است که بهساختارسادهتکانتخابی .6

                                                           
1
 Condition 

if شرط: 

مجموعهدستورات
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مجموعهباشد، ( درست) Trueشود، اگر نتیجه ارزیابی شرط  در این ساختار، ابتدا شرط ارزیابی می

دستورات صرف نظر خواهد شد و  مجموعهصورت، از اجرای  اجرا خواهند شد، در غیر این دستورات

 if.اجرا خواهد شداولین دستور بعد از 

 :به نکات زیر دقت کنید ifدر هنگام استفاده از ساختار 

های  شرط and ،orتوان با عملگرهای  یعنی، می. تواند مرکب باشد در این ساختار شرط می .0

تواند  به عنوان مثال، شرط مرکب می. مرکب را ایجاد نمود

 .صورت زیر بیان گردد به

 است یا خیر؟ 63تا  62بین  xکند که  این شرط بررسی می

 .استفاده کرد== برابری باید از عملگر برای تست  .9

نمایشمیبرنامه .8-1مثال قدرمطلقآنرا خوانده، هد اینبرنامه)دهدایکهعددیصحیحرا

(.سادهاست ifآشناییباساختار

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید را به مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن  .6

را وارد نمایید تا خروجی زیر را  -62، عدد :numberاکنون جلوی . مالول را ذخیره و اجرا کنید .0

 :ببینید

Enter a number:-10 
10 

کاربرد، در این صورت  را به elseتوان کلمه کلیدی  می ifدر ساختار  ،ifساختارهایدوانتخابی. 0

 :شود صورت زیر استفاده می این ساختار به

نتیجه اگر . شود در این ساختار ابتدا شرط ارزیابی می

و  1دستوراتمجموعهباشد، ( True)ارزیابی شرط درست 

Falseدستوراتمجموعه، (باشد نتیجه ارزیابی شرط )گرنه 

 .اجرا خواهند شد 8

 n = int(input("Enter a number:")) 

هد متغیر

n عدد ورودی 

if n < 0 : 

 n = -n 

print( n)) 

x>10 and x<19 

if شرط: 

1مجموعهدستورات   
else: 
8مجموعهدستورات   
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هد اینبرنامهآشنایی)دهدزوجاستیافردایکهعددیراخوانده،تشخیصمیبرنامه .8-8مثال

(.استif – elseباساختاردوانتخابی

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید را به  مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن .6

 :را وارد کنید تا خروجی زیر را ببینید 60مالول را ذخیره و اجرا کرده، عدد  .0

Enter a number:15 

Odd 

را  ifدر این ساختار دستور  ،ساختارهایچندانتخابی .9

های  تری را با شرطهای بیش توان توسعه داد و بخش می

کار  صورت زیر به مختلف ایجاد نمود، این دستور به

 :رود می

شاود، چنانچاه    ارزیاابی مای   1شرطدر این ساختار ابتادا  

اجاارا  1دسههتوراتمجموعهههباشااد، ( درساات) Trueبراباار 

 8شهرطدرسات نباشاد،    1شرطاجرا خواهند شد، اگر  n+1مجموعهدستوراتشوند و سپس دستور بعد از  می

شوند، و سپس دستور بعاد   اجرا می 8دستوراتمجموعهباشد، ( True)درست  8شرطشود، اگر  ارزیابی می

شاود و ایان روناد تاا      ارزیابی می 4شرطدرست نباشد،  8شرطگردد، اگر  اجرا می n+1دستوراتمجموعهاز 

اجارا   n+1دسهتوراتمجموعههدرسات نباشاد،    nتاا   6هاای   اگر هیچ یاک از شارط  . یابد ادامه می nشرط

 .خواهند شد

 : تفاده از این ساختار به نکات زیر دقت کنیدسدر هنگام ا

 .اختیاری است و محدودیتی در آن وجود ندارد elifهای  تعدا بخش .6

 .قرار بگیرد elseیا بعد از  ifتواند قبل از  نمی elifبخش  .0

 .اختیاری است elseدر این ساختار وجود  .9

 n = int(input("Enter a number:")) 

هد متغیر

n عدد ورودی 

if n % 2 == 1: 

    print("Odd") 

else: 

    print("Even") 

if شرط: 

1دستوراتمجموعه   
elif  : 0شرط 

8مجموعهدستورات   . . . 
elif nشرط: 

nمجموعهدستورات 
else: 

n+1مجموعهدستورات 
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تشخیصمیبرنامه .8-4مثال خوانده، عددیرا صفایکه مثبت، منفیاستدهد، یا هد برنامه)ر

(.استif – elif – elseآشناییبا

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید را به مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن  .6

 :را وارد کنید تا خروجی زیر را ببینید -60مالول را ذخیره و اجرا کرده، عدد  .0

Enter a number:-12 

Entered value is negative 

کنهدورامحاسهبهمهیههایآنراخوانهده،ریشهه8ایکهضرایبیکمعادلهدرجهبرنامه .8-3مثال

.دهدنمایشمی

ساپس دلتاا   . خاوانیم را مای  a ،b ،cابتادا ضارایب    0هاای معادلاه درجاه     برای محاسبه ریشه :توضیح

(delta )کنیم را به صورت زیر محاسبه می: 

 

 .تر از صفر باشد، معادله ریشه ندارد کوچک deltaاگر 

 :های آن برابر است با برابر صفر باشد، معادله دو ریشه مساوی دارد و ریشه deltaوگرنه، اگر 

 

 

هاای معادلاه باه صاورت زیار       معادله دارای دو ریشه مختلف است و ریشه( delta > 0اگر )وگرنه 

 :دنشو محاسبه می

    
          

   
    و 

          

   


:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید را به مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن  .6

هد متغیر

هد متغیر 

valرشته و عدد 

 ورودی

val = input("Enter a number:"); 

val = int(val) 

if val > 0 : 

     print ("Entered value is positive") 

elif val == 0: 

     print ("Entered value is zero") 

else: 

     print ("Entered value is negative") 

 
delta = b

2
 – 4*a*c 

 

x1 = x2 = -b / (2*a) 
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a  ضریبx
2 

b  ضریبx 

c عدد ثابت معادله 

delta مقدار دلتا 

x1 ریشه اول 

x2 ریشه دوم 

را وارد  0و  ۳، 0ترتیب مقادیر  به :c، و :a: ،bجلوی اکنون . مالول را ذخیره و اجرا کنید .0

 :کرده تا خروجی زیر را مشاهده نمایید

Enter a:2 

Enter b:4 

Enter c:2 

 x1 = x2 =  -1.0 

 مسائل حل شده . 5-2

خوانده،باتوجهبهجدولزیرنمرهحرفهی100ایکهنمرهعددیدانشجوییرابرمبنایبرنامه.1مثال

(:نمرهاستgradeدراینبرنامهمتغیر)دهددانشجورانمایشمی

پیغام نمره

Fail 0-70 
Good 71-80 

Very Good 81-90 
Excellent 90-100 

Invalid Grade <0, >100 
:طراحیواجرامراحل

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 a = int(input("Enter a:")) 

b = int(input("Enter b:")) 

c = int(input("Enter c:")) 

delta = b ** 2 - 4 * a * c 

if  delta < 0: 

    print("Not root") 

elif delta == 0: 

    print(" x1 = x2 = ", -b/ (2.0 * a)) 

else: 

    print(" x1 = ", (-b + delta ** 0.5) / (2.0 * a)) 

    print(" x2 = ", (-b - delta ** 0.5) / (2.0 * a))  
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 :را وارد نمایید تا خروجی زیر را مشاهده کنید 32مالول را ذخیره و اجرا کرده، عدد  .0

Enter grade: 90 

Very good 

دهدودرپایانحاصلضربایهناعهدادرانمایشمی1تاnراخوانده،اعدادnایکهبرنامه.8مثال

.نمایشخواهدداد

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :را وارد نمایید تا خروجی زیر را مشاهده کنید 60مالول را ذخیره و اجرا کرده، عدد  .0

Enter n:12 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 
Multiply is  479001600 

.دهدترینرقمآنرانمایشمیراخوانده،بزرگیعددایکهبرنامه.4مثال

:مراحلطراحیواجرا

  :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنید  .6

 grade = int(input("Enter grade: ")) 

if (0 <= grade <= 70): 

    print("Fail") 

elif  71 <= grade <= 80: 

    print("Good") 

elif  81 <= grade <= 90: 

    print("Very good") 

elif  91 <= grade <= 100: 

    print("Excellent") 

else: 

    print("Invalid grade") 

 متغیر هد  

 n عدد خوانده شده

 i 1تا  nاز 

 p 1تا  nحاصل ضرب اعداد 

n = int(input("Enter n:")) 

p = 1 

for i in range(n, 0, -1): 

          print(i, end = '\t') 

          p = p * i 

print("\nMultiply is ", p) 

هد متغیر 

n 
 عدد خوانده شده

max ترین رقم بزرگ 

n = int(input("Enter n:")) 

max = n % 10 

while n > 0: 

     if max < n % 10 : 

        max = n % 10 

     n = n // 10 

print("Max is ", max) 
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 :را وارد کنید تا خروجی زیر را ببینید 801۳326مالول را ذخیره و اجرا کرده، عدد  .0

Enter n:8564901 

Max is  9 

نمایدکهآیاعددخواندهشدهاولاستیاخیر؟راخوانده،مشخصمییایکهعددبرنامه.3مثال

.پذیرباشد،عدداولنیستنصفخودشبهجزیکبخشیامساویترعددکوچکیکاگرعددیبر

:مراحلطراحیواجرا

 :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنید  .6

 .را وارد کرده تا خروجی زیر را مشاهده نمایید 97عدد . مالول را ذخیره و اجرا کنید .0

Enter n:37 
Yes 

.دهدایراخوانده،تعدادارقامرشتهرانمایشمیایکهرشتهبرنامه.6مثال

:مراحلطراحیواجرا

 :ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنیدمالول جدیدی  .6

 : مالول را ذخیره و اجرا کرده، اطالعات زیر را وارد کنید تا خروجی را ببینید .0

Enter a string:One equal 1 and Seven equal 7. 

Count is  2 

ههابرابهرباشهندرانمهایشایکهتعدادیعددراخوانده،اعدادیکهههمههارقهامآنبرنامه.7مثال

کاربربرایخهروجاز.دهدهابرابراسترانمایشمیدرپایان،میانگیناعدادیکهتمامارقامآن.دهدمی

.کندراواردمی-99برنامهعدد

:مراحلطراحیواجرا

 n = int(input("Enter n:")) 
هد متغیر

n 
 عدد خوانده شده

isPrime 

اگر اول نباشد )اول است یا نه  nآیا 

isPrime  برابرFalse  خواهد شد.) 

i تا  2ای که از  شمارنده
2

n   .شمارد می  

isPrime = True 

for i in (2, n // 2+ 1): 

if n % i == 0: 

   isPrime = False 

   break 

if (isPrime == True): 

print("Yes") 

else: 

print("No") 

 s = input("Enter a string:") 

count = 0 

for i in s : 

    if '0' <= i  <= '9': 

        count = count + 1 

هد متغیر

s 
 رشته دریافتی از ورودی

count  تعداد ارقام موجود در رشتهs 

i هر کاراکتر رشته print("Count is ", count) 
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 :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنید  .6

 : مالول را ذخیره و اجرا کرده، اطالعات زیر را تایپ کرده تا خروجی را ببینید .0

Enter a number:111 

111 
Enter a number:156 

Enter a number:555 

555 
Enter a number:889 

Enter a number:7779 

Enter a number:3444 

Enter a number:987 

Enter a number:444 

444 
Enter a number:-99 

370.0 

،صفربود،شنبه،یهکبهود،یکشهنبه،دو8ماندهعددبهایکهعددیراخوانده،اگرباقیبرنامه.8مثال

(.عددخواندهشدهاستn)دهدبود،جمعهرانشانمی7طوراگربود،دوشنبهوهمین

:مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت .6

هد متغیر 

count 

برابر ها  تعداد اعدادی که ارقام آن

 .است

sum 

ها برابر  مجموع اعدادی که ارقام آن

 .است

n خواند عددی که هر بار می 

m 

را خوانده شده را نگه داری  nعدد 

کند، چون با جدا کردن ارقام عدد می

n(یابد یا تغییر می)، صفر خواهد شد 

 

count, sum = 0, 0 

while 1: 

     n  = int(input("Enter a number:")) 

     if  n == -99: 

         break 

     r = n % 10 

     m = n 

     while n > 0: 

         if n % 10 !=r: 

            break 

     n = n // 10 

     if  n == 0: 

         count = count + 1 

         sum = sum + m 

         print(m) 

if count > 0: 

       print(sum / count) 

 n  = int(input("Ente a number:")) 

n = n % 7 

if n == 0: 
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مالول  .0

را ذخیره و 

اجرا کرده، 

عدد  nجلوی 

را وارد  60

کنید تا 

خروجی زیر را 

 :ببینید

Enter a number:12 

Thursday  
  

   print('Satarday') 

elif n == 1: 

    print('Sunday') 

elif n == 2: 

    print('Monday ') 

elif n == 3: 

    print('Tuesday') 

elif n == 4: 

    print('Wednesday') 

elif n == 5: 

    print('Thursday') 

elif n == 6: 

    print('Friday') 

else: 

    print('Invalid number ') 
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 فصل

3 
 توابع      

 

 سلساله یعنای، در هار ساازمان سااختار     . ساختار یک برنامه خیلی شبیه به ساختار یک سازمان اسات 

تواند چند معااون داشاته   هر مدیر می. در باالترین سطح سازمان، مدیریت قرار دارد. مراتبی حاکم است

هاای  ناد شارکت  مان هاا  برناماه ایان  . توانند چندین کارمناد داشاته باشاند   هر یک از معاونین نیز می. باشد

هاا  ولی، در بسایاری از ساازمان  . دهدکوچک هستند که مدیر شرکت همه کارهای شرکت را انجام می

هاای بازرگ طاوالنی و پیچیاده      های واقعی و کاربردی مانند سازمانبرنامه. چنین وضعیتی حاکم نیست

 .هستند

زند و احتماالً پارامترهاای  یخودش را صدا م( معاونین)اش یکی از توابع مدیر برای انجام هر وظیفه

هر یک از . خواهد کار را انجام داده، نتیجه را برگرداند، از او میرا در اختیار او قرار داده( هایپرونده)

هاا  زنناد تاا بخشای از کاار را باه آن     را صدا می( کارمندان خودش)نیز خود توابع دیگر ( معاونین)توابع 

نمایاد،  با این تفاسیر، کاربری که از برنامه اساتفاده مای  . کار ادامه داردمحول نمایند و این روند تا انجام 

قرار داده، نتاایجی  ( برنامه)تواند اطالعاتی را در اختیار سازمان نقش مشتری را بازی خواهد کرد که می

 .را دریافت کند

 :نویسی دارای مزایای زیر استاستفاده از تابع در برنامه

 .کندپذیر میته را امکاننویسی ساخت یافبرنامه  .9

تار  زدایای و خطایاابی برناماه نیاز آساان     همچنین تست، اشاکال . دهدخوانایی برنامه را افزایش می  .8

-لذا، خطایابی و اصاال  برناماه  . شوندی تبدیل میتر کوچکهای ها به بخشچون، برنامه. خواهد شد

 .تر خواهد بودتر آسانهای کوچک
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. های دیگار نیاز اساتفاده کارد    ها در برنامهرا در یک برنامه نوشت و از آنتوان توابع مورد نیاز می  .9

تار  افازار ساریع  نویسی کمتر خواهد شد و تولید نارم د بدین ترتیب، ک. نام دارد 0استفادهمجدداین امر، 

 .شودانجام می

ی تار  کوچکهای زیرا، پس از این که برنامه به بخش. کنند توابع، امکان کار گروهی را فراهم می  .4

بدین . گیرندعهده میر تقسیم شدند، هر یک از اعضای گروه وظیفه نوشتن و تست توابع مشخص را ب

بادون ایان کاه    )کنند های مختلف برنامه کار میروی بخش زمان همترتیب، اعضای گروه به صورت 

 .ر آماده شوندتها سریعشود تا برنامهانجام کار به صورت گروهی موجب می(. منتظر همدیگر باشند

-یعنای، در برناماه  . کنناد اناد، را فاراهم مای   توابع امکان استفاده از کارهایی که دیگران انجام داده  .5

 .اند، استفاده کنیدتوانید از توابعی که دوستانتان آماده کرده هایتان می

ماورد نیازتاان    کتابخانه، مجموعه توابعی هستند که. کنندتوابع، امکان ایجاد کتابخانه را فراهم می  .6

توان مجموعه تواباع مارتبط باه هام را در     بنابراین، می(. اندمجموعه توابعی که به هم مرتبط) باشند می

 .ها از این فایل کتابخانه استفاده نمودقرار داد و در برنامه( بسته) یک فایل کتابخانه

 انواع توابع. 9 – 9

 :اند ازکه عبارت نویسی دو نوع تابع وجود دارددر هر زبان برنامه

این تواباع را تواباع   . باشند که همراه کامپایلر یا مفسر وجود دارندتوابعی می ای،توابعکتابخانه .9

هاا  ای را با توجاه باه کااربرد آن   توابع کتابخانه. های زیادی دارندزیرا، کاربرد. نامندعمومی نیز می

تااکنون باا برخای از    . اندمالول خاصی قرار دادهها را در فایل بندی کردند و هر یک از دستهدسته

 هماراه ای باه  در اداماه باا بعضای از تواباع مهام کتابخاناه      . آشنا شدید ()print() ،intاین توابع نظیر 

 .ها آشنا خواهید شدکاربرد آن
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 نویسدتوابعی که برنامه نویس می. 9 – 8

اماا، باا ایان وجاود، تواباع موجاود در       . استهای متنوعی دانید پایتون شامل مالولطور که میهمان

نویس بایاد بتواناد تاوابعی     لذا، برنامه. نویس نیستندهای برنامهگوی همه در خواستمالول پایتون، پاسخ

 :نویس باید دو کار زیر را  انجام دهدبرای این منظور، برنامه. ها استفاده کندرا نوشته، از آن

فراخوانیتابع.8نوشتنتابع.1

 نوشتن تلبع. 3 – 2 – 1

 :برای نوشتن تابع باید آن را تعریف کرد

 تعریف تابع

کناد، ایان تاابع چاه     تعریف تابع تعیین مای . قبل از این که تابعی را بنویسید باید تابع را تعریف کنید

. دهاد لای را انجاام مای   و چاه عم ( خروجای تاابع چیسات   )گرداند های دارد، چه چیزی را برمی ورودی

 :تابع، به صورت زیر است( امضای)الگوی 

 defنامتابع(لیستپارامترها:)

     بدنهتابع

 :شوندگردانند به سه نوع زیر تقسیم میتوابع از لحاظ مقداری که برمی  

 (.را ببینید 9 – 6مثال ) گردانندتوابعیکههیچمقداریرابرنمی .1

 :اند ازبرخی از این توابع عبارت .گردانندتوابعیکهفقطیکمقداررابرمی .2

 .گرداندمقدار بین سه عدد را برمی نیتر بزرگتابعی که   .9

 اول است یا خیر؟ کند عددیتابعی که تعیین می  .8

 است یا خیر؟( تام)کند عددی کامل تابعی که تعیین می  .9

 .گرداندعدد را برمی تابعی که حاصل ضرب دو  .4

 و غیره  .5

هاای زیار باه     به صاورت  returnدستور . کننداستفاده می returnتوابع برای برگشت مقدار از دستور 

 :رود کار می

1. return    مقدار; 
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2. return (عبارت); 

3. return; 

 :به عنوان مثال، دستورات زیر را ببینید. گرداندساختار اول، یک مقدار را برمی

 .را برگشت خواهد داد 62گرداند و دستور دوم، مقدار را برمی Falseدستور اول، مقدار 

باه  . اما، ساختار دوم، یک عبارت را ارزیابی کرده، نتیجاه ارزیاابی عباارت را برگشات خواهاد داد     

 :زیر را مشاهده کنید عنوان مثال، دستور

 . گرداند کند و برمیواحد از این حاصل کم می 9ضرب کرده،  iرا در  0ستور ، این د

 . گرددساختار سوم، بدون این که تابع مقداری را برگرداند، از تابع برمی

 . بینیدنوع توابع را در ادامه میاین  .گردانندتوابعیکهچندینمقداررابرمی .3

-کند و برای دسترسی به تابع به کار مای و متغیرها پیروی میها ی شناسهگذار ناماز قانون ،تابعنام 

 .رود

-توابع مای . اطالعاتی هستند که در هنگام فراخوانی تابع باید به آن ارسال گردندپارامترهایتابع، 

 :های زیر تقسیم گردندپذیرند به گروهتوانند از لحاظ تعداد پارامترهایی که می

 . رونداین توابع معموالً برای چاپ پیغام مشخصی به کار می توابعبدونپارامتر، .9

 . در این صورت باید نام پارامتر تعیین گردد .تابعممکناستیکپارامترداشتهباشد  .8

 :اند ازبرخی از این توابع عبارت

 کند اول است یا خیر؟ تابعی که عددی را دریافت کرده، تعیین می 

 کند تام است یا خیر؟ه، تعیین میتابعی که عددی را دریافت کرد 

 .گرداندتابعی که عددی را دریافت کرده، فاکتوریل آن را برمی 

 .گرداندتابعی که عددی را دریافت کرده، مجموع ارقام آن را برمی 

از (  ,)در این صورت باید پارامترها  با اساتفاده از کاماا   .تابعممکناستچندینپارامترداشتهباشد 

 :اندبرخی از این توابع در زیر آمده. هم جدا شوند

 return False; 

return 10; 

 return (2 * i – 3) 
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ایان  )گرداناد  هاا را برمای  مقسوم علیه مشترک آن نیتر بزرگتابعی که دو عدد را دریافت کرده،  

 (.تابع دارای دو پارامتر است

 (.این تابع سه پارامتر دارد)گرداند عدد را برمی نیتر کوچکتابعی که سه عدد را دریافت کرده،  

 .گرداندتابعی که دو عدد را دریافت کرده، اولین عدد را به توان عدد دوم رسانده و برمی 

 .کندها را تعویض میتابعی که دو عدد را گرفته، محتویات آن 

 .و غیره 

 بدنه تابع

مجموعه دساتوراتی هساتند کاه     بدنهتابع،.گیردعملی که تابع باید انجام دهد، در بدنه تابع قرار می

 . تابع باید اجرا کند

 فراخوانی تلبع. 3 – 2 – 2

فراخاوانی تاابع باه    . ناام دارد  فراخهوانیتهابعکناد، دستوری که تابع را صدا زده، از آن استفاده می

 :شودصورت زیر انجام می

نامتابع(هالیستآرگومان)  

:کاتزیرتوجهکنیددرهنگامنوشتنواستفادهازتوابعبایدبهن

( در هنگاام فراخاوانی  )هاا  آرگوماان  بایاد باا تعاداد   ( در هنگام تعریف تابع)تعداد پارامترها   .9

 (.ها یکی نباشدممکن است نام آن)یکسان باشد 

 .ردتابعی را در داخل تابع دیگر تعریف ک  تواندر پایتون می  .8

 درک عملکرد تابع

ساازی  بدون استفاده از توابع و ساپس از طریاق تواباع پیااده     ای رابرای درک عملکرد توابع، برنامه 

فارض کنیاد،   . آماوزیم با همین مثال نیز چگونگی تبدیل یک برنامه معماولی باه تواباع را مای    . کنیممی

طور کاه قابالً   همان. ها را نمایش دهدای بنویسید که دو عدد را خوانده، حاصل جمع آنبخواهید برنامه

 (:روش اول)شود سازی میه صورت زیر پیادهدیدید، این برنامه ب

 a = int (input("Enter a:") 

b = int (input("Enter b:") 

c = a + b 
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در ایااااااان 

خودش حاصل  ،گرفته( مشتری)یعنی، دو عدد صحیح را از کاربر . کاره استاصلی همه  مالول برنامه،

-6این فرآیند در شاکل  (. دهددر اختیار مشتری قرار می)کند جمع دو عدد را محاسبه کرده، چاپ می

 .آمده است 9

 
 .فرآیند اجرای برنامه  3-1شکل 

 additionرا از کااربر گرفتاه، در اختیاار تاابع      bو  aدو عدد  مالول اصلیسازی، در روش دوم پیاده

پس از محاسبه  additionتابع . دهد تا حاصل جمع این دو عدد را حساب کندقرار می( کارمند خودش)

دهاد و ماالول   قرار مای ( مدیریت) مالول اصلینتیجه را در اختیار ( مانند کارمند)حاصل جمع دو عدد 

 :به صورت زیر است روشسازی این پیاده. دهدمی( مشتری)اصلی این نتیجه را به کاربر 

 ایکهعددبرنامه .3 –5مثالnتا1(تام)کاملراخوانده،اعدادnههد ایهنبرنامههبهه)دهدرانمایشمی

(.باشدمی4-3نوشتهشدهدرمثال()isPerfectکارگیریمجددتابع

  :مراحلطراحیواجرا
 :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنید .1

print (a, "+", b, "=", c)  

 def addition (a, b): 

  return a + b 

a = int (input("Enter a:") 

b = int (input("Enter b:") 

c = addition (a, b) 

print( a, " + ", b, " = ", c) 

متابع 

تغیر

هد 

 عدد ورودی nماااااالول 
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مااالو .2

ل را ذخیاااره و  

اجااارا کااارده،  

را  6222عااادد 

وارد کنیاااد تاااا 

خروجی زیر را 

 :ببینید

496 

 ایکهبرنامه .3 –6مثالxوnدهدراخوانده،حاصلعبارتزیررانمایشمی:

   

  
 
  

  
 
  

  
   

  

  
 

 .سازی شده استبرای محاسبه فاکتوریل پیاده ()fact عدر این برنامه تاب :توضیح

  :مراحلطراحیواجرا
 :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنید .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nتا  6شمارنده از  i اصلی

sum  s  مجمااااوع مقسااااوم

 هاعلیه

i  تا  6شمارنده ازn 

n پارامتر ورودی 

isPerfe

ct 

n    عااادد باااه عناااوان

 پارامتر

def  sum(n): 

   s = 0 

   for i in range(1, n): 

      if(n % i == 0): 

        s += i 

   return s 

def isPerfect(n): 

   return(n == sum(n))                 

n=int(input("Enter n:")) 

for i in range(1, n + 1): 

    if isPerfect(i) == True: 

       print(i) 

Enter n:1000 

6 

28 

م تابع

 تغیر

 هد 

ماااااالول 

 اصلی

x  عدد ورودی 

n  عدد ورودی 

i  تا 9شمارندهn  9با گام افزایش 

s

um 
 مجموع سری

s

ign 
مثبات و  عالمت یکای در میاان   

 منفی

fact n پارامتر ورودی 

i  تا 6شمارندهn 

f  فاکتویلn  def  fact(n): 

   f = 1.0 
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 :را وارد کنید تا خروجی زیر را ببینید 02و  9مالول را ذخیره و اجرا کرده، اعداد  .2

 چنهدعهددمربعهی.دههدتاآنعددرانمایشمی1اعدادمربعیایکهعددیراخوانده،برنامه .3 –7مثال

 :اندازعبارت

1         4          9          16           25           36          49           64             …  
  :مراحلطراحیواجرا

 :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنید .1

 :ببینیدرا وارد کنید تا خروجی زیر را  622مالول را ذخیره و اجرا کرده، عدد  .2

 مسائل حل شده. 3-

 ایکهعددیراخوانده،رقماولازسمتچپرابتوانرقمدوم،نتیجهرابههتهوانبرنامه .1مثال

 .دهدرقمسوموهمینروندراادامهمی

  for i in range(1, n+1): 

    f *= i 

  return f 

x=int(input("Enter x:")) 

n=int(input("Enter n:")) 

sum =0.0 

sign = -1 

for i in range(3, n + 1, 3): 

 sum = sum + (x ** i) / fact(i) * sign 

          sign = -sign 

print("Sum is ", sum) 

Enter x:3 

Enter n:20 

Sum is  -3.540642507299644 

متغ تابع 

 ری

 هدف

ماااالول 

 اصلی

n  عدد ورودی 

i  تا  6شمارنده ازn 

isSqu

are 

n    پارامتری که بایاد تعیاین

 شود مربعی است یا نه

i  تا جذر  6شمارنده ازn 

def  isSquare(n): 

        i = 1 

        while  i * i <=  n: 

             if (i * i == n): 

                   return True 

             i = i + 1 

         return False 

n = int(input("Enter n:")) 

for i in range(1, n + 1): 

     if isSquare(i) == True: 

           print(i, end = '\t') 

Enter n:100 

1        4         9 16 25 36 49 64 81 100  
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  :مراحلطراحیواجرا

 :دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنیدمالول جدیدی ایجاد کرده،  .1

دهاد، ساپس باا فراخاوانی     قرار مای  nکند و در ، ابتدا عدد را خوانده، آن را مقلوب میماژولاصلی

 . رساند، ارقام مقلوب شده را از سمت راست به توان هم می()powDigitsتابع 

-قارار مای   sنمایاد و در  ، آن را مقلوب میهرا به عنوان پارامتر دریافت کرد nعدد  ،()reverseتابع

 .گرداندرا برمی sدهد و 

متغ تابع 

 یر

 هد 

ماااالول 

 اصلی

n  مقلوبx 

x عدد ورودی 

Revers

e 
پااارا

 nمتر 

 عددی که باید مقلوب آن حساب شود

s  مقلوب عددn 

powDi

gits 

پااارا

 nمتر 

از سامت  )عددی که باید رقم آن باه تاوان رقام بعادی برساد     

 (راست

p توان ارقام 

def reverse(n): 

     s = 0 

     while n > 0: 

         s = s * 10 + n % 10 

         n = n // 10 

     return s 

def powDigits(n): 

      p = n % 10 

      n = n // 10 

      while n > 0: 

            p = p  ** ( n % 10) 

            n = n // 10 

      return p 

x  = int( input("Enter x:")) 

n = reverse(x) 

print("Result:", powDigits(n)) 
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را دریافت کرده، ارقام آن را از سمت راست جدا کرده، هر رقم را به   nپارامتر  ،()powDigitsتابع

ایان عمال را تاا    . رسااند مای و نتایج را به توان رقم بعادی  ( دهدقرار می pدر ) رساندتوان رقم دیگر می

 .گرداندرا برمی pدهد و در پایان، آخرین رقم ادامه می

 :را وارد کنید تا خروجی را به زیر ببینید 0906وله را ذخیره و اجرا کرده، عدد  پر .2

 اولاستکهمجموعمقسومعددی.دهداولیاناماستایکهعددیراخوانده،تشخیصمیبرنامه .2مثال

تهرازههایکوچهکاستکهمجموعمقسهومعلیهه(کامل)ترازخودشبرابریکباشدوعددیتامهایکوچکعلیه

 .خودشبرابرخودشباشد

  :مراحلطراحیواجرا

 :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنید .1

 

 

 

 

Enter x:2351 

Result: 32768 

متغ تابع

 یر

 هد 

مااااااالول 

 اصلی

x ورودی عدد 

sumDivi

ded 
پااارا

 nمتر 

ای آن حسااب  هعددی که باید مجموع مقسوم علیه

 .شود

s هامجموع مقسوم علیه 

i  تا  6شمارنده ازn-1 

isPrimar

y 

پااارا

 kمتر 

 عددی که باید تعیین شود اول است یا خیر؟

isPerfect 

پاارام 

 kتر 

 است یا خیر؟ کاملعددی که باید تعیین شود 

 def  sumDivided(n): 

     s = 0 

     for i in range(1, n): 

          if  n % i == 0: 

              s += i 

     return s 

def  isPrimary(n): 

       return  sumDivided(n) == 1 

def isPerfect(n): 
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کناد اول اسات یاا ناه؟ در     ، تعیین مای ()isPrimaryرا خوانده، با فراخوانی تابع  xعدد  ماژولاصلی،

 کند عدد خوانده شده تام است یا نه؟تعیین می ()isPerfectادامه با فراخوانی تابع 

هاای آن را محاسابه کارده،    را دریافت کرده، مجماوع مقساوم علیاه    nپارامتر ،()sumDividedتابع

 .گرداندبرمی

های آن برابر باا یاک باشاد،    م علیهرا دریافت کرده، اگر مجموع مقسو kپارامتر  ،()isPrimaryتابع

 .گرداندرا برمی False، وگرنه مقدار Trueمقدار 

، Trueباشاد،   kهای آن برابار  را دریافت کرده، اگر مجموع مقسوم علیه k، پارامتر ()isPerfectتابع

 .گرداندرا برمی Falseوگرنه 

 :روجی زیر را ببینیدرا وارد کرده تا خ 7اکنون، عدد . مالول را ذخیره و اجرا کنید .2

بخهشپهذیر8نمایدکهبهرمحاسبهمیراایکهمجموعکلیهاعدادچهاررقمیبدونرقمصفربرنامه .3 مثال

 .هستند

  :مراحلطراحیواجرا
 :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به صورت زیر تایپ کنید .1

       return  sumDivided(n) == n 

x  = int( input("Enter a number:")) 

if  isPrimary(x) == True : 

    print("Yes primary") 

else: 

    print("No primary") 

if  isPerfect(x) == True : 

    print("Yes perfect") 

else: 

    print("No perfect") 

Enter a number:7 

Yes primary 

No perfect 

متغ تابع 

 یر

 هد 

ماااااالول 

 اصلی

su

m 
بخاش   7ها نباشد و بار  فر رقم آندر مجموع اعدادی که ص

 پذیرند

i  3333تا  6222اعداد 
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 3333تاا   6222را برابر صفر قرار داده، با استفاده از یک حلقه تکرار اعداد  sumابتدا ماژولاصلی، 

را نماایش    sumجماع کارده، در پایاان،     sumبخش پذیرناد را باا    7ها صفر نباشد و بر که در ارقام آن

 .دهدمی

 ، وگرناه Trueرا دریافت کرده، اگر در ارقاام آن صافر نباشاد، مقادار      nپارامتر  ،()nonZeroتابع 

 .گرداندرا برمی Falseمقدار 

 :مالول را ذخیره و اجرا کرده تا خروجی زیر را ببینید .2

 

  

nonZero n   عددی که باید تعیین شود آیا رقم صفر در آن وجود دارد یاا

 نه؟

def nonZero(n): 

     while n > 0: 

        if n % 10 == 0: 

             return False 

         n = n // 10 

   return True 

sum = 0 

for i in range(1000, 10000): 

      if  i % 7 == 0 and nonZero(i) == True: 

            sum += i 

print("Sum:", sum) 

Sum: 5211759 
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 فصل

4 
 NumPyها و بسته آرایه      

 

-داری مای نگاه  لحظاه  یاک ، هر متغیر حداکثر یک مقدار را در اند شده نوشتههایی که تاکنون برنامه

، دساتورات زیار   مثال عنوان به. شودمیدر یک مکان حافظه یعنی، داده جدید جایگزین داده فعلی . کرد

 :را در نظر بگیرید

حال، اگر بخواهیاد اعادادی کاه    . دهندرا نمایش میها عدد را خوانده، میانگین آن 0این دستورات 

-داده در این برناماه . دارید ازین شده قبلی خواندههای از میانگین هستند را نمایش دهید، به دادهر ت بزرگ

  numعدد، فقط پنجمین عادد در   0بنابراین، پس از خواندن . گیرندقرار می  numدر  شده خواندههای 

تاوان  مای  ،برای این منظور. داری نمودرا نگه شده خواندههای ل باید دادهشکن محل ای جهت. قرار دارد

 :عمل کردزیر به دو طریق 

ایان  . در نظر گرفت و هر داده را در یک متغیر ذخیره کارد ( های متفاوتبا نام)توان پنج متغیر می  .9

 :اند ازروش دو مشکل عمده دارد که عبارت

 .ها نیز زیاد خواهد شداگر تعداد مقادیر زیاد شود، تعداد متغیر  

 .توان برای پردازش مقادیر استفاده نموداز حلقه تکرار نمی  

 .باشدلذا، این روش معقول نمی

ای از عناصر اسات کاه   مجموعه ،آرایه. استفاده کرد 1آرایهجدیدی به نام  توان از ساختار دادهمی  .8

 :زیر باشندهای دارای ویژگی

                                                           
1 .Array 

 sum = 0 

for i in range(5): 

      num = int(input("Enter a number:")) 

      sum += num 

print(sum / 5) 
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هاای حافظاه در نظار گرفتاه     اگر چند نام بارای خاناه  . باشندنامیکچند خانه از حافظه که دارای  

 .های تکرار وجود خواهد داشتبودن توسط حلقه پردازش غیرقابلشود، همان مشکل تعریف متغیر و 

صر آرایه از چون، اگر عنا. در حافظه ذخیره شوند پشتسرهمصورت بهباشند و  یکنوعدارای   

بناابراین،  . پیمایش عناصر مشاکل خواهاد شاد    ،نشوندذخیره پشت سرهمیک نوع نباشند و به صوت 

ذخیاره گردناد تاا باا داشاتن آدرس       پشات سارهم   صورت بهباید دارای یک نوع باشند و  عناصر آرایه

زیر  صورت بهاین عمل . حساب کرد سادگی به، بتوان آدرس هر خانه را (همان نام آرایه )شروع آرایه 

 :شودانجام می

امiآدرسخانه =آدرسشروعآرایهi * sizeof +  (نوعآرایه);

 ساوم   خاناه باشاد، آدرس شاروع    6222، صاحیح ناوع  باا   a، اگار آدرس شاروع آرایاه    مثال عنوان به

 :گرددزیر محاسبه می صورت به

= 1000 + 3 * sizeof (int) = 1000 + 12 =1012=100CHآدرسشروعخانهسوم

ناام دیگار    ،باه هماین دلیال   . شوداستفاده می( شماره خانه) 6اندیابرای دسترسی به عناصر آرایه از 

ها چند ناوع باشاند کاه    توانند با توجه به تعداد اندیس آنها میآرایه. است دارایاندهایمتغیرها آرایه

 :اند ازعبارت

 .دارای یک اندیس هستندبعدی،هاییکآرایه  .9

 .دارای دو اندیس هستند هایدوبعدی،آرایه  .8

 .دارای چند اندیس هستندهایچندبعدی،آرایه  .9

 بعدی های یکآرایه. 4 – 9

ها بایاد دو  برای استفاده از آرایه. ، یک اندیس دارندبعدی یکهای طور که بیان گردید، آرایههمان

 :عمل زیر انجام شود

 آرایهتعریف . 1-1-4

                                                           
1 .Index 
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. قارار دارد  arrayاین کالس در مالول . استفاده کنید arrayتوانید از کالس برای تعریف آرایه می

 :را با دستور زیر به برنامه اضافه کنید arrayلذا، برای استفاده از این کالس ابتدا باید مالول 

 :استفاده کنیدصورت زیر  توانید از کالس آرایه بهاکنون می

. کناد ، ناوع آرایاه را مشاخص مای    typecodeپاارامتر   . کناد این کالس دو پارامتر را دریافات مای  

، مقادیر اولیه آرایه را [initalizer]اند و پارامتر آمده ۳ - 6جدول پذیرد در مقادیری که این پارامتر می

 .کندتعیین می

.برایتعریفآرایهTypeCodeمقادیرپارامتر3-1جدول

م

قدار

حداکثرCنوع

اندازه

م

قدار

حداکثر Cنوع

اندازه

'b

' 

عاادد صاااحیح باااا  

 عالمت

B' بایت 6

' 
 بااادون عاادد صاااحیح 

 عالمت

 بایت 6

'u

' 
 بایت 0 عدد صحیح با عالمت 'h' بایت 0 کاراکتری یونیکد

'

H' 
عاادد صااحیح باادون 

 عالمت

 بایت 0 عدد صحیح با عالمت 'i' بایت 0

'I'  عاادد صااحیح باادون

 عالمت

 بایت ۳ عدد صحیح با عالمت 'l' بایت 0

'L

' 
عاادد صااحیح باادون 

 عالمت

 بایت 8 عدد صحیح با عالمت 'q' بایت ۳

'

Q' 
عاادد صااحیح باادون 

 عالمت

 بایت ۳ عدد اعشاری 'f' بایت 8

'd

' 
    بایت 8 عدد اعشاری

 :زیر را ببینیدمثال، دستورات  عنوان به

 from array import * 

 array(typecode [, initializer]) -> array 

 >>> from array import * 

>>> a = array('i', []) 
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بادون هایچ    aای باه ناام   کناد، دساتور دوم، آرایاه   را به برنامه اضاافه مای   arrayدستور اول، مالول 

 .کندبیتی تعریف می 61عضوی با نوع صحیح 

برخای از ایان   . توانید با متدهای آن اعمالی را روی آرایه انجام دهیاد پس از ایجاد آرایه، اکنون می

 :از اند عبارت arrayمتدها و خواص کالس 

، دساتورات  مثاال  عنوان به. رودبرای اضافه کردن مقداری به انتهای آرایه به کار می ،()appendمتد 

 :زیر را ببینید

را به انتهای آن اضاافه   60بیتی تعریف کرده،  61با نوع صحیح  aای به نام این دستورات ابتدا، آرایه

 ٬array('i', [12]). دهدرا نمایش می(یعنی) aو دستور آخر مقدار آرایه  کندمی

 . باشدآرایه میگرداند که آدرس و طول تاپلی را برمی،()buffer_infoمتد 

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. کندمقادیر آرایه را به بایت تبدیل می ،()tobytesمتد 

باه   73تاا   10با نوع عدد صحیح بدون عالمت تعریف کرده، مقادیر  aای به نام این دستورات، آرایه

 (:خروجی زیر)دهدکند و نمایش میکند و در پایان، اعضای آرایه را به بایت تبدیل میآرایه اضافه می

b'A\x00\x00\x00B\x00\x00\x00C\x00\x00\x00D\x00\x00\x00E\x00\x00\x00F\x00\x00\

x00G\x00\x00\x00H\x00\x00\x00I\x00\x00\x00J\x00\x00\x00K\x00\x00\x00L\x00\x00\x0

0M\x00\x00\x00N\x00\x00\x00O\x00\x00\x00' 

، دساتورات زیار را   مثاال  عنوان به. کندمی یک سری عناصر را به انتهای آرایه اضافه ،()extendمتد 

 :ببینید

 >>> from array import * 

>>> a = array('i', []) 

>>> a.append(12) 

>>> print(a) 

 >>> from array import * 

>>> a = array('I', []) 

>>> for i in range(65, 80): 

 a.append(i) 

>>> print(a.tobytes()) 

 >>> from array import * 

>>> a = array('i', [1, 2, 3]) 

>>> a.extend([3, 4]) 

>>> print(str(a)) 
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ایجااد کارده، ساپس     [3 ,2 ,1]باا مقاادیر اولیاه     aای با نوع صحیح به ناام  این دستورات، ابتدا آرایه

 :دهندرا به صورت زیر نمایش می aرا به انتهای آن اضافه کرده و در پایان آرایه  [4 ,3]مقادیر 

array('i', [1, 2, 3, 3, 4]) 

مثاال، دساتورات زیار را     عناوان  باه . کندشمارش می، تعداد تکرار مقداری را در آرایه ()countمتد 

 :ببینید

کنناد  تعریف می [1 ,4 ,1 ,3 ,2 ,1]با نوع بایت با مقادیر اولیه  aای به نام این دستورات، ابتدا آرایه

 .دهدنمایش می( 9یعنی )و در پایان، تعداد عناصر آرایه را شمارش کرده، 

اگر مقدار در آرایه موجاود نباشاد، پیغاام    . گرداندمکان اولین وقوع مقداری را برمی ،()indexمتد 

 :مثال، دستورات زیر را ببینید عنوان به. خطای صادر خواهد شد

را  [2 ,4 ,1 ,3 ,2 ,1]با نوع بایت تعریف کارده، مقاادیر اولیاه     aای به نام این دستورات، ابتدا آرایه

و در پایاان،  دهناد  را نماایش مای  ( 6یعنای،  ) 0دهند، سپس مکان اولین وقوع مقدار به آن تخصیص می

 :کننددر آرایه وجود ندارد، پیغام خطای زیر را صادر می 0چون مقدار 

ValueError: array.index(x): x not in list 
گیارد،  این متد دو پاارامتر را مای  . کندعنصری را در مکان خاصی از آرایه اضافه می ،()insertمتد 

-اگر مقدار پارامتر اول، بیش. پارامتر اول، مکانی است که مقدار پارامتر دوم باید قبل از آن درج شود

ورات زیار را  دسات . کناد تر از تعداد عناصر آرایه باشد، مقدار پارامتر دوم را به انتهای آرایه اضاافه مای  

 :ببینید

 >>> from array import * 

>>> a = array('b', [1, 2, 3, 1, 4, 1]) 

>>> print(a.count(1)) 

 >>> from array import * 

>>> a = array('b', [1, 2, 3, 1, 4, 2]) 

>>> print(a.index(2)) 

>>> print(a.index(5)) 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#57>", line 1, in <module> 

    print(a.index(5)) 

 >>> from array import * 

>>> a = array('B', [1, 2, 3, 1, 4, 2]) 

>>> a.insert(1, 45) 
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 ,4 ,1 ,3 ,2 ,1]کنند، سپس مقادیر را با نوع بدون عالمت تعریف می aاین دستورات، ابتدا آرایه 

اضافه کرده، ( اندیش یک) 0را به قبل از مقدار  ۳0دهند، در ادامه، مقدار را به آن تخصیص می [2

array('B', [1, 45, 2, 3, 1, 4, 2])را به انتهای  ۳0دهند و در پایان، مقدار را نمایش می (یعنی )  aآرایه 

 .دهندرا نمایش می(  array('B', [1, 45, 2, 3, 1, 4, 2, 45])یعنی ) aاضافه نموده و آرایه  aآرایه 

(. کناد اولین وقوع مقدار را از آرایه حذف می)کند مقداری را از آرایه حذف می ،()removeمتد 

مثال، دساتورات زیار را    عنوان به. خواهد شداگر مقدار در آرایه وجود نداشته باشد، پیغام خطای صادر 

 :در نظر بگیرید

را  [1 ,3 ,2 ,1]با نوع اعشاری با دقت مضاعف کرده، مقادیر  aای به نام این دستورات، ابتدا آرایه

 ,array('d', [2.0 یعنی) aکرده، آرایه  حذفرا  6دهند، سپس اولین مقدار به اعضای آن تخصیص می

حذف کند، چون در  aرا از آرایه  0خواهد مقدار دستور آخر، می. دهندرا نمایش می(  ([1.0 ,3.0

 :کندآرایه وجود ندارد، پیغام خطای زیر را صادر می

ValueError: array.remove(x): x not in list 
گرداناد و آن عنصار را از آرایاه    مقدار عنصری از آرایه را با توجه به اندیس آن برمای  ،()popمتد 

تار یاا مسااوی تعاداد     اگر اندیس که برای برگرداندن عناصر آرایه به کاار رود بازرگ  . کندحذف می

مثاال، دساتورات زیار را     عناوان  باه . شودمی از صفر باشد، پیغام خطای صادر تر کوچکعناصر آرایه و 

 :ببینید

>>> print(a) 

>>> a.insert(10, 45) 

>>> print(a) 

 >>> from array import * 

>>> a = array('d', [1, 2, 3, 1]) 

>>> a.remove(1) 

>>> print(a) 

>>> a.remove(4) 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#71>", line 1, in <module> 

    a.remove(4) 

 >>> from array import * 

>>> a = array('d', [1, 2, 3, 4]) 

>>> print(a.pop(2)) 
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 ,2.0 ,1.0]با نوع عدد اعشاری با دقت مضاعف تعریف کرده، مقادیر  aای به نام دستور دوم، آرایه

آرایاه را  (  0یعنای، عنصار باا انادیس     )دستور سوم، عنصر ساوم  . دهدرا به آن تخصیص می [4.0 ,3.0

خواهاد  ، دساتور چهاارم، مای   (دهاد را نماایش مای   3.0مقادار  )نماید گرداند و از آرایه حذف میبرمی

را برگرداند و از آرایه حاذف کناد، چاون ایان عنصار در آن وجاود نادارد، پیغاام          0عنصری با اندیس 

 :نمایدخطای زیر را صادر می

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#75>", line 1, in <module> 

    print(a.pop(5)) 

IndexError: pop index out of range 

 (:خروجی زیر)دهدرا نمایش می aدر پایان، عناصر آرایه  

array('d', [1.0, 2.0, 4.0]) 
 :مثال، دستورات زیر را در نظر بگیرید عنوان به. کندعناصر آرایه را معکوس می ،()reverseمتد 

  [4.0 ,3.0 ,2.0 ,1.0]ی به نام با نوع اعشاری با دقت مضاعف و مقادیر اولیاه  ا هیآرااین دستورات، 

 (:خروجی زیر)دهندنمایند و نمایش میتعریف کرده، آن را معکوس می

array('d', [4.0, 3.0, 2.0, 1.0]) 
 :مثال، دستورات زیر را ببینید عنوان به. گردانداندازه هر عنصر آرایه را برمی ،itemsizeخاصیت 

 ,3.0 ,2.0 ,1.0]با نوع اعداد اعشاری باا دقات مضااعف و مقاادیر      aای به نام این دستورات، آرایه

 .دهندرا نمایش می(  8یعنی، )  aتعریف کرده، اندازه هر عنصر آرایه   [4.0

دساتورات زیار را   مثاال،   عناوان  باه . گرداناد ای را برمای آرایه typecodeمقدار  ،typecodeخاصیت 

 :ببینید

>>> print(a.pop(5)) 

>>> print(a) 

 >>> from array import * 

>>> a = array('d', [1, 2, 3, 4]) 

>>> a.reverse() 

>>> print(a) 

 >>> from array import * 

>>> a = array('d', [1, 2, 3, 4]) 

>>> print(a.itemsize) 

 >>> from array import * 

>>> a = array('I', [1, 2, 3, 4]) 
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بیتی بدون عالمت تعریاف کارده، مقاادیر     61با نوع عددی صحیح  aای به نام این دستورات، آرایه

را نماایش  ( Iیعنی، هماان  )آرایه  typecodeدهند، در پایان، مقدار را به آن تخصیص می [4 ,3 ,2 ,1]

 .دهندمی

 دسترسی به عناصر آرایه. 2-1-4 

زیار اساتفاده    صاورت  باه طور که بیان گردید، برای دسترسی به عناصر آرایاه از انادیس آن   همان 

 :شودمی

نامآرایه]اندیا[

بناابراین،  . شوداز صفر شروع می پایتوناندیس آرایه در . کنداندیس، شماره خانه آرایه را تعیین می

 0ای باا  یعنای، آرایاه  . اسات  ]تعدادعناصرآرایه-1[تواند بپذیرد، برابر باحداکثر مقداری که اندیس می

 : شودزیر نمایش داده می صورت بهعنصر، 

   a[0]          a[1]        a[2]          a[3]          a[4]

 
اکناون دساتورات زیار را     .است ۳بینید، آخرین خانه آرایه دارای اندیس طور که در شکل میهمان

  :ببینید

را ( a[2])خواند و دستور دوم، مقدار عنصر ساوم آرایاه   را می( a[2])دستور اول، عنصر سوم آرایه 

 .دهدنمایش می

.دهدایقرارمیتولیدکرده،درآرایه80تا-80عددتصادفیبینnراخوانده،nابتداایکهبرنامه .4 – 2مثال 

 :دهدسپااعمالزیرراانجاممی

 .دهدعدد و مکان آن را نمایش می ترین بزرگ  .9

 .دهدکوچکی و مکان آن را نمایش می ازلحاظدومین عدد   .8

ماناده باه آخارین     یعنی، جای اولین عدد و آخرین عادد، یکای  . نمایدمعکوس میرا عناصر آرایه   .9

 .دهدکند و همین روند را ادامه میعدد و دومین عدد را تعویض می

>>> print(str(a.typecode)) 

 a[2] = int (input("Enter a number:")) 

print (a[2]) 
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:واجرایمراحلطراح

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

هد متغیرتابع

main a ورودی ی هیآرا 

n  تعداد عناصر آرایه 

max ترین عنصر آرایه بزرگ 

lmax ترین عنصر آرایه بزرگ مکان 

min2 دومین عدد کوچک 

lmin مکان دومین عدد کوچک 

createRandom n  (تعداد اعداد تصادفی)تعداد عناصر آرایه 

i ای که از صفر تا شمارندهn-1 کندشمارش می. 

printArray 

 
a ای که اعضای آن باید نمایش داده شودآرایه. 

i  هر یک از عناصر آرایهa 

findMax A ترین عنصر آن باید پیدا شود ای که بزرگآرایه. 

N  تعداد عناصر آرایهa 

Max ترین عنصر بزرگ 

Lmax ترین عنصر مکان بزرگ 

I  تا  6اندیس عناصر ازn-1 کندشمارش می. 

findSecondMin A ی که دومین عدد ازلحاظ کاوچکی ب ذر آن ایاد پیادا    ا هیآرا

 .شود

N  تعداد عناصر آرایهa 

min1 ترین عددکوچک 

lmin1 ترین عددمکان کوچک 

min2 دومین عدد ازلحاظ کوچکی 

lmin2 مکان دومین عدد ازلحاظ کوچکی 

I تا  0ای که از شمارندهn-1 کندرا شمارش می 

 from array import * 

import random 

def createRandom(n): 

          a = array('i', []) 
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          for i in range(0, n): 

                    a.append(random.randint(-20, 20)) 

          return a 

def printArray(a): 

          for i in a: 

                    print(i, end = '\t') 

          print() 

def findMax(a, n): 

           max = a[0] 

           lMax = 0 

           for i in range(1, n): 

                    if a[i] > max: 

                              max = a[i] 

                              lMax = i 

           return max, lMax 

def findSecondMin(a, n): 

           if  a[0] < a[1]: 

                     min1 = a[0] 

                     min2 = a[1] 

                     lMin1 = 0 

                     lMin2 = 1 

           else: 

                     min1 = a[1] 

                     min2 = a[0] 

                     lMin1 = 1 

                     lMin2 = 0 

           for i in range(2, n): 

                    if a[i] < min1: 

                              min2 = min1 

                              lMin2 = lMin1 

                              min1 = a[i] 

                              lMin1 = i 

                    elif a[i] < min2 : 

                              min2 = a[i] 

                              lMin2 = i 

           return min2, lMin2 

def main(): 

          a = array('i', []) 

          n = int(input("Enter n:")) 

          a = createRandom(n) 

          print("Orginal array ") 

          printArray(a) 
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عادد تصاادفی باین     nعنوان پارامتر دریافت کارده،   را به (n)، تعداد عناصر ()createRandomمتد 

 .گرداندرا برمی aدر پایان، آرایه . دهدقرار می aنماید و در آرایه ایجاد می 02تا  -02

 .دهدعنوان پارامتر دریافت کرده، عناصر آن را نمایش می را به aآرایه  ،()printArrayمتد 

تارین   عناوان پاارامتر دریافات کارده، بازرگ      را به (n)و تعداد عناصر آن  aآرایه  ،()findMaxمتد 

مکاان  ) 0و  maxرا در  a[0]، ابتدا عنصار اول آرایاه   برای این منظور. گرداندعنصر و مکان آن را برمی

ام، عناصار را یکای، یکای باا     nسپس از دومین عنصر تا عنصار  . دهدقرار می lMaxرا در ( اولین عنصر

max کند مقایسه می( داخلfor)تار از  ، اگر عنصری بزرگmax    باشاد، آن عنصار(  ،یعنایa[i] ) را در

max   و مکان آن( ،یعنیi ) را درlMax در پایان، . دهدقرار میmax  وlMax گرداندرا برمی. 

پارامتر دریافت کارده، دوماین    عنوان بهرا ( n)و تعداد عناصر آن  aآرایه  ،()findSecondMinمتد 

باا   (a[0])برای این منظور، ابتادا اولاین عادد آرایاه     . گرداندکوچکی و مکان آن را برمی ازلحاظعدد 

و عادد   lMin1و مکان آن را در  min1تر را در کند، عدد کوچکمقایسه می (a[1])دومین عدد آرایه 

از ساومین عادد    forبا یک حلقه  ،در ادامه. دهدقرار می lMin2و مکان آن را در  min2تر را در بزرگ

را  min1باشاد، عادد    min1تار از  کند، اگر کوچاک مقایسه می min1ام را با iامین عدد، ابتدا عدد nتا 

-قارار مای   lMin1را  iو  min1را در   امiقرار داده، عادد   lMin2را در  min1(lMin1)، مکان min2در 

-قارار مای   lMin2را در  iو  min2ام را در iباشاد، عادد    min2تر از ام کوچکiوگرنه، اگر عدد . دهد

 .گرداندرا برمی lMin2و  min2 ،در پایان. دهد

 

 :زیر را مشاهده نماییدمالول را ذخیره و اجرا کنید تا خروجی  .0

          max, lMax = findMax(a, n) 

          print("Max is ", max, " Location max is ", lMax) 

          min2, lMin2 = findSecondMin(a, n) 

          print("Second min is ", min2, " Location second min is ", lMin2) 

          a.reverse() 

          print("Reverse array ") 

          printArray(a) 

main() 

Enter n:8 

Orginal array  
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 NumPyبسته . 5-4

هاای  های معاادل  کننده ها، حلها، ماتریسآرایه نویسی علمی، ای مورداستفاده در برنامهعملیات پایه

از عملگرهاای سااده    شاماری  جاز  فارض باه  صورت پیش گیرد که بهدیفرانسیل، آمار و غیره را در برمی

هاایی  پایتون چنین قابلیات . اند استفاده ها و ماتریس، قابلریاضیاتی که تنها بر روی یک متغیر، و نه آرایه

ها را به زبان پاایتون اضاافه   توان برخی از این قابلیتمی NumPyبا بسته . ندارد طور ذاتی در اختیار را به

اسات کاه در آن    narraysهای چندبعادی  ی آرایه وسیله های عددی بهمختص پردازش NumPy. نمود

هاای  که نیاز به تغییر یا اصاال  آرایاه   بدون این. توانند محاسبات درایه به درایه را انجام دهندها میآرایه

Numpy ی آرایاه را مای  عالوه بر این انادازه . های جبر خطی نیز استفاده کردتوان از فرمولباشد، می-

 .صورت پویا تغییر داد توان به

یک افزونه است که بایاد بار روی مفسار پاایتون نصاب       Numpyدقت داشته باشید که بسته 

طاور خودکاار بار روی پاایتون نصاب       افزار پایتون، این بسته باه یعنی، در هنگام نصب نرم. گردد

توانناد  لاذا، مای  . عامل مختلاف، متفااوت اسات    بر روی سیستم Numpyفرآیند نصب . شودنمی

 .را از سایت انتشارات فناوری نوین دانلود کنید Numpyفرآیند نصب مالول 

 NumPyهای آرایه. 1-5-4

Numpyهای آرایه سته قابلیتاین ب. ، یک بسته بنیادی پایتون برای محاسبات علمی استN  ،بعادی

را  ++Cو  Fortran ،ّCعملیات درایه به درایه، عملیات اصلی مانند جبر خطی توانایی فراخوانی کادها  

تار از  برابار ساریع   00تقریبااً حادود    Numpyها از طریق عملیات بر روی آرایه. ی کرده استآور جمع

 .آموزیمرا می Numpyبخش بسته به همین دلیل، در این . شودحالت معمولی انجام می

15 6 -1 -7 8 -11 -7 18  

Max is  18  Location max is  7 

Second min is  -7  Location second min is  3 

Reverse array  

18 -7 -11 8 -7 -1 6 15  
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 NumPyتعریف آرایه 

شاود،  نامیاده مای   ndarrayبعادی کاه    N، یک نوع آرایه Numpyشده در  ء تعریف ترین شیمهم 

انادازه  . اندیس شاروع عناصار صافر اسات    . ای از عناصر هم نوع هستند، مجموعهndarrayآرایه . است

، (شاود نامیاده مای   dtype)داده ء ناوع   یک شیء از شای  ndarrayهر عنصر در . همه عناصر یکی است

 . است

Numpy  پایه با استفاده از تابعarray  درNumpy شود صورت زیر ایجاد می به: 

Numpy.array    
 :صورت زیر استفاده کنید به arrayتوانید از متد برای ایجاد آرایه می

Numpy.array(object, dtype = none, copy = tyue, order = none, subok = false, ndmin=0) 

 . کندشی مربوطه را تعین می، objectپارامتر  

 .کند، نوع عناصر آرایه را تعیین میdtype پارامتر 

 کند آیا شیء کپی شود یا نه؟، تعیین میcopyپارامتر  

، 'F'صاورت ساطری،    ساازی باه   ، ذخیاره 'C'کناد،  ، روش ذخیاره آرایاه را تعیاین مای    orderپارامتر  

 .باشدمی( هر دو) 'A'صورت ستونی و  سازی بهذخیره

 . کند، حداقل تعداد ابعاد آرایه را مشخص میndminپارامتر  

 :مثال، دستورات زیر را ببینید عنوان به

بعادی باا    کند، دستور دوم، آرایاه یاک  به برنامه اضافه می numpyرا از بسته  npدستور اول، مالول 

 1]یعنی، )دهد را نمایش می aنماید و دستور سوم، عناصر آرایه ایجادشده ایجاد می ۳و  9، 0، 6مقادیر 

 :اکنون دستورات زیر را ببینید. ([4 3 2

 

 
>>> import numpy as np 

>>> a = np.array([1, 2, 3, 4]) 

>>> print(a) 

 

 
>>> import numpy as np 

>>> a = np.array([[1, 2], [3, 4]]) 

>>> print(a) 
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کناد، دساتور دوم، آرایاه دوبعادی باا دو      به برنامه اضافه می npرا با نام  numpyدستور اول مالول 

-کناد و دساتور ساوم، اطالعاات آرایاه دوبعادی را نماایش مای        سطر و دو ستون باه برناماه اضاافه مای    

 (:خروجی زیر)دهد

 [3 4]]  
باشد و سپس کنند که نوع هر عنصر آن مختلط میزیر یک آرایه ایجاد میدستورات 

 :دهندرا نمایش می([j  2.+0.j  3.+0.j  4.+0.j.0+.1 ]یعنی )خروجی 

 int، (falseیا  trueمقادیر ) boolتواند می (dtype)توجه داشته باشید که نوع هر نوع آرایه 

عادد صاحیح کاه    ) intp( cناوع صاحیح زباان    ) intc، (بیتی 1۳یا  90فرض  نوع صحیح پیش)

 int32، (بیتای  61عادد صاحیح   ) int16، (بایت) int8، (شودبرای شاخص گذاری استفاده می

 float16، (بیتی 1۳د اعشاری عد) float( بیتی 1۳عدد صحیح ) int64( بیتی 90عدد صحیح )

، (بیتی 1۳عدد اعشاری ) float64، (بیتی 90عدد اعشاری ) float32، (بیتی 61عدد اعشاری )

complex ( بیتی 608عدد مختلط) ،complex64 ( ( بیتی 90دو عدد )بیتی 1۳عدد مختلط) و

complex128 ( بیتی 608عدد مختلط )باشد. 

 :رودصورت زیر به کار می کند که بهء نوع داده ایجاد می این متد یک شی ،()dtypeمتد 

numpy.dtype (object, align, copy) 

 .رودء به نوع داده به کار می برای تبدیل شی ،object پارامتر 

 .را به وجود آورد Cکند تا ساختار شبیه باشد، الیه گذاری اضافه می true، اگر alignپارامتر  

کناد، وگرناه ارجااع    ایجااد مای   dtypeباشاد، یاک کپای جدیاد از شایء       true، اگار  copyر پارامت 

 .گرداندء نوع داده را برمی ایجادشده در شی

 :مثال، دستورات زیر را ببینید عنوان به

[[1 2] 

 
 

>>> import numpy as np 

>>> a = np.array([1, 2, 3, 4], dtype = complex) 

>>> print(a) 

 

 

>>> import numpy as np 

>>> dt = np.dtype(np.int32) 

>>> print(dt) 

>>> dt1 = np.dtype('i4') 

>>> print(dt1) 
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 int32را باا ناوع    dtکناد، دساتور دوم،   به برنامه اضاافه مای   npرا با نام numpy دستور اول، مالول

، دساتور  (int32هماان  )دهاد  را نماایش مای   dtگیرد، دستور سوم، مقادار  در نظر می( بیتی 90صحیح )

باه ترتیاب    int64و   int8 ،int16 ،int32جاای   زیارا باه  ) گیرد در نظر می int32با نوع را  dt1چهارم، 

را dt1  (int32 )، دساتور پانجم، مقادار    (را جاایگزین کارد   'i4'و  'i1' ،'i2' ،'i3'هاا  تاوان معاادل آن  می

دهاد و دساتور   قارار مای   dt2دهد، دستور ششم، یک نوع داده ساخته یافته ایجااد کارده، در   نمایش می

 . دهدرا نمایش میdt2 ([('age', 'i1')] )هفتم، مقدار 

 :اکنون دستورات زیر را ببینید

کناد، دساتور دوم، سااختاری از ناوع     باه برناماه اضاافه مای     npرا با نام  numpyدستور اول، مالول 

ایجااد   dtباا ناوع    aای با سه عنصر به ناام  دهد، دستور سوم، آرایهقرار می dtدیکشنری ایجاد کرده، در 

 .دهدرا نمایش میa ([ 5 10 15] )نماید و دستور چهارم، اطالعات آرایه می

از ایان  . گرداند که شاامل ابعااد آرایاه اسات    این خاصیت تاپلی را برمی ،ndarray.shapeتیخاص 

 :مثال، دستورات زیر را ببینید عنوان به. آرایه نیز استفاده کرد اندازهتوان برای تغییر خاصیت می

×  9ای دوبعادی  کند، دستور دوم، آرایهبه برنامه اضافه می  npرا با نام  numpyدستور اول، مالول 

را a (9   ,0 ) دهاد، دساتور ساوم، تعاداد ابعااد آرایاه      کند و عناصر آن را مقادار مای  ایجاد می aبه نام  0

دهاد و دساتور   تغییر مای ( سه سطر و دو ستون) 9×  0را به  aدهد، دستور چهارم، ابعاد آرایه نمایش می

 (:خروجی زیر)دهدرا پس از تغییر ابعاد نمایش میa (0  ×9 )پنجم، محتوی آرایه 

>>> dt2 = np.dtype([('age', np.int8)]) 

>>> print(dt2) 

 

 

>>> import numpy as np 

>>> dt = np.dtype([('age', np.int8)]) 

>>> a = np.array([(5, ), (10, ), (15, )], dtype = dt) 

>>> print(a['age']) 

 

 

>>> import numpy as np 

>>> a = np.array([[1, 3, 5], [2, 4, 6]]) 

>>> print(a.shape) 

>>> a.shape = (3, 2) 

>>> print(a) 

[[1 3] 

 [5 2] 
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 [4 6]] 
 :شودصورت زیر استفاده می این متد به. رودبرای تغییر ابعاد آرایه به کار می ،()reshapeمتد 

.reshape (shape, order = 'c') نام آرایه 

 .دیدیاد  arrayرا در متاد   orderعملکارد پاارامتر   . کناد ، تعاداد ابعااد را مشاخص مای    shapeپارامتر 

 :مثال، دستورات زیر را ببینید عنوان به

باه ناام    0×  9ای کند، دستور دوم، آرایهبه برنامه اضافه می  npرا با نام  numpyدستور اول، مالول 

a کند، دستور سوم، از طریق آرایهایجاد می a  ای باه ناام   ایجاد کرده، در آرایه 9×  0یک آرایهb   قارار

 (:خروجی زیر)دهدرا نمایش می bدهد و دستور چهارم، اطالعات آرایه می

 [4 6]] 
 .گرداندتعداد ابعاد آرایه را برمی ،rdarray.ndimخاصیت 

مثاال، دساتورات زیار را     عناوان  به. گردانداندازه عناصر آرایه را برمی ،ndarray.itemsizeخاصیت 

 :ببینید

باا   نام به 9×  9  ایآرایه دوم، دستور کند،می اضافه برنامه به np نام با را numpy مالول اول، دستور

 چهارم، دستور دهد،می نمایش را( 0 یعنی) a آرایه ابعاد تعداد سوم، دستور ،کندمی ایجاد float32نوع 

 .دهدمی نمایش را( float32برای  ۳یعنی )اندازه هر عنصر 

-صورت زیار باه کاار مای     کند که بهیک آرایه بدون مقدار اولیه ایجاد می ،()numpy.emptyمتد 

 :رود

numpy.empty (shape, dtype, order)  

 

 

>>> import numpy as np 

>>> a = np.array([[1, 3, 5], [2, 4, 6]]) 

>>> b = a.reshape(3, 2) 

>>> print(b) 

[[1 3] 

 [5 2] 

 

 

>>> import numpy as np 

>>> a = np.array([[1, 3, 5], [2, 4, 6], [3, 7, 8]], dtype=np.float32) 

>>> print(a.ndim) 

>>> print(a.itemsize) 
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 ،مثااال عنااوان بااه. هسااتند ()arraryهااای متااد پارامترهماننااد  orderو  shape، dtype هااایپارامتر

 :ببینید را زیر دستورات

باه   0×  0کند، دساتور دوم، یاک آرایاه    به برنامه اضافه می npرا با نام  numpyدستور اول، مالول 

-صورت تصادفی مقدار مای  کند و عناصر آن را بهکه هر عنصر آن از نوع بایت است، ایجاد می aنام 

 (:خروجی زیر)دهدرا نمایش می aدهد و دستور سوم، محتوی آرایه 

 [[6 0]  [0 0]] 

ای را ایجاد کرده و مقادیر اولیه صافر باه عناصار آن تخصایص     آرایه،()numpy.zerosمتد 

 :رودصورت زیر به کار می این متد به. دهدمی

numpy.zeros (shape, dtype, order)  

 دساتورات  ،مثال عنوان به. دیدید ()arrary متد را در order و shape، dtype هایپارامترعملکرد 

  .0  .0  .0 ]مقاادیر  )دهاد عنصری با مقادیر صفر ایجاد کرده، نماایش مای   ۳بعدی  ای یک، آرایهزیر

0.]:( 

صاورت   ایان متاد باه   . کناد ای ایجاد کرده و عناصر آن را به یک پر میآرایه ،()numpy.onesمتد 

 :رودزیر به کار می

numpy.ones (shape, dtype, order)  

دستورات زیار  . مشاهده کردید ()arraryرا در متد  order و shape، dtype هایپارامترعملکرد 

را  aکناد و در پایاان، آرایاه    پار مای   6.2کارده، عناصار آن را باا     جادیا 0×  9با ابعاد  aای به نام آرایه

 .دهدنمایش می

 

 

>>> import numpy as np 

>>> a = np.empty([2,2], dtype = np.int8) 

>>> print(a)  

 

 

 

>>> import numpy as np 

>>> a = np.zeros (4) 

>>> print(a)  

 

 

>>> import numpy as np 

>>> a = np.ones((2,3), dtype = np.float32) 

>>> print(a)  
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ایان متاد   . کندای موجود پر میای ایجاد کرده، عناصر آن را با دادهآرایه ،()numpy.asarrayمتد 

 .رودصورت زیر به کار می به

numpy.asarray (a, dtype, order)  

a تواناد  این داده می. کند که آرایه باید با آن پر شودی را تعیین میورود، پارامتری است که داده

آشنا  ()arrayدر متد  orderو  dtypeبا پارامترهای . لیست تاپلی، تاپلی از تاپل یا تاپلی از لیست باشد

  .a ([ 1.  4دهند و آرایاه  قرار می aرا در آرایه  xمثال، دستورات زیر اطالعات لیست  عنوان به. شدید

 :دهندرا نمایش می( [.8  .6

 

  

 

 

>>> import numpy as np 

>>> x = [1, 4, 6 , 8] 

>>> a = np.asanyarray(x, dtype = np.float64) 

>>> print(a)  
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 فصل

5 
 هارشته          



ای از کاراکترها هستند که  ها، دنباله رشته. در پایتون است  داده انواع، یکی از پرکاربردترین رشته

 :، دستوارت زیر را ببینیدمثال عنوان به.  گیرند می قرار "()یا جفت کتیشن( ')در داخل تک کتیشن

 قارار  در آنرا  `www.fanavarienovin.net`تعریاف کارده، مقادار     urlناام    ای به دستور اول، رشته

 .کند ایجاد می "Phython.Programming"با مقدار  languageنام   دهد، دستور دوم، متغیری به می

 ای عملگرهای رشته. 1-5

 >>> url = 'www.fanavarienovin.net' 

>>> language = "Python programming" 

.ایعملگرهایرشته6–1جدول

هد نامعملگر

 .کند ای را به رشته دیگر متصل می بین دو رشته قرارگرفته، رشته اتصال +

کند و  ، رشته را به تعداد عدد تکرار میقرارگرفتهرشته و یک عدد  بین یک تکرار *

 .نماید رشته جدیدی ایجاد می

 .گرداند کاراکتر با اندیس خاصی از رشته را برمی برش [ ]

برش در یک  [ : ]

 مشخصمحدوده 

کننده اولین  مشخص)پذیرد که اندیس شروع  این عملگر دو اندیس می

هستند و کاراکترهای بین این ( آخرین کاراکتر)و اندیس پایان ( کاراکتر

 .گرداند دو اندیس را برمی

In کند، در صورت موجود بودن  عضویت کاراکتری را در رشته بررسی می عضویت

 .گرداند را برمی False وگرنه، Trueکاراکتری در رشته 

not in در صورت موجود نبودن کاراکتری در رشته  عضو نبودنTrue وگرنه ،False  را

 .گرداند برمی
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در  این عملگرهاخالصه . شونداستفاده میها  که برای کار بر روی رشته جود دارندوعملگرهایی 

 . بینید در ادامه شر  کامل این عملگرها را می. نداآمده 0-6جدول 

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. رود می به کاربرای اتصال دو رشته  ،+عملگر

های  کند، دستور دوم، رشته ایجاد می "fanavarienovin"با مقدار  nameنام  ای به  دستور اول، رشته

"www."  و`.net`  را به ترتیب به ابتدا و انتهای رشتهname کند تا رشته  اضافه میurl  را تولید کند و

 .دهد را نمایش می(www.fanavarienovin.net""یعنی، ) urlدستور سوم، محتوی 

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. کند ای را چندین بار تکرار می رشته ،*عملگر

دهد،  قرار می s1نام  ی به ا رشته یرمتغتکرار کرده، در  پنج باررا  "Python"دستور اول، رشته 

 .دهد را نمایش می(PythonPythonPythonPythonPythonمقدار )  s1محتوی رشته  ،دستور دوم

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. گرداند کاراکتر خاصی از رشته را برمی ،[ ]عملگر

زیر  صورت بهاکنون کاراکترهای رشته . کند تعریف می "Python"را با مقدار  sدستور اول، رشته 

 :شوند اندیس گذاری می

n o h t y P 
s[5] s[4] s[3] s[2] s[1] s[0] 

مقدار )دهد را به ترتیب نمایش می( `y`) 1و 4 (`0` )، (`h`) 3های  دستور دوم، مقادیر اندیس

hoy). 

دقت کنید که اگر بخواهید به اندیسی دسترسی داشته باشید که وجود ندارد، از طرف مفسر پایتون 

 :، دستور زیر را ببینیدمثال عنوان به. شود خطا صادر می

r/R کند عملکرد و معنی اصلی کاراکتر را لغو می ی خام رشته. 

 .کند بندی می رشته را قالب یک فرمت دهی %

 >>> name = "fanavarienovin" 

>>> url = "www." + name + ".net" 

>>> print(url) 

 >>> s1 = "Python" * 5 

>>> print(s1) 

 >>> s = "Python" 

>>> print(s[3], s[4], s[1]) 

http://www.fanavarienovin.net/
http://www.fanavarienovin.net/
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 :صادر خواهد شد ی زیرندارد، پیغام خطا وجود sبرای رشته  62چون اندیس 

IndexError: string index out of range 
رشته تا  nکه از کاراکتر  یطور بهرود،  می به کاربرای برش رشته  ،(هابرشرشته)[n:m]عملگر

 یساندسازی و  یرهذخنحوه  که به برش رشته بپردازیم، قبل از این. کند آن را جدا می mکاراکتر 

 :، دستور زیر را مشاهده کنیدمثال عنوان به.  دهیم ی رشته را شر  میگذار

 :کند ی میگذار یساندزیر  صورت بهرا  sاین دستور رشته 
-1 -2 -3  -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 

t e n . n i v o n e i r A v a n a f . w w w 

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

ها مثبت باشند، با توجه به  اگر اندیس. دند مثبت یا منفی باشنتوان ها می در هنگام برش رشته، اندیس

 (.گرداند را برنمی mکاراکتر اندیس )گرداند رشته را برمی  mتا  nکاراکترهای اندیس  mو  nمقادیر 

 :، دستور زیر را ببینیدمثال عنوان به

تا  aیعنی، از کاراکتر )د ده را نمایش می sرشته  66تا  0دستور اول، کاراکترهایی از اندیس 

یعنی، همان ) sرشته  68تا کاراکتر  8و دستور دوم، از کاراکتر (  "anavari"همان رشته  iکاراکتر 

صورت  یعنی به) را حذف کرد  mتوان  در هنگام برش رشته می. گرداند می را بر( ".varienovin"رشته 

[n:] در این صورت، از (. استفاده نمودnمثال عنوان به. گرداند می امین کاراکتر تا انتهای رشته را بر ،

 :دستورات زیر را ببینید

 >>> print(s[10]) 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#13>", line 1, in <module> 

    print(s[10]) 

 >>> s = "www.fanavarienovin.net" 

 >>> print(s[5:12]) 

>>> print(s[8:19]). 

 >>> print(s[15:]) 

>>> print(s[13:]) 
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را ( "vin.net"کاراکتر آخر رشته همان  7یعنی، )تا انتهای آن  sرشته  60دستور اول از کاراکتر 

را نمایش ( "novin.net"یعنی، رشته )تا انتهای آن  sرشته  69دهد و دستور دوم، از کاراکتر  نمایش می

 .دهد می

در این صورت، (. استفاده کرد[m:] صورت  یعنی به)را حذف کرد  nتوان  در هنگام برش رشته می

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. گرداند می آن را بر mروع رشته تا قبل از کاراکتر از ش

دهد و  را نمایش می(  fana`.`wwwیعنی، همان )رشته  8دستور اول، از کاراکتر شروع تا کاراکتر 

 .دهد را نمایش می( www`.`یعنی ) چهارمدستور دوم، از کاراکتر شروع تا کاراکتر 

جای استفاده از  در این صورت، به. را دو عدد منفی وارد کرد nو  mتوان  در هنگام برش رشته می

، دستورات مثال عنوان به. کند استفاده می فوقهای باالی رشته شکل  های پایین رشته از اندیس اندیس

 :زیر را ببینید

و نمایش ( `.`neیعنی )رشته را جدا کرده  2-تا اندیس  4-دستور اول، کاراکترهای از اندیس 

و نمایش (  `anavari`یعنی، ) جدا کردهرا  11-تا  17-دهد و دستور دوم، کاراکترهای از اندیس  می

 حذف mکه اندیس  یدرصورت. را حذف کرد nو  mهای  توان اندیس های قبل می مانند حالت. دهد می

 :، دستور زیر را ببینیدمثال عنوان به. گرداند می تا  انتهای رشته را بر n–منفی باشد، از اندیس  nشود و 

 . دهد را نمایش می( "net."یعنی )تا انتهای رشته  4-این دستور از اندیس 

. گرداند را برمی m - 1 –حذف شود، از کاراکترهای ابتدای رشته تا اندیس  nاگر اندیس 

 :، دستور زیر را ببینیدمثال عنوان به

یعنی، رشته )دهد  آن را نمایش می 11-تا اندیس ( 22-یعنی، اندیس )این دستور از ابتدای رشته 

fanavari`.`www دهد را نمایش می .) 

 >>> print(s[:8]) 

>>> print(s[:4]). 

 >>> print(s[-4:-1]) 

>>> print(s[-17:-10]) 

 >>> print(s[-4:]) 

 >>> print(s[:-10]) 
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تر یا مساوی اندیس دوم باشد، نتیجه برش  در هنگام برش رشته، چنانچه اندیس اول بزرگ

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به.  رشته تهی خواهد بود یک

رشته  است، یک 66تر از  بزرگ 60را برش دهد، چون  66تا  60خواهد از اندیس  دستور اول، می

-تر از  بزرگ 11-چون . گرداند می رشته تهی را بر دهد، دستور دوم، نیز یک را نمایش می( خالی)تهی 

 .است 14برابر  14گرداند، چون  می رشته تهی را بر است و دستور سوم، همچنین یک 12

چنانچه رشته اول در رشته دوم باشد، . کند جو می و ای را در رشته دیگر جست رشته ،inگرعمل

True ،وگرنه False دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. گرداند را برمی ،: 

 sرا در  `th`کند و دستور دوم، رشته  تعریف می `Python`را با مقدار  sرشته  دستور اول،

نمایش داده  Trueوجود دارد، نتیجه  sدر  `th`دهد، چون  کند و نتیجه را نمایش می جو می و جست

 .شود می

کند، چنانچه رشته اول در رشته دوم موجود  جو می و ای را در رشته دیگر جست رشته،not inعملگر

 :دستورات زیر را مشاهده کنید. گرداند می را بر False وگرنه،  Trueنباشد، 

را نمایش  Falseکند و دستور دوم، مقدار  تعریف می "Python"را با مقدار  sدستور اول، رشته 

 .وجود دارد sدر رشته  thدهد، چون رشته  می

هد اینبرنامهآشناییبا)دهداعمالزیرراانجاممیایراخوانده،ایکهرشتهبرنامه.6-1مثال

(:عملگرهایرشتهاست

.کندجایگزینمیشدهخواندهراقراردادهوبارشته"Hello"قبلازرشتهعبارت. 6

8.n راخوانده،کاراکترnگرداندمیرشتهرابر.

را"No"وگرنه،"Yes"اولوجودداشت،رشتهدومدرشدهخواندهایدیگریراخوانده،اگررشتهرشته.4

.کندمیچاپ

3. nوmراخواندهازکاراکترnتا امm(.بارانجامدهد6را3عمل)دهدمیرشتهرانمایش ام

 >>> print(s[12:11]) 

>>> print(s[-11:-12]) 

>>> print(s[14:14]) 

 >>> s = "Python" 

>>> print("th" in s) 

 >>> s = "Python" 

>>> print("th" not in s) 
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:مراحلطراحیواجرا

 :مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات زیر را تایپ کنید .6

هد متغیر

s رشته ورودی 

n  کاراکتری که باید برگردانده شود یا اندیس شروع کاراکتری که باید برگردانده شوداندیس. 

s1 جو گردد و ای که باید جست رشته. 

i  0تا  6شمارنده 

m اندیس پایان کاراکتری که باید برگردانده شود. 

 

 :است  نمونه خروجی این مالول در زیر آمده. کنید مالول را ذخیره و اجرا .0

Enter a string:python 

Hello python 

Enter n:7 

y 

Enter a string for search:llo 

Yes 

Enter n:1 

Enter m:3 

el 

Enter n:-7 

Enter m:-4 

 s = input("Enter a string:") 

s = "Hello " + s 

print(s) 

n = int(input("Enter n:")) 

if n < len( s) : 

    print(s[n]) 

s1 = input("Enter a string for search:") 

if s1 in s: 

    print("Yes") 

else: 

    print("No") 

for i in range(1, 6): 

    n = int(input("Enter n:")) 

    m = int(input("Enter m:")) 

    print(s[n:m]) 
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 py 

Enter n:3 

Enter m:9 

lo pyt 

Enter n:-4 

Enter m:-6 

Enter n:6 

Enter m:6 

.شوندشروعمی\اراکترهایچاپنشدنیکهباک6-8جدول

هد 16معادلمبنایمتغیر

\a 0x07 آورد بوق یا هشدار سیستم را به صدا در می. 

\b 0x08  کاراکتر برگشت به عقب(Backspace )کند را تایپ می. 

\cx   کاراکترctrl + x باشد می. 

\c-x   کاراکترctrl + x است. 

\e 0x1b  کاراکترEscape باشد می. 

\f 0x0c  برای ایجاد صفحه جدیدی(formfeed )باشد می. 

\n 0x0a  برای ایجاد سطر جدیدی(new line )باشد می. 

\nnn  دهد که در آن هر  گذاری هشت را انجام می نشانn  است 7تا  2عدد بین. 

\r 0x0d گردد به سر سطر فعلی برمی. 

\s 0x20 ی خال یجا(Space ) کند میایجاد. 

\t 0x09 رود می به کارنما به  تب بعدی برای انتقال مکان. 

\v 0x0b  کند صورت عمودی ایجاد می ی بهسطر خالچندین. 

\x   کاراکتر x دهد را نمایش می. 

\xnn  در آندهد که  را انجام می 61گذاری مبنای  نشان n  3تا  2بین ،`A` ،`B` ،`C` ،

`D` ،`E` یا`F` باشد می. 

دهد که هریک از کاراکترها مفهوم  را ارائه می( چاپ نشدنی)چاپ  یرقابلغکاراکترهای  ،\عملگر

برخی از کاراکترهای  0-0در جدول . آشنا شدید `t\`تاکنون با نمونه این کاراکترها . خاصی دارند

 .اند شوند، آمده شروع می \ها که با کاراکتر  چاپ نشدنی و مفهوم آن
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. رود می به کاربندی رشته  عملگرهای جالب پایتون است که برای قالبیکی از  ،%عملگر 

 به کارهای خاصی  بندی داده گیرند، هریک برای قالب ین عملگر قرار میبعدازاکاراکترهای که 

 .اند آمده 0-9ها در جدول  ی آن و عملکردها کاراکترهابرخی از این . روند می

.روندمیبهکاربندیییکهبرایقالبکاراکترها6-4جدول

هد متغیر

%c رود می به کاربندی کاراکترها  برای قالب. 

%C رود می به کاربندی رشته  برای قالب. 

%i , 

%d 
 .رود می به کار 62دار در مبنای  بندی عدد صحیح عالمت برای قالب

%v رود می به کار 62بندی عدد صحیح بدون عالمت در مبنای  برای قالب. 

%o  رود می به کار  8ی عدد در مبنای بند قالببرای. 

%x رود و حروف  می به کار 61بندی عدد صحیح در مبنای  برای قالب`A`  تا`Z` 

 .دهد را با حروف کوچک نمایش می

%X رود و حروف  می کار به 61بندی عدد صحیح در مبنای  برای قالب`A`  تا`Z` 

 .دهد را با حروف بزرگ نمایش می

%e با حرف ( نمایی)بندی نماد توانی برای قالبe یعنی، حروف . رود می به کار‘A’ 

 .دهدرا با حروف کوچک نمایش می ’F‘تا 

%E با حرف ( نمایی)بندی نماد توانی  برای قالبE یعنی، حروف . رود می به کار

‘A’  تا‘F’ دهدرا با حروف بزرگ نمایش می. 

%f رود می به کاربندی اعداد حقیقی با ممیز شناور   برای قالب. 

%g تر  بندی با فرم کوتاه برای قالب%f   و%e باشد می. 

%G تر  بندی با فرم کوتاهبرای قالب%f  و%E باشد می. 

برد که هر یک از این  به کارتوان با برخی کاراکترهای دیگر  بندی را می های قالب کاراکتر

 0-۳ها در جدول  برخی از این کاراکترها و عملکرد آن. دهند کاراکترها کار خاصی را انجام می

 .اند آمده

 :، دستورات زیر را مشاهده کنیدمثال عنوان به
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 :شود شده و خروجی زیر نمایش داده می 22برابر  aبا اجرای این دستورات 

        20,                -20, 2.000000E+01 

چون، . است شده دادههشت فاصله نمایش  02بینید، قبل از عدد  طور که در این خروجی می همان

 :کند چاپ شد که در چاپ به شکل زیر عمل می% i62با  فرمت   02

0 2         

سپس، یک کاما نمایش . فاصله قبل از آن نمایش داده است 8سمت چپ انتقال داده و  بیست را به 

گیرد  فاصله قبل از آن قرار می 60چاپ کرده است که  18d%را با فرمت a(-20 )– داده است و عدد 

 (:کند زیر عمل می صورت به)

0 2 -                

با  20000000E+01 صورت بهرا  aسپس یک عالمت کاما نمایش داده است و معادل عدد اعشاری 

 .نمایش داده است E%فرمت 

 :اکنون دستورات زیر را در نظر بگیرید

 :دهد دهد و دستور دوم، خروجی زیر را نمایش می قرار می 600را برابر  aدستور اول، 

125 175  7d 7D 

00000125 

پس سشود،  نمایش داده می d%با فرمت  125شود، عدد  طور که در این خروجی مالحظه می همان

 8ی به مبنا 125یابد و عدد صحیح  نما به تب بعدی انتقال می آمده است، مکان t\چون کاراکتر 

رود و مقدار  نما به تب بعدی می مکان `t\`شود، با کاراکتر  نمایش داده می 175ی و خروجشده   یلتبد

 `t\`شود، در ادامه کاراکتر  شده و نمایش داده می یلتبد 7dیعنی  61مبنای  به عدد x%با فرمت  125

 7Dشده و مقدار  یلتبد 61به مبنای  x%با فرمت  125دهد و عدد  نما را به تب بعدی انتقال می مکان

با  125دهد و عدد  نما را به سطر بعدی انتقال می مکان `n\`شود، در پایان، کاراکتر  نمایش داده می

 >>> a = 20 

>>> print( %10i, %18d, %E" %(a, -a, float(a))) 

 >>> a = 125 

>>> print("%d\t%o\t %x\t%X\n%08i" % (a, a, a, a, a)) 
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قبل از عدد با صفر  Spaceجای کاراکتر  شود که به نمایش داده می 00000125 صورت به 08i%فرمت 

 .شود می پر 

 مسائل حل شده. 6-5

.دهدکندونمایشمیایرادررشتهدیگرپیدامیکهتعدادتکراررشتهاتابعیبایکهبرنامه.1 مثال

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

هد متغیرماژول

 

 مالول اصلی
mainStr رشته ورودی 

subStr ای که باید جستجو شودرشته 

countSubstr len1 طول رشته مورد جستجو 

len2 طول رشته اصلی 

i شمارنده هر کاراکتر رشته 

count جو و تعداد تکرار رشته مورد جست 

  عنوان پارامتر  را به( substr)جو  و و رشته مورد جست( str)رشته اصلی  ،countSubstr)(تابع

قرار   len2را در ( str)و طول رشته اصلی   len1جو را به  و دریافت کرده، طول رشته مورد جست

دهد و تعداد تکرار رشته را برابر صفر قرار  قرار می  1-را برابر  iاندیس پیمایش رشته . دهد می

 def countSubStr(str, substr): 

    len1 = len(substr) 

    len2 = len(str) 

    i = -1 

    count = 0 

    if len1 > len1: 

       return ("error:>>> substr is len1onger than str") 

    while  i <= len2 - len1 + 1: 

       i=i+1 

       if substr == str[ i : i + len1]: 

           count=count + 1 

    return count 

mainStr = input("Enter a string:") 

subStr = input("Enter a string for find:") 

print("Count is ", countSubStr(mainStr, subStr)) 
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باشد، یک پیغام را ( len2)بیش از طول رشته اصلی ( len1)جو  و دهد، اگر طول رشته مورد جست می

یک واحد  iباشد، ابتدا به  len2 - len1 + 1تر یا مساوی  کوچک iگرداند، وگرنه، تا زمانی که  برمی

وجو  یعنی مکان فعلی رشته تا طول رشته مورد جست) str[i : i + len1]را با  substrکند و  اضافه می

مقایسه کرده و ( کند وجو از رشته اصلی جدا میبدین معنی که به طول رشته مورد جست. رود جلو می

. کند کند، سپس شرط حلقه را بررسی می یک واحد اضافه می countاگر این دو مقدار برابر باشند، به 

. دهد گردد، انجام می می های بعدی رشته اصلی جدا های بعدی که از مکان رشتهعمل مقایسه را برای 

 .گرداند می را بر countدر پایان، 

 :مالول را ذخیره و اجرا کرده، اطالعات زیر را وارد کنید تا خروجی را ببینید .0

Enter a string:C++ is a very good language. Python is a good language. 

Enter a string for find:good 

Count is  2 

ایراخوانده،تمامکاراکترهایکوچکرشتهرابهبزرگوکاراکترهایایکهرشتهبرنامه.8مثال

.کندبزرگرابهکوچکتبدیلمی

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید را به مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن .6

هد متغیرماژول

 رشته ورودی str اصلیمالول 

 

charChange 

str کند آرگومان که رشته ورودی را دریافت می 

s رشته تغییریافته 

i  اندیس هر کاراکتر رشتهstr 

 def charChange(str): 

    s = "" 

    for i in range(0, len(str)): 

        if  str[i].islower() == True: 

            s += str[i].upper() 

        else: 

            s += str[i].lower() 

    return s 

str = input("Enter a string:") 

str = charChange(str) 

print("Result is ", str) 
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را ( رشته تغییریافته) sعنوان پارامتر دریافت کرده، ابتدا رشته  را به strرشته  ،()charChangeتابع 

کند، اگر کاراکتر رشته حرف  را پیمایش می strهر کاراکتر رشته  forکند، سپس با حلقه  خالی می

کند، در غیر این  اضافه می sرا به حرف بزرگ تبدیل کرده، به انتهای رشته  کوچک باشد، آن

 .گرداند می را بر sن، رشته در پایا. کند اضافه می sرا به انتهای رشته  str[i]صورت، حرف کوچک 

 :صورت زیر ببینید مالول را ذخیره و اجرا کرده، نمونه خروجی برنامه را به .0

Enter a string:Python Is A gooD lanGuage. 

Result is  pYTHON iS a GOOd LANgUAGE. 

 فصل

6 
 ها ها و مجموعه ها، دیکشنری ها، چندتایی لیست

 

در این . ها آشنا شدید و آرایه هاد، رشتهاعداها از قبیل  با انواع داده 0تا  6های  تاکنون در فصل

 .آموزیم ها را می ها و مجموعه ، دیکشنری6ها ها، چندتایی ی جدیدی از قبیل لیستافصل انواع داده

 ها لیست. 1-6

ای از مقادیر هستند همجموعدر پایتون   لیست. است 0لیستیکی از انواع آماده دیگر در پایتون نوع 

اما شود،  ای از مقادیر تشکیل می بالهیعنی، لیست مانند رشته از دن. گیرند که در یک متغیر قرار می

یعنی، اعضای . تواند هر نوع داده باشد هر عضو لیست می. است4ییرپذیرتغ، یک نوع  برخالف رشته

ای باشد و عضو دیگر یگر، یک عضو رشتهد عبارت به. داشته باشندتوانند انواع مختلف لیست می

از (  ,)اعضای لیست با کاما . توانند از نوع لیست باشند حتی گاهی اوقات اعضای آن می. عددی باشد

، دستور زیر مثال عنوان به. شود استفاده می [ ]برای تعریف لیست از عملگرهای . شوند یکدیگر جدا می

 :را ببینید

                                                           
1 Tuples          

2
. List          

3
. Mutable 

 >>> list1 = [] 
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توان از دستور زیر  جای این دستور می به. کند ایجاد می list1نام  این دستور یک لیست خالی به

 : استفاده کرد

 :اکنون دستورات زیر را ببینید

و  Fanavarienovin" ،0"به ترتیب  آن راکند و به اعضای  ایجاد می list1نام  دستور اول، یک لیست به

True دستور دوم، محتوی عضو اول آن  دهد، تخصیص می(list1[0] ) یعنی، همان`Fanavarienovin` 

 . دهد را نمایش می

توان به اعضای لیست دسترسی  شود و با استفاده از اندیس می اندیس لیست از صفر شروع می

. توان به بخشی از لیست دسترسی یافت می sliceوه بر اندیس با استفاده  از عملگر عال. یافت

 :، دستورات  زیر را ببینیدمثال عنوان به

دهد،  ها تخصیص می با پنج عضو تعریف کرده، مقادیری را به آن list1دستور اول، لیستی به نام 

     (:خروجی زیر (دهد را نمایش می list1سوم و چهارم  دستور دوم، اعضای 

[''Program language', True] 

.دهدنمایدودریکلیستقرارمیرشتهراخوانده،کلماترشتهراجدامیایکهیکبرنامه.7-1مثال

هد اینبرنامهآشناییباایجادلیستوچاپاعضایآن)دهدپایان،اطالعاتلیسترانمایشمیدر

(.است

 :مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

 words=list() 

s=input("Enter a string:") 

words=s.split() 

print(words) 

هد متغیر

words لیستی از کلمات 

s  شده خواندهرشته 

 >>> list1 =list() 

 >>> list1 = ["Fanavarienovin", 2, True] 

>>> list1[0] 

 >>> list1 = [1, "Python", "Program language", True, [3, "Ali"]] 

>>> list1[2:4] 
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رشته را کند، دستور دوم، با یک پیغام یک ایجاد می wordsنام  دستور اول، یک لیست خالی به 

دهد و  قرار می words، در لیست جدا کردهدهد، دستور سوم، کلمات رشته را  قرار می sخواند، در  می

 .دهد را نمایش می wordsدستور چهارم، محتوای لیست 

را وارد   www fanavarienovin netعبارت  :stringاکنون جلوی . مالول را ذخیره و اجرا کنید .0

 :کرده تا خروجی  زیر را ببینید

Enter a string:www fanavarienovin net 

['www', 'fanavarienovin', 'net'] 

 عملگرهای کار بر روی لیست. 1-1-6

 :اند از برخی از این عملگرها عبارت. روند می به کارعملگرهای زیادی برای کار بر روی  لیست 

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. رود می به کاردو لیست ( اتصال) برای پیوند ،+عملگر 

کند، دستور دوم، شیء  ایجاد می 0 و 6با نوع لیست و مقادیر  list1نام  ای به  دستور اول، شی

را به انتهای  list2نماید، دستور سوم، اعضای  ایجاد می ۳ و 9با نوع لیست و مقادیر  list2نام  دیگری به 

list1 زند و دستور چهارم، اعضای  پیوند میlist1 (:زیرخروجی ) دهد را نمایش می 

[1, 2, 3, 4] 

 :رود می به کارزیر  صورت بهرود و  می به کاربرای تکرار اعضای لیست   ،*عملگر 

>>> متغیر لیست * تعداد تکرار   

 :، دستورات زیر را مشاهده کنیدمثال عنوان به

دهد و  قرار می در آن "Python"ایجاد کرده، چهار عضو با مقدار  list1ای به نام  دستور اول، شی

 (:خروجی زیر) دهد را نمایش می list1دستور دوم، اعضای

['Python', 'Python', 'Python', 'Python'] 

 :، دستور زیر را ببینیدمثال عنوان به. رود می به کاربرای مقایسه برابری دو لیست  ،==عملگر 

 >>> list1 = [1, 2] 

>>> list2 = [3, 4] 

>>> list1 = list1 + list2 

>>> list1 

 >>> list1 = ['Python'] * 4 

>>> list1 
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مقایسه کرده، چون برابرند، خروجی زیر را  باهمرا  یرنظی دو لیست را نظیر به دستور اعضااین 

 :دهد نشان می

True 

 :اکنون دستورات زیر را ببینید

از لیست اول با عضو   `Python`کند، چون عضو یم یسهمقا باهماین دستور دو لیست را 

PYTHON دهد از لیست دوم  برابر نیست، پس خروجی زیر را نمایش می: 

False 

  چنانچه مقدار عضو . رود می به کاربرای بررسی عضویت یک مقدار در یک لیست  ،inعملگر

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به. گرداند می را بر False وگرنه، Trueلیست باشد، این عملگر 

دهد، دستور دوم،  کند و اعضای آن را مقدار می را تعریف می list1نام   دستور اول، یک لیست به

وجود دارد، خروجی  list1و در وجود دارد یا نه؟ چون، این عض list1در لیست  [5 ,4]کند  تعیین می

عضو  5یا نه؟ چون دارد وجود  list1در  5کند که آیا  دستور سوم، تعیین می. باشد می Trueاین دستور 

list1  نیست، خروجیFalse تنهایی عضو  به 0)شود  نمایش داده میlist1  [5 ,4]نیست، بلکه لیست 

 (.است list1عضو 

  شناسهطور که بیان گردید، هر شیء در پایتون شامل  همان ،isعملگر
نوع، 6

مقدارو  0
. است 9

دو شیء  isکه عملگر  یدرحال. کند ها بررسی می یکسان بودن مقدار آن ازلحاظدو شیء را == عملگر

، دستورات زیر را مثال عنوان به. کند مقایسه می( ()idخروجی تابع )یکسان بودن شناسه  ازلحاظرا 

 : یدببین

                                                           
1
.Identity          

2
. Type                  

3
. Value 

 >>> ['Python', 'Program'] == ['Python', 'Program'] 

 >>> ['Python', 'Program'] == ['PYTHON', 'Program'] 

 >>> list1 = [1, [2, 3], [4,5]] 

>>> [4, 5] in list1 

>>> 5 in list1 

 >>> list1 = [1, 2, 3] 

>>> list2 = list1 

>>> list1 == list2 
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دهد،  را به اعضای آن تخصیص می 9و   0، 6ایجاد کرده، مقادیر list1نام  ای به  دستور اول، شی

 باهمرا  list2و  list1دهد، دستور سوم، مقادیر اعضای  قرار می list2را در  list1دستور دوم، آدرس 

 :دهد برابرند، خروجی زیر را نمایش می باهمکند، چون نظیر به نظیر  مقایسه می

True 

نماید، چون برابر هستند، خروجی زیر را  را باهم مقایسه می list2و  list1دستور چهارم، شناسه 

 :دهد نمایش می

True 

 :اکنون، دستورات زیر را ببینید

را در  list1کند، دستور دوم، اعضای  تعریف می 0و 6با اعضای  list1ای به نام  دستور اول، شی

list2 کند، در دستور سوم، چون مقادیر اعضای  کپی میlist1  وlist2  خروجی == برابر هستند، عملگر

 :دهد زیر را نمایش می

True 

خروجی زیر را  isبرابر نیستند، عملگر  باهم list2و  list1امّا، در دستور چهارم، چون شناسه شیء 

 :گرداند برمی

False 

ایکهابتدااعضاییکلیستراخوانده،سپاازطریقنمایشیکمنووانتخاببرنامه.7-4مثال

:دهدایتوسطکاربر،یکیازاعمالزیرراانجاممیگزینه

 .کندعضویرابهلیستاضافهمی .1

 .کندعضویرادرمکانیخاصازلیستدرجمی .8

 .کندعضویراازلیستحذ می .4

 .کنداعضایلیسترامرتبمی .3

 .کنداعضایلیستراواردمی .6

 .کندتعدادتکرارمقداریرادرلیستشمارشمی .7

 .کندیستپیدامیدرلمکانیکمقداررا .8

>>> list2 is list2 

 >>> list1 = [1, 2] 

>>> list2 = list1[:] 

>>> list1 == list2 

>>> list2 is list1 
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و()append()،insert()،remove()،sort()،reverse()،countبامتدهایهد اینبرنامهآشنایی

indext()یلیستاستبررو.

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید به آن رامالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات  .6

هد متغیرتابع

 

 

 

 مالول اصلی

list1  کند داری می نگهمتغیری از نوع لیست که اطالعات لیست را. 

s شوند رشته دریافتی که کلمات آن جدا می. 

x  عنصری که باید اضافه، درج، حذف شود یا مکان آن و تعداد تکرار آن پیدا

 .گردد

index  مکانی که بایدx  درج شود یا اندیسی کهx قرار دارد در آن. 

choose  مقدار برگشتی تابعmenu() 

menu choose که کاربر انتخاب کرده استای  گزینه. 

 def  menu(): 

    print ( "1: Append ") 

    print ( "2: Insert") 

    print ( "3: Remove") 

    print ( "4: Sort") 

    print ( "5: Reverse") 

    print ( "6: Count") 

    print ( "7: Index") 

    print ( "8: Exit") 

    choose = int(input("Select 1 to 8:")) 

    return choose 

list1= [] 

s=input("Enter list elements:") 

list1=s.split() 

print(list1)  

while 1: 

    choose=menu() 

    if choose == 8 : 

       break; 

    elif  choose == 1: 

       x = input("Enter a element for append:") 

       list1.append(x) 

       print("List is ", list1) 

    elif  choose == 2: 

       x = input("Enter a element for insert:") 
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 :آمده استای از خروجی برنامه در زیر  نمونه. مالول را ذخیره و اجرا کنید .0

Enter list elements:Ali Reza 

['Ali', 'Reza'] 

1: Append  

2: Insert 

3: Remove 

4: Sort 

5: Reverse 

6: Count 

7: Index 

8: Exit 

Select 1 to 8:2 

Enter a element for insert:Book 

Enter insert index:1 

       index = int(input("Enter insert index:")) 

       if index < len(list1): 

          list1.insert(index, x) 

          print("List is ", list1) 

    elif  choose == 3: 

       x = input("Enter a remove element:") 

       if x in list1: 

           list1.remove(x) 

           print("List is ", list1) 

       elif  choose == 4: 

           list1.sort() 

           print("List is ", list1) 

       elif  choose == 5: 

           list1.reverse() 

           print("List is ", list1) 

       elif  choose == 6: 

           x = input("Enter a element for count:") 

           print("Count is ",  list1.count(x)) 

       elif  choose == 7: 

           x = input("Enter a element for find index:") 

           if x in list1: 

               index = list1.index(x) 

           else: 

               index = 0 

               print("Index is ",  index) 

       else: 

           print("Invalid choose") 

       print("-"*40) 



 اولفصل     011

  

List is  ['Ali', 'Book', 'Reza'] 

---------------------------------------- 
1: Append  

2: Insert 

3: Remove 

4: Sort 

5: Reverse 

6: Count 

7: Index 

8: Exit 

Select 1 to 8:4 

List is  ['Ali', 'Book', 'Reza'] 

---------------------------------------- 
1: Append  

2: Insert 

3: Remove 

4: Sort 

5: Reverse 

6: Count 

7: Index 

8: Exit 

Select 1 to 8:8 
 ها را خودتان آزمایش نمایید بقیه گزینه
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 فصل

7 
 و وراثت هاکالس    

 

توساط   قابالً بودناد کاه   هاای آمااده   ایم، همه شامل کاالس نوشته 1تا  6 هایهایی که در فصلبرنامه

در این فصال روش ایجااد   . های جدیدی ایجاد کنیدگاهی نیاز است کالس. مفسر زبان ایجاد گردیدند

 . آموزیمکالس جدید و استفاده از آن را می

 هاکالس. 2 – 9

اطرافتاان از اشایایی نظیار    کافی است به اطاراف خودتاان نگااه کنیاد،     . دنیای واقعی پر از اشیا است

تشاکیل شاده   ها و غیره ها، رایانهها، موبایلها، ساختمانها، حیوانات، ماشینها، هواپیماها، انساندانشگاه

اعمهالروی ر نویساان با  ، پاسکال، برناماه Cنظیر  افتهی ساختنویسی های برنامهدر زبان. است
کارهاا یاا   )6

کنناد، اماا   نویسان در دنیای واقعی زندگی مای برنامه) کردند تمرکز می 0شیء یجا به(( Tasks)وظایف 

-دارای مشکالت زیار    شده نوشتههای گردد تا برنامهاین امر موجب می(. نیست ییءگرایشها تفکر آن

 :باشند

لاذا،  . اشایای دنیاای واقعای باشاند     دهناده  نشان یسادگ بهتوانند برنامه نمی دهنده لیتشکواحدهای   .9

 .مناسبی نخواهند داشت 9مجدداستفادهبرنامه قابلیت دهنده لیتشکهای بخش

لذا، پیچیدگی افازایش  . کنندسازی نمیدهنده برنامه اشیای دنیای واقعی را مدلهای تشکیلبخش  .8

 .یابدمی

  .ها و توابع سخت استامکان تغییرپذیری داده  .9

 .  تر خواهد شدها مشکلداری و پشتیبانی برنامهنگه  .4

-ها، اشایای دنیاای واقعای را مادل    چون کالس. شوندها ایجاد میکالس گراء،شییسینوبرنامه اما، در

 :داشت خواهند یپلذا، مزایای زیر را در . کنندسازی می

                                                           
1 .Actions               

2
.Object                  

3
.Reuse  
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هاای مختلاف اساتفاده    توان در برناماه می راحتی بهزیرا، اشیاء را یابد،قابلیتاستفادهمجددافزایشمی .9

 .نمود

. سازی خواهناد کارد  زیرا، این اشیا، اشیای دنیای واقعی را مدل ترخواهدبود،اشیاءراحتکارگیریبه .8

 .بنابراین، موجب کاهش پیچیدگی خواهند شد

-مساتقل نگاه   طاور  باه در ادامه خواهید دید که هر یک از اشایاء   .تراستداریاشیاءراحتقابلیتنگه .9

 .تر خواهد شدها آسانداری آنلذا، تغییرپذیری، توسعه و نگه. شوندداری می

اشایای  . روناد سازی اشیای دنیای واقعای باه کاار مای    ها برای مدلطور که بیان گردید، کالسهمان

 ظهاهریشهکلهایی از قبیل رنگ، وزن، اندازه، نام، جنس و غیره دارند کهدنیای واقعی یکسری ویژگی

هاا  ای آنصافات اشایاء هماان اعضاای داده    . نام دارند اشیاءصفاتها این ویژگی. کنند ها را تعیین میآن

عضهوتهابعاین رفتارهاا،  . دهندصفات، یکسری رفتارها نیز از خودشان نشان میر اشیاء عالوه ب. باشندمی

 .هستند اجرا قابلای روی اعضای دادهر متدها، عملیاتی هستند که ب. نام دارند (متد)

در  ء شای در حالات عاادی هار     .پاردازیم هاا مای  ار کالسبرای درک بهتر این موضوعات به طرز ک

 :شودواقعی به سه جنبه زیر شناخته می دنیای

 رفتار شیء. 9               ء شیوضعیت . 0                 ء شینام . 6

. اسات  CD کنناده  پخاش  ء شای ناام ایان   . را در نظار بگیریاد   CD کنناده  پخاش  ء شی، مثال عنوان به

. کند و اعماالی دیگاری انجاام دهاد    سوئیچ  ها آهنگرا پخش کند، بین  CD دتوانمی CD کننده پخش

 کنناده  پخاش ایان اسات کاه     ء شیمنظور از وضعیت این . هستند CD کننده پخشها رفتارهای یک این

 .است مانده باقیداند که اکنون چه مقدار از ادامه آهنگ کند یا میمیزان بلندی صدا را کنترل می

ماشاین   ، کاالس مثاال  عناوان  باه  .باشهندوهاییبرایاشیاءباصفاتمشترکورفتارهاییکسانمیها،الگکالس

. دنکنو غیره دارد که شکل ظاهری ماشین را تعیین می هاتعداددرها،تعدادچرخ، وزن، رنگخواصی مانند 

 کهردنزوترمهروشنشدن،خاموششدن،سهرعتگهرفتنصفات یکسری متدهای از قبیل ر ها عالوه بماشین

هاا دو کاار   برای استفاده از کالس. بنابراین، برای استفاده از ماشین باید از متدهایش استفاده نمود. دارند

 :اند ازباید انجام گردد که عبارت

 هاسازیازکالسنمونه  .8                                                  هاتعریفکالس  .1                



 000    آشنایی با زبان پایتون

 
 

 هاتعریف کالس. 7 – 1 – 1

بارای تعریاف کاالس ابتادا بایاد      . روناد سازی اشیاء به کاار مای  ها برای مدلگردید که کالس بیان

ناام کاالس، از قاانون    . سازی نماود سپس اعضای تابعی آن را پیاده. ای آن را مشخص کرد اعضای داده

هایی هستند که کالس متغیرها و متددهنده کالس، کند و اعضای تشکیلها پیروی میگذاری شناسهنام

 :اند ازدهنده کالس عبارتاعضای تشکیل. شودها تشکیل میاز آن

 متدها                          . ۳ها                        مخرب.  9ها                 سازنده. 0فیلدها                         . 6        

 :زیر را ببینید ، دستوراتمثال عنوان به

 .کندایجاد می PIبا یک عضو به نام  Circleاین دستور کالس 

 .مفصل بحث خواهیم کرد طور بهدر ادامه در مورد  هر یک از اعضای کالس 

 هاسازی کالسنمونه. 7 – 1 – 2

 سات یبا یم... و  int ،double ،charطور که در فصل اول دیدید، برای استفاده از انواعی نظیر همان

از کاالس ایجااد   ( اییشی)ای برای استفاده از کالس باید نمونه. گردیدای از این انواع تعریف مینمونه

 :شودزیر عمل می صورت بهبرای این منظور، . کنید

نامنمونه  =نامکالس)(

 . کندی متغیرها پیروی میگذار ناماز قانون  نامنمونه،

 :باشدزیر می یها به صورتدسترسی به اعضای کالس 

نامنمونه.نامعضو .1  

نامکالس.نامعضو .2  

برای دسترسای   ،رود و ساختار دومساختار اول، برای دسترسی به اعضای معمولی کالس به کار می

 .شود که در ادامه خواهید دیدکالس استفاده می staticبه اعضای نوع 

 :اکنون دستورات زیر را ببینید

 >>> class Circle: 

 PI = 3.1415 

 >>> c1 = Circle() 
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 + ctrlرا تایپ کرده و کلید  .c1اکنون . کندایجاد می Circleاز نوع  c1ای به نام این دستور نمونه

space را فشار دهید تا شکل زیر ظاهر شود: 

 
 .دارد PIبینید، این کالس فقط یک عضو که در این شکل می طور همان

 اعضای کالس. 2 – 8

ساازی  قبل از پیااده . سازی کردطور که دیدید، برای استفاده از کالس باید اعضای آن را پیادههمان

 شاده  لیتشاک تعیین نمود کاه کاالس از چاه اعضاای      که نیایعنی، . ها را شناختاعضای کالس باید آن

، کاالس دایاره را   مثال عنوان به. استفاده نمود( داردیک) HAS Aتوان از واله برای این منظور می. است

 :در نظر بگیرید

 .کالس دایره یک شعاع دارد .6

 .دارد  کالس دایره یک عدد ثابت  .0

 .کالس دایره یک قطر دارد .9

 .کالس دایره یک محیط دارد .۳

 .کالس دایره یک مساحت دارد .0

 .استاد را در نظر بگیریداما، کالس 

 .کالس استاد، یک شماره استادی دارد .6

 .کالس استاد، یک نام دارد .0

 .کالس استاد، یک نام خانوادگی دارد .9

 .دارد یسالتدر حقکالس استاد، ساعت  .۳

 .دارد یسالتدر حقکالس استاد، یک مبلغ به ازای هر ساعت  .0
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 .التدریس داردکالس استاد، مبلغ دریافتی حق .1

شعاع دایره، قطر دایره،  ، اید، مقدار ثابت دیده استادکالسو  دایرهکالسهای ه در مثالک طور همان

ی، تعاداد سااعت   نام خاانوادگ اما، کد استادی، نام، . محیط و مساحت دایره اعضای کالس دایره هستند

، اعضاای کاالس اساتاد    التدریس حقبه ازای هر ساعت و مبلغ دریافتی  التدریس حق، مبلغ التدریس حق

 .پابرایتعییناعضایکالسبایدببینیمکهیککالسچهاطالعاتیدارد. هستند

 دسترسی به اعضای کالس. 2 – 9-8

-به تعریف اعضای کالس بپردازیم، ابتدا به چگونگی دسترسی اعضای کاالس مای   که اینقبل از 

 :توان به اعضای کالس دسترسی داشتبه دو روش می. پردازیم

توان از طریاق عباارت   در حالت معمولی در درون کالس می :دسترسیبهاعضایکالسازدرونکالس .6

  .self نامعضو:زیر به اعضای کالس دسترسی یافت

برای دسترسی باه اعضاای عماومی کاالس دو روش وجاود       :دسترسیبهاعضایکالسدربیرونکالس .0

 :اند ازبارتدارد که ع

. رودکاالس باه کاار مای     staticنام کالس برای دسترسی به اعضای  ،دسترسیعضوازطریقنامکالس 

 :رودبه کار می Mathکالس ( staticعضو ) Sqrt، دستور زیر به عضو مثال عنوان به

Math.Sqrt (1.5); 

. کارد  ساازی  نموناه ید از آن کالس با staticبرای دسترسی به اعضای غیر  ،دسترسیازطریقنامنمونه 

  .را دیدید Circleاز کالس  c1قبالً نمونه . به اعضای آن دسترسی نمود ایجادشدهسپس از طریق نمونه 

 انواع اعضای کالس. 2 – 8-8

 :عبارت اندازشود که معموالً از دو نوع عضو تشکیل می کالس 

، مثاال  عناوان  باه . کنناد داری مای کاالس را نگاه   موردنیااز اعضایی هستند که مقادیر  ای،اعضایداده 

باشاد و  مای  3.14159است کاه عادد    PIای اول عضو داده. ای استکالس دایره دارای دو عضو داده

 . گیرداست که شعاع دایره در آن قرار می( r)ای دوم شعاع عضو داده
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توانناد  عضاای متادی مای   ا. خواهد انجام دهاد کنند که کالس میاعمالی را تعیین می اعضایمتدی، 

، دایره دارای متدهایی جهت محاسابه محایط   مثال عنوان به. ها و متدهای کالس باشندها، مخرب سازنده

 :تواند اعضای زیر را داشته باشدبنابراین کالس می. باشد و مساحت می

 و غیره. 0متدها       . ۳ها         مخرب. 9ها            سازنده. 0فیلدها          . 6

فیلدها

(. مانند شعاع دایاره )کنند داری میای کالس را نگهاعضایی از کالس هستند که مقدار دادهفیلدها، 

 . اعضای فیلد کالس، همان متغیرهای کالس هستند

 :مثال، دستورات زیر را ببینید عنوان به

ایجاد  Circleکند و دستور دوم، کالسی به نام را به برنامه اضافه می mathدستور اول، مالول 

 .باشد، شعاع دایره میrو    ، عدد ثابت PI. دارد rو  PIای نماید که دو عضو داده-می

متدها

متادها،  . تواناد دارای متاد نیاز باشاد    ای مای طور که بیان گردید، کالس عالوه بر اعضای دادههمان

 ساوم به فصل )شود زیر تعریف می صورت بهمتد . دهیدانجام  داده یرور خواهید بکه می لی هستنداعما

 (:مراجعه کنید

 :زیر را ببینیدمثال، دستورات  عنوان به

 >>> import math 

>>> class Circle: 

 PI = math.pi 

 r = 0 

 defناممتد(selfلیستپارامترهاو): 

      سازیمتددستوراتپیاده  

return [مقدار] 

 class Circle: 

          PI = math.pi  

          r = 0 

          def   Area(self) : 

                    return (self.PI* self.r ** 2) 

          def   Perime(self): 

                    return 2 * self.PI * self.r 

          def  __str__(self): 

                    s = "R : "+ str(self.r) 
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و ساه  ( شاعاع دایاره  ) r، ( ت عدد ثاب) PIای با دو عضو داده Circleاین دستورات، کالسی به نام  

 :کنندمتد زیر را  تعریف می

گردد، طور که در این متد مشاهده می همان. کنداین متد مساحت دایره را محاسبه می ،()Areaمتد 

 شاده  اساتفاده  self.از ناام عضاو   Areaدارد و برای دسترسی به اعضاء کاالس در متاد    selfیک پارامتر 

 .است

 .رودبرای محاسبه محیط دایره به کار می ،()Perimeمتد 

این متد شعاع، مسااحت و محایط   . کندسازی می یادهپرا برای این کالس  ()strمتد  ،()__str__متد 

 .گرداندرا با پیغام مناسب برمی

هد برنامه)نمایدایازآنساختهواستفادهمیکرده،نمونهیسازادهیپایکهکالسدایرهرابرنامه.8–1مثال

(:باشدآنمیسازینمونهآشناییباایجادکالسو

مراحلطراحیواجرا

 :زیر تایپ کنید صورت بهایجاد کرده، دستورات آن را را مالول جدیدی  .6

 :را وارد کنید تا خروجی زیر را ببینید 62عدد  :Rمالول را ذخیره و اجرا کرده، جلوی  .0

                    s += "\t\tArea : " + str(self.Area()) 

                    s += "\t\tPerime : "+str(self.Perime()) 

                    return s 

 import math  

class Circle: 

          PI = math.pi  

          r = 0 

          def   Area(self) : 

                    return (self.PI* self.r ** 2) 

          def   Perime(self): 

                    return (2 * self.PI * self.r) 

          def  __str__(self): 

                    s = "R : "+ str(self.r) 

                    s += "\t\tArea : " + str(self.Area()) 

                    s += "\t\tPerime : "+str(self.Perime()) 

                    return s 

c = Circle() 

c.r = int(input("Enter r:")) 

print(str(c)) 
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Enter r:10 

R : 10      Area : 314.1592653589793      Perime : 62.83185307179586 

 هاها و مخربسازنده. 7 – 3

تاوان باه   باا دو روش زیار مای   . روناد ی اولیه به اعضای کاالس باه کاار مای    مقداردهها برای سازنده

 :اعضای کالس مقدار اولیه تخصیص داد

تاوان باه   مای  کاالس در هنگام تعریف کالس در بدناه   ایکالسدربدنهآن،بهاعضایدادهیمقدارده  .9

 :شودزیر انجام می صورت بهعمل  این. آن مقدار اولیه دادی ا داده اعضای

اینامعضوداده=مقداراولیه

مقادار اولیاه    rتخصیص داده شاد و باه    math.piمقدار اولیه  PIبه  Circleکالس  در، مثال عنوان به

 .صفر تخصیص داده شد

در پایتون هار کاالس یاک متاد ساازنده باه ناام        ،مقداردهیاولیهبهاعضایکالسازطریقمتدسازنده .8

__init__ ()    ایان متاد   . رودی کاالس باه کاار مای    ا دادهی اولیاه باه اعضاای    مقادارده دارد کاه بارای

 :شودی میساز ادهیپصورت زیر  به

def  __init__ (self, لیستپارامترها): 

متددستوراتبدنه  

 :، دستورات زیر را ببینیدمثال عنوان به

 کندرا ایجاد می Circleاین دستور سازنده کالس 

 مسائل حل شده. 7 – 11
،نهام،(شمارهدانشجویی)هردانشجودارایاعضایکد.کندسازیمیایکهکالسدانشجوراپیادهبرنامه.1مثال

 .باشدخانوادگی،معدلوآیامشروطشدهاستیاخیر؟مینام

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید را ایجاد کرده، دستورات آن را به مالول جدیدی .6

هد  متغیرماژول

 شماره دانشجویی codeمالول 

 def  __init__(self, r): 

    self.r = r 
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fnam اصلی

e 

 نام دانشجو

lname  ی دانشجوخانوادگنام 

avera

ge 

 معدل

s ای از کالسنمونه Student  

کالس

Student 

__del

__ 
 Student.کندازی میسرا پیادهمتدی که مخرب کالس 

__str

__ 
Studentبه رشته  Strبا متد  را ای از کالس متدی که سازنده نمونه

 .کندتبدیل می

__ini

t__ 

 . کند یمسازی  را پیاده Studentمتدی که سازنده کالس 

isPass کند که آیا دانشجو مشروط شده است یا خیر؟متدی که تعیین می 

 class Student: 

          def __init__(self, code, fname, lname, average): 

                    self.code = code 

                    self.fname = fname 

                    self.lname = lname 

                    self.average= average 

          def __del__(self): 

                    print("object is deleted") 

          def   isPass(self): 

                    if self.average >= 12 : 

                              return  "Yes" 

                    else : 

                              return "No" 

          def  __str__(self): 

                    s = "Code : "+ self.code 

                    s += "\t\tFirst name : " + self.fname 

                    s += "\t\tLast name : " + self.lname 

                    s += "\nAverage : "+str(self.average) 

                    s += "\t\tPassed : "+str(self.isPass()) 

                    return s 

code =  input("Enter code:") 

fname =  input("Enter First name:") 

lname =  input("Enter Last name:") 

average = float(input("Enter average:")) 

s = Student(code, fname, lname, average) 

print(str(s)) 
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 :مالول را ذخیره و اجرا کرده، اطالعات زیر وارد را نمایید تا خروجی را ببینید .0

Enter code:931216049 

Enter First name:Ramin 

Enter Last name:Baboli 

Enter average:12.75 

Code : 931216049       First name : Ramin            Last name : Baboli 

Average : 12.75           Passed : Yes                        object is deleted 

 

  

del s 
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 تکمیلیمسائل  پیوست
 .دهدایکهتاریخوزمانفعلیرانمایشمیبرنامه .1

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید را بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن  .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Current date and time :  2017-06-10 20:22:32

 .دهدفایلرانمایشمی(پسوند)ایکهنامفایلیراازکاربرخوانده،توسعهبرنامه .8

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Input the Filename: D:\\1.zip 

The extension of the file is : 'zip' 
 .دهدرانمایشمیn+nn+nnnراخوانده،حاصلعبارتnایکهعددصحیحبرنامه .4

:اجرامراحلطراحیو

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Input an integer : 8 

8  +  88  + 888  =  984. 

 .دهدایکهسالوماهراخوانده،تقویمرانشانمیبرنامه .3

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 import datetime 

now = datetime.datetime.now() 

print ("Current date and time : ", now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")) 

 filename = input("Input the Filename: ") 

f_extns = filename.split(".") 

print ("The extension of the file is : " + repr(f_extns[-1])) 

 a = int(input("Input an integer : ")) 

n1 = int( "%s" % a ) 

n2 = int( "%s%s" % (a,a) ) 

n3 = int( "%s%s%s" % (a,a,a) ) 

print (n1, " + ", n2," +", n3, " = ", n1+ n2 +n3) 
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 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Input the year : 2017 

Input the month : 8 

    August 2017 

Mo Tu We Th Fr Sa Su 

    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

 .دهدایکهاختال بیندوتاریخرامحاسبهکرده،نمایشمیبرنامه .6

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Day is  9 

 .کندهیستوگرامرارسممیایکهیکلیسترادریافتکرده،باستارهومقادیرلیستبرنامه .7

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

 import calendar 

y = int(input("Input the year : ")) 

m = int(input("Input the month : ")) 

print(calendar.month(y, m)) 

 from datetime import date 

f_date = date(2014, 7, 2) 

l_date = date(2014, 7, 11) 

delta = l_date - f_date 

print('Day is ', delta.days) 

 def histogram( items ): 

    for n in items: 

        output = '' 

        times = n 

        while( times > 0 ): 

            output += '*' 

            times = times - 1 

        print(output) 

 

histogram([3, 6, 4, 3, 6, 5]) 
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 .دهدنمایشمیهاراآن(GCO)علیهمشترکترینمقسومایکهدوعددراخوانده،بزرگبرنامه .8

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Enter x:12 

Enter y:20 

gcd is  4 

 .دهدرانمایشمی(LCM)هامضربمشترکآنترینیکهدوعددراخوانده،کوچکابرنامه .7

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 def  gcd(x, y): 

    gcd = 1 

    if x % y == 0: 

        return y 

    for k in range(int(y / 2), 0, -1): 

        if x % k == 0 and y % k == 0: 

            gcd = k 

            break   

    return gcd 

x = int(input("Enter x:")) 

y = int(input("Enter y:")) 

print("gcd is ", gcd(x, y)) 

 def  lcm(x, y): 

   if x > y: 

       z = x 

   else: 

       z = y 

   while(True): 

       if((z % x == 0) and (z % y == 0)): 

           lcm = z 

           break 

       z += 1 

   return lcm 

 

x = int(input("Enter x:")) 
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 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Enter x:8 

Enter y:12 

lcm is  24 
کهمبلغفعلی،نرخبهرهوتعدادسالراخواندهوارزشپولرابرایچندسالآیندهکههازایبرنامه .9

 .کندورودیخوانده،محاسبهمی

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Enter amount:1000000 

Enter rate:7.5 

Enter years:10 

Future_value is      2061032 
 کندآیافایلیوجودداردیاخیر؟ایکهچکمیبرنامه .10

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Enter filename:1.txt 

True 
 بیتیاست؟73یا48کندآیاپوستهاجراایکهتعیینمیبرنامه .11

:مراحلطراحیواجرا

 :تایپ کنیدصورت زیر  مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

y = int(input("Enter y:")) 

print("lcm is ", lcm(x, y)) 

 amt = int(input("Enter amount:")) 

rate = float(input("Enter rate:")) 

years = int(input("Enter years:")) 

future_value  = amt*((1+(0.01*rate)) ** years) 

print("Future_value is %12.0f" %(future_value)) 

 import os.path 

fileName = input("Enter filename:") 

open(fileName, 'w') 

print(os.path.isfile(fileName)) 

 import struct 

print(struct.calcsize("P") * 8) 
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 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0
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 .دهدرانمایشمیreleaseعامل،اطالعاتپلتفرمایکهنامسیستمبرنامه .18

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید بهمالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را  .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Name is  nt 

Platform system is  Windows 

Platform release is  7 
 .دهدهایپایتونرانمایشمیایکهنامسایتبستهبرنامه .14

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Site package is  ['C:\\Users\\Fansno\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python35', 

'C:\\Users\\Fansno\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python35\\lib\\site-packages'] 
 .کنداجراییخارجیرادرپایتوناجرامیایکهیکبرنامهبرنامه .13

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 .کرده تا نمونه خروجی را ببینیدمالول را ذخیره و اجرا  .0

 .دهددرحالاجرارانمایشمیایکهنامومسیرفایلفعلیبرنامه .16

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 import platform 

import os 

print("Name is ", os.name) 

print("Platform system is ", platform.system()) 

print("Platform release is ", platform.release()) 

 import site;  

print("Site package is ", site.getsitepackages()) 

 from subprocess import call 

call(["calc.exe"]) 

 import os 

print("Current File Name : ",os.path.realpath(__file__)) 
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 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Current File Name :  D:\BookCSharp\phyton-book\program\site\py\15.py 

 .دهدهایرایانهرانمایشمیایکهتعدادپردازندهبرنامه .17

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

Count cpu is  2 

 .کندیابیپیدامیایکهبهمتغیرهایمحیطیدستبرنامه .18

:مراحلطراحیواجرا

 :صورت زیر تایپ کنید مالول جدیدی ایجاد کرده، دستورات آن را به .6

 :صورت زیر ببینید کرده تا نمونه خروجی را بهمالول را ذخیره و اجرا  .0

*----------------------------------* 

Environment is  environ({'COMSPEC': 'C:\\Windows\\system32\\cmd.exe', 

'PROCESSOR_ARCHITECTURE': 'AMD64', 'LOGONSERVER': '\\\\FANSNO-PC', 

'HOME': 'C:\\Users\\Fansno', 'LOCALAPPDATA': 

'C:\\Users\\Fansno\\AppData\\Local', 'PROGRAMDATA': 'C:\\ProgramData', 

'PROGRAMFILES': 'C:\\Program Files', 'OS': 'Windows_NT', 'PROGRAMW6432': 

'C:\\Program Files', 'PROCESSOR_LEVEL': '20', 'COMMONPROGRAMFILES(X86)': 

'C:\\Program Files       ....  

  

 import multiprocessing 

print("Count cpu is ", multiprocessing.cpucount()) 

 import os 

# Access all environment variables  

print('*----------------------------------*') 

print("Environment is ", os.environ) 

print('*----------------------------------*') 

# Access a particular environment variable  

print("home is ", os.environ['HOME']) 

print('*----------------------------------*') 

print("Path is ", os.environ['PATH']) 

print('*----------------------------------*') 
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