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خوانید ؟در این کتاب چه می
پایتون یکی از ساده ترین و رایج ترین زبان هاي برنامه نویسی است که برنامه نویسان و 

تست و برنامه هاي شبکه از متخصصان امنیتی از آن به منظور توسعه برنامه هاي نفوذ و 
آن استفاده می کنند . پایتون همچنین به منظور نوشتن برنامه هاي دسکتاپ و وب بکار 

می رود . عنوان کتاب آموزش پایتون در یک روز و به روش سریع می باشد . منظور از این 
عنوان یادگیري سریع و کاربردي پایتون می باشد . 

ول اولیه و پایه اي زبان برنامه نویسی پایتون در کمترین هدف از این کتاب یادگیري اص
زمان ممکن براي مبتدیان به ساده ترین شیوه ممکن می باشد . این کتاب ترجمه یکی از 

بهترین و پرفروش ترین کتاب هاي آموزش پایتون می باشد .

Python: Learn Python in One Day and Learn It Well

این کتاب شامل فایل هاي تمرینی می باشد که براي راحتی کار شما در قالب فایل هایی 
جداگانه به صورت دسته بندي شده ارایه شده است . 

http://www.amazon.com/Python-Beginners-Hands-Project-Hands-On-ebook/dp/B00R9JPDN4
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درباره پایتونفصل اول  
ایتون چیست ؟پ

را پایتون ؟چ
را ما پایتون را انتخاب کرده ایم ؟چ

آماده پایتون شویدفصل دوم 
صب مفرس پایتونن
IDLEستفاده از پایتون شل و ا

رها و عملگرهادنیاي متغیفصل سوم 
تغیرها چه هستند ؟م
ام گذاری یک متغیر در پایتونن
المت واگذاریع
ملگرهای اصلیع
یگر عملگرهای واگذارید

انواع داده ايفصل چهارم
نواع داده ایا
وع داده ای اینتجرن
وع داده ای فلوتن
وع داده ای رشته این
شته ایوابع درون ساخت ر ت
رمت دهی رشته ها با عملگر %ف
Inputرمت دهی رشته ها با تابع ف
ایپ کستینگت
وع داده ای لیستن
وع داده ای تاپلن
ن
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برنامه خود را تعاملی کنیدفصل پنجم 
عاملی کردن برنامه خودتانت
inputابع ت
printابع ت
تاییوتیشن سه ک
بور از کاراکرتهاع

ایجاد انتخاب ها و تصمیم هافصل ششم 
یجاد انتخاب و تصمیما

بارات رشطیع
ifبارت رشطی ع
Inline ifبارت رشطی ع
forلقه ح
whileلقه ح
breakلمه کلیدی ک
continueلمه کلیدی ک
try, exceptبارت کنرتلی ع

توابع و ماژول هافصل هفتم  
وابع و ماژول هات
وابع چه هستند ؟ت
عریف توابع خودتانت

وزه متغیرهاح
اردکردن ماژول هاو 
یجاد ماژول های خودتانا

کارکردن با فایل هافصل هشتم  
ارکردن با فایل هاک
یازکردن و خواندن فایل های متنب
ستفاده از حلقه برای خواندن فایل های متنیا
ن
buffer sizeازکردن و خواندن فایل های متنی با ب
ب

ذف و تغییر نام فایل هاح
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قابل تهیه و تکثیر می باشد.Netamooz.netاین کتاب فقط از طریق سایت اینترنتی 
خواهشا این کتاب را کپی نکنید . براي جمع آوري و ترجمه و تالیف این کتاب زمان و 
زحمت زیادي صرف شده است . براي من قانونی وجود ندارد که شما را از کپی این 

نم که این کتاب منع کنم و این موضوع به خودتان بستگی دارد و تنها می توانم خواهش ک
کتاب را کپی نکنید و از نویسنده حمایت کنید .

مسلما این حمایت شما دوستان موجب پایداري اینگونه اثرها خواهد بود . سپاس

براي بیان نظرات و سواالت خود از راههاي
ارتباطی زیر با من در تماس باشید :

Email : ShariatiMehr@yahoo.com

Linkedin : https://ir.linkedin.com/in/ShariatiMehr

Twitter : https://twitter.com/shariatimehr

Google + : https://plus.google.com/+netamooznet

Instagram : https://instagram.com/netamooz

http://netamooz.net/
http://netamooz.net/
https://ir.linkedin.com/in/ShariatiMehr
https://twitter.com/shariatimehr
https://plus.google.com/+netamooznet
https://instagram.com/netamooz
http://netamooz.net/


فصل یک
درباره پایتون !
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به دنیاي جذاب برنامه نویسی خوش آمدید . در این آموزش قصد داریم به صورت خالصه 
و مفید ، ولی در عین حال کاربردي شما را با زبان برنامه نویسی پایتون آشنا کنیم . قبل از 

دهیم .شروع و کدنویسی به یکسري سؤاالت رایج پاسخ می

پایتون چیست ؟
باشد که توسط گودیو ون روزوم در اواخر دهه پایتون یک زبان برنامه نویسی سطح باال می

ایجاد شد . زبان از نظر کدنویسی خوانایی باالیی دارد و در عین حال سادگی ١٩٨٠
هاي سازد تا به سرعت برنامهبسیار باالیی دارد و به همین دلیل برنامه نویسان را قادر می

ند .خود را توسعه ده
هاي برنامه نویسی پایتون به زبان انگلیسی نوشته شده و در شبیه بسیاري از دیگر زبان

نتیجه کامپیوتر قادر به درك آن نمی باشد . در نتیجه براي تفسیر آن ابتدا بایستی توسط 
مفسر تفسیر گردد . در نتیجه قبل از آغاز کدنویسی بایستی آن را بر روي سیستم خود 

هاي بعدي توضیح خواهیم داد حوه نصب پایتون بر روي سیستم را در درسنصب کنیم . ن
.

که Pyinstallerیا Py2exeعالوه بر این برخی ابزارهاي سوم شخص وجود دارند مثل 
سازد تا کد پایتون خود را در قالب یک فایل اجرایی بسته بندي کنیم و شما را قادر می

برنامه را اجرا کنیم .بدون نیاز به نصب مفسر بر روي سیستم 
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چرا پایتون ؟
یا جاوا . خبر خوب Cیا ++Cهاي برنامه نویسی موجود هستند مثل تعداد زیادي از زبان

ها هاي برنامه نویسی سطح باال بسیار شبیه هم هستند و تفاوت آناین است که همه زبان
وه دسترسی به این هاي در دسترس و نحفقط در سینتکس بکار برده شده و کتابخانه

اي از منابع و کدهاي از قبل نوشته شده است باشد . یک کتابخانه مجموعهها میکتابخانه
هاي خود را بنویسیم . اگر شما بتوانید یک توانیم از آن استفاده کرده تا برنامهکه ما می

گر را هم فرا هاي دیتوانید زبانزبان برنامه نویسی را به خوبی یاد بگیرید ، به راحتی می
بگیرید . اگر در زبان برنامه نویسی جدید هستید ، پایتون مرجع بسیار خوبی براي شروع 

شود براي تازه باشد که موجب میها کلیدي پایتون سادگی آن میباشد . یکی از ویژگیمی
ها در پایتون نیازمند خطوط کد بسیار کارها یادگیري آن بسیار آسان شود . بیشتر برنامه

هاي سوم شخص کمتري هستند . به عالوه پایتون داراي منابع عظیمی از کتابخانه
دهد . همین بکاربردن خطوط کمتر و هاي این زبان را گسترش میباشد که قابلیتمی

شود که خطاهاي برنامه نویسی و زمان مورد نیاز براي خالصه بودن دستورات موجب می
توان به منظور انجام وظایف همچنین پایتون را میتوسعه برنامه به شدت کاهش یابند . 

هاي پایگاه داده ، برنامه نویسی هاي دسکتاپ ، برنامهگسترده اي از جمله نوشتن برنامه
شبکه ، برنامه نویسی بازي ، برنامه نویسی وب و حتی برنامه نویسی موبایل استفاده کرد . 

باشد . به این معنی که کدنوشته شده در پایتون یک زبان برنامه نویسی کراس پلتفورم می
یک سیستم عامل مثل ویندوز در دیگر سیستم عامل ها مثل لینوکس و مک نیز بدون 

تغییر کارخواهد کرد . 
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چرا ما زبان پایتون را براي یادگیري
ایم ؟انتخاب کرده

هاي امنیتی از امهباشد و اکثر برنترین زبان برنامه نویسی در زمینه امنیت میپایتون مهم
هاي موجود در آن به نحوي طراحی کنند . ساختار پایتون و کتابخانهاین زبان استفاده می

هاي تحت شبکه بسیار کاربردي هستند . پس براي اند که به منظور ساخت برنامهشده
رود .یادگیري زبان پایتون براي  متخصصان امنیتی یک ضرورت به شمار می
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فصل دو
آماده پایتون شوید !
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نصب مفسر پایتون
هاي ها در پایتون ما بایستی مفسر مناسب را بر روي سیستمقبل شروع به نوشتن برنامه

را نصب آموزش 3خود نصب کنیم . در این کتاب ما زبان برنامه نویسی پایتون نسخه 
اند . معرفی کردهLegacyخه دو را نسخه دهیم چرا که در سایت پایتون ، پایتون نسمی

را ٣خواهند یادگیري پایتون را آغاز کنند بایستی پایتون به این معنی که اشخاصی که می
باشد .می٣یاد بگیریند و آینده پایتون نسخه 

اکنون به صورت گسترده استفاده هم٢هرچند بایستی اشاره کرد که پایتون نسخه 
درصد مشابه یکدیگر هستند . پس با یادگیري زبان ٩٠دو نسخه شود و در کل  این می

را هم یاد خواهید گرفت . اگر بخواهیم از دید دیگر ٢درصد پایتون ٩٠شما ٣پایتون 
شوند چرا که نوشته می٢هاي نفوذ و شبکه با پایتون نگاه کنیم اکنون اکثر برنامه

اند ولی بازهم براي شروع کار توصیه هنوز خیلی گسترش نیافته ٣هاي پایتون کتابخانه
باشد .بر یادگیري جدیدترین منبع می

فرض به صورت پیش٢و ٣کنید ، پایتون اگر از سیستم عامل لینوکس ابونتو استفاده می
براي شما نصب شده است . به منظور استفاده کافی است خط فرمان را باز کنید . براي 

را مشابه تصویر زیر python، کافی است دستور ٢دسترسی به جدیدترین نسخه پایتون
درون خط فرمان وارد کنید :
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در سیستم عامل اوبنتو کافی است در خط فرمان ٣براي دسترسی به پایتون نسخه 
را وارد کنید :python3دستور 

ه خواهید در سیستم عامل لینوکس کار کنید کافی است به آدرس زیر رفته و بستاگر می
را دریافت و بر روي سیستم عامل خود نصب کنید :٣مناسب براي کار نصب پایتون 

توانید به رابط هاي پایتون درستی پیدا کنید که در درس پس از نصب از استارت می
دهیم .بعدي توضیح می
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به منظور IDLEاستفاده از پایتون شل و 
نوشتن اولین برنامه خود 

خواهیم نوشت . این برنامه پس از نصب IDLEود را با استفاده از از ما اولین برنامه خ
شود . به منظور فرض نصب و آماده استفاده میبسته نصبی در ویندوز به صورت پیش

در اوبونتو کافی است دستور زیر را درون خط فرمان لینوکس وارد کنید :IDLEنصب 

sudo apt-get install idle3
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را باز کنید تا دستورات خود را وارد کنیم .IDLE3پس از نصب 

دهد که از یک محیط تعاملی براي وارد کردن دستورات پایتون شل به شما اجازه می
درون خط فرمان python3توانید با وارد کردن دستور پایتون استفاده کنید . هرچند می

حیط تعاملی به چه نیز به چنین محیط مشابهی در خط فرمان دسترسی پیدا کنید . م
کنیم . معناست ؟ یعنی اینکه شما دستورات را یک خط یک خط در خط فرمان وارد می

کند و نتیجه دلخواه را باز می ماند و سپس آن را اجرا میشل منتظر دستور از کاربر می
نشیند .گرداند و منتظر دستور بعدي می

شوند ، خطوطی آغاز می<<<با دستورات زیر را در خط فرمان وارد کنید . خطوطی که
ها وارد کنید .هستند که شما بایستی دستورات را درون آن
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٣و ٢دهید تا مقادیر کنید ، دستوري را به شل میرا وارد می3+2وقتی که شما دستور 

کنید از را وارد می3<2را با هم جمع کند و پاسخ را به کاربر برگرداند . وقتی که دستور 
تر از دو هست یا خیر و پاسخ را به صورت بولین بزرگ٣پرسید که آیا مقدار یشل م

True باز می گرداند . در نهایت   دستورprint موجب چاپ پیامHello iran در
شود .کنسول می

باشد ، بویژه براي شل پایتون یک ابزار بسیار مناسب براي تست دستورات پایتون می
مه نویسی بسیار مناسب است . هرچند اگر شما از شل خارج شوید شروع یادگیري برنا

شوند . براي نوشتن یک برنامه همه دستوراتی که تا اینجاي کار وارد کردید پاك می
واقعی بایستی فایل خود را درون یک ادیتور وارد کرده و درون یک فایل متنی با پسوند 

pyون می نامند .. ذخیره کنید . این فایل را یک اسکریپت پایت
کلیک کنید . new fileبر روي Fileبراي ایجاد یک فایل جدید درون پایتون شل از منو 

شود یک پنجره جدید باز شود . دستور زیر را درون آن وارد کنید و این کار موجب می
را انتخاب کنید و فایل را بر روي دیسک با نام دلخواه ذخیره saveسپس از منو فایل 

کنید :
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#Prints the words “Hello Iran”
print (“Hello Iran”)

شود و خط بعدي آغاز می#در کد باال خط اول فقط یک کامنت است چرا که با عالمت 
کند .را در خروجی چاپ میHello iranجمله 

. ذخیره کردید به منظور اجراي آن کافی است تا از منو pyپس از آنکه فایل را با فرمت 
Run گزینهRun Module را انتخاب کنید تا برنامه شما اجرا شود . یا اینکه کلیدF5

را در خروجی Hello Iranشود که جمله را براي اجرا فشار دهید . نتیجه این می
کنید . خوب اکنون که یاد گرفتید یک برنامه ساده درون پایتون ایجاد کنید مشاهده می

کنیم .هم آغاز میآموزش کدنویسی در پایتون را با 
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فصل سه
دنیاي متغیرها 

و عملگرها
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متغیرها چه هستند ؟
هاي مورد نیاز در برنامه خود براي دستکاري اختصاص متغیرها اسامی هستند که به داده

خواهد سن یک کاربر را ذخیره کند . به دهید . براي مثال فرض کنید که برنامه ما میمی
ذخیره کنیم و به صورت زیر متغیر userAgeانیم این داده را با نام تواین منظور ما می
را تعریف کنیم :

userAge = 0

را تعریف نمودید ، برنامه شما بخشی از فضاي حافظه userAgeپس از آنکه متغیر 
توانید به این گیرد . سپس شما میکامپیوتر شما را به منظور ذخیره این داده در نظر می

شاره به نام آن ، دسترسی پیدا کنید یا آن را تغییر دهید . هر زمان که شما یک داده با ا
کنید ، بایستی به آن یک مقدار اولیه بدهید . در این مثال ما به آن متغیر جدید ایجاد می

توانیم در برنامه خود تغییر دهیم . مقدار عدد صفر را دارد . ما همیشه این مقدار را  می
یم چندین متغیر را به صورت یکدفعه تعریف کنیم . به این منظور به توانهمچنین می

کنیم :سادگی از ساختار نوشتاري زیر استفاده می

userAge , userName = 30 , 'Peter'

باشد .این نوع تعریف و مقدار دهی معادل تعریف و مقدار دهی به صورت زیر می

UserAge = 30
userName = 'Peter'

مثال باال یک کار را به دو شیوه متفاوت انجام دادیم و آن تعریف دو متغیر در دو 
userAge وuserName و مقدار رشته اي ٣٠بود و به ترتیب مقدار دهی عدد

Peterبه آن دو
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نام گذاري یک متغیر در پایتون
شد . ) ، اعداد و آندرالین باA-Zو a-zتواند حروف (نام یک متغیر در پایتون فقط می

توان متغیرهایی با نام توان یک عدد گذاشت . مثالً میهرچند حرف اول متغیرها را نمی
توان متغیري ایجاد کرد ولی نمیuserName2یا userName،user_nameهاي  
ساخت .2userNameبا نام 

م ها را به عنوان ناتوانید آنبه عالوه برخی کلمات رزور شده وجود دارند که شما نمی
ها قبالً معناي مشخصی در زبان پایتون متغیر استفاده کنید . چرا ؟ به این دلیل که آن

هستند .…و print،input،if،whileدارند . این کلمات رزرو شده شامل 
هاي بعدي توضیح خواهیم داد .ها در درسدرباره هر کدام از آن

برنامه نویسی پایتون نسبت به حروف و بزرگ نکته آخر و مهم اینکه نام متغیرها در زبان 
یکی نیستند .userNameو usernameو کوچک حساس است . مثالً 

شوند چرا که داراي حروف بزرگ و ها دو متغیر جداگانه در زبان پایتون محسوب میاین
و camelCaseتوانید از استایل کوچک متفاوتی هستند . در نام گذاري متغیرها شما می

باشند .آندرالین نیز استفاده کنیم که اختیاري مییا 
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عالمت واگذاري
معنی متفاوتی از آنچه که ما userAge = 0به یاد داشته باشید که عالمت = در عبارت 

Assignmentدر ریاضیات یادگرفتیم دارد . در برنامه نویسی عالمت = مساوي با نام 

این معنی که ما داریم مقداري را در سمت راست شود . به به معنی واگذاري شناخته می
userAgeدهیم . یک راه خوب براي درك این عبارت عالمت = به متغیر اختصاص می

-> userAgeاین است که آن را مشابه عبارت 0 = در نظر بگیریم . در برنامه نویسی 0
ریاضیات این دو معانی کامالً متفاوتی دارند در حالی که درy = xو x = yدو عبارت 

کنم که برابرند . به همین دلیل است که من همیشه به استادان ریاضی عرض می
;ریاضیات هیچ کاربردي در برنامه نویسی ندارد (

گیج شدید ؟ یک مثال راهگشاست .
کد زیر را درون ادیتور وارد کنید و آن را ذخیره کنید :

x = 5
y = 10
x = y
print (“x = “, x)
print (“y = “, y)

. ذخیره کرده و آن را اجرا کنید . شما بایستی خروجی زیر را pyاکنون برنامه را با فرمت 
دریافت کنید .

خروجی بدست آمده به صورت زیر خواهد بود :
x = 10
y = 10

باشد (که در خط اول تعیین شده است) ، خط می۵داراي یک مقدار اولیه xهرچند که 
قرار دهد .yرا برابر xدهد . نه اینکه نسبت میxرا به yر مقداx = yسوم 
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١٠هم xباشد پس مقدار میy١٠ریزد . چون مقدار میxرا درون متغیر yبلکه مقدار 

شود . حاال عبارت زیر چطور ؟می

x = 5
y = 10
y = x
print (“x = “, x)
print (“y = “, y)

واقع این بار به جاي را عوض کردیم . درyو xي تفاوت چیست ؟ فقط در خط سوم جا
را داشته باشند ، مقدار 10بریزد و هر دو مقدار xدرون ١٠یعنی yاینکه مقدار متغیر 

را خواهند داشت .۵ریزد و هر دو مقدار میyدرون متغیر 5یعنی xمتغیر 
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عملگرهاي اصلی
توانیم عملگرهاي محاسباتی را بر یک مقدار اولیه ما میعالوه بر واگذاري یک متغیر به

, * , / , // , % و ** -روي متغیر ها انجام دهیم . عملگرهاي اصلی در پایتون شامل + , 
مانده و باشند که به ترتیب معادل جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، تقسیم کف ، باقیمی

موارد زیر را y=2و x=5. فرض کنید که باشند . به مثال هاي زیر دقت کنید توان می
بررسی کنید :

x + y = 7 جمع
x - y = 3 تفریق
x * y = 10 ضرب
x / y = 2.5 تقسیم
x // y = 2 تقسیم کف (پاسخ را به پایین رند می کند)
x % y =1 5باقی مانده تقسیم ) را به شما می دهد١را  یعنی عدد ٢بر  )

x**y = 25 توان
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دیگر عملگرهاي واگذاري
هاي برنامه نویسی) در کنار عملگر = دیگر عملگرهاي واگذاري در پایتون (و دیگر زبان

باشند .و =* می-وجود دارند . این عملگرها شبیه =+ و =
را داریم . اگر که بخواهیم به صورت ١٠با یک متغیر اولیه xفرض کنید که متغیر 
x = x + 2توانیم بنویسیم ، تایی می٢افزایش باال ببریم مثالً

xکند و سپس جواب را به مقدار این برنامه ابتدا عبارت را در سمت راست ارزیابی می

xرا به متغیر ١٢کند . پس در نهایت عبارت باال مقدار در سمت چپ  واگذار می

دهد .می
کرد و معنی را همان عملکه دقیقاx += 2ًتوانیم بنویسیم حال به جاي عبارت باال می

واقع عالمت =+ یک عملگر کوتاه نویسی است که از ترکیب نشانه واگذاري با دارد . در
آید . به صورت مشابه این شیوه خالصه نویسی براي دیگر عملگرها عملگر جمع پدید می

نیز وجود دارند . …مثل تفریق و 
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فصل چهار
انواع داده اي

در پایتون
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ايانواع داده
اي در پایتون را یادگرفتیم . در ادامه ابتدا به توضیح انواع خوب متغیرها و انواع داده

ها . سپس پردازیم . به ویژه اینتجرها ، فلوت ها و رشتهاي در پایتون میداده
را بررسی کرده و سه نوع داده پیشرفته را در پایتون بررسی Type Castingمفاهیم

و دیکشنريlist،tupleیم یعنی کنمی

Integersاینتجرها 
…و 7-, -4, 0, 2, 5, 7باشند مثل اعدادي بدون بخش اعشاري می

به منظور اعالن یک عدد اینتجر در پایتون به سادگی نام متغیر را برابر مقدار عددي قرار 
دهیم مثل :

userAge = 20 , mobileNumber = 09121111111

Floatت فلو
0.0232و 1.234فلوت ها اشاره به اعدادي دارند که داراي بخش اعشاري هستند مثل 

2.12و 

کنیم :به منظور اعالن یک عدد فلوت در پایتون به صورت مثال زیر عمل می

userHeight = 1.82 , userWeight = 67.2
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Stringرشته 
الن یک مقدار رشته بایستی مقدار را کند . براي اعرشته یا استرینگ به متن اشاره می

درون تک کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار دهیم :
variableName = '' مقدار اولیه ''

variableName = ' مقدار اولیه '

مثال
userName = 'Emily' , Family = 'Van Camp' , userAge = '28'

را اختصاص emilyکاربري مقدار در مثال باال سه متغیر را تعریف کردیم . ابتدا به نام
تعیین کردیم . ٢٨و در آخر متغیر سن را Van Campداده و سپس به نام خانوادگی 

را درون کوتیشن قرار دادیم اکنون ٢٨نکته اینکه چون مقدار عددي سن یعنی عدد 
باشد . در مقابل اگر که نوشته بودید یک مقدار رشته اي میuserAgeمقدار متغیر 

userAge = 30 (بدون کوتیشن) مقدار متغیرuserAge. اینتجر بود
توانیم چندین زیر رشته را با استفاده از عالمت + به هم الحاق کنیم . براي مثال :ما می

'' Emily '' + '' VanCamp ''

دهد .را به شما می''Emily VanCamp''این عبارت معادل مقدار 

http://netamooz.net/


رشته ايتوابع درون ساخت 
باشد . تابع به ها میپایتون شامل تعدادي تابع درون ساخت به منظور دستکاري رشته

دهند . معنی بلوکی از کدهاي قابل استفاده مجدد است که وظایف خاصی را انجام می

جلوتر درباره توابع بیشتر صحبت خواهیم کرد . مثالی از یک تابع موجود در پایتون ، تابع 
()upperباشد .  این تابع به منظور بزرگ کردن همه حروف یک رشته خاص به کار می

را داشته باشید با استفاده از این تابع به صورت Emilyرود . براي مثال اگر رشته می
زیر :

'Emily'.upper()

را خواهیم داشت .EMILYخروجی 
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فرمت دهی رشته ها با عملگر %
استفاده از عملگر % فرمت دهی کرد . این عملگر به شما کنترل توان با ها را میرشته

دهد . سینتکس استفاده شما براي بیشتري بر روي نحوه نمایش و ذخیره سازي رشته می
باشد :این عملگر به صورت زیر می

'' String to Format '' %      ( شوندم جدا میشوند و با کاما از همقادیر یا متغیرهایی که درون رشته درج می )

خواهیم فرمت دهی کنیم که این سینتکس سه بخش دارد . بخش اول رشته اي که می
دهیم . بخش سوم درون گیرد . سپس عالمت درصد % را قرار میدرون کوتیشن قرار می

دهیم . کد خواهیم درون رشته درج کنیم را قرار میپرانتز مقادیر یا متغیرهایی که می
وارد کنید و اجرا کنید :IDLEزیر را درون 

brand = 'Apple'
exchangeRate = 1.234234245
message = 'The price of this %s laptop is %d
USD and exchage rate is %4.2f USD to 1 EUR'
%(brand, 1299, exchangeRate)
print (message)
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The price of this %s laptop is %d USD and exchageدر مثال باال رشته  

rate is %4.2f USD to 1 EUR که درون کوتیشن قرار دارد ، رشته اي است که
به %4.2fو %dو %sخواهیم آن را فرمت دهی کنیم . ما از فرمت دهنده هاي می

عنوان جایگاه هاي خود درون متن استفاده کرده . سپس عالمت درصد را آورده و مقادیر 
را exchangeRateو متغیر 1299و مقدار brandرانتز را یعنی متغیرموجود درون پ

دهیم .به ترتیب درون جایگاه ها قرار می

شود :اگر خروجی بگیریم مقدار زیر حاصل می

. Appleشود در اینجا مثالً به منظور ارایه یک رشته استفاده می%sفرمت دهنده 
. اگر 1299باشد در اینجا دار عددي اینتجر میارایه کننده یک مق%dفرمت دهنده 

توانیم یک شماره بین عالمت % و بخواهیم قبل از مقدار عددي  فاصله اضافه کنیم ، می
وارد کنیم که نشان دهنده طول رشته مورد نظر است .dحرف 
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براي نمونه :

''%5d'' %(123)

اي آن را خواهد داد . یعنی طول کاراکتر به همراه دو فاصله در ابتد''123''به ما مقدار 
فاصله در ابتدا ایجاد ٢رو دادیم . پس ۵باشد و ما بهش عدد مقدار سه می123ما یعنی 

کند .می

رود . در به منظور فرمت دهی فلوت ها (اعداد اعشاري) به کار می%fفرمت دهنده 
اشاره به دو جایگاه ٢ه و عدد اشاره به طول کل رشت۴را داریم که عدد %4.2fاینجا ما 

کاراکتر که دو رقم آن اعشاري است . اگر ۴اعشاري دارد . یعنی طول کل رشته ما 
استفاده کنیم که در %7.2fتوانیم به صورت بخواهیم قبل از عدد فاصله اضافه کنیم می

شود .این حالت سه فاصله به کل طول رشته در ابتداي آن اضافه می
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Formatمت دهی رشته ها با تابع فر
ها ، پایتون متد دیگري براي فرمت براي فرمت دهی رشته٪عالوه بر استفاده از عملگر 

باشد :دهد که سینتکس آن به صورت زیر میها را به ارایه میدهی رشته

''string to be formatted''.format

( شونداما جدا میمقادیر یا متغیرهایی براي درج در رشته که با ک )

%dیا %fیا %sکنیم دیگر از نگهدارنده هاي استفاده میformatوقتی که متد 
کنیم :کنیم . در عوض از آکوالد به صورت زیر استفاده میاستفاده نمی

message = 'The price of this {0:s} laptop is
{1:d} USD and the exchange rate is {2:4.2f}
USD to 1 EUR'.format('Apple', 1299,
1.235235245)

درون آکوالد  ابتدا جایگاه پارامتر مورد استفاده را می نویسیم سپس دو نقطه . پس از دو 
اي قرار داد .کنیم . درون آکوالد نبایستی فاصلهنقطه فرمت دهنده را وارد می

واقع سه در) را می نویسیم ،Apple', 1299, 1.235235245'وقتی که عبارت (
هایی هستند که متد به منظور دهیم .پارامترها دادهپاس میformatپارامتر را به تابع 

باشد ، می0داراي داراي موقعیت Appleها نیاز دارد . پارامتر انجام وظایفش به آن
باشد . می2داراي موقعیت 1.235235245و پارامتر 1داراي موقعیت ١٢٩٩پارامتر 

شوند .از ایندکس صفر شروع میموقعیت ها
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٠خواهیم که این پارامتر را با موقعیت پارامتري } از مفسر میs:0وقتی که می نویسیم {

باشد چون مقدار ما میsکه یک مقدار رشته اي است جایگزین کنیم (فرمت دهنده ما 
رشته اي است).

که یک مقدار عددي ١}  به پارامتر موجود در موقعیتd:1وقتی که ما می نویسیم {
کنیم . می باشد) اشاره میdاست (فرمت دهنده ما هم 

که مقداري اعشاري است ٢} را می نویسیم . به پارامتر موقعیت 2:4.2fوقتی عبارت {
رشته فرمت دهی کنیم ۴خواهیم که با دو جایگاه اعشاري و طول کل کنیم و میاشاره می

نیم خروجی به صورت زیر خواهد بود :را چاپ کmessageاگر که مقدار 

The price of this Apple laptop is 1299 USD
and the exchange rate is 1.24 USD to 1 EUR

خواهید جایگذاري کنید خواهیم رشته را فرمت دهی کنید و فقط مینکته : اگر که نمی
توانید به صورت زیر بنویسیم :می

message = 'The price of this {} laptop is {}
USD and the exchange rate is {} USD to 1
EUR'.format('Apple', 1299, 1.234234245)

در این حالت نیازي به قرار دادن موقعیت پارامتر ها نداریم و مفسر پایتون به صورت 
خودکار به ترتیب  پارامترها را جایگذاري خواهد کرد .
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کننده باشد . در حقیقت فرمت دهی دي ها ممکن است گیجبراي مبتformatمتد ()
تواند بیش از این پیچیده باشند ولی آنچه در اینجا گفتیم در اکثر موارد و ها میرشته

برنامه زیر را formatبیشتر اهداف کارساز خواهد بود . براي درك بهتر از متد ()
امتحان کنید :

message1 = '{0} is easier than
{1}'.format('Python', 'Java')
message2 = '{1} is easier than
{0}'.format('Python', 'Java')
message3 = '{:10.2f} and
{:d}'.format(1.234234234, 12)
message4 = '{}'.format(1.234234234)

print (message1)
#You will get 'Python is easier tha Java'

print (message2)
#You will get 'Java is easier Python'

print (message3)
#You will get '       1.23 and 12'
#You dont need to indicate the positions of
the parameters.

print (message4)
#You will get '1.234234234. no formatting is
done.'
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خروجی به صورت زیر خواهد بود :
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تایپ کستینگ
اي را به نوعی دیگر تبدیل هاي خود ، نیاز داریم تا یک نوع دادهبرخی مواقع در برنامه

Typeکنیم . مثالً تبدیل یک عدد اینتجر به یک رشته . این کار را تایپ کستینگ 

Castingاي می نامند . یا تبدیل نوع داده
دهند . این ساخت براي پایتون وجود دارد که این کار را براي ما انجام میسه تابع درون

باشند :توابع به شرح زیر می
int ()

float ()
str ()

یا یک مقدار رشته اي مناسب را گرفته و آن را به floatدر پایتون یک مقدار intتابع 
فلوت به اینتجر به صورت زیر کند . مثالً براي تبدیل یک مقدار مقدار اینتجر تبدیل می

کنیم :عمل می
int (5.712987)

۵شود عدد که نتیجه آن می

توانیم به صورت زیر عمل کنیم :براي تبدیل یک مقدار رشته اي به یک مقدار اینتجر می
int ("4")

به صورت عدد (نه رشته اي)۴شود عدد و نتیجه می

int (''4.22321'')ویا int (''Hello'')بنویسیم توانیم مثال باال رو دیدید ولی ما نمی

کنیم چرا که بایستی مقدار رشته مناسب به ورودي بدهیم . در دو حالت خطا دریافت می
 .
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در عوض یک مقدار اینتجر یا مقدار رشته اي مناسب را از ورودي گرفته و آن floatتابع 
float (''2'')و یا float (2)نویسیم کند . براي نمونه اگر برا به مقدار فلوت تبدیل می

خروجی float (''2.09109'')باشد . اگر که بنویسیم می2.0که نتیجه دریافت خروجی 
باشد و دیگر رشته اي نیست .که یک مقدار اعشاري (فلوت) می2.09109شود می

دهد . میدر دو سمت مقدار اینتجر یا فلوت را گرفته و خروجی رشته اي به ما strتابع 
''2.1''شود مقدار خروجی میstr (2.1)براي مثال اگر بنویسیم 

تر آن اي ابتدایی در پایتون را آموختید به انواع پیشرفتهاکنون که شما سه نوع داده
هاي بعدي با ما همراه شوید .خواهیم پرداخت . در درس
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اي لیستنوع داده
اي اشاره دارد که به صورت عادي به هم مرتبط اند . به جاي دادهاي لیست به مجموعه

ها در یک لیست ذخیره توانیم آنها به عنوان متغیرهاي جداگانه ما میذخیره این داده
کاربر را ذخیره کند . به جاي ۵کنیم . براي نمونه فرض کنید برنامه ما نیاز دارد که سن 

ها توانیم آنمیuserAge5تا userAge1نام هاي ها در پنج متغیر باذخیره سازي آن
را در قالب یک لیست ذخیره کنیم .

کنیم :به منظور اعالن یک لیست از ساختار دستوري زیر استفاده می

listName = [initial values]

کنیم به یاد داشته باشید که به منظور اعالن یک لیست در پایتون از براکت [] استفاده می
کنیم .مچنین مقادیر لیست را با عالمت کاما , از هم جدا می. ه

مثال :
userAge = [21, 22, 23, 24, 25]

اي اعالن کنیم . به این توانیم یک لیست را بدون تعیین هیچ مقدار اولیهما همچنین می
منظور به سادگی می نویسیم :

listName = []

اي داریم . به منظور اضافه کردن یین شدهاکنون یک لیست خالی بدون هیچ مقدار تع
استفاده کنیم که در زیر توضیح خواهیم داد . appendمقادیر به لیست بایستی از تابع 

مقادیر تکی درون لیست توسط مقادیر ایندکس قابل دسترسی هستند . دقت کنید که 
هاي ثر زبانکه این شیوه در اک١شود نه از مقدار ایندکس ها از مقدار صفر آغاز می
Javaو یا Cبرنامه نویسی رایج است مثل زبان 
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باشد و الی آخر . مثالً :می١از آنجایی که اولین مقدار ایندکس صفر است مقدار دوم 

userAge [0] = 21
userAge [1] = 22

توانید مقادیر یک لیست را از آخر فراخوانی کنید . آخرین آیتم به صورت جایگزین شما می
را دارد . چگونه ؟ به -2و دومین آیتم از آخر ایندکس -1ود در لیست ما ایندکس موج

صورت زیر:

userAge [-1] = 25
userAge [-2] = 24

توانید یک لیست یا بخشی از آن را به یک متغیر اختصاص دهید . اگر که بنویسید شما می

userAge2 = userAge
شود :میuserAge2متغیر 

userAge = [21, 22, 23, 24, 25]

اگر که شما بنویسید : 

userAge3 = userAge [2:4]

برداشته و به userAgeاز لیست ۴-١را تا ایندکس ٢شما آیتم هاي داراي ایندکس 
userAge3شود :که می٣تا ٢دهیم . یعنی از ایندکس اختصاص می

userAge3 = [23, 24]
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یا برش می نامند . اگر از شیوه عالمت گذاري sliceا ر2:4این نوع عالمت گذاري 
برش در پایتون استفاده کنیم ، آیتم در ایندکس آغازین همیشه در لیست ما شامل 

شود . به همین دلیل است که نتیجه شود ولی آیتم آخرین همیشه از لیست حذف میمی
شود :به صورت زیر می2:4

userAge3 = [23, 24]

زیر :نه به صورت 

user Age3 = [23, 24, 25]

باشد . اگر که بنویسیم :میStepperداراي عدد سومی با نام sliceنشانه گذاري 

userAge4 = userAge[1:5:2]

دهد این است که هر زیر لیست شامل هر شماره دومی در اینجا کاري که استپر انجام می
باشد نتیجه می٢ا براي ما چونکه استپر عدد دهد . در اینجبه ما می۴تا ١را از ایندکس 

شود :می
userAge4 = [22, 24]

) می باشد . مقدار Defaultsفرض (عالوه براین نشانه گذاري اسالیس داراي مقادیر پیش
فرض براي عدد دوم اندازه برش باشد و مقدار پیشفرض براي اولین عدد صفر میپیش

ل زیر توجه کنید واضح بیان شده است :  باشد ! به مثاداده شده لیست می

userAge [  :4 ]
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فرض یعنی صفر در نظر گرفته در مثال باال عدد اول آورده نشده و به جاي آن مقدار پیش
دهد . را به شما می۴-١شود یعنی اینکه  از ایندکس صفر تا ایندکس می

مثال دوم :
userAge[1:  ]

نشده است در نتیجه اندازه برش داده شده لیست در نظر در مثال باال عدم دوم آورده 
userAge۵باشد . (چرا که اندازه می۵-١شود . اندازه اسالیس لیست گرفته می

١یعنی ۵-١تا ایندکس ١باشد و داراي پنج آیتم می باشد) . پس مثال باال از ایندکس می

دهد .را به ما می۴تا 
در یک لیست می نویسیم :براي ویرایش و تغییر ایتم ها 

listName [ خواهیم تغییر دهیمایندکس آیتم هایی که می ] = مقدار جدید

براي نمونه اگر بخواهیم که آیتم دوم را ویرایش کنیم به سادگی می نویسیم :

userAge [1] = 5

کند :که در نتیجه عبارت باال لیست شما به صورت زیر تغییر پیدا می

userAge = [21, 5, 23, 24, 25]

کنیم . براي مثال اگر استفاده میappendبراي اضافه کردن آیتم ها به لیست از تابع 
بنویسیم :

userAge.append(99)

اید . اکنون لیست شما به را به پایان لیست اضافه کرده٩٩شما در حقیقت مقدار 
صورت زیر تغییر یافته است :
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userAge = [21, 5, 23, 24, 25, 99]

کنیم :براي حذف یک آیتم از لیست از ساختار دستوري زیر استفاده می

del listName[ خواهیم از لیست حذف کنیمایندکس آیتم هایی که می ]

براي مثال اگر بنویسیم :
del userAge[2]

حذف می شود )٢لیست به صورت زیر تغییر خواهد کرد (مقدار سومی با ایندکس 

userAge = [21, 5, 24, 25, 99]

براي اینکه در مبحث لیست ها خبره شوید برنامه زیر را اجرا کنید و به خروجی ها و 
نتایج بدست آمده دقت کنید :

#declaring the list, list elements can be of
different data types
myList = [1, 2, 3, 4, 5, “Hello”]
#print the entire list.
print(myList)
#You’ll get [1, 2, 3, 4, 5, “Hello”]
#print the third item (recall: Index starts
from zero).
print(myList[2])

#You’ll get 3
#print the last item.
print(myList[-1])
#You’ll get “Hello”
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#assign myList (from index 1 to 4) to
myList2 and print myList2
myList2 = myList[1:5]
print (myList2)
#You’ll get [2, 3, 4, 5]
#modify the second item in myList and print
the updated list
myList[1] = 20
print(myList)
#You’ll get [1, 20, 3, 4, 5, 'Hello']

#append a new item to myList and print the
updated list
myList.append(“How are you”)
print(myList)
#You’ll get [1, 20, 3, 4, 5, 'Hello', 'How
are you']
#remove the sixth item from myList and print
the updated list
del myList[5]
print(myList)
#You’ll get [1, 20, 3, 4, 5, 'How are you']
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اي تاپلنوع داده
Tuplesها را توانید مقادیر آنباشند با این تفاوت که شما نمیدرست شبیه لیست ها می

کنید ، تا آخر برنامه ثابت باقی ویرایش کنید . مقادیر اولیه که براي تاپل ها تعیین می
اسامی مانند و قابل تغییر نیستند . کجا مفید هستند ؟ براي مثال براي ذخیره سازي می

ماه هاي سال درون برنامه مفید هستند . 
براي اعالن یک تاپل ، از ساختار دستوري زیر استفاده کنید :

tupleName = (initial values)

دقت کنید که این بار به جاي براکت از پرانتز براي اعالن تاپل استفاده کردیم . چندین 
کنیم . به عنوان مثال :مقدار را هم مثل قبل با کاما ، از هم جدا می

Example:
monthsOfYear = (“Jan”, “Feb”, “Mar”, “Apr”,
“May”, “Jun”, “Jul”, “Aug”,“Sep”, “Oct”,
“Nov”, “Dec”)

کنیم . مثالً :درست شبیه لیست به مقادیر تکی را از طریق ایندکس ها دسترسی پیدا می

monthsOfYear[0] و monthsOfYear[-1]

دهد .را به ما می''Dec''و ''Jan''ثال باال به ترتیب از چپ مقادیر م
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اي دیکشنرينوع داده
باشد . براي نمونه اگر که ما هاي به هم مرتبط میاي از جفت دادهدیکشنري مجموعه

اي توانیم از نوع دادهکاربر را ذخیره سازي کنیم ، می۵بخواهیم نام کاربري و سن 
اده کنیم.دیکشنري استف

کنیم :به منظور اعالن یک دیکشنري از ساختار دستوري زیر استفاده می

dictionaryName = {dictionary key : data}

در ساختار باال نام دیکشنري را در سمت چپ تعیین کرده و در سمت راست کلید 
شید که کلید کنیم . توجه داشته بادیکشنري و داده مورد نظر را درون آکوالد تعریف می

توانید یک دیکشنري به ها بایستی (درون یک دیکشنري) یگانه باشند . مثالً شما نمی
صورت زیر تعریف کنید :

myDictionary = {''Peter'' : 38, ''Jhon'' :
51, ''Peter'' : 13}

دو بار به عنوان کلید درون یک دیکشنري استفاده شده Peterچرا ؟ به این دلیل که 
کنیم . . دقت داشته باشید که براي اعالن دیکشنري از عالمت آکوالد استفاده میاست 

کنیم . براي مثال :همچنین چندین جفت را با استفاده از کاما از هم جدا می

userNameAndAge = {''Emily'' : 28, ''Amanda''
: 26, Jack = 34, David = ''Not Available''}

اعالن کنید . براي اعالن dictد یک دیکشنري را با استفاده از متد توانیهمچنین شما می
کنیم :به صورت زیر عمل میdictدیکشنري باال با استفاده از متد 
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userNameAndAge = dict( Emily : 28, Amanda :
26, Jack = 34, David = ''Not Available''}

کنیم ، به جاي آکوالد از استفاده میبه منظور اعالن دیکشنريdictزمانی که از متد 
عالمت پرانتز استفاده کرده و نیازي به قراردادن کلیدهاي دیکشنري درون کوتیشن نمی 

باشد .
کنیم . براي مثال براي دسترسی یک آیتم درون دیکشنري از کلید دیکشنري استفاده می

براي دسترسی به سن امیلی می نویسیم :

userNameAndAge [''Emily'']

سال٢٨شود که نتیجه آن می

کنیم :براي ویرایش آیتم ها درون یک دیکشنري از ساختار دستوري زیر استفاده می

dictionaryName [dictionary key of item to be
modified]

کنیم :براي مثال به منظور ویرایش سن امیلی به صورت زیر عمل می

userNameAndAge[''Emiy''] = 25

کند :اکنون دیکشنري ما به صورت زیر تغییر می

userNameAndAge = {''Emily'' : 25, ''Amanda''
: 26, Jack = 34, David = ''Not Available''}
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اي تعریف کنیم . به توانیم یک دیکشنري را بدون تعیین هیچ مقدار اولیههمچنین ما می
م :این منظور به سادگی به صورت زیر عمل کنی

dictionaryName = { }

در این حالت یک دیکشنري بدون هیچ آیتمی داریم .
کنیم :به منظور اضافه کردن آیتم ها به یک دیکشنري از ساختار دستوري زیر استفاده می

dictionaryName [dictionary key] = data

کنیم به صورت براي مثال اگر بخواهیم مشخصات ویکتوریا را به دیکشنري خود اضافه
زیر عمل کنیم :

userNameAndAge [''Victoria''] = 45

کند :در این وضعیت دیکشنري ما به صورت زیر تغییر می

userNameAndAge = {''Emily'' : 25, ''Amanda''
: 26, Jack = 34, David = ''Not Available'',
''Victoria'' = 45}

کنیم :شنري از ساختار دستوري زیر استفاده میبه منظور حذف آیتم ها از یک دیک

del dictionaryName [ dictionary key ]

کنیم :از دیکشنري به صورت زیر عمل میAmandaبراي نمونه به منظور حذف 

del userNameAndAge [''Amanda'']
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گردد :کند و آماندا حذف میاکنون دیکشنري ما به صورت زیر تغییر می

userNameAndAge = {''Emily'' : 25, Jack = 34,
David = ''Not Available'', ''Victoria'' =
45}

به منظور تمرین بیشتر در این زمینه برنامه زیر را اجرا و خروجی را بررسی کنید :

#declaring the dictionary, dictionary keys
and data can be of different data
types
myDict = {“One”:1.35, 2.5:”Two Point Five”,
3:”+”, 7.9:2}
#print the entire dictionary
print(myDict)
#You’ll get {2.5: 'Two Point Five', 3: '+',
'One': 1.35, 7.9: 2}
#Note that items in a dictionary are not
stored in the same order as the way
you declare them.
#print the item with key = “One”.
print(myDict[“One”])
#You’ll get 1.35
#print the item with key = 7.9.
print(myDict[7.9])
#You’ll get 2
#modify the item with key = 2.5 and print
the updated dictionary
myDict[2.5] = “Two and a Half”

print(myDict)
#You’ll get {2.5: 'Two and a Half', 3: '+',
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'One': 1.35, 7.9: 2}

#add a new item and print the updated
dictionary
myDict[“New item”] = “I’m new”
print(myDict)
#You’ll get {'New item': 'I’m new', 2.5:
'Two and a Half', 3: '+', 'One':
1.35, 7.9: 2}
#remove the item with key = “One” and print
the updated dictionary
del myDict[“One”]
print(myDict)
#You’ll get {'New item': 'I’m new', 2.5:
'Two and a Half', 3: '+', 7.9: 2}
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فصل پنج
تعاملی کردن 

برنامه خود در پایتون
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تعاملی کردن برنامه خودتان
تر ایجاد هاي کاربرديحال که مقدمات متغیرها را یاد گرفتیم زمان آن رسیده که برنامه

که قبالً ساختیم را استفاده کرده ولی hello worldکنیم . در این بخش همان برنامه 
را چاپ کنیم ، این بار Hello World. به جاي اینکه فقط پیام این بار به شکلی تعاملی 

کنیم که برنامه ما اسامی و سن افراد را نیز بداند . به این منظور برنامه ما کاري می
ها را در صفحه نمایش نشان دهد .بایستی قادر به دریافت اطالعات کاربر باشد و آن

و inputدهند . توابع را براي ما انجام میدو تابع درون ساخت وجود دارند که این کار 
print خوب به این منظور به سادگی برنامه را درون .IDLE. نوشته و اجرا کنیم

myName = input ("Lotfan name khod ra vared
konid : ")
myAge = input ("Lotfan Sen Khod ra ham vared
konid : ")
print (" Hello Netamooz , Man " , myName ,
"hastam va man", myAge , " sal sen daram. ")
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شود و کنید ، پس از اجراي برنامه ، ابتدا نام شما پرسیده میهمانطور که مالحظه می
کند .سپس سن شما و در نهایت هر دو را در قالب یک جمله چاپ می
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در پایتونinputتابع 
دو بار به منظور دریافت نام و سن کاربر براي نمایش در inputاز تابع در مثال قبلی ما 

برنامه استفاده کردیم .

MyName = input ('' Lotfan Name khod ra vared
konid: '')

پیامی است که در صفحه نمایش ''Lotfan Name khod ra vared konid''رشته 
دهد که چه چیزي را بایستی وارد کند . پس از شود و به کاربر توضیح مینشان داده می

وارد کرد ، این اطالعات به صورت رشته inputآنکه کاربر ورودي هاي خود را درون 
بعدي که از کاربر خواسته inputشوند . فیلد ذخیره میmyNameدرون متغیر 

ذخیره myAgeخواهد و آن را پس از دریافت درون متغیر شود سن وي را از او مییم
کند .می

تابع input اگر که بخواهید ٢پایتون تفاوت دارد . در پایتون ٣و ٢کمی در دو نسخه 
ورودي کاربر را به صورت رشته اي قبول کنید ، بایستی از تابع raw_input استفاده 
کنید .
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در پایتونprintابع ت
شود . این به منظور نشان دادن اطالعات کاربران در صفحه نمایش استفاده میprintتابع 

ها را با کاما از هم جدا کند و آنتابع هیچ یا چند عبارت را به عنوان پارامتر قبول می
کند .می

ها را تشخیص دهید آندهیم . سعی کنید میprintپارامتر را به تابع ۵در عبارت زیر ما 
:

print (''Hello World , Esme man hast'' ,
myName, '' va man '' , myAge, ''sal sen
daram.'')

باشند :این پارامترها به صورت زیر می

'Hello World , Esme man hast''
myName
'' va man ''
myAge
''sal sen daram.''

باشند .ر و سه رشته میاین پارامترها شامل دو متغی
کنیم از دابل کوتیشن استفاده کرده و زمان وارد کردن ها را وارد میزمانی که رشته

شود که مقادیر متغیرها متغیرها نیاز به قرار دادن کوتیشن نیست . نتیجه أن می
شود . شیوه اي دیگر براي چاپ کردن متغیرها جایگذاري شده و در خروجی چاپ می

هاي قبلی یادگرفتیم . براي نوشتن مثال باشد که در درسز فرمت دهنده % میاستفاده ا
کنیم :باال با فرمت دهنده % به صورت زیر عمل می
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print (''Hello World , Esme man hast %s va
man %s sal sen daram'' % (myName, myAge) )

به صورت زیر عمل formatهمچنین براي نوشتن همان عبارت با استفاده از متد 
کنیم :می

print (''Hello World , Esme man hast {} va
man {} sal sen daram''.format(myName, myAge)
)

پایتون تفاوت دارد . در ٢و ٣هم از دیگر توابعی است که در نسخه هاي printتابع 
یر نوشت (به جاي کاما از را بایستی بدون پرانتز و به صورت زprintتابع ٢پایتون نسخه 

کنیم .)بعالوه استفاده می

print ''Hello World , Esme man hast'' +
myName + '' va man '' + myAge + ''sal sen
daram''
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کوتیشن سه تایی
توانید از کاراکترهاي سه کوتیشن خواهید یک پیام طوالنی را نمایش دهید میاگر که می

کنید تا پیام را در چندین خط نمایش دهید . براي نمونه :استفاده

print (''' Hello World .
I am Mohammad Shariati Mehr and
I have 28 years old ''')

شود شود . این کار موجب میکه خروجی آن به صورت زیر در چند خط جداگانه چاپ می
.که خوانایی متن خود را افزایش دهید
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عبور از کاراکترها
برخی اوقات شاید الزم باشد که برخی کاراکترهاي چاپ نشدنی را مثل کاراکتر تب یا 

خط جدید را چاپ کنیم . در این شرایط نیاز دارید که از کاراکترهاي عبور مثل بک اسلش 
) استفاده کنیم .\(

بک tدر صورتی که قبل از \tت می نویسیم به این صورtabبراي نمونه براي چاپ یک 
کنیم شود . براي چاپ تب به صورت زیر عمل میچاپ میtاسلش نگذاریم خود کاراکتر 

:
print('Hello \t World')

باشد :دیگر موارد استفاده از کاراکتر بک اسلش به صورت زیر می
\n کندکه یک خط جدید را چاپ می
print ('Hello \n World')

خروجی آن
Hello
World

\\ کندخود کاراکتر بک اسلش را چاپ می
print ('\\')

خروجی آن
\
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\'' ایجاد نکندکند که با کوتیشن هاي دیگر تداخلیدابل کوتیشن را در شرایطی چاپ می
print (''I am 5'9\” tall'')

خروجی آن
I am 5'9'' tall

توانید قبل از آن عنوان یک کاراکتر ویژه تفسیر شود ، میبه\خواهیم کاراکتر اگر که نمی
r را اضافه کرده که به صورتrawخواهید نمایش داده شود . براي نمونه اگر نمیt\ به

عنوان یک کاراکتر تب تفسیر شود ، بایستی به صورت زیر بنویسید :

print (r 'Hello \t World')

خام چاپ rawبه صورت \tید یعنی کاراکتر آدر نتیجه آن خروجی زیر بدست می
شود :می

Hello \t World
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فصل شش
ایجاد انتخاب 

و تصمیم
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ایجاد انتخاب و تصمیم
کنیم تا برنامه خود را هوشمندانه تر کنیم و قابلیت تصمیم گیري و در این فصل تالش می

whileو if،forها را با استفاده از عبارات تانتخاب را به آن اضافه کنیم . این قابلی

ها را ابزارهاي کنترل جریان برنامه می نامند . این ابزارها جریان کنیم . اینایجاد می
کنند . برنامه را کنترل می

دهند که کنیم . این عبارات تشخیص میرا بررسی میtry , exceptبعالوه عبارات 
اتفاقی بایستی رخ دهد .هنگام بروز خطا در برنامه چه

http://netamooz.net/


عبارات شرطی
همه ابزارهاي کنترل جریان شامل یک عبارت شرطی براي سنجش هستند . در این حالت 

کرد متفاوتی خواهد داشت .برنامه شما در شرایط مختلف عمل
دن دو متغیر باشد . اگر که بخواهیم برابر بورایج ترین عبارت شرطی ، عبارت مقایسه می

== xکنیم . مثالً اگر بنویسیم را مقایسه کنیم ،  از عالمت == براي مقایسه استفاده می

yپرسید که آیا در حقیقت دارید از برنامه میx باy برابر است یا خیر . اگر که برابر
را بر می گرداند و اگر برابر نباشند Trueشود و عبارت خروجی باشند شرط برقرار می

خواهد بود . Falseشرط برقرار نشده و خروجی 
(مقایسه کوچکتر >دیگر عالمت هاي مقایسه عبارت اند از =! (مقایسه عدم برابري) ، 

(مقایسه <(مقایسه کوچکتر یا برابري) ، =>تر بودن) ، =(مقایسه بزرگ<بودن) ، 
تر یا برابري) .بزرگ

دهیم هایی را براي درك بهتر نشان میها مثالدر زیر لیستی از نحوه استفاده این عالمت 
:

عدم برابري
5 != 2

تر بودنبزرگ
5 > 2

کوچکتر بودن
2 < 5
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تر یا مساوي بودنبزرگ
5>=2
5>=5

کوچکتر یا مساوي بودن
2<=5
2<=2

) در شرط هاي not، نفی or، یا andعالوه بر عالمت هاي ذکر شده ، عملگرهاي (و 
هستند . ترکیبی مفید

باز می گرداند Trueفقط در صورتی که همه شرط ها برقرار باشند خروجی andعملگر 
خواهد بود . براي مثال :Falseدر غیر اینصورت خروجی 

5==5 and 2>1
را باز می گرداند چرا که هر دو شرط برقرار است .trueخروجی 

باز می گرداند .در غیر trueاشد تنها در صورتی که یکی از شرط ها برقرار بorعملگر 
باز می گرداند . براي مثال :falseاینصورت خروجی 

5>2 or 7>10 or 3==2

برقرار است .5<2باز می گرداند چرا که حداقل عبارت trueخروجی  
را باز می trueبرقرار نباشد ، خروجی notدر صورتی که شرط پس از notعملگر 

باز می گرداند . براي مثال :falseت خروجی گرداند . در غیراینصور

not 2>5

نیست ۵تر از بزرگ٢برقرار نیست و 2<5را باز می گرداند چرا که شرط trueخروجی 
.
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ifعبارت شرطی 

باشد . یکی از رایج ترین عبارات شرطی براي کنترل جریان برنامه میifعبارت شرطی 
تا وقتی برخی شرط ها بوجود آمد ، بر اساس شرط سازد این عبارت برنامه را قادر می

العمل مناسب را انجام دهد .ساختار دستوري مورد نظر و نتیجه بدست آمده عکس
باشد :به صورت زیر میifعبارت 

if برقرار شد١شرط شماره  :
do A
elif برقرار شد٢شرط شماره  :
do B
elif برقرار شد٣شرط شماره  :
do C
elif برقرار شد۴شماره شرط  :
do D
else:
do E

هاي باشد . در زبانباشد به معنی در غیر اینصورت میمیelse ifهمان elifعبارت 
یا جاوا ساختار آن به شکل دیگري است و پرانتز وجود دارد یا Cبرنامه نویسی دیگر مثل 

نیست . elseیا elifیا ifبراکت . در حالی که در پایتون نیازي به پرانتز یا براکت بعد از 
کند . به جاي آن براي شروع یا پایان عبارت شرطی از پایتون از براکت استفاده نمی

کند . تورفتگی استفاده می
) باشد ، به عنوان یک بالك کد در نظر Indentationهر چیزي که داراي تورفتگی (

شود . یشود که در صورت برقرار بودن شرط بالك کد اجرا مگرفته می
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شود از یک به منظور ایجاد تورفتگی هاي صحیح و عدم بروز خطا در کدنویسی توصیه می
استفاده کنید .IDLEادیتور مناسب پایتون مثل 

را باز کنید و کد زیر IDLEپیدا کنید ، ifبراي اینکه درك درستی از نحوه اجراي شرط 
را درون آن اجرا کنید :

userInput = input('Enter 1 or 2: ')
if userInput == "1":

print (" Hello World")
print ("How are you?")

elif userInput == "2":
print ("Python Rocks!")
print (" I Love Python")

else:
print (" You did not enter a valid

Number")
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را وارد کند . در صورتی که عدد ٢یا ١خواهد که یکی از اعداد برنامه ابتدا از کاربر می
دهد و در صورتی که عدد را وارد کند را وارد کند برنامه یک خروجی را نشان می١

دهد .خروجی متفاوت و در صورتی که عدد اشتباهی را وارد کند پیام خطایی را نشان می
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Inline Ifعبارت شرطی 

باشد و براي انجام میifتر از عبارت شرطی شکلی سادهinline ifشرطی عبارت
باشد به صورت زیر میinline Ifباشد . ساختار دستور تر بسیار مناسب میوظایف ساده

:

را انجام بده١وظیفه شماره  if شرط برقرار بود else را انجام بده١وظیفه شماره 

براي مثال :
num1 = 12 if myInt==10 else 13

١٠برابر myIntاختصاص داده اگر متغیر num1را به متغیر ١٢این عبارت عدد 

دهد . مثالی دیگر :اختصاص میnum1را به ١٣باشد در غیر اینصورت عدد 

print ('' This is task A'' if myInt == 10
else ''This is task B'')

را This is task Aباشد عبارت ١٠برابر myIntاین عبارت در صورتی که متغیر 
کند .را چاپ میThis is task Bکند و در غیراینصورت عبارت چاپ می
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forحلقه 

یک بالك کد را به صورت تکراري اجرا کرده تا اینکه شرط دیگر معتبر نباشد .forحلقه 

ایجاد حلقه از طریق عنصر یک تکرارشدنی 
گویند . مثل یک رشته یا یک که بتواند تکرار شود را تکرارشدنی میدر پایتون هرچیزي 

باشد :لیست یا یک تاپل . سینتکس ایجاد یک حلقه به صورت زیر می
for a in iterable:
print (a)

براي مثال
revenges = ['Emily' , 'David' , 'Jack' ,
'victoria']
for myRevenges in revenges :
print (  myRevenges )
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را تعریف کردیم و چهار عضو را درون آن قرار revengesدر مثال باال ابتدا لیستی با نام 
هر کدام از اعضا را به ترتیب از لیست forدادیم . سپس در خط بعد با استفاده از حلقه 

revenges بیرون کشیده و درون متغیرmyRevengesدهیم . مثالً اولین قرار می
بیرون کشیده و درون متغیر revengesرا از لیست emilyیعنی عضو 

myRevengesکنیم . ریخته در خط بعدي با استفاده تابع پرینت این عضو را چاپ می
عضو دیگر دارد پس شرط باقی است و همین فرایند را براي سایر ٣چون لیست ما هنوز 

وقتی که هیچ عضوي از لیست شوند .ها هم چاپ میدهیم و آناعضاي لیست انجام می
پذیرد .باقی نماند ، حلقه ما هم پایان می

http://netamooz.net/


استفاده کنیم :enumerateتوانیم از تابع به منظور نمایش ایندکس اعضا می

revenges = ['Emily' , 'David' , 'Jack' ,
'victoria']
for index,myRevenges in enumerate(revenges)
:

print (index,myRevenges)

نیز اضافه index، متغیر دیگري با نام myRevengesدر این حالت عالوه بر متغیر 
سرشماري enumerateرا با استفاده از تابع revengesشود . همچنین لیست می
دهد این است که عالوه برداشتن اعضا از لیست و قرار دادن کنیم . اتفاقی که رخ میمی
به enumerateها توسط تابع براي چاپ ، ایندکس آنmyRevengesدر متغیر ها آن

شود .براي چاپ داده میindexمتغیر 
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شویم :کنید که چگونه درون یک حلقه وارد میدر مثال بعدي مشاهده می

message = 'Hello'
for i in message:
print (i)

شودخروجی مثال باال می :
H
e
l
l
o

را به آن Helloکنیم . سپس مقدار ایجاد میmessageدر مثال باال ابتدا متغیري با نام 
دهیم . اکنون این بار به جاي اینکه درون اعضاي یک لیست براي تکرار حلقه اختصاص می

کنیم . در مثال باال هر بار یکی از کاراکترهاي بگردیم . کاراکتر هاي متغیر را انتخاب می
شود و به ترتیب چاپ ریخته میiدرون متغیر messageاز متغیر Helloعبارت 

گردد .می

http://netamooz.net/


ایجاد حلقه از طریق تکرار بین اعداد
بسیار کارآمد است rangeبراي ایجاد حلقه از طریق توالی بین اعداد ، تابع درون ساخت 

باشد یر میکند و ساختار دستوري آن به شکل زلیستی از اعداد را ایجاد میrange. تابع 

range (start, end, step)

داده نشود ، شروع اعداد از صفر خواهد بود . نکته قابل توجه در پایتون startاگر مقدار 
این است که در بیشتر موارد ما از مقدار صفر شروع خواهیم کرد .

ز شود . در هنگام استفاده ابراي مثال ایندکس یک لیست و یک تاپل از صفر شروع می
شود . در هنگام استفاده براي رشته موقعیت پارامترها هم از صفر آغاز میformatمتد 

شوند .تعیین نشود ، اعداد از ایندکس صفر ایجاد میstartاگر که مقدار rangeاز تابع 
step چطور ؟ اگر مقدارstep تعیین نگردد یک لیست متوالی و پشت سرهم از اعداد

endشود ) . مقدار در نظر گرفته می١مقدار stepبراي مثالایجاد خواهند شد . (

وجود دارد و rangeبایستی حتماً تعیین گردد . هرچند که یک نکته عجیب در باره تابع 
هیچ وقت بخشی از لیست ایجاد شده اعداد نخواهد بود . endاینکه مقدار تعیین شده 

براي نمونه :
range (5)

کندورت زیر ایجاد میلیستی از اعداد را به ص
[0, 1, 2, 3, 4]

range(3, 10)
کندلیستی از اعداد را به صورت زیر ایجاد می

[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

range(4, 10, 2)
کندلیستی از اعداد به صورت زیر ایجاد می

[4, 6, 8]
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د :مثال زیر را اجرا کنیforدر یک عبارت rangeکرد تابع براي مشاهده نحوه عمل

for i in range (5) :
print (i)

شود :لیستی از اعداد به صورت زیر ایجاد میrangeدر مثال باال ابتدا با استفاده از تابع 

[0,1,2,3,4]

ریخته iرا بکارگرفته ایم ، تک تک این اعداد به ترتیب درون متغیر forسپس چون حلقه 
شوند .اپ میچprintشوند و با استفاده از تابع می
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whileحلقه 

باشد . همانطور که میwhileعبارت کنترل جریان دیگر که استفاده خواهیم کرد حلقه 
آید یک حلقه به صورت تکراري دستورالعمل هاي درون حلقه را اجرا بر میwhileاز نام 

کندمی
به whileدستوري حلقه !!!!!!! تا زمانیکه !!!!!! برخی شرایط معتبر باقی بماند . ساختار 

باشد :صورت زیر می
while شرط برقرار باشد :

این کار را انجام بده

کنیم نیاز به یک کانتر یا شمارنده استفاده میwhileبیشتر اوقات وقتی که از یک حلقه 
نامیم . شرط میcounterکرد درست حلقه خواهیم داشت . این شمارنده را براي عمل

را ارزیابی کرده تا تشخیص دهد که آیا از مقداري بخصوص counterحلقه مقدار 
شود در غیر اینصورت حلقه تر یا کوچکتر است . اگر اینگونه بود حلقه اجرا میبزرگ

پذیرد . یک مثال همیشه گویاتر خواهد بود . به مثال زیر توجه کنید :پایان می

counter = 5
while counter > 0:
print (''Counter ='',counter)
counter = counter - 1
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دهیم . سپس در حلقه میcounterبه 5فرض در اینجا در مثال باال ابتدا یک مقدار پیش
تر است حلقه ادامه از عدد صفر بزرگcounterکنیم که تا وقتی که که مقدار شرط می

پیدا کند .

کنیم . در اینجا با استفاده چاپ میباشد رادر ادامه بلوك اصلی حلقه که خروجی آن می
کنیم . در این شرایط براي را در خروجی چاپ میcounterمقدار کنونی printاز تابع 

کنیم تا کم میcounterاینکه حلقه ما بی پایان نباشد در خط آخر هر دفعه یک مقدار از 
پس از چند بار اجرا مقدار آن صفر شود و دیگر حلقه ادامه نیابد . 
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breakکلمه کلیدي 
کنیم ، گاهی اوقات نیاز است تا در صورت بوجود آمدن یک زمانی که با حلقه ها کار می

کنیم استفاده میbreakشرط خاص از کل حلقه خارج شویم . به این منظور از کلمه کلید 
آشنا شوید .breakکرد . برنامه زیر را اجرا کنید تا با نحوه عمل

j=0
for i in range(5):

j=j+2
print ('i = ', i, ' j = ', j)
if j == 6:

break

forدهیم . سپس یک حلقه فرض صفر را میمقدار پیشjدر مثال باال ابتدا به متغیر 

که قبالً توضیح دادیم لیست از rangeکنیم . در این حلقه با استفاده از تابع ایجاد می
ریزیم . میiکنیم و براي چاپ ترتیبی حلقه درون متغیر را ایجاد میاعداد
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کنیم . کنیم و هر بار مقدار آن را بعالوه دو میتعریف میjدر خط بعد متغیري با نام 
و ۶بار سوم مقدار ۴بار دوم مقدار ٢فرض آن صفر است بار اول مقدار چون مقدار پیش

…
کنیم . را چاپ میjو iع پرینت مقدار کنونی دو متغیر در خط بعدي با استفاده از تاب

) ، با if j == 6شد ( ۶نکته مهم این برنامه این است که اگر مقدار متغیر جی برابر 
حلقه پایان پذیرد . پس خروجی به صورت زیر حاصل breakاستفاده از کلمه کلید 

شود :می
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continueکلمه کلیدي 
باشد . وقتی که ما از میcontinueیدي دیگر براي ایجاد حلقه ها یک کلمه کل
continueکنیم ، بقیه حلقه که پس از استفاده میcontinue آمده فقط براي همان

شود . مثال زیر را بررسی و تحلیل کنید :تکرار نادیده گرفته می

j = 0
for i in range(5):

j = j + 2
print ('\n i = ', i, ', j = ', j)
if j == 6:

continue
print (' I will be skipped over if j=6')
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شود ولی در بقیه شود عبارت آخر چاپ نمیمی۶برابر jدر مثال باال وقتی که مقدار 
شود :حاالت عبارت زیر چاپ می

I will be skipped over if j=6
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try, exceptبارت کنترلی ع

باشد . این عبارت میtry, exceptآخرین عبارت کنترلی که به آن خواهیم پرداخت 
کند . ساختار کنترلی ، نحوه پردازش برنامه را در زمان مواجهه با خطاها کنترل می

باشد :دستوري آن به صورت زیر می
try:
یک کاري را انجام بده
except:

طا کار دیگري را انجام بدهدر مواجهه با خ

براي مثال :
try:
answer = 12/0
print (answer)
except:
print (''An error occurred'')

شود . چرا ؟ به این چاپ میAn error occurredدر حین اجراي برنامه باال پیام خطاي 
کند را اجرا answer = 12/0کند که عبارت دلیل که زمانیکه برنامه سعی می

شوند . در نتیجه به جاي نمایش باقی بالك تواند چرا که اعداد بر صفر تقسیم نمینمی
tryشود و بالك نادیده گرفته میexceptهاي خواهید پیامشود . اگر که میچاپ می

توانید نوع خطا را پس از کلمه خطاي اختصاصی تري را به کاربران نمایش دهید می
ید . مثال زیر را امتحان کنید اختصاص دهexceptکلیدي 
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try:
userInput1 = int(input("lotfan ye adad

ra vared konid: "))
userInput2 = int(input("lotfan adad

digari ra vared konid: "))
answer = userInput1/userInput2
print ("The answer is ", answer)
myFile = open("missing.txt", 'r')

except ValueError:
print ("Error : Shoma yek adad ra vared

nakardid")
except ZeroDivisionError:

print ("Error : Nemitavanad bar SEFR
taghsim konad")
except Exception as e:

print ("Khataye Nashenas: ", e)

باال سه ساختار متفاوت خطا را بررسی کردیم .در عبارت
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کنیداین آدرس مراجعهبراي مشاهده خطاهاي مختلف به 
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فصل هفت
توابع و ماژول ها
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توابع و ماژول ها
باره توابع و ماژول ها صحبت کردیم . در این فصل به در فصل قبل به صورت مختصر در

هاي برنامه صورت جزیی تر درباره ماژول ها و توابع صحبت خواهیم کرد . تمام زبان
ها به منظور توانیم از آننویسی داراي یکسري کدهاي درون ساخت و آماده هستند که می

تر شود . ر برنامه نویسان آسانشود که کاها استفاده کنیم و این موجب میایجاد برنامه
هاي از پیش نوشته شده ، متغیرها و توابع به منظور انجام برخی این کدها شامل کالس

شوند . خوب بیایید ابتدا هایی با نام ماژول ها ذخیره میوظایف هستند که درون فایل
نگاهی به توابع بیندازیم و در ادامه به ماژول ها خواهیم پرداخت .
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توابع چه هستند ؟

دهند . اي هستند که یک وظیفه بخصوص را انجام میتوابع کدهاي از پیش نوشته شده
براي یک مقایسه توابع ریاضی موجود در مایکروسافت اکسل را در نظر بگیرید . براي 

(به sum(A1:A5)استفاده کنیم و بنویسیم sumتوانیم از تابع انجام عمل جمع می
)A1+A2+A3+A4+A5+A6جاي اینکه بنویسیم 

بسته به این موضوع که تابع چگونه نوشته شده است ، ممکن است بخشی از یک کالس 
باشد (کالس موضوعی است در برنامه نویسی شی گرا که در این کتاب به آن نمی 

م آن و به همراه توانیم تابع را نوشته ناکنیم ، ما میپردازیم) و اینکه چگونه تابع وارد می
نقطه قبل از آن فراخوانی کنیم . برخی توابع به منظور انجام وظایفشان نیاز به پاس دادن 

شناسیم . براي پاس دادن پارامترها ها را با نام پارامتر میها دارند . این دادهبرخی داده
م . براي مثال کنیبه توابع مقادیر آن را درون پرانتز قرار داده و با کاما از هم جدا می

آن را به صورت زیر می نویسیم :printبراي استفاده از تابع 

print ('' Hello World'')

پارامتري است که درون آن ''Hello World''نام تابع است و printکه در این مثال 
دهیم .قرار می

ها ، بایستی به منظور دستکاري رشتهreplaceاز طرف دیگر براي استفاده از تابع 
بنویسیم :
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''Hello World''.replace(''World'' ,
''Universe'')

پارامترهاي آن ''Universe''و ''World''نام تابع است و replaceکه در این تابع 
هستند . رشته قبل از عالمت نقطه  رشته اي است که تحت تأثیر تابع قرار خواهد گرفت 

کند :ت زیر تغییر می. در نتیجه رشته ما با صور

''Hello Universe''
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تعریف توابع خودتان
ها استفاده کنیم . ها از آنتوانیم در پایتون توابع خود را تعریف کنیم و در برنامهما می

باشد :ساختار دستوري براي تعریف یک تابع به صورت زیر می
def نام تابع (parameters) :
کد تابع
return [expression]

آید و داراي گوید که کدي که در خط بعد میبه برنامه میdefدر ساختار دستوري باال 
کلمه کلیدي است که به منظور Returnباشد ، بخشی از یک تابع است . تورفتگی می

توانیم بیش از یک شود . در یک تابع میخروجی دادن یک پاسخ از تابع استفاده می
returnشته باشیم . هرچند که   زمانی که تابع یک عبارت داreturnکند ، را اجرا می

هیچ returnشود . اگر که تابع شما نیاز به خروجی دادن پذیرد و خارج میتابع پایان می
را حذف کنید . returnتوانید عبارت مقداري ندارد ، می

خواهیم تشخیص فرض کنید میخواهیم اولین تابع خود را ایجاد کنیم . خوب اکنون می
دهیم که عدد ما عدد اول است یا خیر . در اینجا با استفاده از عملگر % که یادگرفتیم و 

کنیم :یک تابع ایجاد میifو عبارت شرطی forحلقه 

def checkIfPrime (numberToCheck):
for x in range(2, numberToCheck):

if (numberToCheck%x == 0):
return False

return True
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را تعریف کردیم و پارامتري با نام checkIfPrimeدر تابع باال در خط اول تابعی با نام 
numberToCheck را به آن اختصاص دادیم . در خط دوم یک حلقهfor ایجاد

کنیم . این لیست از اعداد ایجاد مییک rangeکنیم و با استفاده از تابع درون ساخت می
(منهاي یک چونکه عدد numberToCheckشروع شده و به عدد ٢لیست با عدد 

براي حلقه xشود . این مقدار را درون متغیر پایانی خودش شامل نمی شود) ختم می
داراي xکنیم که عدد ما تقسیم بر مقدار بررسی میifریزیم . سپس با استفاده از می

باز Falseباشد یا خیر . در صورتی که مقدار آن صفر شد خروجی مانده صفر میقیبا
ها شود . در صورتی که با عبور از حلقه ها هیچ کدام از آنگردد و از برنامه خارج میمی

را بر می گرداند .trueخروجی صفر را باز نگرداند ، مقدار 

ه منظور فراخوانی تابع به صورت زیر عمل تا اینجاي کار تنها تابع را تعریف کردیم . ب
کنیم :می

answer = checkIfPrime(12)
print(answer)
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١٢دهیم . عدد را به عنوان پارامتر به آن می١٢در باال تابع را فراخوانی کرده و مقدار 

ذخیره answerنشیند و سپس خروجی تابع درون متغیر میnumberToCheckجاي 
شود .براي نمایش چاپ میprintاستفاده از تابع شود و با می
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حوزه متغیرها
یک مفهوم بسیار مهم که بایستی در حین تعریف یک تابع یادبگیرید ، تعیین حوزه 

شوند به نحو متفاوتی با متغیرهاي متغیرهاست . متغیرهایی که درون یک تابع تعریف می
و تفاوت بسیار مهم وجود دارد .شوند . دخارج از تابع تلقی می

شود تنها درون تابع قابل دسترسی هر متغیري که درون یک تابع اعالن میابتدا
باشد . این نوع متغیرها را متغیرهاي لوکال یا محلی می نامند . هر متغیري که خارج می

قابل شود و در هر کجاي برنامهاز تابع اعالن شود به عنوان متغیر سراسري شناخته می
باشد .دسترسی می

به منظور درك بهتر برنامه زیر را اجرا کنید :

message1 = "Moteghayer Sarasari"
def myFunction():

print("\n Dakhel Tabeh")
print(message1)
message2 = "Moteghaye Local"
print(message2)

#Farakhani Tabeh
myFunction()
print ("\n Kharej az Tabeh")
print (message1)
print(message2)
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در صورتی که تابع باال را اجرا کنیم . خروجی زیر را دریافت خواهید کرد . همانطور که 
شود و قابل دسترسی است ولی خارج از درون تابع چاپ میmessage2بینید متغیر می

شود .ا چاپ میتابع قابل دسترسی نمی باشد و پیام خط
به صورت سراسري و خارج از تابع تعریف شده و در همه جاي message1ولی متغیر 

باشد .برنامه قابل دسترسی می
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مفهوم درباره حوزه متغیرها این است که اگر یک متغیر لوکال نام یکسانی را دومین
تابع تعریف و به صورت سراسري به اشتراك بگذارد (در هر دو حوزه خارج و داخل 

کند و مقداردهی شود) ، هر کدي که داخل تابع باشد به متغیر لوکال دسترسی پیدا می
هر کدي که خارج از تابع باشد به متغیر سراسري دسترسی خواهد داشت . کد زیر را 

امتحان کنید :

message1 = "Moteghayer Sarasari Ba Name
Moshabeh"
def myFunction():

message1 = "Moteghayer Local Ba Name
Moshabeh"

print("\n Dakhel Tabeh")
print(message1)

myFunction()
print("\n Kharej az Tabeh")
print(message1)
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کنیم خروجی را درون تابع چاپ میmessage1کنید زمانی که همانطور که مشاهده می
شود :زیر چاپ می

Moteghayer Local Ba Name Moshabeh

شود مقدار سراسري آن با نام مشابه به خارج از تابع چاپ میmessage1و زمانی که 
شود :صورت زیر چاپ می

Moteghayer Sarasari Ba Name Moshabeh
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وارد کردن ماژول ها
هایی د . این توابع در فایلباشپایتون داراي تعداد عظیمی از توابع درون ساخت و آماده می

شوند . به منظور استفاده از کدهاي درون ساخت پایتون یا با نام ماژول ها ذخیره می
هاي خود وارد کنیم . این کار را با ها را به درون برنامههمان ماژول ها ، بایستی ابتدا آن

دن یک ماژول به دهیم . سه راه براي وارد کرانجام میimportاستفاده از کلمه کلیدي 
باشد .برنامه می

اولین راه این است که کل ماژول را با نوشتن دستور زیر وارد کنیم :

import moduleName

می نویسیم :randomبراي مثال براي وارد کردن ماژول 

import random

یم :می نویسrandomاز ماژول randrangeدر این شرایط مثالً براي استفاده از تابع 

random.randrange(1,10)

کننده است ، بهتر در هر بار نوشتن تابع خستهrandomکنید که نوشتن اگر فکر می
است شیوه دوم وارد کردن یک ماژول به برنامه را یاد بگیرید . در روش دوم شما 

توانید ماژول را به شیوه زیر وارد کنید :می
import random as r
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کنیم ولی این بار یک نام دلخواه و کوتاه براي را وارد میrandomماژول در شیوه باال ما 
توانید انتخاب کنید . هست و شما هر نام دیگري را میrکنیم . که در اینجا آن تعیین می

به صورت زیر rکافی است از کلمه مخفف randrangeاکنون به منظور استفاده از تابع 
استفاده کنید :

r.randrange(1, 10)

شیوه سوم وارد کردن ماژول ها این است که به صورت اختصاصی توابع بخصوصی از 
randrangeماژول را به درون برنامه خود وارد کنیم . براي مثال براي وارد کردن تابع 

کافی است بنویسیم :randomاز ماژول 

from random import randrange

کنیم :ها را با کاما از هم جدا میرا وارد کنید نام آنخواهید بیش از یک تابعاگر که می

from random import randrange,randit

در این شیوه وارد کردن براي استفاده از تابع دیگر الزم نیست از عالمت نقطه استفاده 
کنیم چرا که قبالً در برنامه تابع به عنوان بخشی از ماژول تعریف شده است و  فقط کافی 

است اسم تابع را به صورت زیر بنویسیم :

randrange(1, 10)
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ایجاد ماژول هاي خودتان
توانید جداي از وارد کردن ماژول هاي از پیش ساخته شده به برنامه خود در پایتون ، می

ها استفاده کنید . این کار در شرایطی هاي خود از آنماژول هاي خود را ایجاد و در برنامه
اید بسیار کارساز خواهد بود . ایجاد ابعی مفید و قابل استفاده مجدد ایجاد کردهکه تو

اي است . تنها کافی است فایل ایجاد شده خود را با یک ماژول در پایتون کار بسیار ساده
. ذخیره کنید و آن را درون همان پوشه اي که فایل برنامه وجود دارد قرار pyپسوند 

کنید . importتوانید ماژول خود را ي قبلی میهادهید . سپس به شیوه

که قبالً کد آن را نوشتیم استفاده checkIfPrimeخواهید از تابع فرض کنید که می
ذخیره prime.pyکنیم . شیوه کار به این صورت است . کد را درون فایلی با نام 

باشد :کنیم . این فایل داراي کد زیر میمی

def checkIfPrime (numberToCheck):
for x in range(2, numberToCheck):

if (numberToCheck%x == 0):
return False

return True

نامیم . این میuseCheckIfPrime.pyسپس یک فایل دیگر پایتون ایجاد کرده و آن را 
کنیم و کد زیر را درون آن قرار یره میفایل را نیز در کنار فایل قبلی در پوشه اي ذخ

دهیم :می

http://netamooz.net/


import prime
answer = prime.checkIfPrime(13)
print (answer)

را Trueرا اجرا کنید تا خروجی useCheckIfPrime.pyاکنون کافی است تا فایل 
دریافت کنید . به همین سادگی . 

را useCheckIfPrime.pyو prime.pyهاي خواهید فایلهرچند فرض کنید که می
در پوشه هاي متفاوتی ذخیره کنید ! براي اینکار بایستی یکسري کدها به فایل 

useCheckIfPrime.py اضافه کنید تا به مفسر پایتون بگوید که ماژول را از کجا پیدا
کند .

(من اید به مسیر زیر ایجاد کردهMyPythonModulesفرض کنید که پوشه اي با نام 
Cکنید مسیر شما مثالً درایو کنم . اگر شما از ویندوز استفاده میدر لینوکس کار می

خواهد بود) :

/home/shariatimehr/Desktop/MyPythonModules

کد import primeبراي اینکه برنامه ما بتواند مسیر فایل را پیدا کند ، بایستی قبل از 
زیر را وارد کنیم :

import sys
if
'/home/shariatimehr/Desktop/MyPythonModules'
not in sys.path:

sys.path.append('/home/shariatimehr/Desktop/
MyPythonModules')
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import prime
answer = prime.checkIfPrime(13)
print(answer)

موجود sys.pathکند که آیا مسیر ما در این عبارت اضافه شده در حقیقت بررسی می
کند . اضافه میappendبا استفاده از تابع sys.pathهست یا خیر اگر نباشد آن را به 

sys.path. اشاره به مسیر سیستمی در پایتون دارد
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فصل هشت
کارکردن با فایل ها
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کارکردن با فایل ها
ارجی خواهیم انداخت . قبالً یاد گرفتید که هاي خدر این فصل نگاهی به کار کردن با فایل

اطالعات را از کاربران دریافت کنیم . هرچند که در inputچگونه با استفاده از تابع 
هاي عظیم به برنامه کاربردي نیست بویژه وقتی که با حجم برخی شرایط وارد کردن داده

اطالعات مورد نیاز را به کنیم . در این موارد بهتر است که باالیی از اطالعات کار می
ها را در پایتون هاي خارجی وارد کند . در این فصل نحوه کار کردن با فایلعنوان فایل
دهیم .آموزش می
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هاي متنیبازکردن و خواندن فایل
هاي متنی ساده چندخواهیم با پایتون بازکنیم و بخوانیم فایلاولین نوع از فایل که می

کنیم . هر متنی را باشد . به این منظور ابتدا یک فایل متنی چند خطی ایجاد میخطی می
بر روي myfile.txtتوانید درون این فایل قرار دهید . فایل را با نام به دلخواه می

دسکتاپ ذخیره کنید :

fileOperation.pyرا باز کنید و کد زیر را درون آن قرار داده و با نام IDLEسپس 

بر روي دسکتاپ ذخیره کنید :

f = open ('myfile.txt' , 'r')
firstline = f.readline()
secondline = f.readline()
print (firstline)
print (secondline)
f.close()
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کند . قبل از اینکه بتوانیم چیزي را از در مثال باال خط اول فایل مورد نظر ما را باز می
کنیم . این استفاده میopenوانیم بایستی آن را باز کنیم . به این منظور از تابع فایل بخ

کند . ما باشد . پارامتر اول مسیر قرارگیري فایل را تعیین میتابع نیازمند دو پارامتر می
ایم ذخیره کردهfileOperation.pyرا در کنار فایل myfile.txtچونکه فایل ورودي 

دقیق نیست در غیر این صورت بایستی مسیر حقیقی فایل را به آن نیاز به مسیردهی 
بدهیم .

C:\\myfile.txtمثالً در ویندوز   

/home/shariatimehr/Desktop/myfile.txtیا در لینوکس   

کند که فایل چگونه استفاده باشد . این پارامتر تعیین میمیmodeپارامتر دوم مود 
باشند .براي استفاده به شرح زیر میخواهد شد . مودهاي رایج 

تنها براي خواندن .'r'مود 
تنها براي نوشتن . در این مود اگر فایل وجود نداشته باشد ایجاد خواهد شد و 'w'مود 

اگر فایل موجود باشد همه اطالعات موجود حذف شده و اطالعات جدید جایگزین 
شود .می
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اگر فایل وجود نداشته باشد ایجاد خواهد شد و اگر براي اضافه کردن اطالعات . 'a'مود 
فایل موجود باشد اطالعات جدید به انتهاي اطالعات قبلی اضافه خواهد شد .

براي خواندن و نوشتن .'r+'مود 

کنیم براي خواندن اطالعات استفاده میrخوب مودها را شناختید ما در این مثال از مود 
firstlineفایل خط اول را خوانده و آن را درون متغیر . در خط بعدي پس از بازکردن 

کند .ذخیره می
rشود یک خط جدید را از فایل که درون متغیر فراخوانی میreadlineهر زمان تابع 

ها را آنsecondlineو firstlineخواند .پس از ذخیره درون دو متغیر ذخیره شده می
کنیم .چاپ می

شود . به کنید که به صورت خودکار یک جدید ایجاد میده میپس از اجراي فایل مشاه
کند . پس از هر خط اضافه می\nیک کاراکتر readlineاین دلیل که تابع 

بندیم . شما همیشه بایستی پس از پایان فایل را میcloseدر آخر با استفاده از تابع 
خواندن فایل  را ببندید تا منابع سیستم را آزاد کنید .
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استفاده از حلقه براي 
هاي متنیخواندن فایل

توانیم از یک براي خواندن از یک فایل متنی ما میreadlineعالوه بر استفاده از تابع 
هاي متنی نیز استفاده کنیم . در حقیقت حلقه شیوه بهتري براي خواندن فایلforحلقه 

دهد :هاي متنی را نشان میخواند فایلباشد . برنامه زیر نحوه استفاده از حلقه برايمی

f = open ('myfile.txt', 'r')
for line in f:

print (line, end = '')
f.close()

forکنیم ولی این بار براي خواندن از حلقه در مثال باال ابتدا مثل قبل فایل را باز می

کند و ذخیره میfرا درون متغیر کنیم . در اینجا حلقه خط به خط اطالعاتاستفاده می
کند . چاپ میprintسپس با استفاده از تابع 
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نوشتن در یک فایل متنی
اکنون که نحوه بازکردن یک فایل متنی و خواندن از آن را آموختیم ، زمان نوشتن در فایل 

کنیم تا به محتواي قبلی میاستفاده'a'متنی فرارسیده است . به این منظور از مود 
نیز استفاده کنید ولی این مود محتواي قبلی شما را 'w'توانید از مود اضافه کنیم . می

باشد :پاك خواهد کرد . برنامه اجرایی به صورت زیر می

f = open ('myfile.txt', 'a')
f.write('\n In Khat Be Akhare File Ezafe
Khahad shod.')
f.write('\n Python Mahshare!')
f.close()

کنیم . سپس با استفاده از تابع فایل مورد نظر را باز میopenمثل قبل ابتدا با تابع 
writeکنیم . در آخر هم با تابع دو خط به پایان فایل خود اضافه میclose فایل خود را

کنیم .استفاده می\nبندیم . براي اضافه شدن هر خط در خطی جدید از کاراکتر می
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هاي متنیبازکردن و خواندن فایل
buffer sizeبا 

بخوانیم تا برنامه ما buffer sizeبرخی اوقات ممکن است بخواهیم یک فایل را بوسیله 
از readlineمنابع زیادي از حافظه را آشغال نکند . به این منظور به جاي استفاده از تابع 

دهد تا اندازه بافر را تعیین کنیم چرا که این تابع به ما اجازه میاستفاده میreadتابع 
کنیم . برنامه زیر را امتحان کنید :

inputFile = open ('myfile.txt' , 'r')
outputFile = open ('myoutputfile.txt' , 'w')
msg = inputFile.read(10)
while len(msg):

outputFile.write(msg)
msg = inputFile.read(10)

inputFile.close()
outputFile.close()

را براي خواندن و نوشتن باز outputFile.txtو inputFile.txtدر اینجا ابتدا دو فایل 
به منظور whileو یک حلقه msg = inputFile.read(10)کنیم . سپس از عبارت می
readکه درون پرانتز قرار دارد به تابع ١٠خواند . مقدار بایت فایل را می١٠بایت ١٠

whileبایت را در هر مرتبه حلقه بخواند . شرط موجود در حلقه ١٠گوید که تنها می

کند . تا زمانی که طول آن صفر را بررسی میmsgطول متغیر while len(msg)یعنی 
نباشد حلقه اجرا خواهد شد .
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پیام را درون فایل خروجی outputFile.write(msg)عبارت whileدرون حلقه 
ده بایت بعدي msg = inputFile.read(10)نویسد . پس از نوشتن پیام ، عبارت می

دهد تا کل فایل خوانده شود . سپس برنامه هر دو فایل خواند و این کار را ادامه میرا می
بندد .را می

ایجاد خواهد شد . پس از myoutputfile.txtپس از اجراي برنامه یک فایل جدید با نام
وجود myfile.txtباز کردن فایل متوجه خواهید شد که همان محتوایی که درون فایل 

دارد ایجاد خواهد شد . 
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هاي باینريبازکردن و خواندن و نوشتن فایل
براي کارکردن با هاي باینري یعنی هر فایل غیرمتنی مثل تصاویر ، ویدیو و ..فایل
کنیم . یک فایل تصویري بر روي استفاده می'wb'یا 'rb'هاي باینري از مودهاي فایل

بنامید . سپس برنامه قبلی را به myimage.jpgدسکتاپ خود کپی کنید و آن را 
صورت زیر تغییر دهید :

inputFile = open ('myimage.jpg' , 'rb')
outputFile = open ('myoutputimage.jpg' ,
'wb')
msg = inputFile.read(10)
while len(msg):

outputFile.write(msg)
msg = inputFile.read(10)

inputFile.close()
outputFile.close()

کنید یک فایل تصویر اضافی با نام برنامه را اجرا کنید . همانطور که مالحظه می
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myoutputimage.jpgشود . این فایل دقیقاً یک کپی از ي دسکتاپ ایجاد میبر رو
باشد .فایل تصویر قبلی می
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حذف و تغییر نام فایل ها
و removeدو تابع مفید دیگر که در حین کارکردن با فایل ها بایستی یاد بگیریم توابع 

rename هستند . این توابع درون ماژولosقبل از استفاده بایستی موجود هستند و
وارد شوند .

باشد :کند . ساختار دستوري آن به صورت زیر مییک فایل را حذف میremoveتابع 

remove (filename)

کنیم :به صورت زیر عمل میmyfile.txtبراي نمونه براي حذف فایلی با نام 

remove('myfile.txt')

دهد . ساختار دستوري براي استفاده از تابع مینام یک فایل را تغییر renameتابع 
renameباشد :به صورت زیر می

rename (نام جدید فایل ، نام قدیمی فایل)

به newfile.txtبه فایلی با نام oldfile.txtبراي مثال براي تغییر نام فایلی با نام 
کنیم :صورت زیر عمل می

rename ('oldfile.txt' , 'newfile.txt')
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