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 ای بر ترجمهمقدمه

 یدهاستفا یبا تمرکز رو 3 تونیبا پا یسینوبر برنامه ستیامقدمه« همه یبرا تونیپا»
 را فراهم کند تا چه یرکتاب در تالش است تا ساختا نیاز آن. ا یو کاربرد یعمل

کادم یدر کارها تونیکه به دنبال استفاده از پا یآموزاندانش که  یو چه کسان اندکیآ
 وتر را در دستور کار دارند از آن بهره ببرند.یعلوم کامپ یِجد یمطالعه

ونا  رام یقاتیموسسه تحق یمال تیبا حما  ینیام مانیاثر توسط ا نیا یفارس یترجمه
 نیا با توجه به مفاد دیتوانی. شما مشودیارائه م BY - NCکامنز  ویتییکر یتحت گواه

 .دیاز آن استفاده کن یگواه

 یهابه کلمه ست،یسینوبرنامهزبان یریادگی یتالش شما برا نیکتاب حاضر اول اگر
جود و یکلمات در زبان فارس یبرا یخورد. اگر معادل مناسب دیبر خواه یادیز یناآشنا

را  یاصل یکلمه نصورتیا ریکرد، در غ میها استفاده خواهاشد، ما از آن معادلداشته ب
 تِ لغا یریادگیبرد. درست مانند  میآن به کار خواه رکد یکوچک برا حیتوض کیبا 

م و مبهم باشند؛ الز کنندهجیگ تانیممکن است کلمات در ابتدا برا د،یزبان جد کی
ام از آن کلمات انج یدرست ریکم تفستا کم دیاست که به خودتان و مغزتان فرصت بده

فقط  د،ینزن هارندهیدست به گ یکند. به عبارت یتداع تانیبرا یقابل درک یداده و معن
 .دیریبگ ادیرا  میتا مفاه دیبه خودتان زمان ده یکم

و مطالعه را درست قبل از خواب قرار  یریادگیکه زمان  میکنیم هیتوص نیهمچن
به  ازیمغز شما ن د،یشو دیجد میمفاه ریشما درگ کهیاست که زمان نیا لشی. دلدیده

 نیا ،بخوابیدشما بعد از مطالعه  اگردارد.  میپردازش مفاه یبرا Iتفکر در حالت پراکنده
 داریکلمات را انجام دهد. بعد از ب یروپردازش  هک شودفراهم می مغزتان یفرصت برا

                                                           

I Defuse  
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بالفاصله  یداشت؛ و البته وقت دیرا خواه دیاز آنچه آموخت یترشدن، شما درک واضح
 شیآنچه درست پ یمغزتان به سراغ واکاو یشتریبا احتمال ب د،یخوابیبعد از مطالعه م

. رودیم د،یدر حال کاوشش بود دنیاز خواب



 

 

 یو معرف مقدمه

 

به  ییکه ارزشش را دارد و در جا ستیتیفعال کی ،یسینوهمان برنامه ایبرنامه  نوشتن
تازه از و  رود،یتان هم سر نمحوصله ست،یکننده نکه خسته دینیبیو م دییآیخودتان م

اتفاقا  کهدارد  یسینوبرنامه یخودش را برا لیدال ی. هر کسدیبریانجامش لذت هم م
 یمسالهبا استفاده از آن  ایو  دیکسب درآمد کن قشیاز طر دیاهبخو دی. شاستندیکم هم ن

 دیکن یسینوبرنامه حیتنها به قصد تفر دیشا د؛یحل کنها داده زیدر خصوص آنالرا  یسخت
که  کندیکتاب فرض م نی. به هر حال ادیرا با آن حل کن گرانیمسائل د نیب نیو در ا
 دیتوانیم ،دیمهارتش را کسب کرد که ی. وقترندیبگ ادیرا  یسینودارند که برنامه ازیهمه ن

 از آن کنم. یاکه خب حاال چه استفاده دیفکر کن نیبه ا

که  ستندین ییهافقط آن وترهایکامپ نی. حاال امیامحاصره شده وترهایبا کامپ ما
تاپ گرفته تا جا خوش کرده، بلکه از لپ زیم یرو توریمان کیدارند و  یبزرگ یجعبه
 نی. اندیآیبه حساب م وتریکامپ کیاست،  بتانیدر ج شهیکه هم یلیموبا یگوش
. دهندیما انجام م یما و به جا یرا برا یادیز یکوچک و بزرگ کارها یوترهایکامپ
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ساخته شده که دائم از  یقیبه کار رفته به طر یامروز یوترهایکه در کامپ یافزارسخت
 «س؟یانجام دهم رئ یچه کار دیحاال با» پرسدیشما م

ها به از ابزارها و برنامه یاو دسته عاملستمیکردن ساضافه  سانینوبرنامه کار
 نی. اشودیم یتالیجید یشخص اریبه دست لیتبد تیکه در نها یزیافزار است. چسخت

 ماست. یبرا یادیز یقادر به انجام کارها تال،یجید یشخص اریدست

ا فقط اگر م .رندبرخوردا یانبوه یهاو قدرتمندند و از حافظه عیما سر یوترهایکامپ
که چقدر  میفهمیم م،یریبگ ادیرا  شانیمسائل برا حیها و توضزبان حرف زدن با آن

در ادامه انجام  یچه کار»که  دییبگو وتریبه کامپ ستیدست ما باشند. کافکمک توانندیم
به  یکننده و تکرارکسل یکارها یواگذار لیپتانس دیگرفت ادیزبانشان را  یوقت«. دهد
بدون وقفه  تانیو خب او برا دیبا او حرف بزن یکه کم ستی. کافدیدار ها را با خودآن

 کار را انجام خواهد داد. ،یو خستگ

 یاکه چه کلمه دییو بگو دیفصل نگاه کن نیا ییعنوان مثال به سه پاراگراف ابتدا به
 نیا یهاتکرارها چقدر است. درست است که کلمه نیتکرار را دارد و تعداد ا نیشتریب

که  یاکلمه یشمردن کلمات و محاسبه یول د،یشویو متوجه م دیخوانیب را مکتا
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ماست. در اصل  یکننده برافرسا و کسلسختِ طاقت رکا کیتکرار را داشته  نیشتریب
 یعنیبرعکسش صادق است.  وترهایکامپ ینشده است. برا یکار طراح نیا یمغز ما برا

سخت است، در عوض شمردن  وتریکامپ یبرا دنشانیکاغذ و فهم یخواندن کلمات از رو
 یدر نسخه ثالساده است. م اریبس شیکلمات و نشان دادن تعدادِ تکرار هر کلمه برا

 یکه برنامه ستیتکرار شده و به چه تعداد؟ کاف شتریکتاب کدام کلمه ب نیا یسیانگل
 :میفصل اجرا کن نینخست ا یهاپاراگرافروی  م،یارا که قبال نوشته ریز

python words.py 

Enter file:words.txt 

to 16 

 یکار را تمام کرد و گفت که کلمه هیاز ثان یما در کسر «یِاطالعات شخص زیآنال اریدست
to .شانزده بار در سه پاراگراف اول تکرار شده است 

عمل  قیو دق عیانسان سخت است، سر یکه برا ییدر کارها وتریاصل که کامپ نیا
که  میدار ازیما ن م؟یرینگ ادی: چرا زبانشان را کندیم یادآوریته را به ما نک کی کند،یم

 د،یگرفت ادیرا  دیزبان جد نیکه ا ی. وقتمیریبگ ادیرا  وتریمهارت حرف زدن به زبان کامپ
 یرا برا یشتریو وقت ب دیخودتان بسپار کیرا به شر سربروصلهح یکارها دیتوانیم

چه در چنته  وتریرابطه و شراکت با کامپ نی. شما در ادیکه مناسب شماست بخر ییکارها
 .دیخارج کن بتانیخلق و اختراع را از ج یشهود و قوه ت،یخالق د؟یدار

 

 یتنها انجامش به شما حس خوبشغل ارزشمند است که نه کی یاحرفه یسینوبرنامه
 یکتاب برا نی. البته ادیآیمبه حساب  یهم کار مناسب یکه از نظر اقتصاد دهدیرا م

 ییاز جا یستیبه هر حال با ینگاشته نشده است، ول یاحرفه یسینوبرنامه یریادگی
 تیفعال کی گران،ید یبرا دیو مف بایز مندانه،هوش یها. ساخت برنامهدیشروع کن

شما مملو از  وترِیکامپ ای( PDA) تالیجید یشخص اری. دستشودیخالقانه محسوب م
اند. هر کدام هم توجه شما به خودشان را نوشته یمختلف سانینوکه برنامه ستیهابرنامه

 یاگر تجربه نیب نیشماست. در ا یازهایها برطرف کردن نبرنامه نی. تالش اطلبندیم
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و توجه شما را جلب کنند،  اورندیشما به ارمغان ب یبرنامه برا یاز روند اجرا یخوب
شما بسازند. در  یبرا یخوب یکه تجربه کنندیتالش م یرتاند. به عباصاف به هدف زده

 سینوبرنامه یشما، جلب نظرتان برا تیموارد با توجه به مجموع تجربه و رضا یبرخ
 خواهد داشت. یدما ریخ

 ریتصو م،ینگاه کن سینودسته برنامه کی تیخالق یها به عنوان خروجبه برنامه اگر
داده  شیشما نما لیموبا یکه بر صفحه یزین آن چنشان داد یبرا ستیخوب اسیق ریز
 دیگویحالت م کیو در « مرا انتخاب کن» دیگویکه در پنج حالت م یری. تصوشودیم
 .دیخواهد رس سانینوبه برنامه یماد ریشما، خ دیکه خب با خر« مرا بخر»

بلکه  ستیمطرح ن ییخوشحال کردن کاربر نها ایمن و شما اکنون پول در آوردن  یبرا
را به  میها سر و کار دارروزمره با آن یکه در زندگ یسر و کله زدن با اطالعات میخواهیم

و هم  دیاسینوشما هم برنامه م،یراه ی. اکنون که در ابتدامیریبگ ادیبهتر و کاراتر  ینحو
 دیکسب کن یسینوبرنامه ینهیدر زم یشتری. هرچقدر مهارت بتانبرنامه ییکاربر نها

 ستیکه بد ن دیرسیم جهینت نیکم به اتر خواهد شد و کمخالقانه تانین برنامه برانوشت
 .دیرا آغاز کن گرانید یبرنامه نوشتن برا
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که از او  را، ییهادستورالعمل یاجرا یبرا وتریزبان سخن گفتن با کامپ نکهیاز ا قبل
ساخت و کارکرد خود  یدر خصوص چگونگ یمک ستیبد ن م،یریبگ ادی، میخواهیم

 یکوچک یهاخودتان را به قطعه لیموبا ای وتری. اگر قرار باشد که کامپمبیاموزیوتریکامپ
 شد: دیروبرو خواه یاصل یهاقطعه نیبا ا دیکنیرا باز م سیک که درِ یوقت د،یکن میتقس

 است: ریها به شرح زقسمت نیا یسطح باال یمعنا

 یرکزاحد پردازش مو (CPUقسمت )است که به صورت  وتریاز کامپ ی
«. کنم؟ کاریحاال چ ه؟یبعدش چ» پرسدیگونه و پشت سر هم موسواس

بدان  نیهرتز است، ا گایگ 3.0شما سرعتش  ستمیس یاگر پردازنده
 هیبار در ثان اردیلیسوال را سه م نیشما ا ستمیس CPUمعناست که 

تا به  دیحرف بزن عیسر یلیکه خ دیریگب ادیبهتر است  ی. به عبارتپرسدیم
 .دیتان برسپردازنده یگرد پا



 پایتون برای همه  22

 

 ای یاصل یافظهح RAM یاستفاده یاطالعات را برا CPU هم  یلیکه خ
به  کینزد یهم سرعت یاصل ی. حافظهکندیم ایو مه یدارعجله دارد نگه

 د،یکنیرا خاموش م وتریاست که تا کامپ نیمشکلش ا یپردازنده دارد؛ ول
 .روندیو به هوا م شوندیطالعات موجود در آن هم دود ما

 رهیاطالعات را در خود ذخ ،یاصل یبه مانند حافظه زین یجانب یحافظه 
با  یحت ست؟یچ تشیکُندتر است. مز یلیتفاوت که خ نیبا ا یول کندیم

. مانندیم یباق یجانب یحافظهروی اطالعات  وتر،یخاموش کردن کامپ
به حساب  یبجان یهااز انواع حافظه Iفلش یهاافظهح ها،سکیهاردد

 .ندیآیم

 چاپگر، موشواره ش،ینما یشامل صفحه یو خروج یورود یهادستگاهII ،
که به  ییها. دستگاهشوندیم رهیپد و غبلندگو، تاچ کروفن،یم بورد،یک

 ای یورود یهادستگاه کنند،یرا برقرار م وتریتعامل شما با کامپ ینحو
 .ندایخروج

 کثر کامپ نیا ت اطالعا افتیدر یاتصال به شبکه را برا کی وترهایروزها، ا
ه نگا یبه شبکه به عنوان مکان میتوانیشبکه با خود دارند. ما م قیاز طر
قل . البته سرعت نمیکنیم افتیو در رهیذخاز طریق آن ها را که داده کنیم

 ی. به عبارتندستیهم در دسترس ن شهیها کم است و همو انتقال داده
 هیبر آن تک نانیبا اطم شودیند است و نمکه کُ  ستیجانب یاشبکه، حافظه

 زد.

. مهم بود که در دیامر بسپار نیبه متخصصان ا گریقطعات را د نیساخت ا اتیجزئ
 .دینخود ارتباط برقرار ک ستمیبا س دیتا بهتر بتوان دیبدان یخصوص اصطالحات آن کم

                                                           

I یممورفلش 

II ماوس 
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 یبرا یهارمون کیقطعات در  نیکار شما استفاده از ا س،ینوبرنامه کیعنوان  به
ها داده زیآنال ایسوال  کی. مثال پاسخ به کنندیرا برطرف م یازیکه ن ستیحل مسائل

به  نکهی. اشودیخالصه م CPUبه جواب. اکثر کار شما در حرف زدن با  دنیرس یبرا

 CPUبه  یدهد. گاه انجام دیبا یو چه کار ستیچ یکه خب قدم بعد دییاون بگو
و  یورود یهادستگاه ایشبکه  ای یجانب یحافظه ای یاصل یکه با حافظه دییگویم

 گفتگو شود.وارد بحث و  یخروج

 ی. ولدیدهیپاسخ م CPU «ه؟یبعدش چ»که به سوال  دیباش یهمان شخص یستیبا شما
تعامل  یبرا روتیشده و در کامپ یمتریلیم 5آدمک  کیبه  لیخب اگر قرار باشد تبد

. دیبار سوال بپرس اردیلیسه م هیکه هر ثان رسدیتازه نوبت به آن م دیشو یبا آن جاساز
 نی. امیسیکه چطور دستورالعمل بنو میریگیم ادی ام ده،یمشکالت عد نیرفع ا یبرا

راهنماها و  نیکه منجر به نوشتن ا یتیشده را برنامه، و فعال رهیذخ یهادستورالعمل
 .مینامیم یسینورا برنامه شودیدرست م یاجرا یبرا شانحیتصح
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که در هنر  میکن یبه شخص لیتا شما را تبد میکنیکتاب ما تالش م نیا یادامه در
 دیخواه سینوبرنامه کیمهارت الزم را کسب کرده است. در انتها شما  یسینوبرنامه

ها داده زیمساله با آنال کی یحداقل مهارت بررس یول یاحرفه سنویبرنامه نه حاال –بود 
 .دیخواه دایحل آن را پ یبرا یانامهبر یو اطالعات و توسعه

 داشت: دیخواه ازین سینوبرنامه کیشدن به  لیتبد یکل شما به دو مهارت برا در

I. کتاب:  نی)در ا دیریبگ ادیرا  یسینوزبان برنامه کی یستیاول، با
. دیت و اصول نگارش آن آشنا شوافرهنگ لغ که با دیبا –( تونیپا
با  یخوب یهاو جمله دیسیها را درست بنوکه کلمه دیبتوان یستیبا
 .دیبساز دیها به زبان جدآن

II. بیترک ست؟یچ ییسرا. داستاندیداستان سر هم کن کی دیدوم، با 
خواننده. هنر و  یبرا یادهیها و پرده برداشتن از اها و جملهکلمه

. مهارتِ کنندیم فایا داستان کیدر ساخت  را یش اساسمهارت نق
ها بازخورد از خواننده افتیبا دست به قلم شدن و در یسینوداستان

 ،یسینو. در برنامهشودیم سریبا مرور دوباره م نخودتا یحت ای
 م،یکه قرار است حل کن یاما همان داستان است و مساله یبرنامه

 داستان. نیا یدهیا

 نیو چند نیفرا گرفتن دوم د،یگرفت ادیرا  تونیمثل پا یسینوزبان برنامه کی کهیزمان
. درست است که شودیتر مساده اریبس ++C ای پتیمثل جاوااسکر یسینوزبان برنامه
مهارت  یول د،یریبگ ادیها و دستور زبان آن را مجددا که کلمه یستیبا دیدر زبان جد

 است. کسانی یسینوبرنامه یهابانز یمهه نیحل مساله در ب یاصل

 یهانوشتن برنامه یبرا یگرفت ول دیخواه ادی عیسر یلیرا خ تونیو جمالت پا لغات
 نیداشت. در ا دیخواه اجیاحت یشتریرا حل کنند به زمان ب دیمنسجم که مسائل جد
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دا . ابتمیده ادیبه شما  یسندگیبه نو هیرا شب یسینوکه برنامه میکنیم یکتاب ما سع
نوشت  میخواه یاساده یهاسپس برنامه م،یکنیم هابرنامه حیشروع به خواندن و توض

 ییبه جا تی. در نهامیکنیاضافه م میسینویکه م ییهابرنامه یدگیچیو بعد از آن به پ
کرد. مسائل  دیخواه دایالگوها پ دنیو د یسینوکه سبک خودتان را در برنامه دیرسیم

 دیخودتان خواه یژهیو یوهیش هحل آن ب یبرا یاو برنامه دینیبیرا به روش خودتان م
ها که چقدر نوشتن برنامه دینیبیو م دییآینوشت؛ و آن موقع است که به خودتان م

 دارد. یالذتبخش است و روند خالقانه تانیبرا

. ممکن است که در ابتدا میکنیشروع م تونیپا یهابا لغات و ساختار برنامه ما
 تانیرا برا ییاول ابتدا یهاسال یسربر باشد و خاطرهمسائل، حوصله یِسادگ یمک

 .دیریها را فرا بگو آرام آرام آن دیکه صبور باش یستیبا یزنده کند، ول

 

 یهاکلمه« لغات» نیمحدودند. ما به ا اریبس تونیزبان انسان، تعداد لغات پا برخالف
به  تونیپا کهیدارند. زمان یاژهیو یمعنا تونیپا یکلمات برا نی. امییگویم« رزرو شده»

ها استنتاج از آن یمعن کیو فقط  کی خورد،یرزرو شده برم یهاهر کدام از کلمه
کرد.  دیبه برنامه اضافه خواه «ریمتغ»به اسم  یلغات یسینونامهبر نی. شما در حکندیم

به شمار  یمنظور خاص یو پرداخته ذهن شما برا اند که ساختدر برنامه یلغات رها،یمتغ
شما  یبرا یاژهیو یاست و معنا ریمتغ کی یدهندهها نشان. هر کدام از آنروندیم

خاص دارند و  یاند که معناشده روفقط کلمات رز تونیپا یبرا یخواهد داشت. ول
 .دیاستفاده کن ریبه عنوان متغ دیتوانیکه شما از کلمات رزرو شده نم دیبدان یستیبا

 ،«نیبش»از کلمات را آموخته است. مثال  یکه تعداد خاص دیریرا در نظر بگ یسگ
 ی. وقتفهمدیشما م یدهیدکه سگِ آموزش ستیکلمات« برام ارشیب» ای« همونجا بمون»

سگ با  د،یدهیتان را مخاطب قرار مو سگ دیکنیها استفاده ماز آن ریغ یکه از کلمات
نشان نخواهد  یالعملخواهد شد و عکس رهیبه شما خ «گهیم یبابا چ نیا»که  ینگاه

که به سگ  دی. مثال فرض کندیاسگ استفاده نکرده یداد. چرا که از کلمات رزرو شده برا
سگ «. خوبه تیسالمت یبرا یبدو چون ورزش و دوندگ یگفتم که کم یبه چارل» د،ییبگو
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فالن فالن فالن فالن فالن فالن  فالن بدو فالن فالن فالن فالن» شنود؟یم یزیچه چ
 و بس، چرا که آن کلمه، در زبانِ شناسدیرا م« بدو»کلمات سگ فقط  نیدر ب«. فالن
. ستیها صادق نگربه یموضوع برا نیکه ا ندیگویم هایلیرزرو شده است. خ یسگ

 خت.مفهوم راه اندا حیتوض یچون سگ کار ما را برا ستیالبته به ما هم مربوط ن

به  میزنیارتباط برقرار کرده و حرف م تونیها با پارزرو شده که توسط آن یهاکلمه
 است: ریشرح ز

and       del       global      not       with 

as        elif      if          or        yield 

assert    else      import      pass 

break     except    in          raise 

class     finally   is          return 

continue  for       lambda      try 

def       from      nonlocal    while 

را  هانیا یهمه تونیبه آموزش دارد، پا ازیو بر خالف سگ که ن ندیهانیهم تمامش
فرمان است را  نیا که مرتبط با ین کارآ try دییگویبه او م یخودش بلد است. وقت

 .کندیاشتباه نم چوقتیو ه دهدیبدون شک انجام م

گرفت. تمرکز االن ما در  میخواه ادیها را به مرور و در زمان خودشان کلمه نیا ما
که  دیدانستیم یبه مانند همان حرف زدن انسان با سگ است. ول تونیحرف زدن با پا

 تونیبه حرف آوردن پا یاست که برا نیار اک یبا شما حرف بزند؟ جالب تواندیم تونیپا
شروع به حرف زدن خواهد  تونیو پا دیبه او بده یخاص برا در قال امیکه پ ستیکاف

 :میشروع کن« سالم جهان» یکرد. بهتر است با نمونه

print('Hello world!') 

 نیلاو م،یگویم کی. تبردیسیمتن بنو شگریرایو کیدر  ایکاغذ  یباال را رو کلمات
ما با  ی. جملهدیاو را نوشت یدرست و معنادار برا اتیبا محتو تونیبرنامه به زبان پا

. شودیقول قرار گرفته شروع مرشته از متن که داخل نقل کیچاپ  یبرا print« تابع»
کتاب به  نیدر ا ی. وقتشودیو دوگانه نوشته م یصورت تک هب نیقول در التعالمت نقل
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قول دوگانه اشاره به نقل یو وقت»'« عالمت  نیمنظورمان ا م،یکنیم اشاره یقول تکنقل
 Helloعبارت ی ما یعنی رشتهباال،  یاست. در جمله»"« نشان  نیمنظورمان ا میکنیم

world قرار گرفته است. یقول تکدر داخل نقل 

 

ه چطور با استفاده از کلمات ک میریبگ ادی یستیبا میگرفت ادی یتونیپا یکه چند کلمه حاال
خودمان در  ییکه توانا ستی. پس بد نمیکن تونیها شروع به صحبت کردن با پاو جمله

 .میبگذار شیآزما یرا به بوته دیزبان جد

. پس دیتان دعوتش کنبهتر است که به خانه د،یبا او صحبت کن دیبتوان نکهیاز ا قبل
 .میرا با هم مرور کن تانوتریکامپروی الزم است که مراحل نصب آن 

صحبت  ندوزیوروی آن  یاندازو راه تونیدر خصوص نصب پا قسمت نیما در ا
مخازن  قیرو از طر تونیکه چطور پا دانندیحتما م نوکسیکرد. کاربران ل میخواه

 نصب کنند. یخود به سادگ یافزارنرم

 تیه ساب نکاریا ی. برادیرا دانلود کن تونیاز همه الزم است که پا اول
https://python.org در  ندوزیو یبرا یتیب 32و  64 ی. دو نسخهدیمراجعه کن

 .دیکن افتیها را دراز آن یکیخود،  ستمیس یدسترس است. با توجه به معمار

مرتبط را  یکه نسخه دیپس مطمئن باش میکنیاستفاده م 3 تونیدوره از پا نیدر ا ما
 است. 3.6.1آن  یکتاب نسخه نی. در زمان نوشتن ادیکنیدانلود م

و نصب  دیبزن کیرا ت Add Python to PATH ینهینصاب ظاهر شد گز یوقت
 CMD. اجرا کنیدرا  CMD ندوزیاستارت و یکه از منو ستی. حاال کافدیرا ادامه ده
 :دیو وارد شو دیسیرا بنو pythonعبارت که باز شد، 

C:\Users\eman> python 

 
Python 3.5.1 (v3.5.1:37a07cee5969, Dec  6 2015, 01:54:25) 

[MSC v.1900 64 bibbt (AMD64)] on win32 
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Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more 

information. 

>>> 

 تونیپا یآمادگ ینشان دهنده شود،یکه با نماد >>> مشخص م تونیمفسر پا اعالنِ
تر ساده انیبه ب «؟یحاال که چ»همان سوال معروف سوال از شماست.  دنیپرس یبرا
کنون ن یزیصحبت کردن با شماست. تمام آن چ یآماده تونیپا صحبت  د،یدار ازیکه ا

 .ستیتونیکردن به زبان پا

به  هیشب دی. شادیستیرا بلد ن تونیها و جمالت پاکلمه نیترکه شما ساده میکن فرض
با موجودات آنجا  خواهندیاند و مفرود آمده گرید یارهیس کیروی که  یفضانوردان

 :دیارتباط برقرار کنند، با مشکل برخورد کن

>>> I come in peace, please take me to your leader 

File "<stdin>", line 1 

I come in peace, please take me to your leader 

             ^ 
SyntaxError: invalid syntax 

>>> 

ساکنان آن  د،یبه کار ادامه ده گونهنی. احتمال دارد اگر همرودینم شیخوب پ عاوضا
خوب  تیگرم و در نها ،به شما فرو کرده و سپس منقل را با ذغال یاول خنجر ارهیس

 .ندیفرما لیآن سرختان کنند و شما را مروی 

و  دیادهرا با خودتان آور دیکه در دست دار یکتاب نیاز ا نسخه کیشما  خوشبختانه
 :دیها صحبت کنکه با زبان خودشان با آن دیکنیم یحاال سع

>>> print('Hello world!') 

    Hello world! 

 :دیها صحبت کنبا آن شتریب یکم ستیکنترل اوضاع دست شماست. بد ن اکنون
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>>> print('You must be the legendary god that comes from the 

sky') 

You must be the legendary god that comes from the sky 

>>> print('We have been waiting for you for a long time') 

We have been waiting for you for a long time 

>>> print('Our legend says you will be very tasty with 

mustard') 

Our legend says you will be very tasty with mustard 

>>> print 'We will have a feast tonight unless you say 

 File "<stdin>", line 1 

    print 'We will have a feast tonight unless you say 

                                                     ^ 
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print' 

>>> 

 اشزهیباز ن تونیو پا دیکوچک کرد یلیاشتباه خ کی نکهیتا ا رفتیم شیخوب پ مکالمه
 را به سمتتان گرفت.

در انتخاب متن مناسب و  است و قدرتمند دهیچیپ اریبس تونیاست که پا درست
را در نظر داشته  نیا دیکنیبا او صحبت م کهیزمان یولکند ی میریسختگپردازش  یبرا

حرف  ریاو مشکل در تفس یشما، برا یخطا نی. کوچکترستیباهوش ن تونیکه پا دیباش
مکالمه با خودمان با استفاده از  کی. در مثال باال، ما در اصل شودیشما را باعث م

 .میداشت تونیپا یقابل فهم برا متن/نتکسیس

در  د،یکنینوشته شده استفاده م یگریکه توسط شخص د یاشما از برنامه یوقت
رابط به  کی تونیپا نیب نیاست و در ا گرید سانینوشما و آن برنامه نیب لمهْاصل مکا
که نشان  دهدیها اجازه مکه به سازندگان برنامه ستیالهیوس تونی. پادیآیحساب م

 ماندهیفقط چند فصل باق برود؛ شیپ یو به چه سمت شدچطور با یستیمکالمه با نیدهند ا
 .دیملحق شو فهمندیم یتونیکه زبان پا یسانیونبرنامه یتا شما هم به دسته

با او  یروش درست خداحافظ دیبا د،یکن یخداحافظ تونیبا مفسر پا نکهیاز ا قبل
 :فهمندیرا نم« خداحافظ» یمعنا تونیپا یارهی. به هر حال ساکنان سدیریبگ ادیرا 
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>>> good-bye 

Traceback (most recent call last): 

 File "<stdin>", line 1, in <module> 

NameError: name 'good' is not defined 

>>> if you don't mind, I need to leave 

  File "<stdin>", line 1 

    if you don't mind, I need to leave 

                 ^ 
SyntaxError: invalid syntax 

>>> quit() 

را داده است. در تالش اول  یمتفاوت یاکه خطاه دینیبیم دیدقت کرده باش اگر
NameError در تالش دوم، . «رمعتبریمتن غ» یداد و در تالش دوم خطاif کی 

که شما  کندیفکر م ندیبیکلمه را م نیا تونیپا کهیرزرو شده است و زمان یکلمه
جمله مواجه  یبا ادامه یوقت ید. ولییبگو تونیدر خصوص آن به پا یزیچ دیخواهیم
 .کندیندارد، خطا را صادر م یساختار درست دینیبیو م شودیم

>>> است. به هر بعد از نماد  ()quitاستفاده از  تونیدرست خارج شدن از پا راه
با او مکالمه  تونیبا زبان پا شودیچطور م دیکه بهتر بفهم کندیکتاب کمک م نیحال ا

 خارج شد. یکرد و به سادگ

 

و قابل فهم بودن آن  یراحت تون،ی. هدف پادیآیزبان سطحِ باال به حساب م کی تونیپا
هم به  وتریکه کامپ یبه صورت ،برنامه است متنِ انسان جهت خواندن و نوشتنِ یبرا

 یسینوبرنامه یهارا بخواند و پردازش کند. زبان لیبتواند همان فا تونیپا یواسطه
، C++، Ruby ،PHPبه جاوا،  توانیها مآن نیتر. از معروفندادیز اریسطح باال بس

Basic ،Prel وتریکامپ یاشاره کرد. پردازنده پتیاسکرو جاوا (CPUنم )که  تواندی
 ها را بفهمد.برنامه نیاز ا چکدامیزبان ه
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ه ساد اریبس نی. زبان ماشمییگویم نیماش که به آن زبانِ فهمدیرا م یزبان پردازنده
سربر حوصله اریبس نینوشتن به زبان ماش میرک و رو راست باش میاست. اگر بخواه

 شده است: لیتشک کیخواهد بود چرا که فقط از صفر و 

001010001110100100101010000001111 
11100110000011101010010101101101 
... 

 شیآالیساده و ب اریبس نیکه زبان ماش دینیبیم د،یکنینگاه م هیبه ظاهر قض یوقت
مثل  یمتن آن از متن زبان یشده از دو حرف است ول لیش تشکچرا که کُل باشدیم
تا به حال به   سانینواز برنامه یلیتعداد قل نیهم یاست. برا تردهیچیپ اریبس تونیپا
نوشتن برنامه وجود دارد.  یبرا یمختلف یهااند. در عوض مترجمزبان برنامه نوشته نیا
 پتیجاوا اسکر ای تونیمثل پا ییسطح باال یهانوشتن در برنامه یها اجازهرجممت نیا

ها را گرفته و به زبان برنامه نیکدِ قابل فهم ا تی. در نهادندهیم سینورا به برنامه
 قابل پردازش است. CPUکد توسط  نی. اکنون ادنکنیم لشیتبد نیماش

 تواندیزبان نم نیگره خورده است، ا وتریپافزار کامبه سخت نیکه زبان ماش ییآنجا از
به  یافزارحمل از سخت تیقابل یمختلف جابجا شود. به عبارت یافزارهاسخت نیکه ب

اند سطح باال نوشته شده یهاکه توسط زبان ییهارا ندارد. برنامه گریافزار دسخت
ابجا شوند. به مختلف ج یمختلف با استفاده از مفسرها یوترهایکامپ نیکه ب توانندیم

افزار سخت ینوشته شده را برا یبرنامه لریکامپا ایتوسط مفسر  دیتوانیشما م یعبارت
 .دیقابل فهم کن دیجد

( مفسرها و 1: شوندیخالصه م یدر دو گروه اصل یسینوبرنامه یهازبان یهامترجم
 .لرهای( کامپا2

 سینوه توسط برنامهکه برنام همانگونه –( کد منبع را interpreterمفسر ) کی
 ریهوا تفس یو دستورالعمل )کد برنامه( را رو کندیم هیتجز خواند،می –نوشته شده 

 یجمله ایخط  کی م،یکنیاستفاده م تونیمفسر پا یما از حالت تعامل کهی. زمانکندیم
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 یجا آن را خوانده، پردازش کرده و از ما طلب خط بعد رد تونیو پا میسینویم یتونیپا
 دارد. بستگی زین ،آن خط کد یبرا، پردازش الزم زانیروند به م نی. البته اکندیا مر

 یبعد یاستفاده یرا برا یریمقاد یستیبا»که  دیگویبه او م تون،یخطوط در پا یبرخ
 ندهیدر آ میکه بتوان مینیگزیآن مقدار برم یبرا یکار ما نام نیا یبرا. «یبه خاطر بسپار

که به  ییها. اسم برچسبمیرا از آن خارج کن ریخاطر آورده و مقدار متغآن نام را به  زین
را در خودشان نگه  ریمقاد رها،یاست. متغ ریمتغ ای variable میزنیم ریمقاد نیا
مقدار  y ریرا در خود دارد و متغ 6مقدار  x ریکه متغ دیدقت کن ری. به مثال زدارندیم

x * 7 :را 

>>> x = 6 

>>> print(x) 

 6 
>>> y = x * 7 

>>> print(y) 

42 
>>> 

که مقدار شش را به خاطر داشته باشد و برچسب  میخواست تونیمثال، ما از پا نیا در
x  برچسب احضار  نیمقدار را توسط ا میتوانیم ندهیصورت ما در آ نیآن بزند. به اروی
برچسب، مقدار آن  یبا فراخوان تونیکه پا میشویمطمئن م print. ما با استفاده از میکن

 ردیرا بگ xکه مقدار برچسب خورده با  میخواهیم تونیاز پا سپس. دهدیم شیرا نما
از  در نهایتقرار دهد.  yمقدار محاسبه شده را در  تیدر هفت ضرب کند و در نها

 را چاپ کند. y یکه مقدار فعل میخواهیم تونیپا

به  تونیحال پا نی. با امیداد تونیپابه  کیبه  کیها را دستورات و گزاره نجا،یا در
 یهاگزاره توانندیم یبعد یهاکه گزاره کندیسلسله گزاره نگاه م کیها به عنوان آن
. ندیها مربوط است را درخواست نماکه به آن ییهارا به خاطر داشته باشند و داده یقبل

. میقابل فهم نوشت و یرا در چهار جمله منطق مانیچهار خط اراگرافپ نیاکنون ما اول
اگر احساس  ی. حتدیکن تونیرا وارد مفسر پا هانیو هم دیشما هم دست به کار شو
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 نیباز هم ا ست،یبه وارد کردنشان ن یازیاند که نها آنقدر سادهگزاره نیکه ا دیکنیم
 خودتان بنویسید.ها را و گزاره دیلطف را در حق خودتان کن

که در مثال  یزیمانند چ یتعامل یگفتگو کیند است که بتوا نیمفسر ا کی عتیطب
کل برنامه را  یستی. شما باکندیاوضاع فرق م لریکامپا یرا داشته باشد. برا دیدیباال د

شروع به خواندن و پردازش کدِ منبع  لری. سپس کامپادیبده لیتحو به او لیدر قالب فا
 .خواهد بودقابل اجرا  لِ یفا کی جهی. نتکندیم لشیتبد نیماشسطح باال کرده و به زبان 

 افزار شما را خواهد داشت.اجرا توسط سخت تیقابل لیفا نیا به عبارتی

 تیو قابل اندماشینها که به زبانِ برنامه نیا د،یکنیاستفاده م یندوزیو ستمیاز س اگر
 یرا خواهند داشت که اول« dll» ای« exe»مثل  یرا دارند، پسوند وتریکامپروی اجرا 
و  نوکسیاست. در ل «ایپو وندیکتابخانه پ» یو دوم« قابل اجرا بودن» یعنابه م
 قابل اجرا باشد وجود ندارد. لیفا یدهنده انکه نش یپسوند نتاشیمک

 د،کنی باز – Notepad مثال –متن خود  شگریرایرا در و ییاجرا لیفا کیشما  اگر
 اجق وجق خواهد بود:متن کامال ناخوانا و  کیداده خواهد شد،  شیکه نما یزیچ

^?ELF^A^A^A^@^@^@^@^@^@^@^@^@^B^@^C^@^A^@^@^@\xa0\x82 

    ^D^H4^@^@^@\x90^]^@^@^@^@^@^@4^@ ^@^G^@(^@$^@!^@^F^@ 

    ^@^@4^@^@^@4\x80^D^H4\x80^D^H\xe0^@^@^@\xe0^@^@^@^E 

    ^@^@^@^D^@^@^@^C^@^@^@^T^A^@^@^T\x81^D^H^T\x81^D^H^S 

    ^@^@^@^S^@^@^@^D^@^@^@^A^@^@^@^A\^D^HQVhT\x83^D^H\xe8 

.... 

که  نجاستیو ا ستیچندان ساده ن ن،یاست که خواندن و نوشتن به زبان ماش مشخص
وارد  دهند،ینوشتن کد در زبان سطح باال را م یکه به ما اجازه ییلرهایمفسرها و کامپا

 .شوندیگود م

فکر به ذهن شما خطور کند  نیا دیو مفسر شا لریبحث ما در خصوص کامپا وسط
 شدهلیزبان کامپا کیدر  تونیپا اینوشته شده است. آ چطور تونیکه خب، خودِ مفسر پا

 افتد؟یم یچه اتفاق قایدق python میسینویما در خط فرمان م ینوشته شده؟ وقت
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 تیسا قیاز طر دیتوانیم .نوشته شده است Cبه اسم  ییبا زبان سطح باال تونیپا
www.python.org کیخودش  تونی. در اصل پادیکد منبع آن را مشاهده کن 

 یرا رو تونیپا کهیشده است. زمان لیکامپا نیکه به صورت زبان ماش ستیابرنامه
 نیشده و به زبان ماش لیکامپا یمهرونوشت از برنا کیشما  دیکنیخود نصب م ستمیس

که  تونیپا نیکدِ ماش ندوز،ی. در ودیدهیخود قرار م ستمیسروی را  تونیپا یدرآمده
 قرار گرفته است: ریز ریاجرا داشته باشد احتماال در مس تیقابل

C:\Python35\python.exe 

. در اصل دانستن دیداشت ازین یسینوبرنامه یبود که برا یزیاز آن چ شتریاطالعات ب نیا
موارد  نیدانستن ا یگاه یلشما ندارد و یسینودر روند برنامه یریتاث ادیندانستنشان ز ای

 .دیاز روند کار داشته باش یتا درک بهتر کندیبه شما کمک م

 

است  تونیپا یهایژگیبهره بردن و آزمودن و یبرا یراه خوب یکردن با حالت تعامل کار
 .شودینم هیروش توص نیا ده،یچیحل مسائل پ یبرا یول

 کیبرنامه را داخل  کینوشتن  یات الزم براتمام دستور دیخواهیکه م دیکن فرض
 ندوزیپد در وبه نوت هیشب چیزی –متن  شگریرایو کی. واضح است که به دیبگذار لیفا
کتاب  نی. ما در استین یجالب ینهیگز ندوز،یو Notepadداشت. البته  دیخواه ازنی –

 تیبه سا یسر. اول اتم است. میکنیم یمعرف امنظور به شم نیارای را ب نهیدو گز
https://atom.io اتم را  یسینومخصوص برنامه شگریرایوآن،  قیو از طر دیبزن

به  دیتوانیم زیآن ن افتیدر یاست. برا ++Notepaddدوم  ینهی. گزدیکن افتیدر
 .دیمراجعه کن https://notepad-plus-plus.org تیسا

. نام مییگویم پتیاسکر م،یکنیم رهیها ذخکه بعد از نوشتن دستورالعمل یلیفا به
 :دیتوجه کن ریز ی. به نمونهشودیختم م py.به  تونیپا یهاپتیاسکر
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csev$ cat hello.py 

print('Hello world!') 

csev$ python hello.py 

Hello world! 

csev$ 

 لیفا اتی" محتوcat hello.pyعامل من است. عبارت "ستمیاعالنِ س $csev یکلمه
hello.py خط است. کیتنها  فعالکه  دهدیم شیرا نما 

که کد منبع را بخواند. با  مییگویما مفسر اعالن را احضار کرده و به او م نجایا در
 تونیصورت پا نیاز کجا بخواند. به ا یستیکه کد را با فهمدیم تونیپا لیآوردن اسم فا

 یبه حالت تعامل یازین نکهیبدون ا کند،یمورد نظر خوانده و پردازش م لیکد را از فا
 باشد.

 کهیخارج شدن نداشت. چرا؟ زمان یرا برا ()quitخود  یما در انتها لیفا یول
 یستیو با ستیکه وقت خداحافظ فهمدیخودش م رسد،یکد م لیبه انتها فا تونیپا

 خارج شود.

 

از: مجموعه داشت عبارت است  توانیبرنامه م کی یکه برا یفیتعر نیترییابتدا
 hello.py یساده پتیاسکر ینوشته شده است. حت یانجام کار خاص یکه برا یدستورات

 یو خاص دی. درست است که کار مفدیآیبرنامه به حساب م کی حالتْ نیتریاهیدر پا
به آن  سینواست که برنامه فهیوظ کی «ایسالم دن»چاپ عبارت  یول دهد،یانجام نم

 واگذار کرده است.

حل  یکه برنامه برا دیریرا در نظر بگ یابرنامه، مسأله کیدرک آسان مفهوم  یابر
 حل مسأله را بر عهده دارد. یفهیکه وظ ستیزیآن ساخته شده است. برنامه همان چ

. مثال دیابوکسیف یهاپستروی  قیتحق یکه در حال محاسبه برا دیکن فرض
. دیبکش رونیها دارد، باز پست یار دستهاستفاده را د نیشتریکه ب یاکلمه دیخواهیم
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سپس کلمه به  د،ی( را چاپ کنبوکسیف یصفحهروی  یجار انی)جر مِیاستر دیتوانیم
 برد،یم یادیروش هم زمان ز نیکلمه کدام است. ا نیترادهپراستف دینیتا بب دیکلمه بگرد

تا انجام  دیسیبنو تونیپا یبرنامه کی دیتوانیکار م نیا یهم احتمال خطا باالست. برا
 .دیکن یط یوقت خود را به خوشگذران هیو بق ردیرا بر عهده بگ فهیوظ نیا قیو دق عیسر

 هیاز بق شتری. به نظرتان کدام کلمه بدیندازیب ریز  یبه نوشته یعنوان مثال نگاه به
 تکرار شده؟ چند بار؟

the clown ran after the car and the car ran into the tent 

and the tent fell down on the clown and the car 

اگر  قتی. در حقدیدهخط انجام  هاونیلیبا م یمتن یکار را رو نیکه هم دیتصور کن حاال
به جواب  ترعیسر د،یسیکار بنو نیا یبرا یاو برنامه دیکن تونیپا یریادگیشروع به 

 .دیرس دیخواه

و وقت  دیمنظور نوشتم استفاده کن نیا یراکه من ب یااز برنامه دیتوانیم یحت
 :دیخودتان بخر یبرا یشتریب
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name = input('Enter file:') 

handle = open(name, 'r') 

text = handle.read() 

words = text.split() 

counts = dict() 

for word in words: 

    counts[word] = counts.get(word,0) + 1 

 
bigcount = None 

bigword = None 

for word,count in list(counts.items()): 

    if bigcount == None or count > bigcount: 

        bigword = word 

        bigcount = count 

 
print(bigword, bigcount) 

 
# Code: http://www.pythonlearn.com/code3/words.py 

# Or select Download from this trinket's left-hand menu 

. دیبلد باش تونیبا پا را یسینوکه برنامه ستیالزم ن یبرنامه حت نیاستفاده از ا یبرا
کتاب همراه ما  نیتا فصل ده ا م،یبرنامه به کار برد نیکه در ا ییهاکیدرک تکن یبرا

سرعت و قدرت انجام  د،یاز برنامه استفاده کن ،یی. فعال به عنوان کاربر نهادیباش
 دیتوانی. مدیخود بخر یبرا یادیز یو زمان و انرژ کنیدنظاره  راسربر حوصله یافهیوظ

ها را رفته و آن آدرس زیر به نکهیا ایو  کنید شگریرایو کیوارد  یباال را دست یکه کدها
 :دیدانلود کن

http://www.pythonlearn.com/code3 

من به عنوان  و ییدر اصل شما به عنوان کاربر نها د،یبرنامه استفاده کن نیاز ا اگر
 یراه تونی. پامیابا هم ارتباط برقرار کرده تونیبه اسم پا یواسط قیاز طر سینوبرنامه

است که آن را  یها( با هر کس)مانند برنامه دیمف  یهاتبادل مجموعه دستورالعمل یبرا
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در اصل در حال حرف  ؛میزنیحرف نم تونیخود نصب کرده است. ما با پا ستمیسروی 
 .میاتونیپا قیاز طر گریکدیزدن با 

 

ها، ساختار پاراگراف، و ساختار در خصوص لغات، ساختار جمله ،یچند فصل بعد در
 یهاتیکرد. در خصوص قابل میصحبت خواه دییبگو تونیکه قرار است با پا یداستان

 هایژگیو نیکردن ا بینشست و به شما روش ترک میبه صحبت خواه تونیقدرتمند پا
 داد. میخواه ادیرا  یکاربرد یهاو ساخت برنامه تونیمهار قدرت پا یبرا

 نی. امیکنیها استفاده مساخت برنامه یبرا نییسطح پا یِمفهوم یاز چند الگو ما
 یهازبان یاز تمام یبلکه جزئ ست؛ین یتونیپا یهافقط مربوط به برنامه رساخت،یز

 نیسطح باال شامل ا یهاگرفته تا زبان نین ماشاز زبا د؛یآیبه حساب م یسینوبرنامه
 .شوندیم رساختیز

 

 قیاز طر ای لیفا کی یخواندن داده از رو دیشا. «رونیب یایدن»داده از  افتیدر
 مایها مستقداده نیما، ا ییِابتدا یها. در برنامهکروفنیم ای GPSسنسور مثل  کی

 .دیآیکردن م پیتا یبوسیله بوردیاز ک

 

 دیشا ای لیفا کیقرار دادنش در  ای شینما یصفحهروی برنامه  یجهینت شینما
 کیخواندن  ای کیپخش موز یبرا کریمثل اسپ ینوشتن و ارسال آن به دستگاه

 متن.
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اجرا  یگریپس از د یکیو  بینوشته شده اگر به ترت پتیاسکر کیکه در  یدستورات
همانطور که معمول است برنامه از  ی. به عبارتمییگویم یبیترت یشود، به آن اجرا

 .رسدیو به انتها م کندیشروع به خواندن م پتیاسکر یابتدا

 

باشد. فکر  یاز کد، مشروط بر محقق شدن شرط یخط ایدستور  یاجرا یگاه دیشا
تاه مثال کو کیکه  دیبگذار ینباشد ول حیبه توض ازیآنقدر واضح است که ن کنمیم

گر برنامه ورود دیکنیبزنم. مثال شرط م  یگرفت رو بوردیرا از ک Dr-Chuck یکه ا
 Dr-Chuckاز  ریغ یورود ررا چاپ و اگ Hello Masterعبارت  شینما یصفحه

را چاپ کند. ما در برنامه هم خط مربوط به  Access Deniedرا گرفت، عبارت 
که  میرا دار Access Deniedو هم خط مربوط به چاپ  Hello Masterچاپ 

وجود  ی. به عبارت ساده در برنامه شرطشودیها چاپ ماز آن یکی یبنا به ورود
 .دهدیدو رفتار متفاوت را از خود نشان م رنامهنشدنش، ب ایدارد که با محقق شدن 

 

 رهایتغم ای ری. معموال متغشوندیو چند بار اجرا م نیاز خطوط برنامه چند یسر کی
 حالت حضور دارند. نیدر ا

reuse 

 یخود استفاده یها در طول برنامهو از آن دیسینویها را ماز دستورالعمل یسر کی
برنامه  یجا یدستورالعمل را در جا کیکه  ستیالزم ن یعنی. دیکنیدوباره م

 .دیکنیو باز استفاده م دیسینویبار م کی. دیسیبنو

 یلیخ زیچ. خب همهندیآیبرنامه به حساب م کیساختمان  یدهندهلیفوق تشک موارد
دستورات را  میخواهیکه م یزیبر اساس چ م،یریگیم یورود کی. رسدیساده به نظر م

 یاست شرط ازیجاها ن یاجرا شوند. در بعض نییرو به پا بیتا به ترت میکنیم پیتا
 دیهم شا یی. در جاهاکنیمبه دفعات تکرار  را یالزم است که خط یگاه کنیم. لااعم
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 یرو یهم خروج تی. در نهامیو چند بار استفاده کن نیاز کد چند ییهااز قطعه میبخواه
را بگذار  تیپا دییبگو یاست که به کس نیصفحه ظاهر شود. ظاهرش ساده است. مثل ا

ساده  ید در تئوریترمز. شا یرا بگذار رو تیپا یدیرس یبه مانع یگاز و برو و وقت یرو
هنر است. شما  کی ،یرانندگ یحت ای ،ینقاش ،یسینوکد نوشتن، مثل داستان یباشد ول
 .دیکنیاثر را خلق م کیو  دیکنیساده شروع م اریبس زاتیو تجه میاز مفاه

 

. جابجا میاشب قیدق تینهایب دیبا تونیصحبت با پا نیدر ح م،یدید شتریکه پ همانطور
 باشد. تونیپا شدنالیخیب شجهینت تواندیبرنامه، م کیحرف در  کیشدن 

روبرو  شانیدر مقابله با خطاها تونیپا یسرسخت نیبا ا یکار وقتتازه سانینوبرنامه
است.  زیانگخشن، و نفرت ر،یگسخت یلیخ تونیپا»که  ندیگویبا خودشان م شوندیم

و  کندیم یحسود قتشیحق یباشد، ول قیدوست و رف هیبا بق تونیکه پا رسدیبه نظر م
و بعد  ردیگیما رو م قیدق یهاموضوع هم برنامه نیهم طربه دل دارد. به خا نهیاز ما ک
 یالبته اگر از آن دسته افراد «.کوبدیها را به صورتمان مآن «ستیمناسب ن»به اسم 

 کندیپاراگراف صدق م نیا د،یندازیب یگریدائم مشکل را به گردن د دیخواهیکه م دیباش
کند بلکه کارها را به روش خود ینم یحسود یاست، ول ریگو سخت قیدق تونیوگرنه پا
 .دهدیانجام م

 :دیمشاهده کن نجایدر ا دیتوانینمونه از خطا در برنامه را م کی
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>>> primt 'Hello world!' 

File "<stdin>", line 1 

primt 'Hello world!' 

  ^ 
SyntaxError: invalid syntax 

>>> primt ('Hello world') 

Traceback (most recent call last): 

File "<stdin>", line 1, in <module> 

NameError: name 'primt' is not defined 

 
>>> I hate you Python! 

 File "<stdin>", line 1 

I hate you Python! 

^ 
SyntaxError: invalid syntax 

>>> if you come out of there, I would teach you a lesson 

 File "<stdin>", line 1 

if you come out of there, I would teach you a lesson 

 ^ 
SyntaxError: invalid syntax 

>>> 

در گفتن  تونیچون پا شود،ینم بتانینص یزیچ تونیدر جر و بحث کردن با پا یول
(SyntaxErrorصبور است و اگر الزم باشد تا آخر دن )دیگویرا به شما م بیترک نیا ا،ی .

 .دیفتیکردن خطا ب دایو به فکر پ دیپس آرامش خودتان را حفظ کن

 یسر کیصرفا  یعاشق شماست ول. میکن هیسگ تشب کیرا به  تونیپا میبتوان دیشا
دمش را تکان  دیزنیاشتباه با او حرف م یبا حروف ی. وقتداندیرزرو شده را م یهاکلمه

 نیمشتاقانه منتظر ا یول فهمدیکه منظور شما را نم دهدیو به شما نشان م دهدیم
 >>> رااست که  نیهم ی. برادیکن انیب یدرست وفاست که شما منظورتان را با حر

 .دهدیم شینما

از خطا مواجه  یبا سه نوعِ کل د،یریبگ ادیرا بهتر و بهتر  تونیمرور که کار با پا به
 :رندیشد که از قرار ز دیخواه
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Syntax errors 

. شوندیراحت هم اصالح م افتند،یمربوط به متن همانقدر که راحت اتفاق م یخطاها
تمام  تونی. پادیاکرده ییامال ای یگرامر یخطا کیبرنامه  یکجا دینیکه بب ستیکاف

خطا را مرتکب  نیاز برنامه ا یدر چه خط قایدق دیکه به شما بگو کندیتالشش را م
 یستیصورت با نیبرنامه رخ داده است. در ا یقبل طخطا در خطو ی. البته گاهدیاشده

 .دیبروو جلو  دیریرا به عنوان سرنخ در دست بگ کندیبه آن اشاره م تونیکه پا یکه خط

Logic errors 

 بیترت یندارد ول یکه برنامه از نظر متن مشکل افتدیاتفاق م یزمان یمنطق یخطا کی
 یگریخط به اشتباه به خط د کی ای. ستیباشد، ن دیکه با یاخطوط و دستورات به گونه

هم مرور  برنامه )داستان( را با نیمثالِ واضح، ا کیخورده است. به عنوان  وندیپ
 :میکنیم

I. آب بردار یبطر کی 

II. یپشتبگذارش داخل کوله 

III. به کتابخانه برو ادهیپ 

IV. آب را بگذار یدرِ بطر 

 لیو کل وسا میافتاد یبه فکر گذاشتن درِ بطر رید یکمی یول میبا متن ندار یمشکل
 شده است! سیخ یپشتداخل کوله

Semantic errors 

 د،ینوشته باش یکه شما متن برنامه را به خوب دهدیرخ م یزمان ییمعنا یخطا کی
که شما از او  یبرنامه آن کار یول ،دستورات و خطوط هم درست باشد یاجرا بیترت

دوست آدرس  کیبه  دیخواهیم دیمثال ساده: فرض کن کیرا انجام ندهد.  دیانتظار دار
 :دییو بگو دیرستوران را بده
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برو.  لیما کیبه چپ، و  چیبپ ،یدیاست رس نیپمپ بنزکه  یبه چهار راه کهیزمان»
 «ساختمان قرمز سمت چپت خواهد بود که همان رستوران است. کی

ها که آن دیگویو م زندیخوب است. االن دوستِ شما زنگ م زیچهمه نجایتا ا خب
به پمپ  یوقت»: دییگوی. بعد شما مستیاز رستوران ن یو نشان اندلهیطو کیپشت 

رو  یکه گفت یزیهمان چ قایمن دق»: دیگویو او م« راست؟ ایچپ  یرفت یدیرس نیبنز
من از  یواقعا شرمنده، راهنما»: دیدهیم وابو شما ج« اجرا کردم. رفتم به سمت چپ

داشت که باعث  کیکوچ یلیخ ییاشتباه معنا کی ینظر متن و منطق درست بود ول
 «.یاریر بسر د یاشتباه یو از جا یفتیشد شما به خطا ب

 دیخواهیکه شما از آن م یتا کار کندیتمام تالشش را م تونیهر سه مورد باال، پا در
 تونی. پادییایبهتر با او کنار ب دیکه با دییشما نیشکل ممکن انجام دهد. ا نیرا به بهتر

 است. قیدر کارش دق

 

 د؛یآیکتاب با هم جور در نم نیمطالب ا»که  دیکنیبا خود فکر م یریادگی ریدر مس یگاه
طول  یدو سال یکیاست. « زدنحرف» یریادگیدرست مانند  «آورم؟یچرا سر در نم

 کیکه از  دیطول کش ی. سپس شش ماهدیاوریکه صدا در ب دیگرفت ادیتا فقط  دیکش
کوتاه  یهاسال زمان برد تا از آن جمله 6 یال 5 دیاو ش دیجمله برس کیساده به  یکلمه

 دیتا باالخره توانست دیوقت صرف کرد یهم باز چند سال تی. در نهادیاراگراف بسازپ کی
 .دیسیداستان کوتاهِ جذاب را بنو کی

در  نیهم یبرا دیریبگ ادی ترعیسر یلیرا خ تونیاست که شما پا نیهدف ما ا یول
 یریادگیمانند  یداد. ول میخواه ادیهم به شما رموارد را دَ نیا یهمه ییچند فصل ابتدا

خاطر ممکن  نی. به همبردیها زمان مو اُخت گرفتن با آن میدرک مفاه د،یزبان جد کی
و  میشویها جابجا مسرفصل نی. ما مدام بدیشو جیگ بزرگ ریتصو دنیبا د یاست گاه

شما  یبرا تونیپا یاصل ریتا باالخره تصو مینیچیکوچک پازل را کنار هم م یهاقطعه
 یستیموضوع نبا نیا ینوشته شده است ول یکتاب به صورت خط نیقابل درک شود. ا

گه احساس کرددیها جابجا شوسرفصل نیشود که ب نیمانع ا الزم است اکنون از  دی. ا



 پایتون برای همه  44

 

اصال شک  د،یموضوع را دو مرتبه از نظر بگذران کیو  دیبرگرد کیفصل پنج به فصل 
اگر درست متوجه  یحت د،یندازیجلوتر ب یهابه فصل ی. نگاهدیبه خودتان راه نده

مختلف به  یهاسرفصل نیها بعقب و جلو شدن نیا تی. در نهادیشویآن نم یمحتوا
اطالعات  یخواهد داد. با بازخوان یسینوبرنامه «ییچرا» خصوصدر  یبهتر دیشما د

 تانیبرا یکه زمان یکه مطالب دید دخواهی – ناتیتمر یانجام دوباره یحت ای – یقبل
 .دیفهمیتر مبهتر و کامل یلیرا خ دیرسیبه نظر مدرک  رقابلیغ

وجود دارد که شما بلند  ییهااول، زمان یسینوبرنامهزبان یریادگیدر  معموال
و  دیداریقدم به عقب برم کیها شما زمان نیا« شد! یآها، حاال گرفتم چ» دییگویم
 ریمجسمه و تصو کیکم شکل کم د،یاسنگ بزرگ زده نیکه به ا ییهاشهیت د،ینیبیم

 .ردیگیرا به خود م یواقع

و  دیبمان داری. سخت است که تمام شب را بدیآیبه نظر م یمشکلْ حل نشدن یگاه
 ای دیچرت بزن د،یکه به خودتان استراحت ده ستی. کافدیدر کارتان نکن یشرفتیپ چیه

 گریشخص د کی یمشکل برا حیتوض ی. گاهدیکن وعدهانیم کیخودتان را مهمان 
تا  شودیباعث م هانیا ی. همهدهدیم نحل آ یبرا یبهتر دیتان( به شما دسگ ی)حت

کتاب،  نیکه با تمام کردن ا میدهیم نانی. به شما اطمدیکن دایتر به موضوع پتازه یدید
شسته رفته و قشنگ در  مْیکه چقدر مفاه دینیبیم د،یآن را دوباره در دست گرفت یوقت
زمان  ی. فقط کمدیکنیرا خوب درک م زیاند و چقدر مفهوم همه چتهخود قرار گرف یجا

 .دیها را جذب کنتا آن دیدار ازین

 

Bug 
 در برنامه. ییخطا

Central Processing Unit 
 .شودیاجرا م سمینویکه ما م یافزارکه نرم یی. جاوتریهر کامپ قلب
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Compile 
کار برنامه  نی. انییزبان سطح پا کیزبان سطح باال به  کیبرنامه از  ترجمه
 .کندیاجرا آماده م یرا برا

High-Level Language 
انسان ساده  یکه خواندن و نوشتنش برا تونیمثل پا یسینوزبان برنامه کی

 است.

Interactive Mode 
در  میکه دستورات را مستق ی. به صورتتونیاستفاده از مفسر پا یبرا یهرا

 .میسینویخط فرمان م

Interpret 
 خط در زمان. کیزبان سطح باال با استفاده از ترجمه  کی یاجرا

Low-Level Language 
شده  یراحو ط نهیبه وتریاجرا توسط کامپ یکه برا یسینوزبان برنامه کی

 .ندیگویم «یزبان اسمبل» ای «نیکد ماش»به آن  نیاست. همچن

Machine Code 
اجرا  وییپیتوسط س مایکه مستق یافزار. زباننرم یزبان برا نیترنییپا سطح

 .شودیم

Main Memory 
که  یبه محض یاصل ی. حافظهشوندیم یها نگهدارها و برنامهکه داده ییجا

 .شودیبشود پاک م استارتیر ایخاموش و  ستمیس ایبرق برود 

parse 
 برنامه. کیکردن متن  زیو آنال شیآزما
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Portability 
 .کندیم انهیرا کیاز  شیبروی برنامه را قابل اجرا  کیکه  یایژگیو

Print Statement 
 شیصفحه، نماروی مقدار را  کیتا  دیگویم تونیمفسر پاکه به  یالعملدستور
 دهد.

Problem Solving 
 حل.آن راه انیحل و بکردن راه دایپ یمساله برا کی یبندفرمول یپروسه

Program 
 .دهدیخاص را انجام م یمحاسبه کیها که از دستورالعمل یامجموعه

Prompt 
کار  یادامه یو از کاربر برا دهدیم شیرا نما یامیبرنامه، پ کی هکیزمان
 .خواهدیم یورود

Secondary Memory 
با  یاطالعات حت ،یاصل یها. بر خالف حافظهداده و برنامه یرهیذخ محل

 ی. کُندتر از حافظهماندیم یباق یجانب یحافظهروی  ستمیخاموش شدن س
 .شودیم رهیو غ یممورفلش سک،یشامل هاردد است و یاصل

Semantics 
 برنامه. کی یمعنا

Semantic Error 
و قصد  رودیرا کند، که از آن انتظار نم یبرنامه کار شودیکه باعث م ییخطا

 آن نبوده است. سینوبرنامه

Source Code 
 سطح باال. یسینون برنامهبرنامه به زبا کی یکدها
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–

 

 

 

 

 

>>> primt 'Hello world!' 

File "<stdin>", line 1 

primt 'Hello world!' 

                    ^ 
SyntaxError: invalid syntax 

>>> 

X
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x = 43 

x = x + 1 

print(x) 

43 

44 

x + 1 

x = x + 1

 

 

 

Syntax Error 

 



 

 اهعبارات و گزاره ا،رهیمتغ

 

که برنامه با آن کار  ستیزیچ نیتریاهیپا –عدد  کی ایحرف  کی مثل –مقدار  کی
" !Hello Worldو " 2و  1شما  میاکار مشاهده نموده ینجایکه تا ا یری. مقادکندیم
 .دنشویم

(  و Integer) حیعدد صح کی 2تعلق دارند. مثال  یخاص یهابه گروه ریمقاد نیا
"Hello World! "کی ( رشتهStringاست. ول )یاچرا "رشته"؟ چون شامل رشته ی 

" !Hello Worldکه " دیدهیم صیمفسر چگونه تشخ ای. حاال شما شودیاز حروف م
 گیرند.قول قرار میهای نقلها بین عالمترشتهرشته است؟ پاسخ ساده است:  کی

. با کندیکار م یبه خوب حیعدد صح یرشته چه برا یچه برا printدستور  ای گزاره
 :میکنیمفسر را اجرا م pythonاستفاده از 

python 

>>> print(4) 

4 

 :دیاستفاده کن typeاز  دیتوانیم د،یمقدار را از مفسر بپرس کینوع  دیخواهیم اگر
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>>> type('Hello, World!') 

<class 'str'> 

>>> type(17) 

<class 'int'> 

است.   intمتعلق به  integer ای حیو عدد صح strاست که رشته متعلق به نوع  واضح
 .شوندیشناخته م floatبا نام  زین یاعداد اعشار

>>> type(3.2) 

<class 'float'> 

اعداد  ست؟یچ "3.2"و  "17". نظرتان در خصوص میکن ترشدهیچیپ یکم دییایب خب
از مفسرِ  ستیاند. بد نقول قرار گرفتهداخل عالمت نقل یلو اندیو اعشار حیصح

 :میبپرس تونیپا

>>> type('17') 

<class 'str'> 

>>> type('3.2') 

<class 'str'> 

 اند.که رشته دیگویم تونیپا

با استفاده از کاما عدد را  م،یکنیم پیرا تا یبزرگ حِیکه اعداد صح یوقت معموال
قابل درک  تونیپا یفرمت برا نی. درست است که امیکنشِیم شتریب ییخوانا یبرا

 کامال متفاوت است. کندیاز آن برداشت م تونیکه پا یزیچ یاست، ول

>>> print(1,000,000) 

1 0 0 

متفاوت است. مفسر  م،یکه ما انتظار دار یزیبا چ دهد،یبه ما نشان م تونیکه پا یزیچ
اند که با کاما جدا شده حیاز اعداد صح یارا به عنوان سلسله 1,000,000 تونیپا

 .کندیو سپس چاپش م دهدیفاصله قرار م کی نشیخاطر ب نیبه هم کندیم ریتفس
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 چگونهی. کد بدون برگرداندن هدیکنیکه مشاهده م ستییمعنا یخطا نیاول نیا
ارش ک یعنیبرنگرداند.  میکه ما انتظار داشت را یزیآن چ یبه کارش ادامه داد ول ییخطا

 انجام نداد. م،یخواهیکه ما م یزیچ یرا "درست" به معنا

 

. رهاستیکار با متغ تیقابل ،یسینوزبان برنامه کی یهایژگیو نیتراز برجسته یکی
 .کندیمقدار اشاره م کیاست که به  ینام ر،یمتغ کی

ته ؛ البسازدیرا م ریمتغ کی ،یگمارش یگزاره ای Assignment Statement کی
 .دهدیاختصاص م ایرا به آن نسبت  یسپس مقدار د؛موجود نباش شتریاگر پ

>>> message = 'And now for something completely different' 

>>> n = 17 

>>> pi = 3.1415926535897931 

را به  غامیپ کیخط،  نی. اولمیااختصاص داده ریمثال باال ما سه مقدار را به سه متغ در
 ریرا به متغ یعدد پ یبیمقدار تقر یو سوم nرا به  17عدد  ی، دومmessage ریمتغ
pi .اختصاص داده است 

 :دیاستفاده کن printاز دستور  دیتوانیم ریمتغ کیمقدارِ  شینما یبرا

>>> print(n) 

17 
>>> print(pi) 

3.141592653589793 

سبت داده شده است. مثال در ن ریکه به آن متغ ستیبرابر با نوع مقدار ریمتغ کی نوع
 ای intمقدار  نیبر اساس ا زین nاست. نوع  int ای حیعدد صح کی 17مثال فوق 

 خواهد بود: حیعدد صح
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>>> type(message) 

<class 'str'> 

>>> type(n) 

<class 'int'> 

>>> type(pi) 

<class 'float'> 

 

و سپس  کنندیخود انتخاب م ریمتغ یمعنادار برا یاسام هاسینوبرنامه معموالً
معنادار؟ به  ی. چرا اسامندینمایرا داخل سند مکتوب م ریاطالعات مربوط به آن متغ

داشته باشد.  ،که در خود دارد یاز مقدار را، ینشان ریخاطر که بهتر است هر متغ نیا
 یبهتر است نام د،یاکرده افتیسنسور در قیکه از طر قاتا یدما یرهیذخ یمثال شما برا

از برنامه که  یگرید یتا هر جا دکنی انتخاب –  temp مثل –را  یمرتبط، و با معن
و سر در گم  جیگ رهایمتغ یِمعنیب یاسام نیب د،یاز مقدار دما استفاده کن دیخواست

 .دینشو

 تواندینم یشد ولبلند، و شامل اعداد و حروف با یلیخ تواندیم ریمتغ کینام  طول
است.  ریمتغ یبرا رمجازینام غ کی 6tempعدد شروع شود. به عنوان مثال  کیکه با 
بهتر است که از حرف کوچک  یبا حرف بزرگ شروع شود، ول تواندیم ریمتغ کینام 

 میخواه تانیبرا ندهیرا در آ لشیاستفاده شود )دل ریمتغ کیحرف در نام  نیبه عنوان اول
 گفت(.

کتر آندراِسکور  دهاستفا  بیبا ترک یمجاز است و در اسام زی)_( ن نیآندرال ایاز کارا
استفاده  airspeed_of_unladen_swallow ای my_nameچند کلمه مثل 

کتر آندراِسکور شروع شود، ول تواندیم رهایمتغ ی. اسامشودیم بهتر است که  یبا کارا
 .شود اجتناب –تابخانه از موارد خاص نوشتن کد ک رغی به –کار  نیاز ا

 syntax ایمتن  یخطا کی د،یاستفاده کن یرمجازینام غ ر،یمتغ کی یشما برا اگر

error کرد: دیخواه افتیدر 
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>>> 76trombones = 'big parade' 

  File "<stdin>", line 1 

    76trombones = 'big parade' 

              ^ 
SyntaxError: invalid syntax 

>>> more@ = 1000000 

  File "<stdin>", line 1 

    more@ = 1000000 

          ^ 
SyntaxError: invalid syntax 

>>> class = 'Advanced Theoretical Zymurgy' 

  File "<stdin>", line 1 

    class = 'Advanced Theoretical Zymurgy' 

          ^ 
SyntaxError: invalid syntax 

>>> 

است  رمجازیغ @moreاست چرا که با عدد شروع شده؛  رمجازیغ76trombonام  ن
کتر غ  ست؟یچ classمشکل  ی. ولشودیم @ رمجازیچون شامل کارا

 تواندیاست، نم تونیپا یو رزرو شده یدیاز کلمات کل یکیکه  لیدل نیبه ا class نام
 ی( براKeyword) یدیکلمات کل نیانتخاب شود. مفسر از ا ریبه عنوان نام متغ

ها به عنوان نام از آن دیخواهیم کهیو زمان کندیبرنامه استفاده م کیساختار  ییشناسا
. کندیاعالم م رمجازیشدن، آن را غ جیاز گ یریجلوگ یبرا مهبرنا د،یاستفاده کن ریمتغ

 رزرو شده دارد: یکلمه 33 تونیپا

and       del       from      None      True 

as        elif      global    nonlocal  try 

assert    else      if        not       while 

break     except    import    or        with 

class     False     in        pass      yield 

continue  finally   is        raise 

def       for       lambda    return 
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که مفسر در  دیدیو اگر د دیرا کنار دست خود داشته باش ستیل نیبد نباشد که ا دیشا
که آن اسم  دیو مطمئن شو دیندازیب ستیبه ل ینگاه رد،یگیم رادیا ریخصوص نام متغ

 .ستیکلمات رزرو شده ن نیدر ب

 

باشد. ما تا را داشته  شیاجرا ییتوانا تونیاز کُد است که مفسر پا یگزاره، واحد کی
مربوط به گمارش  یعبارت و گزاره کیچاپ  یبرا print: میادهیدو نوع گزاره د نجایا
 (.Assignment) ریبه متغ یزیاختصاص چ ای

مفسر آن را اجرا و سپس  د،یکنیوارد م یگزاره را در حالت تعامل کیشما  یوقت
 داشته باشد. یاقابل مشاهده یجهی. البته اگر نتدهدیم شیرا نما جهینت

گزاره در  کیاز  شی. اگر بشودیگزاره م یسر کیمعموال شامل  پتیاسکر کی
 شینما شود،یاجرا م پتیگزاره در داخل اسکر کهیدر زمان جهینت م،یداشته باش پتیاسکر
 . به عنوان مثال:شودیداده م

print(1) 

x = 2 

print(x) 

 را خواهد داشت: ریز یخروج

1 
2 

از باال به  بیها به ترتگزاره نکهی. اول ادیباال توجه داشته باش پتیاسکردو نکته در  به
 یگزاره کیباال  پتیدر اسکر x = 2 یعنیگزاره  نیدوم نکهیخوانده شدند و دوم ا نییپا

 ندارد. شیقابل نما یو خروج ستیگمارش
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 .درسیبه نظر م یعملوند و عملگر ضرور فیتعر زیاز هر چ شیپ

. مانند جمع رودیمحاسبه به کار م یکه برا یاژهیو یهاعبارت است از نشانه عملگر
 . ندیگویرا عملوند م شود،یها اعمال مآنروی که عملگر  یریضرب. مقاد ای

 یاضیر اتیعمل کیعملوند هدف  کی انه،یرا یسینوو برنامه اتیاضیدر ر :عملوند
عملوند  کی دیایعملگر ب کیبعد از  ایو  ردیبگ دو عملگر قرار نیاست. هر عبارت که ب

 گردد. یمحسوب م

. در شودیاعمال م گرید یاست که بر تابع یعملگر تابع کی ات،یاضیدر ر :عملگر
که در « عمل جمع»مانند  ندیگو یاضیعمل ر کیعملگر را  کیممکن است  یموارد

و مقدار دادن به  رهایمتغ فیپس از تعر وتری. در علوم کامپباشدیاصل عملگر جمع م
 .ردیگیتوسط عملگر صورت م اتیعمل جام. انشودیآنها انجام م یرو یاتیعمل .آنها

 میتقس م،یضرب، تقس ق،یجمع، تفر بیبه ترت **و  //و  /و  *و  -و  + یعملگرها
 :دیتوجه کن ریز یها. به مثالدهندیرساندن را انجام متوانمسطح و به

20 + 32 
hour - 1 

hour * 60 + minute 

minute / 60 

5 ** 2 
(5 + 9) * (15 - 7) 

 x.3 تونیدر پا وجود دارد. ییهاتفاوت x.3 تونیو پا x.2 تونیدر پا میعملگر تقس نیب
 .خواهد بود یعدد اعشار کی مْیتقس یجهینت

>>> minute = 59 

>>> minute / 60 
0.9833333333333333 
>>> 



 پایتون برای همه  56

 

 حیعدد صح کیهم  جهینت ،کنیم میرا بر هم تقس حیاگر دو عدد صح x.2 تونیپا در
 :خواهد بود

>>> minute = 59 

>>> minute / 60 

0 
>>> 

 د،یبرس حیعدد صح کی یعنی x.2 تونیمشابه پا یجهیبه نت x.3 تونیدر پا نکهیا یبرا
 :دیاز عملگر // استفاده کن

>>> minute = 59 

>>> minute // 60 
0 
>>> 

کتاب درست و حساب کیکه از  یزیبه چ شتریب میتقس یجهینت x.3 تونیپا رد
 است. هیشب دیانتظار دار حسابنیماش

 

به  ریمتغ کی ایمقدار،  کیو عملگرهاست.  رهایمتغ ر،یاز مقاد یبیعبارت، ترک کی
عبارت به حساب  کی ریخطوط ز هر کدام از گرید انیاند. به بعبارت کیخود،  یخود

 مقدار است(: کیشامل  x ریکه متغ فرضشیپ نی)البته با ا ندیآیم

17 
x 

x + 17 

مفسر آن را حل کرده و  د،یوارد کن تونیپا یعبارت را در حالت تعامل کیشما  اگر
 :کندیچاپ م یخروجروی را  جهینت
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>>> 1 + 1 
2 

 جیواردها گکه تازه ییاز جاها یکیاوضاع متفاوت است.  پتیاسکر کیدر  یول
 است. یو حالت تعامل پتیدر اسکر تونیتفاوتِ رفتار مفسر پا نیهم شوندیم

 

5 
x = 5 

x + 1 

 

روی  اتیمحاسبه و عمل بیترت شود،یعملگر در عبارت ظاهر م کیاز  شیب کهیزمان
 ی. برامییگویم تیاولو نیقوان . به آنردیپذیانجام م یخاص نیآن عبارت بر طبق قوان

 .کندیم یرویمعمول پ یاضیاز عرف ر تونیپا ،یاضیر یعملگرها

I. ین برااز آ دیتوانیخاطر م نیرا دارد. به هم تیاولو نیپرانتز، باالتر 
. دیاستفاده کن دیخواهیکه م یبه صورت اتیانجام عمل بِیترت لِیتحم

 شوند،یم یکه عبارات داخل پرانتز اول از همه بررس ییجااز آن
 شودی( م2 - 5** ) (1 + 1)و  4 شودیم (1 - 3* ) 2 یجهینت
 عبارت کیتر و خواناتر ساختن آسان یاز پرانتز برا دیتوانیم ی. حت8

بدون پرانتز  60 / (minute * 100)عبارت  نی. مثال ادیاستفاده کن
 خواناتر است. یول دهدیم یکسانی یجهیهم نت
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>>> 2 * (3 - 1) 
4 
>>> (1 + 1) ** (5 - 2) 
8 
>>> minute = 120 

>>> minute * 100 / 60 

200.0 
>>> (minute * 100) / 60 

200.0 
>>> 

II. 1 + 1 ** 2. ردیگیقرار م هاتیاولودوم  یبه توان رساندن در رده 
 .27، و نه 3 شودیم 3 ** 1 * 3 و 3 شودیم

>>> 2 ** 1 + 1 
3 
>>> 3 * 1 ** 3 
3 
>>> 

III. رندیگیبا هم قرار م میضرب و تقس ت،یسوم اولو یدر رده. 

IV. تیو اولو رندیگیم یدر کنار هم جا قیچهارم جمع و تفر یرده در 
 دارند. یکسانی

V. شوند،یعبارت استفاده م کیدر  کسانی تیعملگرها با اولو کهیزمان 
 3 - 5 جهی. در نتگردندیاز سمت چپ به راست محاسبه م بیبه ترت

و سپس  شودیکسر م 5از  3چرا که اول  3، و نه عدد 1  شودیم 1 -
 آن. یماندهیاز باق 1

>>> 5 - 3 - 1 
1 
>>> 
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 التانیتا خ دیاز پرانتز استفاده کن شود،یانجام مچطور  اتیکه عمل دیشک داشت کهیزمان
 کند،یکد اضافه م ییهم به خوانا میگفت شتریراحت شود. استفاده از پرانتز همانطور که پ

 .دهدیهم احتمال خطا را کاهش م

 

عملوند اول بر دوم را به  ماندهیاعمال شده، و باق حیاعداد صحروی  مانه،یپ عملگر
 اریرا در اخت 2و  5که دو عدد  دیتر، فرض کنبود؟ به زبان ساده کنندهجی. گدآوریدست م

به عنوان  1به عنوان خارج قسمت، و  2 شودیپنج بر دو، م میحاصل تقس د؛یدار
را به عهده  ماندهینشان دادن باق یفهیوظ ،یسینودر برنامه مانهی. عملگر پماندهیباق
 .ردیگیم

 یاعشار زیباشد، خارج قسمت ن یز عملوندها عدد اعشارا یکیآنجا که اگر  از
قابل  حیاعداد صحروی عملگر تنها  نیداشت، ا مینخواه ماندهیخواهد شد، و عمال باق

 اجراست.

 یهااز زبان گرید یاریو البته بس تونیدر پا مانهیعملگر پ یکه برا یانشانه
 :دیتوجه کن ریمثال ز است. به %عالمت درصد  شود،یاستفاده م یسینوبرنامه

>>> quotient = 7 // 3 

>>> print(quotient) 

2 
>>> remainder = 7 % 3 

>>> print(remainder) 

1 

که در مثال باال  ماندهیبه عنوان باق کی یبه عالوه شودیبر سه، دو م میهفت تقس خب
 ندهیاست و در آ ترکیبه شما نزد رسدیبه نظر م نهیاز آنچه که در آ مانهی. عملگر پدیدید

 دیخواهیم دیعملگر چقدر به کارتان خواهد آمد. مثال فرض کن نیکه ا دیفهم دیخواه
 یو بررس مانهیبا استفاده از عملگر پ نجای. اریخ ایاست  ریپذبخش Yبر  Xکه  دینیبب

 .دیشبکِ رونیرا ب جهینت دیتوانیم یآن به راحت یخروج
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سمت راست  یعددها ایعدد  دنیکش رونیب مانه،یاستفاده از عملگر پ گرید ینمونه
است.  8که رقم سمت راست آن  میرا دار 458مقدار است. چگونه؟ مثال ما عدد  کیاز 

 :میکنیاستخراج م نگونهیآن را ا مانهیحاال با استفاده از عملگر پ

>>> 458 % 10 
8 

 :دیدقت کن ری. به مثال زدیدار ازیکه دو رقم سمت راست را ن دیفرض کن حاال

>>> 458 % 100 
58 

 

متفاوت با نوع  ییکارا نیا یدارد ول ییها هم کارارشته ای هانگیاستر یبرا + عملگر
. کندیم یبندرهیزنج یبه عبارت ای دهدیم وندیها را بهم پرشته +آن است.  یاضیر

چه  دیکنیاستفاده م یبندرهیزنج یبرا +از  کهیبه شما نشان دهم زمان یبا مثال دیبگذار
 .افتدیم یاتفاق
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>>> first = 10 

>>> second = 15 

>>> print first + second 

25 
>>> type(first) 

<type 'int'> 

>>> type(second) 

<type 'int'> 

>>> first = '10' 

>>> second = '15' 

>>> print first + second 

1015 
>>> type(first) 

<type 'str'> 

>>> type(second) 

<type 'str'> 

>>> 

ها را بدون عالمت اول آن ی. مرتبهمیرا با هم جمع بست 15و  10مثال باال ما دو بار  در
قول. دوم با استفاده از عالمت نقل یو در مرتبه میشناساند شانیرهایقول به متغنقل

است. در مثال  نگیاستر ایمقدار رشته  نیکه نوع ا دیگویم ریقول به متغعالمت نقل
با هم جمع  یاضیها را به صورت رسر و کار دارد و آن یاضیبا دو عدد ر تونیاول، پا

. کندیم یبندرهیها را زنجبا دو رشته سر و کار دارد و آن تونی. در مثال دوم، پازندیم
. در مثال دهدیم وندیتا آخر همه را به هم پ طورنیو هم یرا به اول بعد یآخر اول یعنی

 را چاپ کرد. 1015 یجداد و خرو وندیپ 15را با  10ما 

 

 کیاز  تونی. پامیریبگ بوردیک قیرا از کاربر از طر ریمتغ کیالزم است که مقدار  یگاه
 تونیبا پا فرضشیتابع به صورت پ نیکه ا یمعن نیبه ا، یدرون ایشده -یتابع توکار

خود را  یاست و ورود inputتابع  نی. اسم اکندیکار استفاده م نیا یبرا ،همراه است
برنامه متوقف شده و منتظر کاربر  شود،یتابع فراخوانده م نیا ی. وقتردیگیم بوردیاز ک

کار خود  یبرنامه به ادامه زند،یرا م Enterکاربر  کهیکند. زمان پیتا یزیتا چ شودیم
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 ریدر متغ نگیاستر ایرشته  کیکرده بود را به عنوان  پیکه کاربر تا یزیو چ پردازدیم
تا خودتان هم  دیوارد کن تونیپا یدر حالت تعامل ار ری. مثال زکندیم رهیمورد نظر ذخ

 :دینیبب

>>> input = input() 

Some silly stuff 

>>> print(input) 

Some silly stuff 

 یانشانه چیه یرا وارد کند، ول یزیر چکه تابع ما منتظر شد تا کارب دیدیمثال باال د در
نشسته بود،  ستمیاز ما پشت س ریغ یاگر کس یعنیمنتظر است وجود نداشت.  نکهیاز ا

بد نباشد که  دیپس شا «؟یهان! که چ»: گفتیو م کردیخط فرمان نگاه م به اعالنِ
وارد  بوردیکبا  یورودیک کاربر محترم لطفا »مثال  ،کند عالمرا به ما ا یزیخط اعالن چ

 ری. به مثال زدیرشته قرار ده کی inputداخل پرانتز بعد از  یستیبا نکاریا یبرا«. کن
 :دیدقت کن

>>> name = input('What is your name?\n') 

What is your name? 

Chuck 

>>> print(name) 

Chuck 

و احتماال  ردیبگ «دیخط جد»را در  یاست که ورود نیا انگریرشته ب یدر انتها n\ آن
و  ست؛یمختص شکستن خط و رفتن به خط بعد سهینو نیاست. ا newlineمخفف 

. به خط سوم در کد شودیظاهر م دیکاربر در خط جد یخاطر است که ورود نیبه هم
 .دیباال نگاه کن

را به صورت رشته، و نه  یورود inputچه؟  دیبخواه حیعدد صح کیاز کاربر  اگر
 :میکنیاستفاده م ()intکار از تابع  نیا ی. براردیگیم integer ای حیعدد صح
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>>> prompt = 'What...is the airspeed velocity of an unladen 

swallow?\n' 

>>> speed = input(prompt) 

What...is the airspeed velocity of an unladen swallow? 

17 
>>> int(speed) 

17 
>>> int(speed) + 5 

22 

 دییایب شود؟یچه م م،یکن intرشته وارد تابع  کی ح،یعدد صح کی یاگر به جا حاال
 :مینیبب

>>> speed = input(prompt) 

What...is the airspeed velocity of an unladen swallow? 

What do you mean, an African or a European swallow? 

>>> int(speed) 

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 

خطا  intنباشد تابع  حیعدد صح کیرشته  کهیزمان دیکنیکه مشاهده م همانطور
 پرداخت. مینوع اشکاالت خواه نیبرطرف کردن ا یو نحوه یبه بررس ندهی. در آدهدیم

 

شدن، خواندنش  تردهیچیخواهد شد. با پ تردهیچیپ شود،یتر ممرور که برنامه بزرگ به
قطعه کد  کیبرسد که شما با خواندن  ییو ممکن است کار به جا شودیتر مسخت

 را انجام دهد. یکه قرار است چه کار دیمتوجه نشو

به  یخوب یدهای – زادآدمی زبان به –کدها روی نظر  اینوشتن کامنت  لیدل نیهم به
 .شوندیها با # شروع مکامنت تونی. در پادیآیحساب م

# compute the percentage of the hour that has elapsed 

percentage = (minute * 100) / 60 
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آن  دیتوانیشما م یقرار داشت. ول پتیخط جدا در اسکر کیمثال باال، کامنت در  در
 کند: جادیدر کارکرد برنامه ا یاختالل نکهیبدون ا دیاضافه کن زیخط ن یرا به انتها

percentage = (minute * 100) / 60     # percentage of an hour 

در برنامه  یریتاث چیگرفته خواهد شد و ه دهیناد رد،یگیکه بعد از # قرار م یزیچ هر
 د،یکنیچندان واضح را به کد اضافه منه یژگیو کی کهیها زماننخواهد داشت. کامنت

 .اندیکاربرد اریبس

 اشییچرا یول دهد،یرا انجام م یقطعه کد چه کار نیاکه  فهمدیکاربر م معموال
 حیقرار دادن قطعه کد را تشر ییِ ها چرابهتر است در کامنت جهیمبهم خواهد بود در نت

 کامنت شده باشد. یبه خوب یستیکد خوب با کی. دیکن

و اضافه است، چون بدون وجود  یرضروریکامنت غ کی ریعنوان مثال کامنت ز به
 دایاختصاص پ v ریخط کد عدد پنج به متغ نیکه در ا فهمدیم کاربر مکامنت ه نیا
 :کندیم

v = 5 # assign 5 to v 

 :گذاردیکه در حال خواندن کد است م یکس اریرا در اخت یاطالعات خوب ریکامنت ز یول

v = 5 # velocity in meters/second. 

 یکند؛ از طرف نهیامنت کردن را بهبه ک ازین تواندیهم م ریمتغ یخوب برا یاسام البته
که عبارت  یمقاصد یبرا تواندیکه م بردیبلند هم نه تنها امکان اشتباه را باال م یاسام
کامنت کردن آن  یو نحوه ریانتخاب نام متغ جهیکند. در نت دهیچیکار را پ ستیطوالن

 باشد. ههوشمندان یستیبا
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رزرو شده اجتناب  یهااستفاده و از کلمه رهایمتغ یگذارنام یساده نیاز قوان هکیزمان تا
انتخاب  نیا ینخواهد داد. ول ریگ ریانتخاب نام متغ یبه شما برا تونیپا د،یکنیم
 گرانیشما و د یچه در زمان نوشتن و چه در زمان خواندن برنامه باعث سردرگم تواندیم

و  تونیپا یوگرنه برا خوانندیاست که کد را م یکسان ،گرانیشود. البته منظور از د
 قایسه برنامه دق نی. ادینگاه کن ریز ی. به سه برنامهستندیموارد مهم ن نیا یینها یبرنامه

 رهاینام متغ نکهیاصال متوجه ا ییو کاربر نها دهندیکار را انجام م کی ییکاربر نها یبرا
 نخواهد شد: ستندیچ

a = 35.0 

b = 12.50 

c = a * b 

print(c) 

hours = 35.0 

rate = 12.50 

pay = hours * rate 

print(pay) 

x1q3z9ahd = 35.0 

x1q3z9afd = 12.50 

x1q3p9afd = x1q3z9ahd * x1q3z9afd 

print(x1q3p9afd) 

های ها آن را به شکلما آدم یول داندیم یکی قایها را دقبرنامه نیهر سه ا تونیپا مفسر
تر حدس برنامه را در قطعه کد دوم، راحت تِیانسان ن کی. معموال مینیبیمت متفاو

« ساعت»است که برنامه قرار است  نیا یکنندهی. ساعت، نرخ و پرداخت تداعزندیم
هم ساده  لشیبرگرداند. دل« پرداخت»را به عنوان  دارضرب و مق «ینرخ»را در  یکار

 اش استفاده کرده است.برنامه یبرا یخوب به جا و یهااز نام سینواست: برنامه
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 mnemonicاند را "انتخاب شده رهایمتغ یبرا رکانهیکه به صورت ز یایاسام ما

variable names "ها نام نیا یسینو. در برنامهمینامیم «یماندنخاطر به  یهانام» ای
 .میده خصیرا از اسم آن تش ریتا منظور هر متغ کنندیمبه ما کمک 

 شیکاران پتازه یبرا یدنناخاطر مبه  یهاکه ممکن است در انتخاب نام یلمشک
 :دینگاه کن ریز یرزرو شده است. مثال به برنامه یهاها با ناماشتباه گرفتن آن د،یایب

for word in words: 

    print word 

 wordsو  inو  wordو  for یهااز کلمه یکیکدام  دهد؟یرا انجام م یباال چه کار کد
 ایاند؟ آانتخاب شده سینوکه توسط برنامه یایاسام کیاند و کدامرزرو شده یهاکلمه

 یبه کار برده شده است؟ خواندن برنامه یبه چه منظور word یکه کلمه فهمدیم تونیپا
شُبهه را  نیا تواندیر نشده، مرزرو شده را از بَ یهاکه هنوز کلمه یکارتازه کی یباال برا

 است. ریمتغ کینام  in ایرزرو شده است،  یکلمه کیهم  wordکند که  جادیا

 که کد باال: دهدیرا انجام م یهمان کار قایدق ر،یکد ز 

for slice in pizza: 

    print(slice) 

که  رهایاند و نام متغخاص یمعن یدارا تونیپا یکه برا یاکلمات رزرو شده کیتفک
تر است. کامال کار سادهتازه کی یاند در مثال باال، براب شدهانتخا سینوتوسط برنامه

 .داندینم یزیآن چ یهاسیو اسال تزایدر خصوص پ تونیواضح است که پا

استفاده از  ایکردن کلمات باشد، آ دایپ یها براداده یما بررس یاگر کار برنامه یول
 ر،یبه عنوان نام متغها انتخاب آن ست؟ین یکار اشتباه ریمتغ یبرا تزایاسم پ
 و متن برنامه را از آنچه هدفش است دور خواهد کرد. جیرا گ سینوبرنامه

for word in words: print word 
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 رهایبولد شده است و نام متغ اندیبا معن تونیپا یاز کد که برا ییهامثال باال قسمت در
سخت  ادین هم زخصوص به خودتا نیداده شده. البته در ا شینما یبه صورت عاد

 یدارند، به خوب ییآشنا تونیپا نتکسیکه با س یمتن یشگرهایرایاز و یاری. بسدیرینگ
. بعد از مدت دیکه نگران آن باش ستیدهند و الزم نیم صیکلمات رزرو شده را تشخ

 یهااز کلمه یکم کلمات رزرو شده را به راحتکم نیو البته با تکرار و تمر یزمان کوتاه
 داد. دیخواه صیانتخاب شده است، تشخ رهایمتغ یکه برا ،یبا معن

 

. میاآشنا شده کندیصادر م SyntaxErrorبه عنوان  تونیکه پا ییهاامیکار با پ ینجایا تا
 ریمتغ یرزرو شده برا یهاانتخاب نامخطاهایی که ممکن است مرتکب شوید شامل 

 ایو  $US ای odd~jobمثل  رمجازیغ یده از کاراکترهااستفا ای yieldو  classمثل 
 اصلهف یریاسم متغ نیب کهیزمان  شود.یا مهنام نیاستفاده از فاصله در ب یحت
 تیو در نها دیدار یعملگر چیکه شما دو عملوند بدون ه کندیفکر م تونیپا د،یاندازیم

 کند:صادر میخطا 

>>> bad name = 5 

SyntaxError: invalid syntax 

>>> month = 09 

  File "<stdin>", line 1 

    month = 09 

             ^ 
SyntaxError: invalid token 

. گذاردیما نم اریرا در اخت یادیاطالعات ز دهدیم SyntaxErrorکه  ییهاامیپ
 SyntaxError: invalid tokenو  SyntaxError: invalid syntax امیپ نیترجیرا

فسفر  یکم دیکه با نجاستی. استندین یاطالعات به درد بخور یکدام حاو چیکه ه است
ها اشاره شد را انجام که باالتر به آن یجیرا تکد اشتباها یکه کجا دینیو بب دیبسوزان

 .دهدیخطا به شما م غامیپ نیهم ا ییها. البته سرنخدیاداده
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>>> bad name = 5 

SyntaxError: invalid syntax 

>>> month = 09 

  File "<stdin>", line 1 

    month = 09 

             ^ 
SyntaxError: invalid token 

شما  کهیاغلب زمان افتد؟یاتفاق م زمانیزمان اجرا چه  یخطا ای میتاران یخطا کی
ندارد  یکه هنوز مقدار یریمثال از متغ؛ دیکن یآن را فراخوان ،یزیچ نییقبل از تع

 یگرید یحاال در جا دیارا ساخته todayTemp ریکه متغ دی. خب فرض کندیده کناستفا
به اشتباه  todayTemp ی. به جادیاز آن استفاده کن دیخواهیاز برنامه م

todayTmep بلکه آن را  داند،ینم یینام دوم را غلط امال تونی. پادیکنیم پیرا تا
در آن وجود ندارد، خطا صادر  یدارو چون مق ردیگیدر نظر م دیجد ریمتغ کیاسم 

 :کندیم

>>> principal = 327.68 

>>> interest = principle * rate 

NameError: name 'principle' is not defined 

 تونیپا د،یاز آن استفاده کن دیخواهیم یوقت جهیدر نت دینکرده بود فیرا تعر rate شما
 .کندیرا صادر م NameError یخطا

ها با حروف کوچک و بزرگ کاران استفاده از نامتازه جیرا یاز خطاها گرید یکی
 یمتفاوت است، چرا که به کوچک latexاز  Latex ریمتغ تونیپا ی. براستیاشتباه
 حروف حساس است. یو بزرگ

و  بیترت د،یآیبه حساب م ییمعنا یخطا کیکه  گریمعمول د یاز خطاها یکی
صورت  نیرا به هم 1/2π یبه عنوان مثال اگر معادلهاست.  اتیعمل یاجرا تیاولو
 :دیسیبنو

>>> 1.0 / 2.0 * pi 
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است  π/2 دهدیکه برنامه به شما م یزیچ جهی. در نتشودیانجام م میاز همه تقس اول
که منظور  فهمدیبه هر حال نم تونیمتفاوت است. پا میکه ما انتظار دار یکه با عدد

. دهدیم لتانی. فقط جواب اشتباه تحوکندیهم صادر نم ییخطاو  ست،یشما از معادله چ
از پرانتز  دیکه شک دار ییو در جا دیکن یرا بررس هااتیعمل تیو اولو بیترت شهیهم

 .کنیداستفاده 

 

Assignment 
 .دهدیاختصاص م ریمتغ کیمقدار را به  کیکه  یاگزاره کی

Concatenate 
 .گریکدیدو عملوند به  بستن

Comment 
 یکه به کد منبع دسترس سانینوبرنامه گرید یبرنامه که برا کیدر  یاطالعات

 یریتاث چیبرنامه ه یاجرا ینحوهروی و  شودیدارند، در برنامه قرار داده م
 ندارد.

Evaluate 
 مقدار. کی افتیدر یاده از عملگرها براعبارت با استف کی یسازساده

Expression 
 مقدار است. کی انگریکه ب ریعملگرها و مقاد رها،یاز متغ یبیترک

Floating Point 
 .شودیم زین یاز اعداد که شامل قسمت اعشار ینوع
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Floor Division 
اگر قسمت  د،یکنیم میرا تقس یعدد کهیزمان. نییگردشده رو به پا میتقس

 .ندیگویم Floor Divisionکار  نیبه ا دییآن را حذف نما یاعشار

Integer 
 .شودیاعداد کامل م انگریکه ب ینوع

Keyword 
کردن  لیو تحل هیتجز/پارس یکه برا لریرزرو شده توسط کامپا یکلمه کی
 def ای ifبه  هیشب یاز کلمات دیتوانی. مثال شما نمشودیاده مبرنامه استف کی
 نیچرا که ا دیاستفاده کن رهایمتغ یاسام یبه منظور استفاده برا while ای

 اند.رزرو شده ای ُوردیها ککلمه

Mnemonic 
ده ش رهیها ذخکه در آن یمقدار میکه بدان میدهیم ییهانام رهایبه متغ ما
 گریبه ما و د یبه خاطر ماندن یها. استفاده از نامستیچ انگریب

 .کندیم یانیدارند کمک شا یکه به کد منبع دسترس یسانینوبرنامه

Modulus Operator 
را  میتقس کیاز  ماندهیو مقدار باق شودیداده م شینما %که با  یعملگر
خواهد  3عدد  5 % 13در عبارت  مانهیر پ. به عنوان مثال عملگگرداندیبرم
 بود.

Operand 
 .دهدیانجام م اتیآن عملروی که عملگر  یمقدار

Operator 
بند هم ایضرب  ق،یمثل جمع، تفر یاساده یخاص که نشانگر محاسبه ینماد

 رشته است. /نگیاستر کیکردن 
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Rules of Precedence 
با چند عملگر و  یعبارت کیکدام محاسبه در  دیگویکه به برنامه م ینیقوان

 .ردیزودتر انجام پذ یستیمقدم است و با یگریعملوند، بر د

Statement 
ها گزاره ،کتاب ینجایباشد. تا ا یعمل ایدستور  کی انگریاز کد که نما یقسمت

 ن محدود بودند.چاپ کرد ای ریبه اختصاص دادن مقاد

String 
 .دهدیم شیاز کاراکترها را نما یایکه توال ینوع

Type 
عدد  نوع  کار با  ینجای. مثال تا اردیگیمقدار در آن قرار م کیکه  یادسته
 (type str)و نوع رشته  (type float) یعدد اعشار نوع   (type int) حیصح

 .میآشنا شد

Value 
رشته که برنامه با آن کار  ایعدد  کیبه  هیداده، شب یهیپا یاز واحدها یکی
 .دینمایم یو آن را دستکار کندیم

Variable 
 .کندیاشاره م« مقدار» کیکه به  ینام

 

input
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Enter your name: Iman 

Hello Iman 

 

Enter Hours: 35 

Enter Rate: 2.75 

Pay: 96.25 

round

 

 

width = 17 

height = 12.0 

 

• width//2 

• width/2.0 

• height/3 

• 1 + 2 \* 5 

 



 

 مشروط یاجرا

 

که  ستیو عبارت مییگویم یبه آن بول یخب به فارس ست؟یچ Booleanعبارت  کی
د استفاده دو عملون یسهیمقا یبرا ==از علمگر  ری. مثال زحیصح ایغلط است  ای
 False صورتنیا ریدر غ ایرا صادر کند  Trueها با هم برابرند و آن ندیتا بب کندیم

 را.

>>> 5 == 5 
True 

>>> 5 == 6 
False 

>>> 

True ای False که به نوع  ندیآیبه حساب م یاژهیو ریمقادbool  تعلق دارند. الزم
 اند. boolبلکه  ستندین گنیاستر ایها رشته است که باز هم تکرار کنم که آن

>>> type (True) 

<type 'bool'> 

>>> type (False) 

<type 'bool'> 

>>> 

 عبارتند از: هیاست. بق سهیمقا یاز عملگرها یکی == عملگر



 پایتون برای همه  74

 

x != y 

x  باy ؛ستیبرابر ن 

x > y 

x  ازy ؛بزرگتر است 

x < y 

x  ازy ؛کوچکتر است 

x >= y 

x  با  یمساو ایبزرگترy ؛است 

x <= y 

x  با  یمساو ایکوچکترy ؛است 

x is y 

x  درست همانy ؛است 

x is not y 

x  همانy ستین. 

که  ییحال نمادها نیبا ا د،یاداشته ییعملگرها از قبل آشنا نیاحتماال شما با ا
به  =استفاده از  جیرا یخطا کیمتفاوت باشد.  یگاه تواندیم کندیاستفاده م تونیپا

اختصاص  یبرا =است. خاطرتان باشد که  زیدو چ یتساو یسهیعمل مقا یبرا == یجا
 کی ==است و  یعملگر گمارش ای Assignment Operator کیمقدار است و 
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 یندارند. عالمت مساو یمعن تونیهم در پا >=و  <= نطوریو هم ؛سهیمقا یعلمگر برا
 .دیایب <و  >بعد از  دیبا

 

« or/ای»و « andو/»عبارتند از  یمنطق یعملگرها نیوجود دارد. ا یعملگر منطق سه
 ریهاست. مثال عبارت زآن یلفظ یبرابر با معن قایعلمگرها دق نیا یمعنا«. notنه/»و 

 :دیریرا در نظر بگ

x > 0 and x < 10 

 حیشد صحتر باتر باشد و همزمان از ده کوچکاز صفر بزرگ کسیعبارت اگر ا نیا
شود و در هر  True جهیباشد که نت حیصح یستیبا« and»هر دو طرف  یعنیاست. 

 :گریمثال د کیپاسخ برنامه خواهد بود.  False گریسه حالت د

n % 2 == 0 or n % 3 == 0 

را « True» ای «حیصح»دوم درست باشد، مقدار  ایعبارت اگر شرط اول  نیا
. دیآیاز آب در م حیباشد عبارت صح ریپذبخش 3 ای 2 بر nاگر  ی. به عبارتگرداندیبرم

باشد. و  True جهیباشد تا نت حیصح« or»از دو طرف عبارت  یکیکه  ستیکاف یعنی
 است.« نه»مثال آخر مربوط به عملگر 

not (x > y) 

عبارت  نیمقدار ا یعنینباشد.  حیصح x > yاست که عبارت  حیصح یعبارت زمان نیا
 notکه عملگر  ییهاباشد. در عبارت y یمساو ایکوچکتر  xت که اس حیصح یزمان

برعکس  ی( هرچه باشد، خروجnotوجود دارد، مقدار عبارت )بدون در نظر گرفتن 
 .Trueباشد  Falseو اگر  Falseباشد  Trueخواهد بود. اگر 
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 یستیبا یعملگر منطق کی یعملوندها م،یمته به خشخاش بگذار یلیخ میبخواه اگر
 یو تمام عددها ستین ریسختگ ادیز نهیزم نیدر ا تونیپا یباشند. ول یبول یهاعبارتکه 
 :دیدقت کن ری. به مثال زکندیم ریتفس حیصح ای Trueبه عنوان  زیاز صفر را ن ریغ

>>> 17 and True 

True 

>>> 

م کننده هگمراه تواندیم یاز طرف یبه درد بخورد ول تواندیم ییانعطاف در جاها نیا
شکل  نیاز اعداد به ا د،یکنیچه م دیدار دیدانیم کهیباشد. بهتر است که تا قبل از زمان

 .دیاستفاده نکن

 

. میاز شروط استفاده کن یستیبا شهیبه درد بخور، معموال هم یهاساختن برنامه یبرا
را در  یناسبالعمل و رفتار مو برنامه عکس ساریب جهیکه اگر فالن، در نت میکن یبررس

 دهد. یامکان را م نیبه ما ا یشرط یهاچگونه؟ گزاره یمواقع الزم نشان دهد. ول

 :دینگاه کن ifساده از  اریمثال بس کی به

if x > 0 : 

    print('x is positive') 

دو نقطه ):(  ایرا با کلون  if ی. ما گزارهشودی، شرط خوانده مifبعد از  یبول عبارت
 if. خطوط بعد از سمینویو سپس خطوط مربوط به آن شرط را م میرسانیم انیبه پا
 روندیبه سمت داخل م یمقدار ندیآیاز آن شرط به حساب م یارمجموعهیکه ز

 اند(.)تورفته

صورت به  نی. در اصل شما به احساس است اریبس هایتورفتگ نیبه ا تونیپا
حتما  یتورفتگ نیا جادیا ی. براستییشامل چه کدها if یکه بدنه دیفهمانیبرنامه م

 نیا یبرا Tabاستفاده از  جیاشتباه را کی. دیاستفاده کن سیاسپ ایاز فاصله  یستیبا
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 م؛یاچهار اسپس را در نظر گرفته یهر تو رفتگ یبرا ما. کندیم جیرا گ تونیکار است که پا
داخل  یهاتمام گزاره یستیبا یبه خودتان دارد ول یکامال بستگ هاسیالبته تعداد اسپ

تو در تو  ،یکد یوقت در نظر داشته باشیدداشته باشد.  سیاسپ یتعداد مشابه if یبدنه
 نیا یادامه درشود که  یشتریب یهاشامل فاصله یستیآن قسمت تو رفته با شود،یم

 پرداخت. میها خواهکتاب به آن

صورت  نیا ری. در غشودیرا متورفته اج یگزاره جهیدرست باشد، در نت یشرطِ منطق اگر
 .کندیآن گزاره پرش م یبرنامه از رو

ها دارند. function definition ایو  forبا حلقه  یساختار مشابه if یهاگزاره
در  ست؟یچ function definitionکه  دیایب شیپ تانیسوال برا نیا دیشا یول

توسط  تونیپا یکه برا تسیتابع ن کیاز  ریبه غ یزیچ function definition قتیحق
 شده است. فیتعر یگریهر کس د ایشما 
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شرط دو قسمت  یخط باشند، کل بدنه کیاز  شیبعد از شرط، ب یهاگزاره اگر
و بخش  ابد؛ییم انیو با دو نقطه پا ستی. بخش اول هدر که خودِ شرطِ منطقشودیم

 شیکه ب ییهاگزار نیه ا. بشوندینسبت به هدر مشخص م یکه با تورفتگ ییهادوم گزاره
 .ندیگویمرکب م یهاا گزارهی Compound Statementsند خط کیاز 

 ردیبگ یجا تواندیم یشرط منطق کی یکه در بدنه ییهاتعداد گزاره یبرا یتیمحدود
گزاره بعد  کیحداقل  یستیبا یعنیگزاره است.  کیآن  ینهیمقدار کم یوجود ندارد ول

 چه؟ یه باشد وگرنه اصال شرط براما وجود داشت از شرطِ

از  ندهی. که در آدیسیبنو یشرط خال کی یرزرو حالت یالزم است که برا یگاه البته
را در خود دارد. به  passشرط دستور  نیرد شدن از ا یبرا تونی. پادیآن استفاده کن

 :دینگاه کن ریمثال ز

if x < 0; 

    pass       # need to handle negative values! 

خط اعالن به  د،یوارد کن تونیمفسر پا حالت تعاملیِرا در یشرط یگزاره کیشما  اگر
 کیکه در درون  دیگویبه شما م تونیصورت پا نی. به ادهدیشکل م رییسه نقطه تغ

 (:دیرا فراموش نکن print یگزاره ی)تو رفتگ دینیرا بب ری. مثال زدیبالک از کد قرار دار

>>> x = 3 

>>> if x < 10: 

...    print('Small') 

... 
Small 

>>> 

 

 یشرط یگزاره« ifاگر / » حالت نی. در استیثانو یفرم اجرا if یاز گزاره یگرید فرم
 یرفته و گزاره« elseصورت /   نیا ریدر غ»درست نباشد از آن شرط پرش کرده و به 

 :دیقت کند ری. به متن زکندیمربوط به آن را اجرا م
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if x%2 == 0 : 

    print('x is even') 

else : 

    print('x is odd') 

برابر با صفر باشد، شرط محقق شده و  2بر  میتقس x یماندهیمثال باال اگر باق در
که  فتدیب یصورت )هر اتفاق نیا ریدر غ شود،یاجرا م print('x is even') یگزاره

 :دینگاه کن ریز اگرامی. به دشودیاجرا م print('x is odd') یشرط محقق نشود( گزاره

 ایها اجرا خواهد شد. از گزاره یکی شود،ینم ای شودیمحقق م ایکه شرط  ییآنجا از
 نیا ریدر غ» دیگویکه م یاگزاره ایشرط درست است )اول(  دیگویکه م یاگزاره

چرا که  شودیخوانده م زین هاشاخه ای branchesحالت،  نیدوم(. ا ی)گزاره« صورت
 .شودیم میمختلف تقس یهاهاجرا، برنامه به شاخ انیدر جر

 

. میمان داردر برنامه یشتریب یهابه شاخه ازیاز دو احتمال وجود دارد و ما ن شیب یگاه
 ای یارهیزنج ای رواریزنج یهاها استفاده از شرطمدل شرط نینوشتن ا یهااز راه یکی

Chained Conditional .است 
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if x < y: 

    print('x is less than y') 

elif x > y: 

    print('x is greater than y') 

else: 

    print('x and y are equal') 

elif یشدهخالصه else if هر شوندیها اجرا ماز شاخه یکیتنها  زین نجایاست. در ا .
 .شودیشرط خارج م یهمان اجرا شده و برنامه از بدنه د،یایاز آب در ب حیکدام که صح
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وجود  «صورتنیرایدرغ» ای elseوجود ندارد. اگر  elifاستفاده از  یبرا یتیمحدود
 .دیاوریشرط ب یبدنه یآن را در انتها یستیدارد، با

if choice == 'a': 

    print('Bad guess') 

elif choice == 'b': 

    print('Good guess') 

elif choice == 'c': 

    print('Close, but not correct') 
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 یو در صورت غلط بودن، شرط بعد شودیم یبررس نییاز باال به پا بیشرط به ترت هر
موجود در  یباشد، گزاره حیها صحاز شرط کیهر  کهی. زمانردیگیمورد آزمون قرار م

 .شودیشرط خارج م یآن اجرا و برنامه از بدنه

اجرا  یاول د،یایدرست از آب در ب یشرط یاجرا یبدنه کیاگر دو شرط در  یحت
 :دیدقت کن ری. به مثال زشودیشرط خارج م یشده و برنامه از بدنه

x = 4 

if x < 10: 

    print ('x is less than 10') 

elif x < 5: 

    print ('x is greater than 5') 

else: 

    print ('nothing') 

 یبرنامه فقط گزاره یاند، ولشرط اول و دوم درست جهیاست، در نت 4برابر با  x مقدار
print ('x is less than 10') .را چاپ خواهد کرد 

 

 یبا سه شاخه ری. به مثال زردیقرار بگ زین گریشرط د کیدر داخل  تواندیشرط م کی
 :دیمجزا دقت کن

if x == y: 

    print 'x and y are equal' 

else: 

    if x < y: 

        print 'x is less than y' 

    else: 

        print 'x is greter than y' 

ساده  یگزاره کیاول شامل  یمجزاست. شاخه یدو شاخه یدارا تریرونیب شرط
و شاخه است. دو د یکه دارا شود،یم گریشرط د کیدوم خود شامل  ی. شاخهشودیم
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 یحاو توانندیها هم مآن یول شوندیم یاساده یهاخود شامل گزاره گرید یشاخه
 .وندش تردهیچیپ یهاگزاره ای شتریب یهاشرط

حال  نیبا ا کند،یرا مشخص م یساختار متن کد، شروط داخل یتو رفتگ نکهیوجود ا با
در کل بهتر است که تا  .دهندیم خود را از دست ییتو در تو به سرعت خوانا یهاشرط
. به عنوان مثال، دیها استفاده نکناز آن د،یتو در تو ندار یهابه شرط اجیاحت کهیزمان
 :دینیرا بب ریکد ز

if 0 < x: 

    if x < 10: 

        print('x is a positive single-digit number.') 

کد را  نی. اشودیباشند اجرا م حیکه هر دو شرط صح یتنها در صورت print یگزاره
تا از شروط تو در  دیکن یسینوزبا andو با استفاده از عملگر  ریبه صورت ز دیتوانیم

 .دیتو اجتناب کرده باش

if 0 < x and x < 10: 

    print('x is a positive single-digit number.') 
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نسبت به  یمساو یهابا فاصله if خطوط داخل بدنه یستیکه با میاشاره کرده بود شتریپ
شرطِ  یهاکه گزاره یستیتو در تو، با یهامشخص شوند. در خصوص شرط یکد اصل

ها مربوط به بفهمد که گزاره تونیداشته باشند تا پا یتو رفتگ یشتریمقدار ب ،یداخل
دارند،  یبه تو رفتگ ازیکه ن… و forو  while یموضوع برا نیاست. ا ifکدام  یبدنه

 صادق است. زین

tryexcept 

 intو سپس با استفاده از تابع  میریبگ یاز کاربر، ورود inputکه با  میگرفت ادی شتریپ
به عنوان نوع  input یکه ورود دیآیم ادتانی. میکن لیتبد حیآن را به عدد صح

 :دینگاه کن ری. حاال به مثال زشدیم رهیذخ «نگیاستر»

>>> prompt = "What...is the airspeed velocity of an unladen 

swallow?\n" 

>>> speed = input(prompt) 

What...is the airspeed velocity of an unladen swallow? 

What do you mean, an African or a European swallow? 

>>> int(speed) 

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 

>>> 

خب خطا را  م،یباش یها در حالت تعاملنمونه گزاره نیا یما در حال اجرا کهیزمان
و  کندیاوضاع فرق م پتیدر اسکر یول پردازد،یکارش م یو مفسر به ادامه مینیبیم

 .ماندیباز م یبعد یاز انجام گزاره بکسْیتر کیبرنامه متوقف شده و با نشان دادن 

را  دهدینشان م تشیبرنامه در خصوص وضع که یگزارش ست؟یچ بک ْسیتر
 .مییگویم بکسیتر

کرده و چاپ  لیتبد گرادیرا به سانت تیکه قرار است مقدار فارنها ریز یبرنامه به
 :دیدقت کن د،ینما
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inp = input('Enter Fahrenheit Temperature: ') 

fahr = float(inp) 

cel = (fahr - 32.0) * 5.0 / 9.0 

print(cel) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/fahren.py 

چندان نه امِیپ کیبا  م،یبده یبه ورود یرمجازیکد را اجرا کرده و مقدار غ نیما ا اگر
 .دهدیم انیدلچسب، برنامه به کار خود پا

python fahren.py 

Enter Fahrenheit Temperature:72 

22.22222222222222 

python fahren.py 

Enter Fahrenheit Temperature:fred 

Traceback (most recent call last): 

  File "fahren.py", line 2, in <module> 

    fahr = float(inp) 

ValueError: could not convert string to float: 'fred' 

چه  «رمترقبهیغ» نیو همچن «ینیبشیقابل پ» یرفع مشکلِ برخورد به خطاها یبرا
ها با خود به همراه حالت نیمقابله با ا یبرا یساختار تونیانجام داد؟ پا توانیم یرکا

احساس  کهیزمان ست؟یچ exceptو  try یدهی. امییگویم except/tryدارد که به آن 
اجرا، به مشکل بر بخورند،  نیها در حدستورالعمل از یاممکن است سلسله دیکنیم
ها که گزاره نیکنند. ا تیریتا آن حالت خاص را مد دیکن نییعرا ت ییهاگزاره دیتوانیم
 ،که برنامه به خطا بر بخورد شوندیاجرا م یتنها در صورت رند،یگیقرار م except ریز

 .کندیها پرش مآن یاز رو تونیصورت پا نیا ریدر غ

 ی. ضمانت اجرادینامه نگاه کنضمانت کیبه مثابه  exceptو  tryبه  دیتوانیم
 از کدها. یاپاره
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 م،یکن دایپ تیقابل نیاز ا یتا درک بهتر میکه بهتر است دست به کار شو ییآنجا از
 :میکنیم یسیبازنو exceptو  tryبار با  نیباال را از نو و ا یبرنامه

inp = input('Enter Fahrenheit Temperature:') 

try: 

    fahr = float(inp) 

    cel = (fahr - 32.0) * 5.0 / 9.0 

    print(cel) 

except: 

    print('Please enter a number') 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/fahren2.py 

برود از بخش  شیپ یبه خوب زی. اگر همه چکندیم tryبلوک  یشروع به اجرا تونیپا
except در  یرد خاصاگر مو ی. ولپردازدیم پتیاسکر یادامه یپرش کرده و به اجرا

بلوک  یهاسلسله گزاره یحادث شود، از آن قطعه کد خارج شده و به اجرا tryبلوک 
except پردازدیم. 

python fahren2.py 

Enter Fahrenheit Temperature:72 

22.22222222222222 

python fahren2.py 

Enter Fahrenheit Temperature:fred 

Please enter a number 

 catching an ای« گرفتن استثنا»، try یتثناها با استفاده از گزارهاس تیریمد

exception بلوک  ،. در مثال ماشودیم دهینامexcept و  کندیرا چاپ م ییخطا
در کل، گرفتن استثنا امکان رفع مشکل را به ما . «دیعدد وارد کن کیلطفا » دیگویم
برنامه را با وقار  نکهیا ایو  داردیا ممجدد و شمشکل و تال حیما را به تصح ای. دهدیم

 .رساندیم انیبه پا
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از سمت چپ به  یابیارز نیا کند،یرا پردازش م یعبارت منطق کی تونیپا کهیزمان
 :دیریرا در نظر بگ ریز ی. مثال عبارت منطقردیگیراست صورت م

x >= 2 and (x/y) > 2 

بandاگر قسمت اول عبارت )قبل از مثال  نیا در قسمت  تونیپا د،یای( غلط از آب در 
 and به توجه با –چرا که به هر حال  رد،یگیم دهیرا ناد 2 < (x/y) یعنیدوم عبارت 

 خواهد بود.« False» عبارت کل پاسخ –

 جهیدر نت یریعبارت، تاث یادامه یکه محاسبه دهدیم صیتشخ تونیپا کهیزمان
 نی. به اکشدیدست م یعبارت منطق یعبارت ندارد، از حساب کردن ادامه یینها

 .ندیگویم «یابیزدن در ارز انبریم» ای short-circuitingحالت 

 یمساله دیکمتر شا یمحاسبه کی ست،ین یخاص زیچ نیکه خب ا دییبگو دیشا
از  یمنطقرفتار  کی نینباشد، به هر حال ا شیبرنامه و روند اجرا کی یبرا یبزرگ

به اسم  ییالگو دیتوانیم تونیپا تیقابل نیشما با استفاده از هم یاست. ول تونیپا
وارد  تونیکدها را در مفسر پا نی. چطور؟ ادیبساز« محافظ یالگو» ای «نیگارد یالگو»
 :دیکن



 پایتون برای همه  88

 

>>> x = 6 

>>> y = 2 

>>> x >= 2 and (x/y) > 2 

True 

>>> x = 1 

>>> y = 0 

>>> x >= 2 and (x/y) > 2 

False 

>>> x = 6 

>>> y = 0 

>>> x >= 2 and (x/y) > 2 

Traceback (most recent call last): 

  File "<stdin>", line 1, in <module> 

ZeroDivisionError: division by zero 

>>> 

به سراغ قسمت  تونیاست پس پا حیافتاد؟ بخش اولِ قطعه کد سوم صح یاتفاق چه
عدد  می. تقسدیآیجور در نم یکه از نظر منطق شودیروبرو م یابا معادله و رودیدوم م

است و قسمت  حیصح x >= 2. در قطعه کد اول شودیبر صفر! و خب خطا صادر م
 حیهم صح یمنطق یهاعبارت نیجواب ا جهیدر نت نطور،یهم هم 2 < (x/y) یعنیدوم 

بدون در نظر گرفتن  تونیپا است. در قطعه کد دوم، قسمت اول عبارت غلط است و
در  تونیکه پا نجاستی. اکندیبودن کلِ عبارت را صادر م« غلط»قسمت دوم، حکم 

 .زندیم انبریعبارت، م یابیارز

ی برای برخوردن مانع تون،یرفتار پا نیاز ا میتوانی. چطور ممیفسفر بسوزان یکم حاال
بر با صفر بود، به سراغ حل معادله برا yکه اگر  مییبگو تونیبه پا یعنی ؟به خطا بسازیم
که در سمت چپِ قسمتِ دومِ عبارت  ستیرا صادر کند؟ خب کاف جهیدوم نرود و نت

 :میشرط را اضافه کن نیباال، هم



 89  مشروط یاجرا 

 

>>> x = 1 

>>> y = 0 

>>> x >= 2 and y != 0 and (x/y) > 2 

False 

>>> x = 6 

>>> y = 0 

>>> x >= 2 and y != 0 and (x/y) > 2 

False 

>>> x >= 2 and (x/y) > 2 and y != 0 

Traceback (most recent call last): 

  File "<stdin>", line 1, in <module> 

ZeroDivisionError: division by zero 

>>> 

به  دنیدر همانجا و رس یابیارز جهیغلط است در نت x >= 2اول  یِعبارت منطق در
 x یعبارت منطق نی. در دومشودیصادر م« غلط» یجهیو نت افتهی انیپا andعملگر 

بخش سوم عبارت  یابیبه ارز تونیپا جهیغلط است در نت y != 0 یول ح،یصح 2 =<
 .گرداندیزمرا با« غلط»و مقدار  رسدی( نمx/y) یعنی

 یابیارز جهی( قرار گرفته است در نتx/yبعد از ) y != 0سوم  یعبارت منطق در
 .شودی( به مشکل برخورد کرده و خطا صادر مx/yبه ) نتویپا دنیعبارت با رس

 یو بدون خطا حیصح یاجرا یبه عنوان محافظ برا y != 0قطعه کد دوم، ما از  در
(x/yاستفاده م )که  شویمتا مطمئن  میکنیy  برنامه به خطا  جهیو در نت ستین 0برابر با

 .کندیبرخورد نم

 

body 
 مرکب قرار دارند. یگزاره کیکه در  ییهازارهگ سلسله

boolan expression 
 .False ایاست  True ایکه مقدار آن  یعبارت
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branch 
 .دهدیم لیرا تشک یشرط یاز گزاره یکه بخش ییهاگزارهاز  یاسلسله

chained conditional 
 مجزا. یشاخه نیبا چند یشرط یگزاره کی

comparison operator 
و  >و  <و  =!و  ==: کندیم سهیخود را مقا یکه عملوندها ییاز عملگرها یکی

 =>و  =<

conditional statement 
 .ردیگیدر دست م طیاجرا را با توجه به شرا انیکه کنترل جر یاگزاره

condition 
نشدن  ایاجرا شدن  یکننده نییکه تع یشرط یگزاره کیدر  یعبارت بول کی
 شاخه است. کی

compound statement 
تمام  (:). هدر با دو نقطه شودیبدنه م کیهدر و  کیگزاره که شامل  کی
 دارد. یو بدنه نسبت به گزاره تو رفتگ شودیم

guardian pattern 
 یبرا تونیدر پا «انبریم»را با توجه به رفتار  یعبارت منطق کیما  یاهگ

 ی  عبارت منطق نی. امیکنیمشکل در برنامه استفاده م جادیاز ا یریجلوگ
 .سازدیمحافظ را م یالگو ،یاضاف

logical operator 
 .not ای or ای and: شودیم بیترک یعبارت بول کیکه با  ییاز عملگرها یکی

nested conditional 
 .شودیظاهر م گرید یشرط یگزاره کیشاخه از  کیکه در  یگزاره شرط کی
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traceback 
که اجرا شده  یتوابع ستیاستثنا، از ل کیشده در زمان وقوع چاپ یخروج
 است.

short circuit 
بدون  ،یعبارت منطق کی یراه محاسبه ینهایدر م تونیممکن است پا یگاه
با دانستن مقدار  تونیپا نجایبرسد. در ا یینها یجهیکل  عبارت به نت یبررس
 andکه با  یعبارت منطق کی. مثال در ردیگیم دهیعبارت را ناد یباق ،یینها

که  دیایدر ب باز آ« غلط»طرف عبارت،  کیکه  ستیبه هم متصل شده کاف
« غلط»بخش اول عبارت را  تونیخاطر اگر پا نیشود. به هم« طغل» زین جهینت
 .گرداندیعبارت اجتناب کرده و مقدار را برم یادامه یکند، از بررس یابیارز

 

 

Enter Hours: 45 

Enter Rate: 10 

Pay: 475.0 

tryexpect

nine 
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Enter Hours: 20 

Enter Rate: nine 

Error, please enter numeric input 

Enter Hours: forty 

Error, please enter numeric input 

 0.01.0

 

Score   Grade 

>= 0.9     A 

>= 0.8     B 

>= 0.7     C 

>= 0.6     D 

< 0.6    F 

~~~ 

 

Enter score: perfect 

Bad score 

Enter score: 10.0 

Bad score 

Enter score: 0.75 

C 

Enter score: 0.5 

F 



 

 توابع

 

که  ستیعنوان ایها تحت نام از گزاره یاتابع، سلسله ای فانکشن کی ،یسینوبرنامه در
در  د،یکنیم فیتابع را تعر کیشما  کهی. زماندهدیخاص را انجام م یمحاسبه کی

گزاره را  یسر کیآن انتخاب کرده و سپس تحت آن نام  یبرا ینام کی قتیحق
. ما دیکن «یفراخوان» ای «کال»را توسط همان نام  هاآن دیتوانی. در ادامه مدیگنجانیم
 :دیدقت کن ری. به مثال زمیادهیتوابع را د یفراخوان شتریپ

>>> type(32) 

<type 'int'> 

آن تابع به  «منتِیآرگو»که در پرانتز آمده  یاست. عبارت typeتابع در مثال باال  نام
 به –تابع ها را به مقدار شود، ما آن ای ریمتغ کیشامل  منتی. اگر آرگودیآیحساب م

در مثال باال، نشان دادن  typeاحضار تابع  یجهی. نتمیکنمی ارسال – باال مثال مانند
 .میاکه به آن ارسال کرده ستیمنتیآرگو ینوع داده

 «.گرداندیبرم»را  یاجهیونت «ردیگیم»را  یومنتیتابع آرگ کیکه  ندیگویم معموال
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احضارشان، ابتدا  یکه برا ستیع مهم را در خودش دارد و الزم ناز تواب یتعداد تونیپا
حل مسائل معمول نوشته  یتابع برا یسر کی تون،یپا ی. سازندهمیکن فیها را تعرآن

 ما قرار داده است. یاستفاده یبرا تونیو در داخل پا

را  ستیل کیمقدار موجود در  نیو کمتر نیشتریب minو  maxتابع  مثال
 .ندگردایبرم

>>> max('Hello world') 

'w' 

>>> min('Hello world') 

' ' 
>>> 

کتر موجود در رشته را نشان م نیبه ما بزرگتر max تابع کتر  دهدیکارا  minو کارا
 است. space ایفاصله  کیکه در مثال باال  ؛را نیکتریکوچ

 ومنتیدر آرگ موجود یهاتمیتابع آ نینام دارد. ا len گریپرکاربرد د اریتابع بس کی
رشته را شمرده و  کی ی. مثال تعداد کاراکترهاگرداندیرا برم جهیو نت کندیرا شمارش م

 :گرداندیآن را برم حیعدد صح کیبه صورت 

>>> len('Hello world') 

11 
>>> 

محاسبات الزم را  یهر مقدار یرو توانندیو م ستندیها نتوابع فقط محدود به رشته نیا
 پس بدهند. انجام و جواب

. دیاستفاده نکن ریشده را به عنوان نام متغ یکه اسم توابع توکار دیداشته باش ادی به
 .دینگذار maxخود را  ریبه عنوان مثال اسم متغ
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نمونه تابع  ی. براشودیم گرید« نوع»مقدار به  کی لیتبد یبرا ییهاشامل تابع تونیپا
int حیعدد صح کیبودنش،  طیگرفته، و در صورت واجد شرا مقدار را از شما کی 
تابع به شما در خصوص  نینباشد، ا طی. اگر هم مقدار واجد شرادهدیشما م لیتحو

 مشکل گزارش خواهد داد:

>>> int('32') 

32 
>>> int('Hello') 

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

کند. البته کارش گِرد  لیتبد حیبه عدد صح زیرا ن یعدد اعشار کی تواندیم int تابع
 :بُردیرا م یبلکه قسمت اعشار ست،یکردن ن

>>> int(3.99999) 

3 
>>> int(-2.3) 

-2 

 :کندیم لیتبد یرشته را گرفته و به عدد اعشار ای حیعدد صح کی float تابع

>>> float(32) 

32.0 
>>> float('3.14159') 

3.14159 

 :کندیو به رشته مبدل م افتیرا در ومنتیآرگ کی strتابع  تینها در

>>> str(32) 

'32' 
>>> str(3.14159) 

'3.14159' 
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 لیتحو یکسانی یو هر بار خروج دیبده یوتریکامپ یهابه برنامه یکسانی یورود
که ما انتظار چرا  د،یآیخوب به حساب م یژگیو یکبودن پاسخ، معموال  ی. قطعدیریبگ

ها از برنامه یبرخ یبرا یگاه ی. ولمیدار یوتریکامپ یهااتیاز عمل یکسانیمحاسبات 
 نیمثال واضح از ا کی های. مثال بازشودیاحساس م ینیبشیپ رقابلیبه رفتار غ ازین

 امرند.

 ردیقرار بگ یو قطع یجبر یمحاسبه کیکه کامال در مقابل  یابرنامه کی ساخت
ها استفاده روش نیاز ا یکی. ستیکه ن دیآینخواهد بود. حداقل به نظر م یاکار ساده
واقعا  ،یتصادف. اعداد شبهکنندیم جادیا یتصادفکه اعداد شبه ستییهاتمیاز الگور

ما و شما،  یبرا یول ندیآیبه دست م یجبر سباتو بر اساس محا ستندین یتصادف
 ست.ا رممکنیها غبودن آن یرتصادفیغ صیتشخ

 یاعداد شبه تصادف نیبتواند ا تونیکه پا کندیرا فراهم م ی، توابعrandom ماژول
 .مییگویم یاعداد تصادف ،یبه اعداد شبه تصادف نجای. ما در ادینما جادیرا ا

که شامل  کندیم جادیا 1.0و  0.0 نیب یعدد اعشار کی تون،یدر پا random تابع
 یِ عدد تصادف کی د،یکن یرا فراخوان random که . هر زمانشودینم 1.0خود عدد 
 دیندازیب ریز پتیبه اسکر ینمونه نگاه ی. برادیکنیم افتیمحدوده در نیبلند در ا

 (:دیوارد کن زین تونیپا یعاملکدها را در حالت ت نیا دیتوانی)م

import random 

 
for i in range(10): 

    x = random.random() 

    print(x) 

جدول خواهد شد. در  جادیا 1.0و  0.0 نیب یده عدد تصادف پتیاسکر نیا یاجرا با
 :میابرنامه را آورده یبه همراه خروج پتیاسکر نییپا
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>>> import random 

>>> for i in range(10): 

...     x = random.random() 

...     print(x) 

... 
0.597816151859746 
0.14302601179310193 
0.21502653599314525 
0.6998553060747957 
0.9475634141321392 
0.014420883720896227 
0.03784440862132332 
0.08296168390036773 
0.09072806706955494 
0.07216573611640587 
>>> 

 

را  یمرتبط با اعداد تصادف یکه کارها ستیتوابع نیاز چند یکی random تابع
 حیعدد صح کیرا گرفته و  highو  low یپارامترها randint. تابع دهدیانجام م

 :گرداندیها برمآن نیب

>>> random.randint(5, 10) 

5 
>>> random.randint(5, 10) 

9 

 :دیاستفاده کن choiceاز  دیتوانیم تمیسلسله آ کی انیعنصر از م کیانتخاب  یبرا
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>>> t = [1, 2, 3] 

>>> random.choice(t) 

2 
>>> random.choice(t) 

3 

 وستهیپ یهاعیاز توز یتصادف ریساخت مقاد یرا برا یتوابع نیهمچن random ماژول
 .دارد خود در – گرید یگاما و چند نمونه ،ییرمال، نمان عتوزی شامل –

 

در اختیار شما قرار پر استفاده را  یاضیدارد که توابع ر mathماژول به اسم  کی تونیپا
 :دیکن اشیزیرالزم است که درون د،یاز آن استفاده کن نکهی. قبل از ادهدمی

>>> import math 

>>> 

 د،ی. اگر شما ماژل مقصد را چاپ کنسازدیم mathد به اسم ماژل مقص کی نکاریا
 ظاهر خواهد شد: یدر خصوص آن در خروج یاطالعات

>>> print(math) 

<module 'math' (built-in)> 

 قیها را از طربه آن یکه دسترس ستیامشخص شده ریمقصد شامل توابع و مقاد ماژول
نقطه از هم جدا  کیدو اسم با  نی. اازدسیاسم خاصِ ماژول و اسم خاص تابع ممکن م

 .ندیگویم «یانماد نقطه» ای dot notationقالب  نی. به اشوندیم

>>> ratio = signal_power / noise_power 

>>> decibels = 10 * math.log10(ratio) 

>>> radians = 0.7 

>>> height = math.sin(radians) 
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. ماژول کندیرا محاسبه م زیبه نو گنالیــِــ نسبت س 10 یهیبر پا تمیمثال، لگار نیاول
math به اسم  یتابعlog یهیبر پا تمیکه لگار کندیم ایمه زیرا ن e ردیگیم. 

در اصل  radians ری. نام متغکندیرا محاسبه م radians نوسیدوم س مثال
را به  منتیآرگو(، رهیو غ tanو  cosتوابع مربوط به مثلثات ) هیو بق sinکه  دیگویم

 .رندیگیم انیراد

 :دییضرب نما 2piو در  میتقس 360آن را بر  دیتوانیم انیدرجه به راد رییتغ یبرا

>>> degrees = 45 

>>> radians = degrees / 360.0 * 2 * math.pi 

>>> math.sin(radians) 

0.7071067811865476 

برابر  بایتقر ریمتغ نی. مقدار اردیگیم mathرا از ماژول  pi ریمتغ math.pi عبارت
 رقم اعشار دقت دارد. 15است و تا حدود  یبا عدد پ

بر دو  میدو، تقس شهیرا با مربع ر نیشیپ جینتا د،یآوریاز مثلثات سر در م اگر
 .دیکن سهیمقا

math.sqrt(2) / 2.0 

0.7071067811865476 

 

 نیا تونیپا یول م،یوجود داشت استفاده کرد تونیود پاکه در خ یکار از توابع ینجایا تا
تابع  کیشناسانش تابع، نام  کی. میاضافه کن زین دیکه توابع جد دهدیامکان را به ما م

اجرا  شودیتابع فراخوانده م کهیها زمانگزاره نی. اکندیم نییآن را تع یهاو گزاره
که  یاز آن به تعداد دفعات دیتوانیم د،یکرد فیتابع را تعر کی کهین. زماگردندیم

راه بهکد آن را راه دیمجبور باش نکهیبدون ا دیدوباره و دوباره استفاده کن دیتان کشعشق
 .دیسیبنو
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 :مثال

def print_lyrics(): 

    print("I'm a lumberjack, and I'm okay.") 

    print('I sleep all night and I work all day.') 

تابع است.  فیتعر ی( براkeyword) یدیکل یکلمه کیکار،  یدر ابتدا def یکلمه
. استاسم تابع  print_lyrics. مثال در مثال باال میکنیسپس اسم تابع را مشخص م

از عالئم  یصادقند. حروف، اعداد و بعض زیتوابع ن یبرا رها،یانتخاب اسمِ متغ نیقوان
کتر ن نیاول یمجازند ول  یستیاسم تابع نبا یبرا یدیعدد باشد. از کلمات کل تواندیمکارا
برنامه  کیو تابع در  ریمتغ کی یبرا کسانیاز انتخاب نام  یستیو با دیاستفاده کن
 .دیاجتناب کن

 افتیرا در یمنتیتابع آرگو نیکه ا دهدیتابع نشان م کی یدر جلو یخال یپرانتزها
 .کنندیم افتیدر ومنتیآرگ ینوان ورودساخت که به ع میخواه یتوابع ندهی. در آکندینم

. هدر مینامیتابع م یبدنه ای یآن را باد هیر و بقدِتابع را به اسم هِ  کیخط  نیاول
. شودینسبت هدر در ادامه آورده م یتورفتگ یو بدنه با مقدار شودیبا دو نقطه تمام م

 تواندیم بدنه شده باشد. لی( تشکSpaceاز چهار فاصله ) یاست که تورفتگ نیرسم ا
 .ستیدر کار ن یتیاست شود. در اصل محدود ازینشامل هر مقدار گزاره که 

. رندیگیقول قرار معالمت نقل نیب شوندیآورده م نتیپر یکه در گزاره ییهارشته
کوت نگلی. البته از سشودیقول به دو صورت 'رشته' و "رشته" استفاده معالمت نقل

مثالً عبارت  کوت دارد.در درون خود سینگل خودِ رشته ی. گاهنندکیاستفاده م شتری)'( ب
It's me  تونیکه پا شودیباعث م کوتنگلیس نیدارد. ا کوتنگلیس کیدر درون خود 

کوت که از دابل نجاستیبه آن، رشته را تمام شده فرض کند. ا دنیشده و با رس جیگ
 .میاستفاده کن یستی)"( با

را چاپ )…( مفسر عالمت  د،یوارد کن تونیپا یحالت تعامل تابع را در کیشما  اگر
 کد در تابع است. یتا به شما نشان دهد نوبت به وارد کردن بدنه کندیم



 101  توابع 

 

>>> def print_lyrics(): 

...     print("I'm a lumberjack, and I'm okay.") 

...     print('I sleep all night and I work all day.') 

... 

 یعنی. دیفشار ده یسطر خال کیرا در  Enter ،یتمام کردن بدنه در حالت تعامل یبرا
 .دیرا بزن نتریدو بار ا ،بدنهخط از  نیبعد از نوشتن آخر

>>> print(print_lyrics) 

<function print_lyrics at 0xb7e99e9c> 

>>> print(type(print_lyrics)) 

<class 'function'> 

. فانکشن مییگوی( مfunction objectفانکشن آبجکت ) print_lyricsبه مقدار  ما
 .دیآیآبجکت از نوع تابع به حساب م

 برابر با نام خود تابع است: قایتابع دق کی یفراخوان دستورِ

>>> print_lyrics() 

I'm a lumberjack, and I'm okay. 

I sleep all night and I work all day. 

. دیبهره ببر زین گریاز آن در داخل توابع د دیتوانیم د،یکرد فیتعر تابع را کی کهیزمان
در آن  print_lyricsو از  میسیبنو repeat_lyricsتابع با اسم  کی میتوانیمثال م

 .میاستفاده کن

def repeat_lyrics(): 

    print_lyrics() 

    print_lyrics() 

 :میکنیم یرا فراخوان repeat_lyricsتابع  حاال
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>>> repeat_lyrics() 

I'm a lumberjack, and I'm okay. 

I sleep all night and I work all day. 

I'm a lumberjack, and I'm okay. 

I sleep all night and I work all day. 

تابع  کیکه  دیگرفت ادیخب حداقل  ینبود ول یمدل نیدرست است که آهنگ ا البته
 .کندیکار م یچطور

 

 خواهد بود: نیبه ا هیشب یزیکل برنامه چ م،یقسمتِ قبل را که سر هم کن یکدها

def print_lyrics(): 

    print("I'm a lumberjack, and I'm okay.") 

    print('I sleep all night and I work all day.') 

 
def repeat_lyrics(): 

    print_lyrics() 

    print_lyrics() 

 
repeat_lyrics() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/lyrics.py 

 repeat_lyricsو  print_lyrics یهاشده به اسم فیشامل دو تابعِ تعر برنامه
 شانیاجرا یجهینت یول شوندیها اجرا مگزاره ریمثل سا قایشده دق فی. توابعِ تعرشودیم

 یتابع فراخوان کهیداخل تابع تا زمان یهاهاست. گزارهکتآبجساخته شدنِ فانکشن
 .سازدیرا نم یایخروج چیتابع ه دِنشود، اجرا نخواهند شد و خو
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کرده  فیکه آن را تعر یستیتابع، با کی یقبل از اجرا رود،یکه انتظار م همانگونه
 شودیراخوانده مکه ف یبار نیکه قبل از اول یستیتابع با فیتعر گر،ی. به عبارت ددیباش

 آورده شود.

repeat_lyrics()

 

 

print_lyrics

repeat_lyrics 

 

که  دیدانب یستیبا د،یکن فیبرنامه تعر کی یتابع را در کجا دیده صیتشخ نکهیا یبرا
 کی یاجرا انِیاز جر یستیبا ی. به عبارتشودیبار فراخوانده م نیاول یبرا یدر چه زمان

 .دیبرنامه مطلع باش

از باال به  بیگزاره به ترت کیخط برنامه آغاز و در هر لحظه  نیاز اول شهیهم اجرا
 .شودیاجرا م نییپا

داخل  یهاگزاره یول کنندینم یبرنامه را دستکار کی یو روند اجرا انیجر توابعْ
 نشود، اجرا نخواهند شد. یآن تابع فراخوان کهیتابع، تا زمان کی

اجراست. به  انیدر درون برنامه و جر یراه فرع کیبه  هیتابع شب کی یفراخوان
را به سمت تابع کج  رشیبرنامه به خط بعد از تابع برود، مس یروند اجرا نکهیا یجا

تابع را اجرا نموده  یموجود در بدنه یها. سپس گزارهپردیم آن یکرده و به داخل بدنه
اجرا را از سر  انِیو جر گرددیرا کج کرده بود برم رشیکه مس مکانیبه  تیو در نها

 .ردیگیم
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 زین گریتابع د کیتابع ممکن است  کی یاجرا انیدر جر ی. ولرسدینظر ساده م به
اصال  زیتابع دوم ن یاجرا انیکه در جر شودیم تردهیچیپ یفراخوانده شود. اوضاع وقت

 اجرا به سمت آن کج شود. انیفراخوانده و جر گریتابع د کیکه  ستین دیبع

 ینقشه یکه هر لحظه در کجا داندیم قایاست و دق یبلدِ خوبراه تونیپا خوشبختانه
 د،یرستابع به سر  کیبه کدام طرف است. هر زمان که کار با  رشیو مس ستادهیبرنامه ا

 ی. زمانردیگیرا از سر م ریمس یآن تابع رفته و ادامه یبه سر راه قبل از اجرا تونیپا
 .دهدیآن را خاتمه م د،یرس مهبرنا انیهم که به پا

 کی کهیکه زمان مییبگو میسر در گم ما چه بود؟ خواست یقصه نیهدف از ا حاال
بلکه بهتر است که  د،ینخوان بیترتو به  نییاز باال به پا شهیهم دیخوانیبرنامه را م

 یتابع را تا قبل از فراخوان کی یهاگزاره ستی. مثال الزم ندیاجرا را دنبال کن انیجر
 .دیکن زیو آنال دیبرنامه قرار گرفته، بخوان یباال در نکهیآن، صرفا به خاطر ا

 

داشتند.  اجیاحت ومنتیبه آرگ م،یاکرده که تاکنون استفاده یاشدهیاز توابع توکار یبعض
 ومنتیعدد به عنوان آرگ کی م،یکنیم یرا فراخوان math.sin کهیبه عنوان نمونه زمان

. مثال کنندیم افتیرا در ومنتیآرگ کیاز  شیتوابع ب ی. گاهمیفرستیبه آن م
math.pow توان.2و  هی( پا1 :ردیگیم ومنتیدو آرگ ) 

 اختصاص – میناممی پارامتر را هاآن که – ییرهایبه متغ هامنتویداخل تابع، آرگ در
تابع که  کیمثال کاربر  نی. در امیندازیب ریبه مثال ز ی. بهتر است نگاهشوندمی داده

 کرده است: فیرا تعر کندیم افتیدر ومنتیآرگ کی

def print_twice(bruce): 

    print(bruce) 

    print(bruce) 
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داده است. در  صیاست تخص bruceکه نامش  یرا به پارامتر ومنتیآرگ کیتابع  نیا
که باشد( دو بار  یزیمقدار پارامتر )هر چ شود،یتابع فراخوانده م کهیمثال باال زمان

 .شودیچاپ م

 که قابل چاپ باشد، کار خواهد کرد. یتابع با هر مقدار نیا

>>> print_twice('Spam') 

Spam 

Spam 

>>> print_twice(17) 

17 
17 
>>> import math 

>>> print_twice(math.pi) 

3.141592653589793 
3.141592653589793 

 زیکرده ن فیکه کاربر تعر یتوابع یصادق است، برا شدهیتوکار توابعِ  یکه برا ینیقوان
 print_twiceتابع  یبرا ومنتیبه عنوان آرگ یاز هر عبارت جهیدر نت کند،یصدق م

 .میهره ببرب میتوانیم

>>> print_twice('Spam '*4) 

Spam Spam Spam Spam 

Spam Spam Spam Spam 

>>> print_twice(math.cos(math.pi)) 

-1.0 
-1.0 

 Spam‘. مثال در مثال ما شودیم یتابع فراخوانده شود، بررس نکهیقبل از ا ومنتیآرگ

 .شوندیم یبار وارس کیتنها  math.cos(math.pi) نیو همچن 4* ‘

 :دیبهره ببرب ومنتیآرگ کیبه عنوان  ریاز متغ دیتوانیم نیهمچن
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>>> michael = 'Eric, the half a bee.' 

>>> print_twice(michael) 

Eric, the half a bee. 

Eric, the half a bee. 

دخل و  چیه م،یفرستی( به تابع مmichael) ومنتیکه ما به عنوان آرگ یریمتغ نام
 در – شودیم یکه فراخوان یمقدار ی( ندارد. به عبارتbruceنام پارامتر ما ) در یتصرف

شده  فیکه با آن تعر یکه چه باشد، چون تابع با پارامتر ستنی مهم – michael نجاای
ما همه را  print_twiceکند. به عبارت ساده در تابع می کار – bruce نجاای در –

bruce کند،ینم جادیا یوارد تابع شود تفاوت خوادیکه م یومنتیحاال هر آرگ م،ینامیم 
 خواهد بود. bruceچرا که نامش در داخل تابع، 

 

توابع،  نی. من به اگرداندیرا صادر کرده و برم جهینت ،یاضیاز توابع، مانند تابع ر یبرخ
را انجام  ی، کارprint_twiceمانند  توابع، ی. باقمیگویم «دهجهینت» ای« توابع باثمر»
 .ندیگویم «دیُو» ای «جهینتیتوابع ب»ها . به آنگردانندیرا برنم یاجهینت یول دهند،یم

 یاجهیقرار است با نت شهیهم بایتقر د،یکنیرا احضار م دهجهیتابع نت کی کهیزمان
 دیاختصاص ده ریمتغ کی. به عنوان مثال آن را به دیرا انجام ده یکار گرداندیکه برم

 :دیاز عبارت از آن بهره ببر یبه عنوان بخش ای

x = math.cos(radians) 

golden = (math.sqrt(5) + 1) / 2 

برگردانده شده را  یجهینت تونیپا د،یخوانیفرا م یتابع را در حالت تعامل کی کهیزمان
 :دهدیم شینما

>>> math.sqrt(5) 

2.23606797749979 
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شما اطالعات  پتیاسکر کیاوضاع متفاوت است. اگر در  پتیاسکر کیدر  یول
از آن تابع  یزیچ چیه د،ینکن رهیذخ ریمتغ کیبرگردانده شده توسط تابع را در داخل 

 :رودیو تمام اطالعاتش پودر شده و به هوا م شودینم رتانیدستگ

math.sqrt(5) 

 چیمقدار در ه نیکه ا ییاز آنجا یول شودیگرفته م 5دوم عدد  یشهیباال، ر پتیاسکر در
 یکار چیمحاسبه به ه نیا گردد،یچاپ نم یخروجروی  ای شودینم رهیذخ یریمتغ
 .دیآینم

بر روند  یگرید راتیتاث ایدهند  شیصفحهْ نماروی را  یزیچ دیشا جهینتیب توابع
 کیرا به  جهیکه نت دیکن ی. اگر سعگردانندیرا برنم یاجهیها نتآن یبرنامه بگذارند ول

 ریخواهد بود. به مثال ز None دیکنیم افتیکه در یمقدار د،یاختصاص ده ریمتغ
 :دیدقت کن

>>> result = print_twice('Bing') 

Bing 

Bing 

>>> print(result) 

None 

که نوع خاصِ  ستیاژهیبلکه مقدار و ستی" نNone" یبرابر با رشته None مقدار
 خود را دارد.

>>> print(type(None)) 

<class 'NoneType'> 

در تابعِ خود استفاده  returnتابع، ما از گزاره  کیمقدار از  کیبازگرداندن  یبرا
جمع دو عدد با نام  یساده برا اریتابع بس کی میتوانی. به عنوان مثال ممیکنیم

addtwo سپس  گرفته و ومنتیکه دو عدد را به عنوان آرگ میسیبنو ریبه شکل ز
 :گرداندیمعادله را برم نیحاصل از ا رِرا با هم جمع زده و مقدا شیپارامترها
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def addtwo(a, b): 

    added = a + b 

    return added 

 
x = addtwo(3, 5) 

print(x) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/addtwo.py 

را چاپ خواهد کرد چرا که  8عدد  print یگزاره شود،یاجرا م پتیاسکر نیا کهیزمان
 یشده است. در درون تابع پارامترها یفراخوان 3و  5 ومنتیبا دو آرگ addtwoتابع 

a  وb یمحل ریو در متغ کندیجمع دو عدد را محاسبه م . تابعْشوندیم 5و  3 بیبه ترت 
رون که در د ستیریمتغ «یمحل ریمتغ». منظور از کندیم رهیذخ addedخود با نام 

استفاده  return یندارد. سپس از گزاره یاز تابع اعتبار رونیو ب شودیم فیتابع تعر
. کدِ گرداندیتابع باز م یجهیو مقدار محاسبه شما را به کدِ فراخوان به عنوان نت کرده

برگرداننده  یجهیشده است. سپس نت یانکه تابع در آن فراخو ستیفرخوان همان عبارت
 .شودیچاپ م تیاختصاص داده شده و در نها x ریشده به متغ

 

که به خاطرش  یلیبه دال نجایدارد؟ در ا ییهاتیکردن برنامه به توابع مختلف چه مز خُرد
 :میکنیمرور م م،یشکنیها مبرنامه را به تابع کیما 

  ها را از گزاره یادستهروی  یگذاربه شما امکان نام دیتابع جد کیساخت
و  شودیشما خواناتر شده، بهتر درک م یصورت برنامه نی. به ادهدیم

 شود. ییزدااشکال تواندیتر مراحت

 کیبه تکرار  ازی. عدم نکنندیما را کوچکتر م یبرنامه یتوابع، اندازه 
به ما  م،یاکرده فیبه عنوان تابع در برنامه تعر یگزاره که تحت نام یسر

 ییخود را بدون از دست دادن کارا یهاکه برنامه دهدیان را مامک نیا
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 یرا دستکار هاهاگر الزم باشد که سلسله گزار زین ندهی. در آمیکوچکتر کن
را در  رییتغ نیا یجهیو نت میده رییکه همان تابع را تغ ستیفقط کاف م،یکن

 .مینیسرتاسر برنامه بب

 یهاقسمت ییزداا امکان اشکالبزرگ به توابع به شم یبرنامه کی میتقس 
ها را سر هم قسمت نیا دیتوانی. سپس مدهدیمختلف را در آن واحد م

 .دیبرنامه را بساز یکل بدنه تیو در نها دیکن

 مورد  یادیز یهاتوسط برنامه توانندیاند، مشده یکه خوب طراح یتوابع
 د،یکرد ییزدالو اشکا دیتابع را نوشت کی کهی. زمانرندیاستفاده قرار بگ

 .دیاستفاده کن زیخود ن یهابرنامه ریراحت از آن در سا الیبا خ دیتوانیم

 ی. بخشمیکنیمفهوم استفاده م کی حیتوض یکتاب، ما اغلب از توابع برا نیا یادامه در
مفهوم توسط آن است. مثال شما  ای دهیا کی نیاز مهارت ساخت و استفاده از توابع، تبب

 یبرا یما به مهارت نجایدر ا. «ستیل کیمقدار از  نیکرد کوچکتر دایپ»: دیدار دهیا کی
. در ادامه به شما میدار اجاحتی –کند  ادهیرا در عمل پ دهیا نای که –تابع  کیساخت 

تابع  نیداد. ا مخواهی نشان – مشیخوانیم min ما که –را  یتابع نیکد مربوط به چن
را  ستیمقدار آن ل نیگرفته و کوچکتر ومنتیرا به عنوان آرگ ریاز مقاد یستیل

 .گرداندیبرم

 

 د،یکنیخود استفاده م یهاپتینوشتن اسکر یمتن برا شیرایو یبرنامه کیاز  اگر
کثر برنامه دیبرخواه Tab ای سیاحتماال به مشکل استفاده از اسپ در  یها وقتخورد. ا

را با  Tab یو جا دهندیم صیرا تشخموضوع  نیا د،یاتونیپا پتیحال نوشتن اسکر
بهتر است که خودتان دست به کار  نیهم ی. براریخ یبعض یول کنندیفاصله عوض م

 .دیاز فاصله استفاده کن Tab یو به جا دیشو
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در باب  ییزداموضوع اشکال نیو هم ستندیمعموال قابل مشاهده ن Tabو  سیاسپ
تو  یفهیکه وظ دیاستفاده کن یشگریرای. بهتر است از وکندیمشکل را سخت م نیا

 .ردیگیها را خودش برعهده مگزاره یرفتگ

 – دیکنیاز برنامه را اجرا م یقسمت اشتباه کهزمانی خصوصبه – ییزدااشکال
که  هستید یکه در حال اصالح کد دیرا از شما خواهد گرفت. مطمئن شو یادزی زمان
 یزیچ دیتوانیال از کدام قسمتِ کد است مکه اشک دیستی. اگر مطمئن ندیکنیم شیاجرا
را  یدرست یجا دیتا مطمئن شو دیکد قرار ده سمترا در آن ق print("hello")مثل 

 ییزدارا اشکال یغلط یپس جا د،ینیبیاجرا نم نیرا در ح hello. اگر دیکنیم شیرایو
 .دیکنیم

 

Algorithm 
 از مسائل. یاحل دسته یبرا یعموم یپروسه کی

Argument 
مقدار به پارامتر متناظر در تابع  نی. اشودیتابع ارسال م کیکه به  یمقدار

 .کندیم دایاختصاص پ

Body 
 تابع. کیموجود در  یهاگزاره سلسله

Composition 
گزاره به  کی ای تر،عبارت بزرگ کیاز  یعبارت به عنوان بخش کیاز  استفاده

 تر.بزرگ یگزاره کیاز  یعنوان بخش

Deterministic 
 .کسانی یبودن پاسخ هر برنامه در برابر ورود یقطع
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Dot Notation 
 یفراخوان گریماژول د کیتابع را از  کیکه توسط آن  ینتکسیس ای متن
رده و سپس بعد از نقطه، نام صورت که ابتدا نام ماژول را آو نی. به امیکنیم

 .میآوریتابع موجود در آن را م

Flow of Execution 
 .شوندیبرنامه، اجرا م یاندازراه انیها در جرکه در آن گزاره یبیترت

Fruitful Function 
 .گرداندیمقدار را برم کیکه  یتابع

Function 
را انجام  یدردبخوربه اتینام که عمل کیها تحت عنوان  زارهاز گ یاسلسله

ممکن  نی. همچنردینگ ای ردیبگ ومنتیتابع ممکن است که آرگ کی. دهدیم
 برنگرداند. ایرا برگرداند  یاجهیاست نت

Function Call 
 ستیگزاره شامل نام تابع و ل نی. اکندیتابع را اجرا م کیکه  یاگزاره
 .شودیم کندیم افتیکه تابع در یاحتمال یهاومنتیآرگ

Function Definition 
که قرار  ییهارا با اختصاص نام، پارامتر و گزاره دیتابع جد کیکه  یاگزاره

 .سازدیاست اجرا شوند، م

Function Object 
است که به  ریمتغ کیتابع،  . نامشودیتابع ساخته م کیکه توسط  یمقدار

 فانکشن آبجکت اشاره دارد. کی

Header 
 تابع. کی فیخط در تعر نیاول
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Import Statement 
 .سازدیماژول آبجکت م کیو  خواندیماژول را م لیکه فا یاگزاره

Module Object 
را  یمقدار دسترس نی. اشودیم ساخته import یکه توسط گزاره یمقدار
 .سازدیماژول مقدور م کیشده در  فیتعر یها و کدهابه داده

Parameter 
 قیکه از طر یو به مقدار شودیتابع استفاده م کیکه در داخل  ینام
 به تابع داده شده اشاره دارد. ومنتیآرگ

Pseudorandom 
در  یتوسط عوامل قطع یول ندیآیم ینظر تصادف از اعداد که به یاسلسله

 اند.برنامه ساخته شده

Return Value 
عبارت استفاده شده  کیتابع به عنوان  کی یتابع. اگر فراخوان کی یجهینت

 بازگردانده شده توسط تابع، مقدار عبارت خواهد بود. یباشد، مقدار

Void Function 
 .گرداندیرا برنم یکه مقدار یتابع

 

def 
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def fred(): 

print("Zap") 

 
def jane(): 

print("ABC") 

 
jane() 

fred() 

jane() 

Zap ABC jane fred jane 

Zap ABC Zap 

ABC Zap jane 

ABC Zap ABC 

Zap Zap Zap 

computepayhoursrate

 

Enter Hours: 45 

Enter Rate: 10 

Pay: 475.0 
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computegrade

AB 

 

 

 

 

Score Grade 

> 0.9 A 

> 0.8 B 

> 0.7 C 

> 0.6 D 

<= 0.6 F 

Program Execution: 

Enter score: 0.95 

A 

Enter score: perfect 

Bad score 

Enter score: 10.0 

Bad score 

Enter score: 0.75 

C 

Enter score: 0.5 

F 



 

 تکرار

 

 یاست؛ به صورت ریمتغ کی کردنتیدستور آپد ،یگمارش یهادر گزاره جیرا یالگو کی
 آن وابسته خواهد بود. یار قبلبه مقد ر،یمتغ کی دیکه مقدار جد

x = x + 1 

را به آن اضافه کن  1عدد  ر،یرا بگ x ریمتغ یکه مقدار فعل ستیمعن نیباال به ا یگزاره
 کن. نیگزیباشد، جا x + 1که  دیرا با مقدار جد xمقدار  تیو در نها

 افتیدر ییخطا د،یروز کنندارد را به یکه وجود خارج یریمتغ کیکه  دیکن یسع اگر
ابتدا قسمت راست معادله را  تونیاست که پا نیا لشیچرا خطا؟ دل یکرد. ول دیخواه
. دهدیرا به قسمت چپ معادله نسبت م دیسپس مقدار جد کند؛یو حساب م یبررس
 :کندیمحاسبه در کار نباشد، خطا صادر م یبرا x یوقت

>>> x = x + 1 

NameError: name 'x' is not defined 

 ای. دیکرده باش فیکه آن را تعر یستیبا د،یروز کنرا به ریمتغ کی دیبتوان نکهیا از قبل
 یهابه آن اختصاص داده شده باشد. مثال در گزاره هیمقدار اول کی تر،یبه عبارت تخصص

 :میارا به آن اختصاص داده 0و مقدار  میاکرده فیرا تعر xابتدا  ر،یز
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>>> x = 0 

>>> x = x + 1 

خوانده  «یاافزودن پله» ای« افزونش» ک،یبا اضافه کردن عدد  ریمتغ کی یرسان روزبه
 «یاکاستن پله» ای« نزول»به آن  دیکم کن ریرا از متغ کی. اگر مقدار عدد شودیم
 .مییگویم

while 

 فیوظا . تکرارِ شوندیاستفاده م یتکرار یانجامِ خودکار کارها یاغلب برا وترهایکامپ
 وتریکامپ یول د،یآیاز پسش برنم یکه انسان به خوب ستیبدون خطا کردن، کار ،مشابه

 نیاست، به هم جیرا اریبس یکار! تکرار در همهدیآیخوب هم برم یلیو خ دیآیچرا، برم
 سهولت در آن مجهز شده است. یمختلف، برا یژگیو نیبه چند تونیخاطر پا

 کی د؛ینگاه کن ریاست. به مثال ز whileنمونه از تکرار، استفاده از گزاره  کی
را  !Blastoffو سپس عبارت  شماردیکه از عدد پنج تا به صفر م یاساده یبرنامه

 :کندیچاپ م

n = 5 

while n > 0: 

    print(n) 

    n = n - 1 

print('Blastoff!') 

 دیتوانیم«( که یتا زمان» ی)به معنا دیخوانیم یسیرا همانگونه که انگل while یگزاره
را چاپ و  nبزرگتر است، مقدار  0از  n کهی: تا زماندیگوی. مثال باال مدیاستفاده کن

خارج شو  while یاز حلقه ،یدیرس 0به  کهیرا از آن کسر کن. زمان کیسپس عدد 
 را چاپ کن. !Blastoff یو کلمه

سه  م،یکن انیب رتیرا به صورت رسم whileگزاره  یاجرا انیجر میاگر بخواه حاال
 :میرو دار شیدر پ یاصل یمرحله
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I. افتیدر یشرط برا یمحاسبه True ای Falseتر، . به عبارت ساده
آن  یجهیکه نت دینیبیکرده و م یشرط را وارس while یگزاره

 است.« غلط» ای «حیصح»

II. باال  یمحاسبه اگرFalse یبود، از گزاره« غلط» ای while  خارج
 .پردازدیآن م یبعد از بدنه یگزاره یشده و به اجرا

III. هیاول یمحاسبه اگر True یبود، بدنه «حیصح» ای while  اجرا
)مرحله  while یشرط گزاره یو دو مرتبه به سراغ محاسبه شودیم

 .رودیاول( م

سوم،  یچرا حلقه؟ چون در مرحله ی. ولمییگویحلقه م ای loopاجرا،  انیجر نیبه ا ما
حلقه را  نیا ی. به هر بار که بدنهگرددیاول باز م یدور زده و باز به مرحله اجرا انیجر

که در آن پنج تکرار  میداشت یاحلقه مثال باال در. مییگویم« تکرار» کی میکنیاجرا م
 ما پنج بار اجرا شد. یتر حلقهشد. به عبارت ساده مانجا

خاطر که در  نیدهد؛ به ا رییتغ را ریچند متغ ای کیکه مقدار  یستیحلقه با یبدنه
حلقه خارج  یشود، و برنامه بتواند از بدنه« غلط»اول(  یشرط )مرحله یجهینت تینها

و  کند،یم رییحلقه، تغ یکه با هر بار اجرا یریبخشد. ما به متغ انیشده و به حلقه پا
گر مییگویم« تکرار ریمتغ»دست دارد،  رحلقه را د انیکنترل جر در کار  «تکرار ریمتغ». ا
 «تینهایحلقه ب» کیآن  یجهیتکرار خواهد شد و نت شهیهم یحلقه برا نینباشد، ا

 خواهد بود.

 

کننده است. چرا؟ دستور شامپو هم سرگرم کیدستورالعمل  س،ینوبرنامه کی یبرا
. دیکرار کن( ت3 د،ی( آب بکش2 د،ی( شامپو را به سرتان بزن1: دیگویالعمل شامپو م

عمل را  نیچند بار ا یستیکه شخص بداند با ستیتکرار در کار ن رِیمتغ از یاثر یول
 تکرار کند.
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با  جهیاست، در نت یعدد متناه کی nکه  میدانیحالت شمارش معکوس، ما م در
 ییها. در حالترسدیم انیو حلقه به پا دهیبه صفر رس تیکم شدن مقدار از آن، در نها

 یخواهد بود. البته حلقه تینهایب یحلقه کیحلقه،  ست،یکرار در کار نت ریکه متغ
که در مثال  دی. مثالً فرض کنفتدیاتفاق ب زیتکرار ن ریبا وجود متغ تواندیم تینهایب
 وقتچیه n ویسنار نی. در ادیبه آن اضافه کن ،nکم کردن مقدار  یبه اشتباه به جا نیشیپ

را دارد،  تشیظرف وتریکامپ کهیو تا زمان شهیهم یلقه براو ح دیبه عدد صفر نخواهد رس
 تکرار خواهد شد.

break 

 دیحلقه را تمام کن نیا دیکه با دیدانینم د،یحلقه نرس یبه اواسط بدنه کهیتا زمان یگاه
با و سپس  دیسیرا از عمد بنو تینهایب یحلقه کیکه  دیتوانیزمان م نینه. در ا ای

 .دیبپر رونیاز حلقه ب breakاستفاده از گزاره 

عبارت  while یگزاره یاست چرا که در جلو تینهایب یحلقه کی ر،یز یحلقه
 است: «حیصح» شهیشرط هم نینوشته شده و ا True رییتغیب یمنطق

n = 10 

while True: 

    print(n, end=' ') 

    n = n - 1 

print('Done!') 

برنامه را متوقف  کهیتا زمان تینهایب یکه حلقه دیفهم دیخواه د،ی را اجرا کنکد باال اگر
 یبه دکمه ای د،یکن دایدادن به برنامه پخاتمه یبرا یراه دیتکرار خواهد شد. با د،ینکن

 نیاست ا «حیصح» شهیهم whileکه شرط  لیدل نی. به ادیمتوسل شو وتریپاور کامپ
 د شد.اجرا خواه شهیبرنامه تا هم

 یاهودهیدر حلقه، کار ب رییتغیب یِکه استفاده از عبارت منطق رسدیبه نظر م پس
 ی. ولدیالگو بساز نیبا استفاده از ا دیمف یهاحلقه دیتوانیحال شما م نیاست. با ا



 119  تکرار 

 

از  دیتوانیاجرا را از حلقه خارج کند. شما م انِیکه جر یچگونه؟ با استفاده از کد
breakدیرا بشکن تینهایب یحلقه کیجا، استفاده کرده و  هقت و ب، البته با د. 

به برنامه بفرستد و  یکه کاربر مدام ورود دیخواهیکه شما م دینمونه فرض کن یبرا
 :دینیرا بب ریکند. کد ز پیرا تا doneبرسد که کاربر عبارت  انیبه پا یکار تنها زمان نیا

while True: 

    line = input('> ') 

    if line == 'done': 

        break 

    print(line) 

print('Done!') 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/copytildone1.py 

ما  یمقدار ثابت است، حلقه کیخاطر که  نیاست و به ا True حلقه  اصلیِشرطِ
 د،یایب حلقه درست از آب در یشرط  داخل بدنه کهیزمان یخواهد بود. ول تینهایب

 .میشویاجرا شده و ما از حلقه خارج م break یگزاره

 done. اگر کاربر عبارت خواهدیم یمدام از کاربر ورود تونیباال، پا یبرنامه در
. کندیاجرا به خارج از حلقه پرش م انیجر break یبا اجرا شدن گزاره د،ینما پیرا تا
 :کندیکند را تکرار م پیاکه کاربر ت یزیصورت، برنامه هر چ نیا ریدر غ

> hello there 

hello there 

> finished 

finished 

> done 

Done! 

 یدر هر جا دیتوانیاست، چرا که شما م جیرا اریبس while یهانوشتن حلقه روشِ نیا
به  دیتوانیم نی. همچندیکن فیآن را تعر یادامه یشرط الزم برا د،یحلقه که خواست
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 یوقت» دییبگو «فتدیاتفاق ب نیآنقدر حلقه را ادامه بده تا ا» دییبگو کهنیا یبرنامه به جا
 «.جا حلقه را تمام کن راتفاق افتاد، د نیا

continue 

به سراغ تکرار  عیرا تمام کرده و سر یکه تکرارِ جار دیخواهیتکرار حلقه م نیدر ح یگاه
موجود در حلقه، در آن تکرار اجرا شوند.  یبعد یهاگزاره نکهیبدون ا د،یبرو یبعد

 .میکنیاستفاده م continueکه از گزاره  نجاستیا

کد،  نی. ادیریرا در نظر بگ ری. کد زمیتر کنمثال روشن کیرا با  هیاست قض بهتر
. کندیها را چاپ مرا وارد کند، آن doneکاربر  کهیکاربر را گرفته و تا زمان یورود

وارد کند که با # شروع شده  یاوسط وجود دارد. اگر کاربر رشته نیاستثنا ا کی یلو
 .رودیاز کاربر م یمجدد ورود افتیکرد و به سراغ در خواهدباشد، برنامه آن را چاپ ن

while True: 

    line = input('> ') 

    if line[0] == '#': 

        continue 

    if line == 'done': 

        break 

    print(line) 

print('Done!') 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/copytildone2.py 

 :میاآورده نییآن را در پا ینمونه از اجرا کی. دیو اجرا کن دیسیرا بنو برنامه
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> hello there 

hello there 

> # don't print this 

> print this! 

print this! 

> done 

Done! 

 لشیکه با عالمت هش شروع شده بود، چاپ شدند. دل یاز آن خط ریخطوط غ تمام
 continue یحلقه را محقق کرده و گزاره یاست که آن رشته، شرط موجود در بدنه نیا

 یهاگزاره یاجرا بدون اجرا کردن ادامه انی، جرcontinue. با اجرا شدن شدیاجرا م
 یخاطر در آن مورد خاص، برنامه از اجرا نیبه هم .رودیم یحلقه، به سراغ تکرار بعد

 باز ماند. print یگزاره

for 

 ایها، از کلمه یستیل نیمثال ب م؛یدور بزن اتشیو محتو یادسته نیالزم است که ب یگاه
 میدار ییهایزیاز چ یستیل کهیفهرست. زمان کیها در شماره ایو  ل،یفا کیخطوط در 

بهره  for یبا استفاده از گزاره نیمع یحلقه کیاز  م،یبگرد شاننیم است بکه الز
 یهاحلقه یبرا while یباشد ما از گزاره ادتانیاگر  ؟«نیمع» . چرا حلقهمیبریم

آن  یشرطِ اجرا کهیتا زمان یبه سادگ whileچرا که حلقه  م،یکردیاستفاده م نینامع
ب for یول شود،یشود، تکرار م« غلط» از  «نیمع»و « مشخص» یدسته کی نیدر 
مورد نظر در  یکه بازه کندیم رارحلقه را تک نیآنقدر ا ی. به عبارتزندیحلقه م زهایچ
 را گشته باشد. ستیل

ما  یاست. به صورت کل while یمشابه با حلقه for یحلقه نتکسیس ای متن
 :میدار یتورفتگ کیآن حلقه را با  یو بدنه for یگزاره
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friends = ['Joseph', 'Glenn', 'Sally'] 

for friend in friends: 

    print('Happy New Year:', friend) 

print('Done!') 

که شامل  ستیستیل کی friends ریمتغ یتونی. در زبان پادیریباال را در نظر بگ مثال
هر کدام  یقه را براحل یدور زده و بدنه ستیل نیا نیب for ی. حلقهشودیسه رشته م

گانه اجرا م نیاز ا باال را مشاهده  یبرنامه یخروج ری. در زکندیسه رشته به صورت جدا
 :دیکن

Happy New Year: Joseph 

Happy New Year: Glenn 

Happy New Year: Sally 

Done! 

 

مورد استفاده قرار  تونیبود که در پا یزیهمان چ قایدق while یالفظتحت یترجمه
مثال قبل را با هم  یحلقه دییای. بکندیاوضاع فرق م for یحلقه یبرا یول گرفت،یم

هر کدام از دوستان  یحلقه را برا یموجود در بدنه یهاگزاره»: میشرح ده زادیبه زبان آدم
 «.اجرا کن friends ستیموجود در ل

د و کلمات انکلمات رزرو شده inو  for یهاکلمه for یکد مربوط به حلقه در
friend  وfriends راندیمتغ: 

for friend in friends: 

    print('Happy New Year:', friend) 

 ری. متغشودیمحسوب م for یحلقه یبرا« تکرار ریمتغ» friendموردِ خاص،  نیا در
friend کرده و حلقه  رییدر هر تکرار تغfor صورت که  نی. به اکندیرا تا انتها کنترل م

. در مثال باال، ردیپذیم انیحلقه پا ست،یموجود در ل تمیآ نیبه آخر ریمتغ دنیا رسب
موجود در  یسه رشته بیباشد، پشت سر هم و به ترت friendتکرار که همان  ریمتغ
 .کندیرا در حلقه اجرا م friends ریمتغ
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 کی یمحتوا ای هاتمیاز آ یستیلروی استفاده کرده تا  while ای for یما از حلقه اغلب
که  یامقدار در داده نیکوچکتر ای نیبه دنبال بزرگتر کهی.  مانند زمانمیکار کن لیفا

 .میباشیم میااسکن کرده

 اند:شده لیها از سه جزء تشکحلقه ،یطور کل به

 ؛چند مقدار، قبل از شروع حلقه ای کی فیتعر 

 یرهایمتغ یاحتمال رییتغو  ها،تمیهر کدام از آروی محاسبات  یاجرا 
 ؛حلقه یموجود در بدنه

 دیرس انیحلقه به پا کهیزمان رهایمتغ جینتا یبررس. 

 یهاحلقه ینشان دادن مفهوم و ساختار الگو یبرا –ها را از شماره یستیادامه ما ل در
 .میاآورده تانیبرا – جیرا

 

ما از  م،یرا بشمار ستیل کیموجود در  یهاتمیآ یر باشد شمارهنمونه، اگر قرا یبرا
 :میکنیاستفاده م for یحلقه

count = 0 

for itervar in [3, 41, 12, 9, 74, 15]: 

    count = count + 1 

print('Count: ', count) 

 کی. سپس میدهیرا صفر قرار م count ریحلقه شروع شود، مقدار متغ نکهیاز ا قبل
هر کدام  یرا دور زده و به ازا ستیل یهاتمیتک آحلقه تک نی. امیسینویم forحلقه 
 itervarتکرار  رینامِ متغ در اینجا .کندیموجود در بدنه را اجرا م یبار گزاره کیها از آن

 دارد. ستاست که کنترل حلقه را در د
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هر کدام از  یه ازاب count ریمتغ یرا به مقدار فعل کیحلقه ما عدد  یبدنه در
برابر  countمقدار  شود،یحلقه اجرا م کهی. زمانمیکنیاضافه م ستیموجود در ل ریمقاد

برابر با صفر است  countاول  یکه داشته است. مثال در اجرا ستیمقدار نیبا آخر
 یاست که با توجه به گزاره کیاول، برابر با  یبه اجرا هدر تکرار دوم حلقه با توج یول
حلقه،  یبا هر بار اجرا بیترت نی. به همشودیم لیحلقه به دو تبد یوجود در بدنهم

 .کندیم دایپ شیعدد افزا کی countمقدار 

خواهد  ستیموجود در ل یهاتمیبرابر با مجموع تعداد آ countمقدار  تینها در
 countبه  تیرا در نها یمقدار یول کند،یرا چاپ نم یخاص یحلقه، خروج نیبود. ا

 و ساخت آن حلقه بوده است. جادیکه هدف ما از ا دهدیاختصاص م

را محاسبه کرده و  ستیکه مجموع اعداد موجود در ل میرا دار یاحلقه ریمثال ز در
 :کندیسپس چاپ م

total = 0 

for itervar in [3, 41, 12, 9, 74, 15]: 

    total = total + itervar 

print('Total: ', total) 

 countبه  کیاضافه کردن عدد  ی. به جامیاتکرار استفاده کرده ریحلقه ما از متغ نیا رد
را به مقدار کل، …( و 9، 12، 3،41) ستلی در موجود عدد ما – قبل مثال مانند به –

برابر  یمقدار یحاو total ریمتغ ی. به عبارتمیاآن تکرار اضافه نموده یاجرا نیدر ح
صفر  totalحلقه شروع شود مقدار  نکهی. قبل از اشودیکار م یاجتا آن ریبا جمع مقاد

آن روی  یاتیرا در خود داشت و عمل هیبود، چرا که هنوز مقدار اختصاص داده شده اول
 یجمع مقدارهاحاصل برابر با  totalحلقه، مقدار  یاجرا نیصورت نگرفته بود. در ح

موجود  ریمقاد یرابر با جمع تمامب totalمقدار  ان،یو در پا شودیم ستیموجود در ل
 خواهد بود. ستیدر ل

جمع عناصر موجود در معادله را حساب  total شود،یکه حلقه اجرا م نطوریهم
 ای accumulator رد،یگیصورت مورد استفاده قرار م نیکه به ا ریمتغ کی کند؛یم

 .شودیانباشتگر خوانده م
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به کار شما نخواهند آمد چرا که  ندهیر آانباشتگر، د یشمارش و نه حلقه یحلقه نه
و جمع  ها،تمیآ یشماره بیبه ترت ()sumو  ()len یهابه اسم یاشدهیتوابع توکار

 .دیفوق ندار یهابه حلقه ازیو شما ن دهندیرا به ما م ستیل کیموجود در  یهاتمیآ

 

را  ریز یاز اعداد ما حلقه یاسلسله ای ستیل کیمقدار در  نیکردن بزرگتر دایپ یبرا
 :میاساخته

largest = None 

print('Before:', largest) 

for itervar in [3, 41, 12, 9, 74, 15]: 

    if largest is None or itervar > largest : 

        largest = itervar 

    print('Loop:', itervar, largest) 

print('Largest:', largest) 

 ظاهر خواهد شد: ریز یخروج شود،یبرنامه اجرا م کهیزمان

Before: None 

Loop: 3 3 

Loop: 41 41 

Loop: 12 41 

Loop: 9 41 

Loop: 74 74 

Loop: 15 74 

Largest: 74 

. میادهیکار به آن رس ینجایکه تا ا یمقدار نیعبارت است از بزرگتر largest ریمتغ
 یژهیمقدار و کی None. میدهیقرار م Noneرا  largestاز حلقه، ما مقدار  قبل

که  دیگویمقدار م نیاختصاص داده شود. ا رهایبه متغ تواندیاست که م رییتغ رقابلیغ
 است. «یخال» ریمتغ
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اجرا  انیکار با توجه به جر آنجایکه ما تا  یمقدار نیاز شروع حلقه، بزرگتر قبل
 ی. در خروجمیادهیرا ند Noneاز  ریغ یگریمقدار د قتیاست. در حق None م،یادهید

مقدار  نیگزیجا 3مقدار  شود،یحلقه اجرا م کهیباال مشخص است که درست زمان
 .شودیم largest ریمتغ یهیاول

قسمت دوم عبارت  جهیدر نت ستین None گرید largestتکرار،  نیاز اول بعد
 زمانی تنها – کندیم یرا بررس itervar > largest یسهمقای که – یبیترک یِمنطق

 یبرخورد کند. وقت largest یبزرگتر از مقدار فعل یکه به عدد دیآیدرست از آب در م
 رییتغ largestمقدار  م،یکنیبرخورد م largestبزرگتر از  یاجرا به مقدار انیما در جر

 3از  largestکه مقدار  دینیبیباال م. در مثال ردیگیرا به خود م دیکرده و آن مقدار جد
 کرد. دایپ رییتغ 74و سپس به  41به 

 نیبزرگتر یحاو largest. میاکرده یرا بررس ریمقاد کیبه  کیحلقه، ما  انیپا در
 خواهد بود. ستیمقدار موجود در ل

کوچک  رییتغ کیتنها  یکد قبل ست،یمقدار موجود در ل نیکمتر یمحاسبه یبرا
 :کندیم

smallest = None 

print('Before:', smallest) 

for itervar in [3, 41, 12, 9, 74, 15]: 

    if smallest is None or itervar < smallest: 

        smallest = itervar 

    print('Loop:', itervar, smallest) 

print('Smallest:', smallest) 

حلقه  کهیاجراست. زمان انیعددِ در جر نیکوچکتر یحاو smallestشکل مشابه  به
 خواهد بود. ستیعدد کل ل نیکوچکتر یحاو ریمتغ نیا رد،یپذیم انیپا

و  ()max یهابا نام تونیدر پا یاشده یمانند شمارش و انباشتگر، توابع توکار به
min() گردانندیرا برم ستیل کیمقدار  نیو کوچکتر نیبزرگتر بیوجود دارد که به ترت. 

 است: تونیدر پا ()min یشده یساده شده از تابع توکار ینسخه کی ریز کد
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def min(values): 

    smallest = None 

    for value in values: 

        if smallest is None or value < smallest: 

            smallest = value 

    return smallest 

آن  print یهاعدد بود که گزاره نیکوچکتر یبه محاسبهباال، همان کد مربوط  تابع
 صیتشخ یبرا pythonشده  یرا که تابع توکار یتابع کار نیحذف شده است. اکنون ا

 .کندیم ییرا اجرا دهدیانجام م ست،یعدد موجود در ل نیکوچکتر

 

 یکه گاه دینیبیتازه م د،یکنیبزرگتر م یهاکه شروع به نوشتن برنامه یمحض به
 یبه معن شتر،یب ی. کدهاردیگیاز نوشتن خودِ کد از شما م یشتریزمان ب ییزدااشکال

 در برنامه است. شتریب یهاشدن باگ یخطا و احتمال مخف شترِیاحتمالِ ب

کردن  میدو ن کیاستفاده از تکن ییزدادر زمان اشکال ییجوصرفه یهااز راه یکی
گر قرار باشد برادیخط کد دار 100که  دیاست. به عنوان مثال فرض کن  یبررس ی. ا

 دیرو خواه شیکاملِ کد، شما صد مرحله در پ یِبررس یبرا دیکد، خط به خط جلو برو
 داشت.

. به دیشکنی. شما ابتدا مساله را به نصف ممیکنیرا استفاده م یگریروش د حاال
را با  یانیمقدار م کیو  دیرویم یدر همان حوال یمکان منطق کی ایوسط برنامه 

 .دیکنی. سپس برنامه را اجرا مدیکنیچاپ م print یاستفاده از گزاره

 ایاول کد بوده  یمهیکه مشکل از ن دیکنیم یبررس printگزاره  یخروج یبررس با
اشتباه را برگرداند، خب مشکل از بخش اول  زانِیم کی یانیمقدار م ر. چگونه؟ اگریخ

 کد است.
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 لیبه نصف تقل ،مقدار خطوط مشکوک د،یکن یمشابه کد را بررس قیه طربار که ب هر
. حداقل در دیادهیدو خط کد رس ای کی. بعد از شش مرحله، احتماال به کندیم دایپ

 !یتئور

 نیقطعه کد در ب کیکه  شودیو نم ستیواضح ن شهیبرنامه هم کیعمل، وسط  در
وسط، کار  یکردن نقطه دایخطوط و پکرد. در اصل شمارش  یآن جا داد و کد را بررس

ها از کد که احتماال خطا در آن ییها. در عوض به دنبال قطعهرسدیبه نظر نم یمعقول
 یخطا از آن ناش دیکنیکه احساس م یی. جادیکن یها را بررسو همان دیخف کرده بگرد

از مشکل  دیکن یسع printمثل  ییشده را انتخاب کرده و سپس با استفاده از ابزارها
 .دیاوریسر در ب

 

Accumulator 
 .جهینت ای ندیبرآ کیانباشتن  ای شیافزا یحلقه برا کیدر  ستیریمتغ

Counter 
 افتد،یم یکه اتفاق یشمارش تعداد دفعات یحلقه که برا کیدر  ستیریمتغ

و سپس  میکنیم یمقداردهرا در ابتدا با صفر « شمارنده». ما رودیبه کار م
 .میکنیم اضافه – میرا بشمار یزیچ م،یخواهیم کهیزمان –را  یبه آن مقدار

Decrement 
 .دهدیرا کاهش م ریمتغ کیکه مقدار  یایرسان روزبه

Initialize 
در ادامه  ریمتغ نی. اشودیداده م هیمقدار اول ر،یمتغ کیکه در آن به  یاگزاره
 خواهد شد. یروزرسانبه

Increment 
 .دهدیم شیرا افزا ریمتغ کیکه مقدار  یایرسان روزبه
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Infinite Loop 
اگر آن حلقه تنها بر  یبه عبارت شود؛ینم« غلط» چگاهیکه شرط آن ه یاحلقه
ستن برنامه، تکرار و تا زمان ب شه،یهم یشرط، تکرار شود، آن حلقه برا یمبنا

 خواهد شد.

Iteration 
. تکرار ندیگویتکرار م ای Iterationها را از گزاره یادسته یتکرار یاجرا
حلقه صورت  کیخودش، هم در  یتابع با فراخوان کیهم توسط  تواندیم
 .ردیپذ

 

done

done

tryexcept

Invalid input

 

Enter a number: 4 

Enter a number: 5 

Enter a number: bad data 

Invalid input 

Enter a number: 7 

Enter a number: done 

16 3 5.333333333333333 





 

 هارشته

 

با استفاده از عملگر قالب به هر  دیتوانیاز کاراکترهاست. شما م یارهیرشته، زنج کی
کتر در   :دیداشته باش یآنِ واحد دسترسکارا

>>> fruit = 'banana' 

>>> letter = fruit[1] 

و  کشدیم رونیقرار دارد را ب fruit ریاز متغ 1 تیکه در موقع یدوم، کاراکتر یگزاره
 .دهدینسبت م letter ریآن را به متغ

 که دهدی. شاخص نشان ممییگویشاخص م ای ندکسیها را اداخل براکت عبارت
 .دیخواهیموجود را م یکدام کاراکتر در سلسله

 باشد: یگرید زیچ letterانتظار شما از مقدار موجود در  دیشا یول

>>> print(letter) 

a 

 ی. ولaاست، و نه  bحرف  bananaکاراکتر موجود در رشته  نیاول یصورت شهود به
رشته  کی یاشاخص از ابتد تون،یدر پا دهد؟یرا نشان م aحرف  1چرا شاخص 

 .شودیمشخص م 0حرف از رشته با شاخص  نیشروع و اول
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>>> letter = fruit[0] 

>>> print(letter) 

b 

 نیدوم nو  نیکمی aو  دیآیبه حساب م bananaحرف از رشته  نیصفرم b جهینت در
 .بیترت نیو به هم

خص استفاده و عملگرها، به عنوان شا رهایشامل متغ ،یاز هر عبارت دیتوانیم شما
 یزیباشد وگرنه شما چ حیعدد صح کی یستیاستثنا که مقدار شاخص با نیبا ا د،یکن
 :دیکنیم افتیخطا را در نیبه ا هیشب

>>> letter = fruit[1.5] 

TypeError: string indices must be integers 

len 

 یتعداد کاراکترها یِوجود دارد که مقدار عدد تونیپا در lenشده با اسم  یتابع توکار کی
 :گرداندیرا برم نگیاستر کیموجود در 

>>> fruit = 'banana' 

>>> len(fruit) 

6 
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کتر  نیآخر شودیچطور م lenاستفاده از تابع  با  دیرشته را استخراج کرد؟ شا کیکارا
 :دیصورت استفاده کن نیکه از آن به ا دیبخواه

>>> length = len(fruit) 

>>> last = fruit[length] 

IndexError: string index out of range 

در رشته  6با شاخص  یحرف ست؟یچ میگرفت IndexError یخطا نکهیا لیدل یول
banana آغاز  0رشته را با عدد  یشمارش کاراکترها تونیکه پا ییوجود ندارد. از آنجا

 نیآخر افتیدر یبرا ی. به عبارتمیرا دار 5تا  0 یهارشته شاخص نیما در ا کند،یم
کتر از   :میکن مطول آن رشته ک یرا از اندازه کیعدد  یستیرشته، با کیکارا

>>> last = fruit[length-1] 

>>> print(last) 

a 

. دیبه منظور شمارش از آخر به اول استفاده کن یمنف یهااز شاخص دیتوانیم نیهمچن
مانده به آخر را  یکیحرف  fruit[-2]حرف و عبارت  نیآخر fruit[-1]عبارت 

 .کندیاستخراج م

 

رشته  کیموجود در  یتک کاراکترهااز محاسبات، با استفاده از پردازش تک یاریبس
گانه انتخاب  شود،ی. اغلب از ابتدا آغاز مردیپذیصورت م کتر را به صورت جدا هر کارا

کتر بعد دهدیآن انجام مروی  یکار ،کندیم . رودیرشته م یتا انتها یو به سراغ کارا
 شیمایپ کینوشتن  یهااز راه یکی. ندیگویم «شیمایپ» ،یپردازش یالگو نیبه ا

 است: whileاستفاده از حلقه 
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index = 0 

while index < len(fruit): 

    letter = fruit[index] 

    print(letter) 

    index = index + 1 

خط  کیرا در رشته آغاز کرده و هر حرف را به صورت مستقل در  یشیمایحلقه، پ نیا
که  یبه محض جهیاست، در نت index < len(fruit). شرطِ حلقه گذاردیم شیبه نما

index حلقه اجرا نخواهد  یبا طول رشته شد، شرط غلط از آب در آمده و بدنه یمساو
با شاخص  شود،یآن انجام مروی حلقه  نیادر  اتیکه عمل یاکترکار نیشد. آخر

len(fruit)-1 کتر رشته ن نیخواهد بود که خب آخر  .شودیمحسوب م زیکارا

while

 

 است: forاستفاده از حلقه  شیمایپ کینوشتن  یبرا گریراه د کی

for char in fruit: 

    print(char) 

کتر بعد شود،یکه حلقه اجرا م یبار هر نسبت داده خواهد شد.  char ریبه متغ یکارا
کتر کهیحلقه تا زمان نیا  .کندیم داینمانده باشد، ادامه پ یباق یکارا

 

قطعه از رشته،  کی. انتخاب مییگویم« قطعه» ای« قاچ»رشته را  کیبخش از  کی
کتر است. به مثال ز کیمشابه با انتخاب   :دینگاه کن ریکارا
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>>> s = 'Monty Python' 

>>> print(s[0:5]) 

Monty 

>>> print(s[6:12]) 

Python 

کتر  یقسمت عملگر، کتر nاز رشته که از کارا را  رسدیام مmام شروع شده و به کارا
کتر  نی. با اگدارندیبرم شامل کاراکتر  یول شود،یام مnقاعده که حاصلْ شاملِ کارا
m.ام نخواهد شد 

رشته  یقطعه از ابتدا د،یندازیدو نقطه( را از قلم بشما شاخص اول )قبل از  اگر
 انیقطعه تا پا د،یندازیشروع خواهد شد. اگر شاخص دوم )بعد از دو نقطه( را از قلم ب

 رشته خواهد بود:

>>> fruit = 'banana' 

>>> fruit[:3] 

'ban' 

>>> fruit[3:] 

'ana' 

 یخال یرشته کیحاصلْ  برابر با شاخص دوم بود، ایشاخص، بزرگتر و  نیاول اگر
 که با دو عالمت نقل قول مشخص خواهد شد: شودیم

>>> fruit = 'banana' 

>>> fruit[3:3] 

'' 

در  یخواهد بود، ول 0نشده و طول آن  یکاراکتر چیشامل ه ،یخال یرشته کی
 .باشدیم یمعمول یرشته کیبه  هیموارد شب ریسا

fruitfruit[:] 
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کتر در رشته را  کیکه با استفاده از عملگر گمارش )=(  دیوسوسه شده باش دیشا کارا
 . مثال:دیده رییدرآورده و تغ

>>> greeting = 'Hello, world!' 

>>> greeting[0] = 'J' 

TypeError: 'str' object does not support item assignment 

کتر تم،یرشته است و آ کیحالت  نیدر ا آبجکت آن را به  دیخواهیکه شما م ستیکارا
 یمعنا ندهیدر آ یمقدار است؛ ول کیآبجکت مثل  نجای. در ادیرشته اختصاص ده

 ریزنج کیموجود در  ریاز مقاد یکی تم،یآ کیگفت.  میخواه تانیاز آن را برا یترقیدق
 .دیآیمبه حساب 

که شما  یمعن نیبه ا رند،یناپذ رییها تغاست که رشته نیمثال باال، اا در خط لیدل
 دیانجام ده دیتوانیکه م یکار نی. بهتردیده رییتغ دیتوانیموجود را نم یرشته کی

کتر با بهره ینیگزیو جا یقبل یبا استفاده از رشته دیجد یرشته کیساخت   یریگکارا
 هاست:از شاخص

>>> greeting = 'Hello, world!' 

>>> new_greeting = 'J' + greeting[1:] 

>>> print(new_greeting) 

Jello, world! 

 کیو چسباندن  greetingمثال ما حرف اول را با استفاده از قطعه کردن  نیا در
کتر به آن، تغ  Hello, Worldهمان  یاصل یکه رشته دیداشته باش ادی. به میداد رییکارا

 سابق است.

 

 :کندیدر رشته ظاهر شده را حساب م aکه حرف  یتعداد دفعالت ر،یز یبرنامه
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word = 'banana' 

count = 0 

for letter in word: 

    if letter == 'a': 

        count = count + 1 

print(count) 

. میرا به شما نشان داد« شمارش»از محاسبه، به اسم  یگرید یبرنامه ما الگو نیا در
 کیشد،  داریدر رشته پد aشده و سپس هر بار که  هیاول یمقدارده 0با  count ریمتغ

 یاجهینت یحاو count شود،یبرنامه از حلقه خارج م کهی. زماندیعدد به آن اضافه گرد
 موجود در رشته خواهد بود. یهاaاز تعداد 

count

 

in 

اول به  یرا اگر رشته Trueو  ردیگیاست که دو رشته را م یعملگر بول کی in یکلمه
 .گرداندی، برمدوم باشد یاز رشته یعنوان قسمت

>>> 'a' in 'banana' 

True 

>>> 'seed' in 'banana' 

False 

 

که دو رشته با  دینیبب دیخواهی. اگر مکنندیعمل م زیها نرشته یرو سهیمقا یعملگرها
 هم برابرند:
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if word == 'banana': 

    print('All right, bananas.') 

 یکمک بزرگ توانندیمرتب کردن کلمات بر اساس الفبا م یبرا سهیمقا یعملگرها یهیبق
 به شما باشند:

if word < 'banana': 

    print('Your word,' + word + ', comes before banana.') 

elif word > 'banana': 

    print('Your word,' + word + ', comes after banana.') 

else: 

    print('All right, bananas.') 

در خصوص حروف بزرگ و کوچک متفاوت است. در  تونیبا پا سهیمردم در مقا رفتار
 :دیآیاز تمام حروف کوچک م شیتمام حروف بزرگ پ تونیپا

Your word, Pineapple, comes before banana. 

تمام  دیتوانیمساله استفاده از قالب استاندارد است. مثال م نیا یبرا جیحل راراه کی
 .دیآن انجام دهروی را  اتیو سپس عمل دیکن لیوف را به حروف کوچک تبدحر

string 

آبجکت )شئ( شامل  کی. روندیبه شمار م تونیپا یهامثال از آبجکت کی هارشته
قرار داده  شدهیاست که در آبجکت به صورت توکار ی. متد، توابعشودیداده و متدها م

 آن آبجکت در دسترسند. یهانمونهتمام  یاند و براشده

 شیآبجکت را به نما کیموجود در  یمتدها ستیدارد که ل dirبا نام  یتابع تونیپا
موجود در  یمتدها dirو تابع  دهدیآبجکت را نشان م کینوع  type. تابع گذاردیم

 آن آبجکت را.
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>>> stuff = 'Hello world' 

>>> type(stuff) 

<class 'str'> 

>>> dir(stuff) 

['capitalize', 'casefold', 'center', 'count', 'encode', 

'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 

'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit', 

'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 

'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 

'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 

'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 

'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase', 

'title', 'translate', 'upper', 'zfill'] 

>>> help(str.capitalize) 

Help on method_descriptor: 

 
capitalize(...) 

    S.capitalize() -> str 

 
    Return a capitalized version of S, i.e. make the first 

character 

    have upper case and the rest lower case. 

>>> 

اطالعات و اسناد  helpو در کنارش تابع  دهدیمتدها را نشان م ستیل dir تابع
 دیتوانیرشته را م یاز متدها بیشتر. اطالعات گذاردیم شیمتد را به نما کیاز  یاساده
 :دینابخو نجایاز ا

https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#string-methods  

را  ومنتیمتد هم آرگ یعنیتابع است،  کی یمتد، به مانند فراخوان کی یفراخوان 
 یفراخوان یمتفاوت است. برا یفراخوان نیمتنِ ا یول گرداند؛یرا برم یو مقدار ردیگیم

 .میچسبانیم نشانینقطه ب کیبا  ریمتد، نامِ آن را به نام متغ

که تمام حروفش  دیجد یاو رشته ردیگیته را مرش کی upperعنوان مثال متد  به
 .گرداندیبزرگ است را برم

https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#string-methods
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است، از متن مخصوص  upper(word)که به صورت  ،استفاده از متن تابع یجا به
 .میکنیاستفاده م ()word.upper یعنیمتد 

>>> word = 'banana' 

>>> new_word = word.upper() 

>>> print(new_word) 

BANANA 

، و نام رشته را مشخص upperنام متد،  م،ییگویم« نمادِ نقطه»قالب که به آن  نیا
به  یخال ی. پرانتزهاکندی( اعمال مword ریآن )در مثال ما متغروی کرده و متد را 

 .کندینم افتیرا در یومنتیآرگ چیمتد ه نیکه ا ستیمعن نیا

مثال، ما  نی. در اشودیخوانده م« احضار» ای invocationمتد،  کی یفراخوان
 .میاحضار کرد word یرا رو upperکه  مییگویم

 کیرشته را در  کی گاهیوجود دارد که جا findمتد رشته به اسم  کیمثال،  یبرا
 :کندیجستجو م گرید یرشته

>>> word = 'banana' 

>>> index = word.find('a') 

>>> print(index) 

1 

را به  میآن بود یکه در پ یاحضار کرده و حرف wordی رورا  findنمونه، ما  نیا در
 .میفرستاد شیصورت پارامتر برا

 به مانند کاراکترهاست: هاررشتهیکردنِ ز دایقادر به پ find متد

>>> word.find('na') 

2 

 یکرده تا بداند که جستجو را از چه مکان افتیدر زیدوم را ن ومنتیآرگ تواندیمتد م نیا
 شروع کند:
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>>> word.find('na', 3) 

4 

( از ابتدا و دیخطوط جد ای tab ای)فاصله  یخال یهابردن فاصله نیاز ب جیکار را کی
 است: stripرشته با استفاده از متد  کی یانتها

>>> line = '  Here we go  ' 

>>> line.strip() 

'Here we go' 

 :انندگردیرا برم یبول یمقدارها startswithمتدها مثل  یبرخ

>>> line = 'Have a nice day' 

>>> line.startswith('Have') 

True 

>>> line.startswith('h') 

False 

بد  دیخاطر شا نیحروف حساس است، به هم یو کوچک یبه بزرگ startswithمتد 
کرده و سپس  لیخط را گرفته و حروفش را به حروف کوچک تبد کینباشد که کل 

 :دیم دهآن انجا یرورا  یبررس

>>> line = 'Have a nice day' 

>>> line.startswith('h') 

False 

>>> line.lower() 

'have a nice day' 

>>> line.lower().startswith('h') 

True 

. میااستفاده کرده startswithاحضار شده و سپس از متد  lowerمثال آخر، متد  در
که تمام حروفش کوچک است  دیدج یرشتهروی  startswithصورت متد  نیبه ا
چند متد را  دیتوانیم یحت د،یمتدها باش بِی. اگر مراقب ترتدهدیرا انجام م اتیعمل

 :دیکن حضارعبارت ا کیدر تنها  یبیبه صورت ترک
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>>> line = 'Have a nice day' 

>>> line.startswith('h') 

False 

>>> line.lower().startswith('h') 

True 

>>> 

count

abanana 
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-ریز کیرشته نگاه کرده و به دنبال  کیکه به داخل  دیآیم شیپ ادیشما هم ز یبرا احتماالً
 :اندشده یبندقالب ریکه به صورت ز را داریم خط یسر کیکه  دی. مثال فرض کندیرشته بگرد

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008 

: نجای)در ا میکه قسمت دوم آدرس را از هر خط جدا کرده و بردار میبخواه دیشا حاال
uct.ac.zaاز متد  میتوانی(. ما مfind میاستفاده کن تون،یو روش قاچ زدن در پا. 

>>> data = 'From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 

09:14:16 2008' 

>>> atpos = data.find('@') 

>>> print(atpos) 

21 
>>> sppos = data.find(' ',atpos) 

>>> print(sppos) 

31 
>>> host = data[atpos+1:sppos] 

>>> print(host) 

uct.ac.za 

>>> 

https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#string-methods
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کتر گاهیکه به ما اجازه مشخص کردن جا findنسخه از متد  کیاز  ما را در رشته  یکارا
که جستجو را از کجا شروع کند.  داندیم findصورت  نیبه ا م؛یاستفاده کرد دهد،یم

. میجلوتر بود شروع کرد @از  یکیکه  یما از کاراکتر  م،یزدن کردشروع به قاچ کهیزمان
کتر فاصله بود که در مثال باال با نام زدن است، قاچ انِیپا رشاخص دوم که نشانگ کارا

کتر بعد از مشخص است. حاال ما قاچ sppos ریمتغ کتر  @زدن را از کارا و تا کارا
 .مینه شامل آن( انجام داد یفاصله )ول

 :دیبخوان ریز نکیدر ل دیتوانیرا م findمرتبط به متد  سند

https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#string-methods  

format 

از  یها و جابجا کردن بخشساخت رشته یبه ما اجازه % یعنی شیآرا ایفرمت  عملگر
اعداد روی  % کهی. زماندهدیاست، م شده رهیذخ رهایکه در متغ ییهابا داده ،ها راآن

 کهیدارد. زمان یخوانده شده و کارکرد متفاوت مانهیعملگر پ شود،یبه کار گرفته م حیصح
 خواهد بود. شیعملگر آرا %رشته باشد،  کیعملوند  نیاول

 ای کیو شامل تعداد  شودیخوانده م  نشیچرشته ای  نگیاسترعملوند فرمت نیاول
سکوئنس مشخص . فرمتشودیم« ]حروف[ نشیچ یتوال» ایسکوئنس  فرمتاز  شتریب
 کیحاصله  یجهیشود. نت شیآرا ای یبندچگونه قالب ریبه نظ ریکه عملوند نظ کندیم

 رشته خواهد بود.

 یستیعملوند با نیکه دوم ستیمعن نی" به اd%سکوئنس "عنوان مثال، فرمت به
 decimalحرف  نیاول d نجایشود )در ا یبندقالب حیعدد صح کیکه به عنوان 

 است(.

>>> camels = 42 

>>> '%d' % camels 

'42' 

https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#string-methods
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متفاوت  42با عدد  "42" نیکه ا دیاست. مراقب باش "42"با مقدار  یارشته جهْ ینت
 .حیعدد صح کی یرشته است و دوم کی یاست چرا که اول

 جهیدر نت رد،یقرار بگ تواندیرشته م کیاز  ییسکوئنس، در هر جافرمت کی
 :دیدقت کن ری. به مثال زدیجمله فرو کن کیرا در درون  یمقدار دیتوانیم

>>> camels = 42 

>>> 'I have spotted %d camels.' % camels 

'I have spotted 42 camels.' 

 ومنتیآرگ نیرشته وجود داشته باشد، دوم کیسکوئنس در فرمت کیاز  شیب اگر
 قیتطب بیسکوئنس با عنصر موجود در تاپل به ترتباشد. هر فرمت  Iاپِلت کی یستیبا

 .شودیداده م

 یگذاریجا ی"  براg%و " حیعدد صح کی یگذاریجا ی"  براd%از " ریز مثال
 .رشته استفاده کرده است کی یگذاریجا ی" براs%چرا( و " دی)نپرس یعدد اعشار کی

>>> 'In %d years I have spotted %g %s.' % (3, 0.1, 'camels') 

'In 3 years I have spotted 0.1 camels.' 

. سکوئنس در رشته تطابق داشته باشدبا شماره فرمت یستیعناصر در تاپل با یشماره
 نی. همچنخوردیم وندیعنصر موجود در تاپل پ نیسکوئنس با سومفرمت نیمثالً سوم

 ق باشد:سکوئنس مطابکه با فرمت یستینوع عناصر با

>>> '%d %d %d' % (1, 2) 

TypeError: not enough arguments for format string 

>>> '%d' % 'dollars' 

TypeError: %d format: a number is required, not str 

                                                           

I Tuple  
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عبارت وجود ندارد و در مثال دوم عملوند دوم با نوع  یبرا یمثال اول، عناصر کاف در
 ده است.ش ریبه نظ رینظ یاشتباه

که استفاده از آن سخت است.  حیتوض نیبا ا ستیقالب، عملگر قدرتمند عملگر
 :دیبخوان ریز وندیاز پ دیتوانیرا م شتریاطالعات ب

https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#printf-style-

string-formatting  

 

سؤال  نیا یپرسش دائم د،یاموزیب یسینوبرنامه یریادگی نیکه الزم است در ح یمهارت
کاربر  ،ییکارها ایچه کار » ای «اد؟یب شیپ تونهیم نجایا یچه مشکل»از خود است: 

 «" ما کرش کنه؟نقصیب" یانجام بده که برنامه تونهیم یینها

« تکرار»در فصل  while ینشان دادن حلقه یکه ما برا یانمونه، به برنامه یبرا
 :دیدقت کن میاستفاده کرد

while True: 

    line = input('> ') 

    if line[0] == '#': 

        continue 

    if line == 'done': 

        break 

    print(line) 

print('Done!') 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/copytildone2.py 

 :افتدیم یرا بزند چه اتفاق Enterوارد نکند و  یورود چیکاربر ه اگر

https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#printf-style-string-formatting
https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#printf-style-string-formatting
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> hello there 

hello there 

> # don't print this 

> print this! 

print this! 

> 
Traceback (most recent call last): 

  File "copytildone.py", line 3, in <module> 

    if line[0] == '#': 

IndexError: string index out of range 

 صورت به نیمواجه شود. در ا یخط خال کیبا  نکهیمگر ا کند،یکار م یبه خوب کد
 .دیکنیم افتیدر بکسیتر کیوجود ندارد، ما  یکه کاراکتر صفرماین خاطر

 –باشد  یخال یاگر ورود حتی –کردن خط سوم  مشکل و امن نیحل ا یحل براراه دو
 .دارد وجود

 یخال یرشته یرا برا Falseاست که مقدار  startswithراه استفاده از متد  نیاول
 :گرداندیبرم

if line.startswith('#'): 

صورت  نیمحافظ است. به ا یبا استفاده از الگو if یگزاره کیحل نوشتن راه نیدوم
کتر در رشته وجود  کیحداقل  کهیتنها زمان یعبارت منطق نیدوم میکه مطمئن شو کارا

 .شودیم یدارد بررس

if len(line) > 0 and line[0] == '#': 

 

Counter 
و معموال در ابتدا با صفر  رودیبه کار م یزیشمارش چ یکه برا یریمتغ

 .کندیم دایپ شیو سپس افزا شودیم یمقدارده
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Empty String 
قول است و توسط دو عالمت نقل 0نداشته و طول آن  یکه کاراکتر یارشته

 .شودیمشخص م

Format Operator 
تاپل را گرفته و  کیو  «نگیاسترفرمت/رشته نشیچ» کی، که %عملگر،  کی

که  یبه صورت سازد؛یمرا  شودیرشته که شامل عناصر آن تاپل م کیسپس 
 .شودیتاپل در داخل رشته م یریقرار گ بیترت یکنندهنییتع نگیاسترفرمت

Format Sequence 
 کی دهدی، که نشان مd%مثل  نگ،یاسترفرمت کیاز کاراکترها در  یایتوال

 .ردیشکل بگ یستیمقدار چطور با

Format String 
 یو شامل توال ردیگیکه در کنار عملگر قالب مورد استفاده قرار م یارشته

 .شودیحروف م

Flag 
شرط مورد  کیغلط بودن  اینشان دادن درست  یکه برا یبول ریمتغ کی

 .ردیگیاستفاده قرار م

Invocation 
 .کندیم یرا فراخوان یگزاره که متد کی

Immutable 
 دیتوانیشما نم ی. به عبارتستندیآن قابل گمارش ن یهاتمیکه آ یارهیزنج
ها اختصاص را به آن یدیو مقدار جد دیده رییموجود در آن را تغ یهاتمیآ

 .دیده
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Index 
کاراکتر در  کیمانند  ره،یزنج کیدر  یتمیانتخاب آ یبرا حیمقدار صح کی
 رشته. کی

Item 
 .یتوال کیموجود در  ریاز مقاد یکی

Method 
 ای یانقطه یگذارآبجکت در ارتباط است و توسط نشانه کیتابع که با  کی

 .شودیم ینماد نقطه فراخواه

Object 
از آبجکت  دیتوانیکند. فعال م دایبه آن ارجاع پ تواندیم ریمتغ کیکه  یزیچ

 دارند. یمشابه یمعنا بایتقر نجایاچون تا  دیهم استفاده کن یبه جا ریو متغ

Search 
آن متوقف  افتنیاست که بعد از  یزیچ افتنی یبرا شیمایاز پ ییالگو
 .شودیم

Sequence 
دسته از مقدارهاست که هر مقدار توسط  کیمرتب شده از  یمجموعه کی
 .شودیم ییشناسا حیشاخص صح کی

Slice 
 ها مشخص شده است.از شاخص یارشته که توسط بازه کیاز  یقسمت

Traverse 
هر کدام روی مشابه  اتیو انجام عمل ،یتوال کی یهاتمیآ نیکردن در ب گردش
 ها.از آن



 149  هارشته 

 

 

 

str = 'X-DSPAM-Confidence:0.8475' 

find

float

 

 

https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#string-methods  

stripreplace

 

find(sub[, start[, end]])

substart

startend

 

  

https://docs.python.org/3.5/library/stdtypes.html#string-methods




 

 هالیفا

 

ها و ارتباط برقرار کردن با واحد پردازش نوشتن برنامه یدر خصوص نحوه نجایا تا
 ی. در خصوص چگونگمیو تکرارها آشنا شد ،توابع ،یشرط یبا استفاده از اجرا یمرکز

و حافظه  CPU. میآموخت زین یاصل یداده در حافظهساخت و استفاده از ساختار 
منطقه همان  نی. در اصل اشودیو اجرا م کندیکار م هانافزار در آکه نرم اندییجا
 .افتدیکه "فکر کردن" اتفاق م ستییجا

ما ادامه داشته  یافزارهاسخت انیبحث م میخواهیکه م نجاستیمشکل ا یول
و حافظه  CPUخاموش شود، تمام آنچه در  ستمیو س ودکه برق برَ نیباشد، اما هم

خواهند  یداریناپا یِحیتفر یهاما تالش یتونیپا یهابوده پاک خواهد شد. برنامه یاصل
 .روندیم نیبود که از ب
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 ی. اطالعات در حافظهمی( سر و کار دارهالیفا ای) یجانب یفصل با حافظه نیا در
 میاکه نوشته یامثال برنامه ای رود؛ینم نیاز ب ود،شیخاموش م ستمیس کهیزمان یجانب

 گرید ستمیس کیجدا و سپس به  ستمیشده، از س یفلش کپ یحافظه کیروی  تواندیم
 منتقل و اجرا شود.

که در  ییهامانند همان یمتن یهالیخواندن و نوشتن فاروی ما  یاصل تمرکز
 یهالیگرفت که چطور با فا میخواه ادیخواهد بود. در ادامه  م،یسینویمتن م شگریرایو
خوانده و نوشتن  یها که براخصوص آنبه م؛یکار کن اندینریبا یهالیداده که فا گاهیپا

 اند.شده یطراح گاهیپا یافزارهاشدن توسط نرم

 

هارد  یرو یهالی)مثال فا میسیآن بنوروی  ای میرا بخوان یلیقرار است که فا یوقت
 عاملستمیارتباط با س یبرقرار ل،ی. باز کردن فامیرا باز کن لیفا دیشما(، ابتدا با سکید

 لیهر فا داندیاست که م عاملستمیچون س عامل؟ستمی. چرا سدیآیشما به حساب م
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 عاملستمیاز س د،یکنیرا باز م لیفا کیشما  کهی. زمانتشده اس رهیدر کجا ذخ
اصال وجود  لیکرده و مطمئن شود که فا داینامش پ قیطررا از  لیکه آن فا دیپرسیم

 م؛یکنیاست را باز م یکه در همان فولدر جار mbox.txt لیمثال، ما فا نیدارد. در ا
آن اجرا شده است. شما  در تونیکه پا ستیریهمان مس ،یمنظورمان از فولدر جار

 :دیدانلود کن نکیل نیا قیرا از طر لیفا دیتوانیم

http://www.py4e.com/code3/mbox.txt 

>>> fhand = open('mbox.txt') 

>>> print(fhand) 

<_io.TextIOWrapper name='mbox.txt' mode='r' 

encoding='cp1252'> 

 یرهیگدست» ای file handle کیعامل  ستمیباشد، س زیآمتیموفق open اتیعمل اگر
اما در  ست،ین لیموجود در فا یهاخودِ داده ل،یفا یرهی. دستگگرداندیباز م «لیفا

گر میها را بخوانبا استفاده از آن، داده میتوانیاست که ما م «رهیدستگ» کیعوض  . ا
داشت و اگر  دیخواه رهیدستگ کیداشته باشد، شما  یجشده وجود خاردرخواست لیفا

 خوانده خواهد شد. لیفا د،یداشته باش اریاختالزم را در  یمجوزها

http://www.py4e.com/code3/mbox.txt
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 کیبا شکست روبرو شده و شما را به  openنداشته باشد،  یوجود خارج لیفا اگر
 ل،یفا اتیبه محتو یدسترس یبرا ره،یشما دستگ تیمهمان خواهد کرد. در نها بکسیتر

 داشت: دینخواه

>>> fhand = open('stuff.txt') 

Traceback (most recent call last): 

  File "<stdin>", line 1, in <module> 

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 

'stuff.txt' 

کرد. به  میحالت استفاده خواه نیموقرانه ا تیریمد یبرا exceptو  tryادامه ما از  در
 بکِسیبا تر م،یکن که وجود ندارد را باز یلیفا کیکه  میتالش کرد یصورت وقت نیا

 .میدرچشم نشوچشم تونیخشنِ پا

 

از  یااز خطوط در نظر گرفت. درست مثل سلسله یاسلسله توانیرا م یمتن لیفا کی
که  ستیمتن لیفا کی ر،یز ی. نوشتهشودیرشته خوانده م کی تونیکاراکترها که در پا

 کیاز  لیفا نیا کند؛یم یآورراد متفاوت جمعرا از اف لیمیمرتبط با ا یهاتیفعال
 شده است: رفتهگ تیباز به عارمتن یپروژه

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008 

Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org> 

Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500 

To: source@collab.sakaiproject.org 

From: stephen.marquard@uct.ac.za 

Subject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/ 

Details: 

http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772 

... 

 :دیکن افتیدر ریز نکیاز ل دیتوانیرا م یمتن لیفا کل

http://www.py4e.com/code3/mbox.txt  

http://www.py4e.com/code3/mbox.txt
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 در دسترس است: ریز نکیدر ل شدهخالصه ینسخه کی نیهمچن

http://www.py4e.com/code3/mbox-short.txt  

که با  ی. خطوطشودیم یپست امیپ نیاستاندارد است و شامل چند هالیفا نیا فرمت
شروع  ":From"که با  یرا جدا کرده و خطوط هاامیپ شوند،یآغاز م "From" کلمه

 mboxدر خصوص فرمت  شتریاطالعات ب یهستند. برا هاامیاز آن پ یقسمت شوند،یم
 :ندیصفحه را بب نیا

http://en.wikipedia.org/wiki/Mbox  

کتر و لیشکستن فا یبرا خط است وجود  انیپا یدهندهکه نشان یاژهیبه خطوط، کارا
کتر  نیدارد. ا  .شودیخوانده م دیجدخط ای newlineکارا

به  n\. اگرچه کندیمشخص م nاسلش و بک کیرا با  دیجدکاراکتر خط تونیپا
کتر است، ول  نیکه ما ا دی. فرض کنشودیتر خوانده مکاراک کیدر اصل  ینظر دو کارا
کتر را در داخل متغ گر در داخل مفسر میدهیقرار م stuffبا نام  یریکارا  stuff. حاال ا

کتر هم  نیا م،یرا وارد کن  م،یاستفاده کن printاگر از  یول شود،یداده م شینماکارا
شما اثر  ر،یچاپ کردن متغ نی. در اصل در حشودیما به دو خط شکسته م یرشته

کتر را. برا د،ید دیرا خواه n\کاراکتر   ریشفاف شدن موضوع به مثال ز یو نه خود کارا
 :دیدقت کن

>>> stuff = 'Hello\nWorld!' 

>>> stuff 

'Hello\nWorld!' 

>>> print(stuff) 

Hello 

World! 

>>> stuff = 'X\nY' 

>>> print(stuff) 

X 

Y 

>>> len(stuff) 

3 

http://www.py4e.com/code3/mbox-short.txt
http://en.wikipedia.org/wiki/Mbox
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 X\nY یکه طول رشته ستیکاراکتر است بد ن کیتنها  n\که  دیطمئن شوم نکهیا یبرا
کتر در نظر م تونیکه پا دینیبی. مدیریاندازه بگ تونیرا با پا . در اصل ردیگیآن را سه کارا

\n کتر به حساب آمده است. کی  کارا

 یهر خط، انتها انیدر پا ینامرع یسهینو کیصورت، و با تصور وجود  نیا به
. دیکن ریکه فقط آن را در ذهن خود تصو ستی. کافشودیها مشخص مط در متنخطو

کتر ناپ ای سهینو نیا  است. n\همان  دا،یکارا

را به خطوط  لیفا کیموجود در  یکاراکترها دیجدخط کاراکترِ ،نکهیآخر ا حرف
گانه م  .شکندیجدا

 

 for یحلقه کیحال با استفاده از  نیبا ا شود،ینم لیفا یتاید یحاو ل،یفا یرهیدستگ
 :دیرا مرور کرده و بشمار لیخطوط فا یکه به راحت دیتوانیم

fhand = open('mbox-short.txt') 

count = 0 

for line in fhand: 

    count = count + 1 

print('Line Count:', count) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/open.py 

 for ی. حلقهمیااستفاده کرده for یدر حلقه یتوال کیبه عنوان  لیفا یرهیستگاز د ما
 ی. ترجمهکندیرا چاپ م جهیرا شمرده و نت لیدر مثال باال، تعداد خطوط موجود در فا

به زبان آدم for یحلقه یالفظتحت  توسط که – لیهر خط در فا یبرا»: شودیم زادیدر 
 «اضافه کن. count ریعدد به متغ کی –است  شده ائهار لیفا یرهدستگی

 لیفا نکهیاست که احتمال ا نیا خواندیرا نم لیتمام فا openتابع  نکهیا لیدل
 یصورت گزاره نیشود، وجود دارد. به ا دیتا هاتیگابایگ یبزرگ باشد و حاو اریبس
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open  دارد.  ازنیزمان  یکسانیمقدار  –از کوچک به بزرگ  –برای باز کردن هر فایل
 است. for یحلقه خواند،یم لیفا ازرا  یاصل یکه داده یاگزاره

بخش بخش یفهیوظ تونیپا م،یکنیصورت استفاده م نیبه ا forما از حلقه  کهیزمان
کتر  لیداخل فا یهاکردن داده گانه، با استفاده از کارا را به خطوط جدا
newline/خوانده و  دیجدخط قیرا از طر هر خط تونی. پاردیگیبرعهده م دیجدخط

کتر متغ نیرا به عنوان آخر دیجدکاراکتر خط به  for یهر تکرار حلقه یبرا line ریکارا
 .آوردیحساب م

به  خواند،یزمان م کیخط در  کیها را به صورت داده forخاطر که حلقه  نیا به
 نکهیبشمارد، بدون ابزرگ را خوانده و  یهالیدر فا شماریکه خطوط ب تواندیم یراحت

که خطوط  تواندیباال م ی. برنامهردیقرار بگ لیفا ادیتحت فشار حجم ز یاصل یحافظه
بخواند چرا که برنامه هر خط  یاصل یاز حافظه یحداقل یبا استفاده یرا در هر حجم

 یو به سراغ خط بعد زدیریآن را دور م یهاو سپس داده شماردیم خواند،یرا م
 یاصل یبه حافظه ازیاجرا، ن انیهمان خطِ در جر یتر تنها برابه عبارت ساده. رودیم

 .ردحافظه را اشغال نخواهند ک ،یقبل یِهاوجود دارد و داده

 ،یاصل یکه قرار است پردازش شود، نسبت به حجم حافظه یلیفا دیدانیاگر م اما
 لیفا یرهیو دستگ readد را با استفاده از مت لیتمام فا دیتوانیکوچک است، م اریبس

فضا  یاصل یحافظهروی  لیتمام فا یصورت برا نی. به ادیقرار ده ریمتغ کیدر داخل 
 :شودیاشغال م

>>> fhand = open('mbox-short.txt') 

>>> inp = fhand.read() 

>>> print(len(inp)) 

94626 
>>> print(inp[:20]) 

From stephen.marquar 

کتر( از فا 94,626)شامل  اتیمحتومثال، کل  نیا در  mbox-short.txt لیکارا
کردن رشته . در کدِ باال، ما از قاچرندیگیقرار م inp ریدر متغ مایخوانده شده و مستق
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کتر ابتدا 20کردن  نتیپر یبرا وجود دارد استفاده  inpکه در  یاداده یرشته ییکارا
 .میاکرده

کترها شود،یم صورت خوانده نیبه ا یلیفا کهیزمان  یخطوط و کاراکترها یتمام کارا
بزرگ در  یرشته نیا ،ما بزرگ قرار خواهند گرفت. در مثالِ یرشته کیدر  دیجدخط
 inp یبا صادر کردن گزاره دیتوانیم تونیپا ی. در حالت تعاملشودیم رهیذخ inp ریمتغ

 یستیروش با نیکه ا دی. فراموش نکندیبزرگ را چاپ کن یرشته نیا یتمام کاراکترها
 یاصل یحافظهروی ها آن یریبا قرارگ دیاجرا شود که مطمئن باش ییهالیفاروی تنها 

 آن جا خواهند شد.روی  یو به راحت دیآینم شیپ یمشکل

 یهابا استفاده از حلقه یستیبزرگ باشد، با یلیخ یاصل ینسبت به حافظه لیفا اگر
for ای while میتر تقسکوچک یهارا به قطعه لیکه فا دیسیبنو یتان را طوربرنامه 
 کند.

 

با استفاده  ادیبا احتمال ز د،یکنیشروع به جستجو م لیفا کی یهاداده نیکه در ب یوقت
که  یگشت؛ خطوط دیپردازش خواه یبرا یاژهیخاص به دنبال خطوط و یالگو کیاز 

 کیخواندن  یچند الگو را برا دیتوانیم نید. همچننرا داشته باش یخصوصبه طیشرا
 یهاسمیرشته به منظور ساخت مکان ین کار از متدهایا ی. برادیکن بیبا هم ترک لیفا

 کرد. میجستجو استفاده خواه یبرا یاساده

که با  یرا خوانده و سپس تنها خطوط لیفا کیکه  میعنوان مثال اگر ما بخواه به
From: از متدِ رشته  میتوانیم م،یاند را چاپ کنشروع شدهstartswith دایپ یبرا 

 :میکردن آن خطوط بهره ببر
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fhand = open('mbox-short.txt') 

count = 0 

for line in fhand: 

    if line.startswith('From:'): 

        print(line) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/search1.py 

 :میکنیم افتیرا در ریز یخروج شود،یا مبرنامه اجر نیا کهیزمان

From: stephen.marquard@uct.ac.za 

 
From: louis@media.berkeley.edu 

 
From: zqian@umich.edu 

 
From: rjlowe@iupui.edu 

... 

اند در آن شروع شده :Fromکه با  یچرا که تمام خطوط رسدیبه نظر م یعال ،یخروج
مشکل به خاطر  نیهاست. اآن نیب یجود خطوط خالچاپ شده است. تنها مشکل و

کتر نامرئ است که هر خط با  نیا لشیوجود آمده است. دلبه newline/دیجدخط یکارا
آن کاراکتر هم چاپ خواهد شد؛ و باعث  جهیدر نت شود،یتمام م دیجدکاراکتر خط کی
گانه شودیم  شود. جادیها اآن نیب یخط خال کیخطوط،  یکه در کنار چاپ جدا

کتر آخر زدن رشته و چاپ تمام کاراکترها بهاز روش قاچ میتوانیم نجایا در جز کارا
صورت  نیاست. به ا rstripاستفاده از متد  نکاریا یتر براروش ساده یول م؛یاستفاده کن
 :کندیرشته را جدا م کیسمت راستِ  یِخال یکه فاصله
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fhand = open('mbox-short.txt') 

for line in fhand: 

    line = line.rstrip() 

    if line.startswith('From:'): 

        print(line) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/search2.py 

 کرد: میخواه افتیرا در ریز یبرنامه، خروج یدوباره یاجرا با

From: stephen.marquard@uct.ac.za 

From: louis@media.berkeley.edu 

From: zqian@umich.edu 

From: rjlowe@iupui.edu 

From: zqian@umich.edu 

From: rjlowe@iupui.edu 

From: cwen@iupui.edu 

... 

 یهاساختار حلقه دیبخواه دیشا شود،یم تردهیچیپ لیپردازش فا یکه برنامه نطوریهم
است  نیجستجو ا یحلقه یاصل یدهی. ادیبساز continueجستجو را  با استفاده از 
هدف  ایشما  یکه برا گریگشته و از خطوط د« جالب توجه»که شما به دنبال خطوط 

خط جالب  کیشما  کهی. سپس زماندیینما پرش( رجذابیندارد )غ یتیبرنامه جذاب
 .دیرا انجام ده یخاص اتیبا آن خط عمل د،یکرد دایتوجه پ

 ریز یبه الگو هیشب تواندیم رجذابیاز خطوط غکردن پرش  یبراحلقه  ساختار
 :باشد
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fhand = open('mbox-short.txt') 

for line in fhand: 

    line = line.rstrip() 

    # Skip 'uninteresting lines' 

    if not line.startswith('From:'): 

        continue 

    # Process our 'interesting' line 

    print(line) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/search3.py 

 رجذابیمثال، خطوط غ نیندارد. در ا یقبل یبا خروج یبرنامه، تفاوت یخروج
 نیاز ا continueما با استفاده از ، و شوندیشروع نم ":From"هستند که با  ییهاآن

( ندشویشروع م ":From"که با  ییهاآن یعنیخطوط جذاب ) ی. برامیخطوط پرش کرد
 .میدهیها پردازش انجام مآن یمثال ما رو نیاو در  کندیاوضاع فرق م

 یمتن یشگرهایرایجستجو در و نهیبه گز هیشب findاز متد رشته  میتوانیم نیهمچن
مورد نظر را  یبگردد که رشته یبه دنبال خطوط findصورت که  نی. به امیاستفاده کن

 تواندیخطوط م نیاز ا ییدر ابتدا که در هر جافقط رشته نه نیدر خود دارند. حاال ا
 تیموقع نیو همچن گرددیم گرید یرشته در رشته کیبه دنبال  findکه  ییباشد. از آنجا

کردن  دایبه منظور پ ر،یز یاز حلقه میتوانیم گرداند،یشده را با عدد برم دایپ یرشته
 یاگر خط دیداشته باش ادیبه . میاستفاده کن شوند،یم uct.ac.za@ یکه حاو یخطوط

 برگردانده خواهد شد. find تدتوسط م 1-مورد نظر نشود، مقدار  یرشته یحاو

fhand = open('mbox-short.txt') 

for line in fhand: 

    line = line.rstrip() 

    if line.find('@uct.ac.za') == -1: continue 

    print(line) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/search4.py 

 را چاپ خواهد کرد. ریز یباال، خروج یبرنامه
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From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008 

X-Authentication-Warning: set sender to 

stephen.marquard@uct.ac.za using -f 

From: stephen.marquard@uct.ac.za 

Author: stephen.marquard@uct.ac.za 

From david.horwitz@uct.ac.za Fri Jan  4 07:02:32 2008 

X-Authentication-Warning: set sender to 

david.horwitz@uct.ac.za using -f 

From: david.horwitz@uct.ac.za 

Author: david.horwitz@uct.ac.za 

... 

 

 م،یمتفاوت، کد برنامه را عوض کن لِیفا کیپردازش  یشد که هر بار براقرار با اگر
که قرار است پردازش شود،  یلیاوضاع جالب نخواهد بود. بهتر است که از کاربر اسم فا

 تواندیصورت کد ما م نی. به اردیصورت پذ لیآن فاروی  اتیشده و سپس عمل دهیپرس
 انجام دهد. اتیعمل ،یاصل یر برنامهد رییتغ جادیبدون ا ،مختلف یهالیفا یرو

 :ردیپذیانجام م inputتابع  قیاز طر لیاست که با خواندن نام فا یاکار ساده نیا

fname = input('Enter the file name: ') 

fhand = open(fname) 

count = 0 

for line in fhand: 

    if line.startswith('Subject:'): 

        count = count + 1 

print('There were', count, 'subject lines in', fname) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/search6.py 

. سپس آن میدهیقرار م fname ریو آن را در متغ میریگیرا از کاربر م لیاسم فا ما
که برنامه را  دینتوای. حاال ممیکنیباز م میدار اریکه در اخت یریرا با استفاده از متغ لیفا
 .دیریمختلف به کار بگ یهالیفا یرو
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python search6.py 

Enter the file name: mbox.txt 

There were 1797 subject lines in mbox.txt 

python search6.py 

Enter the file name: mbox-short.txt 

There were 27 subject lines in mbox-short.txt 

و از خود  دیندازیب یباال نگاه یبه برنامه د،یبرو یبه سراغ بخش بعد نکهیاز ا قبل
کاربر » ای« که برنامه با مشکل مواجه شود؟ فتدیممکن است ب یچه اتفاق»که  دیبپرس

زشت به کار خود  یخطا کیقشنگ ما با  یانجام دهد که برنامه یممکن است چه کار
 «اهد آمد!خوشش نخو دنشیکه کاربر از د یزیدهد؟ چ انیپا

tryexceptopen 

آن  گریبار د کی. دیقسمت به سواالت باال جواب ده نیا یشد که قبل از مشاهده قرار
 .دیرا از خودتان بپرس یپاراگراف قبل یهاسوال

 افتد؟یم ینداشته باشد چه اتفاق یرا وارد برنامه کند که وجود خارج یکاربر نام اگر

python search6.py 

Enter the file name: missing.txt 

Traceback (most recent call last): 

  File "search6.py", line 2, in <module> 

    fhand = open(fname) 

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 

'missing.txt' 

python search6.py 

Enter the file name: na na boo boo 

Traceback (most recent call last): 

  File "search6.py", line 2, in <module> 

    fhand = open(fname) 

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'na 

na boo boo' 
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را انجام دهد که به نظر شما احتمالش وجود  ییواقعا ممکن است کاربر کارها د،ینخند
قصد  یبا قصد، حت دیکه برنامه را با مشکل مواجه کند. حاال شا ییندارد. کارها

 یتوسعه میاز هر ت یاصل، بخش کیکار را انجام دهد. به عنوان  نیا ،یخرابکار
. شوندیخوانده م «تیفیاز ک نانیاطم»گروه  ای QA هستند که یگروه ایافزار، افراد نرم

از کار انداختن برنامه است.  یمسخره، برا یحت ،یزهایشخص انجام چ ایگروه  نیکار ا
که برنامه با مشکل مواجه شود و کارش  شوندیمتوسل م یزیها به هر چآن یبه عبارت

 را درست انجام ندهد.

به  دنینامه قبل از انتشار آن و رسبر کی یهابیکردن ع دایمسئول پ QA میت
است که قرار است برنامه را بخرد  یهم همان کس ییاست. کاربر نها ییدست کاربر نها

 است. سینوبرنامه کی قیرف نیبهتر QA میت جهیحقوق ما را بپردازد. در نت ای

با  یکه آن را به روش مناسب یستیبا م،یکه مشکل در برنامه را کشف کرد حاال
با مشکل  openبا  لیکه باز کردن فا دی. فرض کنمیحل کن except ای tryه از استفاد

 نجاستی(. اریموجود در آن مس یهالیبا فا لیاسم فا یناهماهنگ لیمواجه شود )به دل
 :میکن فهاعالم مشکل اضا یکد برا کی دیکه با

fname = input('Enter the file name: ') 

try: 

    fhand = open(fname) 

except: 

    print('File cannot be opened:', fname) 

    exit() 

count = 0 

for line in fhand: 

    if line.startswith('Subject:'): 

        count = count + 1 

print('There were', count, 'subject lines in', fname) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/search7.py 
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. حال گرداندیرا برنم یزیچ چگاهیتابع ه نی. ادهدیبرنامه خاتمه م یبه اجرا exit ابعت
را وارد کند، ما مچشان را گرفته و  یمزخرف ای( اسم اشتباه QA میت ایاگر کاربر ما )

 :میبندیبرنامه را با حفظ آبرو م

python search7.py 

Enter the file name: mbox.txt 

There were 1797 subject lines in mbox.txt 

python search7.py 

Enter the file name: na na boo boo 

File cannot be opened: na na boo boo 

و   tryدرست از  یاز استفاده یدر برنامه، مثال خوب open یاز فراخوان حفاظت
except  است. ما عبارت  یتونیپا یبرنامه کیدرPythonic کهیزمان را یتونیپا ای 

خاطر به مثال  نی. به هممیکنیاستفاده م میدهیانجام م تونیرا به روش پا یکار کی
 .مییگویم «لیفا کیباز کردن  یبرا یتونیراه پا کی»باال 

بر  گرید یهاسینوو با برنامه دیکسب کرد تونیدر پا یشتریشما مهارت ب کهیزمان
 تریتونیحل پاراه نیکه ا دییبگو دیانتویم د،یمساله صحبت کرد کیحل  یهاسر راه
هنر  یسینواز برنامه یخاطر که بخش نیباشد؟ به ا تریتونیچرا پا ی. ولریخ ایاست 

 یتریهنر-یحل مهندسراه تریتونیراه حل پا کی یبه عبارت ؛یمهندس یاست و بخش
که  میخواهیما کار کند، بلکه م یکه فقط برنامه ستیمساله است. قرار ن کی یبرا
 باشد. زیبرانگنیو تحس بایحلمان زراه

 

. دیبه عنوان پارامتر دوم باز کن wرا در مود  لیکه فا یستیبا ل،یفا کینوشتن  یبرا
 :دینیدرک بهتر بب یرا برا ریبهتر است مثال ز
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>>> fout = open('output.txt', 'w') 

>>> print(fout) 

<_io.TextIOWrapper name='output.txt' mode='w' 

encoding='cp1252'> 

را  نیشیپ یهاداده wحالت  ایدر مود  لیموجود باشد، باز کردن فا شیاز پ لیفا اگر
 لی. اگر فادیخاطر الزم است که مراقب باش نی. به همکندیپاک کرده و از نو شروع م

 ساخته خواهد شد. یدیجد لیموجود نباشد، فا شیاز پ

قرار داده و تعداد  لیها را درون فاداده ل،یفا یرهیکت دستگاز آبج write متد
نوشتن )و  ینوشتن، متن برا فرضِشی. حالت پگرداندینوشته شده را برم یکاراکترها

 ها است.خواندن( رشته

>>> line1 = "This here's the wattle,\n" 

>>> fout.write(line1) 

24 

را دو  write کهیزمان نیبنابرا کند،یم یریگکه قرار دارد را ره ییجا ل،یفا آبجکت
 .مشونیاضافه م لیفا یبه انتها دیجد یهاداده ،کنیم یمرتبه فراخوان

 نکاریا ی. برامیکنیم تیریمد یخطوط را به درست یکه انتها میمطمئن باش یستیبا
صورت به  print ی. گزارهمیهر خط استفاده کن انیدر پا دیجدالزم است از کاراکتر خط

 .دهدیکار را انجام نم نیا writeمتد  یول کندیرا الحاق م دیخودکار خطوط جد

>>> line2 = 'the emblem of our land.\n' 

>>> fout.write(line2) 

24 

روی ها از داده تیب نیکه آخر دیو مطمئن شو دیرا ببند لیکارتان تمام شد، فا کهیزمان
نخواهد  نیاز ب ستمیست و با خاموش شدن سنوشته شده ا یکیزیبه صورت ف سکید

 رفت.
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>>> fout.close() 

مورد  نیدر ا یول میببند م،یاخواندن باز کرده یرا که برا یلیکه فا میتوانیما م نیهمچن
به وجود  یمشکل میرا باز کرده باش لیو تنها چند فا میکن یانگارسهل ی)خواندن( اگر کم

. شودیبرنامه مطمئن م انیباز قبل از پا یهالیشدن فا از بسته تونی. در اصل پادیآینم
که  میاعالم کن تونیکه صراحتا به پا یستیبا م،یهست هالیحال نوشتن فا در یوقت یول
 .میو شانس نسپار ریرا به دست تقد یزیرا ببندد و چ لیفا

 

 دیسف یمشکل فاصلهبه  نکهیامکان ا د،یهست هالیدر حال نوشتن و خواندن فا کهیزمان
ها، مشکل باشد چرا که فاصله تواندیخطاها م نیا ییزداوجود دارد. اشکال دیبرخورد کن

 هستند: ینامرئ یدر حالت عاد دهایجدها و خطتب

>>> s = '1 2\t 3\n 4' 

>>> print(s) 

1 2  3 
 4 

را به  یآبجکتتابع هر  نیبه کمک شما خواهد آمد. ا نجایدر ا repr یشده یتوکار تابع
آن آبجکت باشد را  یرشته که نشان دهنده کیو سپس  ردیگیم ومنتیآرگ کیعنوان 

 شیاسلکش نمابند بکرا با پشت دیسف یهاتابع فاصله نیها، ارشته ی. براگرداندیبرم
 :دهدیم

>>> print(repr(s)) 

'1 2\t 3\n 4' 

 .به شما کمک کند ییزدادر اشکال تواندیموضوع م نیا

متفاوت و  یهاستمیمربوط به س دیکه ممکن است با آن روبرو شو یگرید مشکل
 کیاز  هاستمیس یخطوط است. برخ انیپا شینما یاستفاده از کاراکتر مختلف برا
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کتر بازگشت  هاستمیس یو برخ شود،یمشخص م n\که با  دیجدخط  نیبه ا r\ ایاز کارا
. اگر شما کنندیاز هر دو نمونه استفاده م هم اهستمیس ی. برخکنندیمنظور استفاده م

ممکن است  هایناهماهنگ نیا د،یکنیمختلف جابجا م یهاستمیس نیرا در ب هالیفا
 دردسر درست کند. تانیکه برا

کثر س یبرا وجود دارد. شما  یگریفرمت به د کی لیتبد یبرا ییهابرنامه ها،ستمیا
. و البته اگر دیمشاهده کنزیر  وندیپها را در در خصوص آن شتریاطالعات ب دیتوانیم

 .دیسیرا خودتان بنو یکیدست به کار شده و  دیتوانیم دیبخواه
https://wikipedia.org/wiki/Newline  

 

Catch 
 کیکه برنامه را با  ییز استثناهااجتناب ا یبرا exceptو  tryاستفاده از  به
 .شودیگفته م Catch /گرفتن  دهد،یخاتمه م بکسیتر

Newline 
خط  کی انینشان دادن پا یها براو رشته هالیکه از آن در فا یاژهیو کاراکتر

 .شودیاستفاده م

Pythonic 
که  یکیبه تکن یبه عبارت ؛کندیکار م تونیدر پا ییبایو ز یکه به خوب یکیتکن

 یتونیپا کیمساله داشته باشد تکن کیحل  یرا برا یهنر و مهندس یچاشن
 تیریمد یبرا یتونیروش پا کی exceptو  tryاستفاده از ». مییگویم
 «است که وجود ندارند. ییهالیفا

https://wikipedia.org/wiki/Newline
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Quality Assurance 
افزار است. نرم کی یینها تیفیک یبررس شانیکه تمرکز اصل یمیت ای شخص

QA کردن مشکالْت قبل از انتشار آن  دایمحصول و پ کیآزمودن  ریاغلب درگ
 است.

Text File 
 اند.شده رهیذخ سک،یمثل هارد د ،یدائم یحافظهروی که  ییکاراکترها یتوال

 

 

python shout.py 

Enter a file name: mbox-short.txt 

FROM STEPHEN.MARQUARD@UCT.AC.ZA SAT JAN  5 09:14:16 2008 

RETURN-PATH: <POSTMASTER@COLLAB.SAKAIPROJECT.ORG> 

RECEIVED: FROM MURDER (MAIL.UMICH.EDU [141.211.14.90]) 

     BY FRANKENSTEIN.MAIL.UMICH.EDU (CYRUS V2.3.8) WITH 

LMTPA; 

     SAT, 05 JAN 2008 09:14:16 -0500 

 

http://www.py4e.com/code3/mbox-short.txt  

 

X-DSPAM-Confidence:0.8475 

http://www.py4e.com/code3/mbox-short.txt
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X-DSPAM-Confidence

SPAM-Confidence

SPAM-Confidence

 

Enter the file name: mbox.txt 

Average spam confidence: 0.894128046745 

Enter the file name: mbox-short.txt 

Average spam confidence: 0.750718518519 

mbox.txtmbox-short.txt 

na 

na boo boo

 

python egg.py 

Enter the file name: mbox.txt 

There were 1797 subject lines in mbox.txt 

python egg.py 

Enter the file name: missing.tyxt 

File cannot be opened: missing.tyxt 

python egg.py 

Enter the file name: na na boo boo 

NA NA BOO BOO TO YOU - You have been punk'd! 
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 هاستیل

 

رشته، مقدارها،  کیاز مقدارهاست. در  اییتوال ستْیرشته، ل کیمانند  درست
 کیباشند. مقدارها در  توانندیم یزیهر چمقدارها  ستیل کیکاراکترها هستند؛ در 

 .شوندیخوانده م ستیعناصر ل ایو  هاتمیها، آاِلِمنت ستْیل

راه، قرار دادن  نیترد دارد؛ سادهوجو دیجد ستیل کیساخت  یراه برا نیچند
 در داخل قالب است )] و [(: ستیعناصر ل

[10, 20, 30, 40] 
['crunchy frog', 'ram bladder', 'lark vomit'] 

از سه رشته است. الزم  یستیاست. مثال دوم ل حیاز چهار عدد صح یستیاول ل مثال
 ریز ستیان مثال عناصر لباشند. به عنو یکسانیاز نوع  ستیل کیکه عناصر  ستین

 :شودیم گرید ستیل کیو  حیعدد صح ،یشامل رشته، عدد اعشار

['spam', 2.0, 5, [10, 20]] 

 .شودیتو در تو خوانده م رد،یگیقرار م گرید ستیکه در ل یستیل

 ی. شما به راحتشودیخوانده م یخال ستیل کینشود،  یالمنت چیکه شامل ه یستیل
 :دیآن را بساز دیتوانیم یقالب خال کیبا 
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[] 

 :دینسبت ده رهایرا به متغ ستیل یمقدارها دیتوانیشما م رودیکه انتظار م همانطور

>>> cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda'] 

>>> numbers = [17, 123] 

>>> empty = [] 

>>> print(cheeses, numbers, empty) 

['Cheddar', 'Edam', 'Gouda'] [17, 123] [] 

 

به  یدسترس یبرا نتکسیمثل س قایدق ست،یل کیبه عناصر  یدسترس یکدْ برا متنِ
 نییشاخص را تع ،رشته است: عملگر قالب. عبارت داخل قالب کی یکاراکترها

 :شدندیشروع م 0ها با عدد که شاخص دی. به خاطر داشته باشکندیم

>>> print(cheeses[0]) 

Cheddar 

 کی یهاتمیآ بیکه ترت دیتوانیشما م یبه عبارت رند؛یرپذییتغ هاستیها، لرشته برخالف
عملگر قالب  کهی. زماندیرا دوباره به آن اختصاص ده هاتمیآ ایو  دیده رییرا تغ ستیل

 یاکه قرار است مقدار تازه ستیاز ل یعنصر رد،یگیگمارش قرار م کیدر سمت چپ 
 کنم: انیتر منظورم را بروشن یمثال کم کیبا  دی. بگذارکندیرا مشخص م ردیبگ

>>> numbers = [17, 123] 

>>> numbers[1] = 5 

>>> print(numbers) 

[17, 5] 

بود؛ با استفاده از دستور گمارش که با  123عدد  numbers ستیدر ل کمی عنصر
که در سمت چپ  ستیفداد. کا رییمقدار را تغ نیا توانیم شود،یمشخص م =عالمت 

 نجای)در ا میرا مشخص کن ستیبا استفاده از شاخص، عنصر مورد نظر در ل
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numbers[1]نی. به امیقرار ده معادلهرا در سمت راست  دی( و سپس مقدار جد 
 .شودیم ضیتعو ستیعنصر در ل یِبا مقدار قبل دیصورت مقدار جد

رابطه را  نیست. اشاخص و عنصر ا نیرابطه ب کیدر چشم ما،  ستیل کی
هر  ؛ به عبارتیمیینمایم «ییبازنما» ای «ترانگاشت» ای «مطابقه شینما» ای «نگیمپ»

 .کندیم ییعنصر را بازنما کیبه  یریشاخص مس

 :کنندیرشته عمل م یهامانند شاخصبه ستیل یهاشاخص

 شاخص استفاده شود. کیبه عنوان  تواندیم حیهر عدد صح •

 د،یسیبنو ای دیندارد را بخوان یعنصر که وجود خارج کی دیناگر شما تالش ک •
 کرد. دیخواه افتیرا در IndexError یخطا

شروع به شمردن  ستیل یداشته باشد، از انتها یمنف یشاخص مقدار کیاگر  •
 .کندیم

 :کندیکار م زین هاستیل یبرا in عملگر

>>> cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda'] 

>>> 'Edam' in cheeses 

True 

>>> 'Brie' in cheeses 

False 

 

در این است.  forاستفاده از حلقه  ستیل کیرفتن در عناصر  پیش یراه برا نیترجیرا
 :میاست که در رشته استفاده کرد یزیهمان چ هیشب قایمتنِ کدْ دقحالت 

for cheese in cheeses: 

    print(cheese) 
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که عناصر را  دی. اما اگر شما بخواهدیخوانیرا م ستیل کیحلقه شما عناصر  نیا با
حل راه کیداشت.  دیبه شاخص خواه ازین د،یسیها بنوآنروی  یزیو چ دیکن تیآپد
 کار است: نیا یبرا lenو  rangeدو تابع  بیترک نکاریا یبرا جیرا

for i in range(len(numbers)): 

    numbers[i] = numbers[i] * 2 

گانه به رودپیش می ستیل کیحلقه در  نیا . کندیروز مو هر عنصر را به صورت جدا
len  خواهد بود.  ستیل کیبرابر با تعداد عناصرrange تا  0ها از از شاخص یستیل

n - 1 نجای. در اگرداندیرا برم n  حلقه  نیاست. در هر بار چرخش ا ستیل کیطولi 
شروع به خواندن  iگمارش در بدنه با استفاده از  تورخواهد بود. دس یشاخص عنصر بعد

 .دهدیرا به آن اختصاص م دیکرده و سپس مقدار جد یمیمقدار قد

 :شودیاصال اجرا نم forحلقه  یبدنه یخال ستیل کی در

for x in empty: 

    print('This never happens.') 

تودرتو به عنوان  ستیشود، ل گرید ستیل کی شامل تواندیم ستیل کی نکهیوجود ا با
 چهار خواهد بود: ریز ستیعنصر خوانده خواهد شد. به عنوان مثال، طولِ ل کیتنها 

['spam', 1, ['Brie', 'Roquefort', 'Pol le Veq'], [1, 2, 3]] 

 

 :دیرا به هم بچسبان هاستیل دیتوانیم +استفاده از عملگر  با

>>> a = [1, 2, 3] 

>>> b = [4, 5, 6] 

>>> c = a + b 

>>> print(c) 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] 
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 :دیرا به تعداد دلخواه تکرار کن ستیل کی دیتوانیم *استفاده از عملگر  با

>>> [0] * 4 
[0, 0, 0, 0] 
>>> [1, 2, 3] * 3 
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] 

 را سه بار تکرار کرد. ستیال دوم لرا چهار بار و مث ستیاول، ل مثال

 

 :کندیعمل م زین هاستیلروی زدن قاچ عملگر

>>> t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

>>> t[1:3] 

['b', 'c'] 

>>> t[:4] 

['a', 'b', 'c', 'd'] 

>>> t[3:] 

['d', 'e', 'f'] 

. شودیشروع م ستیل یزدن از ابتداقاچ ،دیسیننو یزیشاخص چ نیاول یبه جا اگر
خواهد کرد. اگر هر  دایادامه پ ستیل یزدن تا انتهاقاچ د،یسیشاخص را ننو نیاگر دوم

 خواهد بود: ستیرونوشت از کل ل کیدر اصل  ستی( قاچِ لری)مثال ز دیسیدو را ننو

>>> t[:] 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

 

ها انجام آن یرو یاتیعمل نکهیبهتر است که قبل از ا رند،یرپذییتغ هاستیکه ل ییآنجا از
 .دیریرونوشت بگ کی د،یده

به شما کمک کند تا  تواندیگمارش م یگزاره کیدر سمت چپ  سیاسال عملگر
 :دیده رییجا تغ کیعنصر را به صورت  نیچند
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>>> t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

>>> t[1:3] = ['x', 'y'] 

>>> print(t) 

['a', 'x', 'y', 'd', 'e', 'f'] 

 

 append. به عنوان مثال، کندیفراهم م هاستیلروی کار  یرا برا ییمتدها تونیپا
 :کندیاضافه م ستیل یبه انتها دیعنصر جد کی

>>> t = ['a', 'b', 'c'] 

>>> t.append('d') 

>>> print(t) 

['a', 'b', 'c', 'd'] 

 یگرفته و تمام عناصر آن را به انتها ومنتیرا به عنوان آرگ ستیل کی extend متد
 :کندیاضافه م یقبل ستیل

>>> t1 = ['a', 'b', 'c'] 

>>> t2 = ['d', 'e'] 

>>> t1.extend(t2) 

>>> print(t1) 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] 

 .ماندیم یدست نخورده باق t2مثال  نیا در

 :کندیبه باال مرتب م نییرا از پا ستیل کیعناصر  sort متد

>>> t = ['d', 'c', 'e', 'b', 'a'] 

>>> t.sort() 

>>> print(t) 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] 
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کثر  یزیچ یول دهندیم رییرا تغ ستیها لهستند؛ آن دیُو ای جهینتیب ست،یل یمتدها ا
شما  جهینت د،یرا صادر کرد ()t = t.sortگزاره  یصورت تصادف. اگر شما بهگردانندیبرنم

 :دیخواهد کرد. خودتان امتحان کن دیرا ناام

>>> t = ['d', 'c', 'e', 'b', 'a'] 

>>> print (t.sort()) 

None 

 

 که شاخصِ  دیوجود دارد. اگر شما بدان هاستیپاک کردن عناصر از ل یراه برا نیچند
 :دیاستفاده کن popاز  دیتوانیچند است م دیخواهیکه م یعنصر

>>> t = ['a', 'b', 'c'] 

>>> x = t.pop(1) 

>>> print(t) 

['a', 'c'] 

>>> print(x) 

b 

 ی. اگر شما شاخصگرداندیکه حذف شده را برم یداده و عنصر رییرا تغ ستیل pop متد
 .گرداندیعنصر را حذف کرده و برم نیآخر د،یرا مشخص نکن

 :دیاستفاده کن delاز عملگر  دیتوانیم د،یدار را حذف کنمق کیکه  دیخواهیم اگر

>>> t = ['a', 'b', 'c'] 

>>> del t[1] 

>>> print(t) 

['a', 'c'] 

 د،یدانیشاخص آن را نم یول دیپاک کن دیخواهیرا م یکه چه عنصر دیدانیم اگر
 :دیاستفاده کن removeاز  دیتوانیم
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>>> t = ['a', 'b', 'c'] 

>>> t.remove('b') 

>>> print(t) 

['a', 'c'] 

 .شودیبرگردانده م removeتوسط  None مقدار

 :دیزدن استفاده کنو روش قاچ delاز  دیتوانیعنصر م کیاز  شیبازگرداندن ب یبرا

>>> t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

>>> del t[1:5] 

>>> print(t) 

['a', 'f'] 

ها را تا شاخص دوم کردن تمام المنت سیاسال ایزدن که معمول است، قاچ همانطور
کردن از شاخص اول  سی(. در اسالشودیشامل شاخص دوم نم ی)ول کندیانتخاب م

شامل شاخص دوم  یول شودیکه شامل شاخص اول م شودیتا شاخص دوم انتخاب م
 .شودینم

 

 یهابه نوشتن حلقه ازیبدون ن - عیسر یهااتیانجام عمل یشده برا یتابع توکار یتعداد
توابع  نیاز ا هاستیکار کردن با ل یبرا دیتوانیوجود دارد. شما م -خاص هر کدام 

 :دیاستفاده کن
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>>> nums = [3, 41, 12, 9, 74, 15] 

>>> print(len(nums)) 

6 
>>> print(max(nums)) 

74 
>>> print(min(nums)) 

3 
>>> print(sum(nums)) 

154 
>>> print(sum(nums)/len(nums)) 

25 

توابع مثل  هیعدد باشند کاربرد دارد. بق ستیل کیعناصر  یهمه کهیزمان sum تابع
(max() ،len() رورهیو غ )هستند کار  سهیکه قابل مقا یریمقاد ریها و سارشته ی
 .کندیم

را  میآن پرداخته بودبه  ترشیبرنامه که پ کی میتوانیتوابع م نیبا استفاده از ا اکنون
 .کندیرا که کاربر وارد کرده محاسبه م یستیل نیانگیبرنامه مقدار م نی. امیکن یسیبازنو

 :کندیکار م ستیل به کارگیریِ بدون نیانگیمحاسبه م یبرنامه برا ،ریباکس ز در

total = 0 

count = 0 

while (True): 

    inp = input('Enter a number: ') 

    if inp == 'done': break 

    value = float(inp) 

    total = total + value 

    count = count + 1 

 
average = total / count 

print('Average:', average) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/avenum.py 
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دار کل را در که اعداد و مق میرا دار totalو  count رینظ ییرهایبرنامه ما متغ نیا در
و سپس آن مقدار را به  خواهدیم یورود کی. برنامه هر بار از کاربر دارندیخود نگه م

total کندیاضافه م. 

که کاربر وارد  یهر عدد یبه راحت میتوانیشده م یبا استفاده از توابع توکار حاال
 :میکن دایکرده و در انتها تعداد و مجموع آن را پ رهیرا ذخ کندیم

numlist = list() 

while (True): 

    inp = input('Enter a number: ') 

    if inp == 'done': break 

    value = float(inp) 

    numlist.append(value) 

 
average = sum(numlist) / len(numlist) 

print('Average:', average) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/avelist.py 

 کیسپس هر زمان که  م،یساخت یخال ستیل کیما  ،از شروع حلقه شیو پ ،ابتدا در
 ی. در انتها ما جمع عددهامیاضافه نمود ستیآن را به ل م،یکرد افتیعدد از کاربر در

اعداد  نیانگیصورت م نی. به امیکرد میرا محاسبه و آن را بر تعداد عددها تقس ستیل
 شد. واهددر انتها چاپ خ ستیوارد شده در ل

 

 کیاما  ر؛یاز مقاد یتوال کی ستیل کیاز کاراکترهاست و  یتوال کی ،رشته کی
کتر برابر با  ستیل  دیتوانیم ستیرشته به ل کی لیتبد ی. براستیرشته ن کیاز کارا

 .دیاستفاده کن ستیاز تابع ل
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>>> s = 'spam' 

>>> t = list(s) 

>>> print(t) 

['s', 'p', 'a', 'm'] 

ن به آکه از  میمراقب باش یستیشده است، با یتابع توکار کینام  listخاطر که  نیا به
به  هیشب اریخاطر که بس نیبه ا lمن از حرف  نی. همچنمیاستفاده نکن ریعنوان اسم متغ

 استفاده کردم. tخاطر در مثال باال از  نی. به همکنمیاست  استفاده نم 1عدد 

 رشته را به کیکه  دی. اگر شما بخواهشکندیبه حروف مجزا م رشته را list تابع
 :دیاستفاده کن splitاز متد  دیتوانیم دیمجزا بشکن یهاکلمه

>>> s = 'pining for the fjords' 

>>> t = s.split() 

>>> print(t) 

['pining', 'for', 'the', 'fjords'] 

>>> print(t[2]) 

the 

از عملگر  دیتوانیم د،یها استفاده کردبه کلمه ستیشکستن ل یبرا splitبار که از  کی
 .دیبهره ببر ستیکلمه خاص در ل کینشان کردن  یشاخص )عالمت قالب( برا

. دیاستفاده کن زین یاریاخت ومنتیآرگ کیاز  splitدر متد  دیتوانیشما م نیهمچن
به عنوان  ییهایکترکه چه کارا کندی. حائل مشخص مندیگویم Iحائل ومنتیآرگ نیبه ا

به عنوان حائل خطِ ربط  ای فنیها کی ریکلمات انتخاب شود. در مثال ز نیمرز ب
 :کندیرا بر اساس آن جدا م هاکلمه مشخص شده و برنامه

>>> s = 'spam-spam-spam' 

>>> delimiter = '-' 

>>> s.split(delimiter) 

['spam', 'spam', 'spam'] 

                                                           

I delimiter 



 پایتون برای همه  184

 

را گرفته و عناصر آن را  ستیل کیمتد  نی. اکندیعمل م splitبرعکس  join متد
متد مرتبط با  کی join. متد دهدیشما م لیرشته تحو کی تیهمبند کرده و در نها
حائل  نی. ادیحائل را مشخص کن ای delimiter کیکه  یستیرشته است و شما با

رد استفاده دهند مو لیرا تشک تهرش کیکه قرار است  یعناصر نیجا گرفتن ب یبرا
 :ردیگیقرار م

>>> t = ['pining', 'for', 'the', 'fjords'] 

>>> delimiter = ' ' 

>>> delimiter.join(t) 

'pining for the fjords' 

آن فاصله را گرفته و  join جهیاست در نت یخال یفاصله کیمورد، حائلِ ما  نیا در
 یرشته کیاز  دیتوانیبدون فاصله مبند کردن رشته هم ی. برادهدیکلمات قرار م نیب

 .دی"" به عنوان حائل استفاده کن یخال

 

. میانجام ده یخطوط آن کارروی قرار است که  م،یخوانیرا م لیفا کی کهیزمان معموال
 میکنیم لیتحل ایو سپس آن خطوط را پارس  میگردیم« جذاب»اغلب به دنبال خطوط 

 یروز هفته را از خطوط می. خب اگر بخواهمیکن دایاب آن خطوط را پجذ یهاتا قسمت
 م؟یانجام ده یچکار یستیبا میو چاپ کن میاوریدر ب شوندیشروع م :Fromکه با 

From stephen.marquard@uct.ac.zaSatJan 5 09:14:16 2008 

 میتوانیبود. م خواهد یکاربرد اریبس شویم روبرو ینینچنیبا مسائل ا کهیزمان split متد
 بگردد شوندیشروع م Fromکه با  یکه به دنبال خطوط میسیکوچک بنو یبرنامه کی

 کلمه آن خطوط را چاپ کند. نیو سوم



 185  هاستیل 

 

fhand = open('mbox-short.txt') 

for line in fhand: 

    line = line.rstrip() 

    if not line.startswith('From '): continue 

    words = line.split() 

    print(words[2]) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/search5.py 

را در  continueو  میرا استفاده کرد ifخالصه شده از گزاره  ینسخه کی نجایدر ا ما
با نوع  یتفاوت ifمدل خالصه شده از تابع  نی. امیقرار دارد، جا داد ifکه  یهمان خط

 ندارد. ردیگیقرار م یدر خط بعد continueکه در آن  یمعمول

 را خواهد داشت: نییپا یباال خروج یبرنامه

Sat 

Fri 

Fri 

Fri 

    ... 

انتخاب خطوط استفاده  یبرا شرفتهیپ یهاکیکه چطور از تکن میریگیم ادیادامه  در
ب را از دلِ دیخواهیکه م یکرده و همان اطالعات  .میاوریخطوطِ جدا شده در 

 

 :میارا اجرا کرده ریز یگمارش یهاکه ما گزاره دیکن فرض

a = 'banana' 

b = 'banana' 

که هر دو  میدانیاما نم شوند،یرشته ارجاع داده م کیهر دو به  bو  aکه  میدانیم ما
 محتمل است: تی. دو وضعریخ ای شوندیواحد ارجاع داده م یرشته کیبه 
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دارد.  یکسانیاند که مقدار به دو آبجکت مختلف ارجاع داده شده bو  aحالت اول  در
 اند.آبجکتِ واحد ارجاع داده شده کیدر حالت دوم هر دو به 

 دیتوانیم ریخ ایاند ارجاع داده شده یکسانیبه آبجکت  ریدو متغ نکهیا یبررس یبرا
 :دیاستفاده کن isاز عملگر 

>>> a = 'banana' 

>>> b = 'banana' 

>>> a is b 

True 

به آن ارجاع  bو  a یآبجکت رشته ساخته است و هر دو کیتنها  تونیمثال، پا نیا در
 اند.داده شده

 کرد: میخواه افتیدو آبجکت در قتیدر حق م،یسازیم ستیما دو ل کهیزمان اما

>>> a = [1, 2, 3] 

>>> b = [1, 2, 3] 

>>> a is b 

False 

دارند، برابر  یکسانیخاطر که عناصر  نیبه ا ستیدو ل که مییگویحالت ما م نیا در
ها دو آبجکت مجزا هستند. اگر دو آبجکت چرا که آن ستند،ین کسانی یهستند ول

نخواهند  کسانیاگر برابر باشند، لزوما  یها برابر هم خواهند بود ولباشند، آن کسانی
 بود.
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از  یو گاه میاستفاده کرد یمعن کیبه  بایتقر« مقدار»و « آبجکت»ما از  نجایا تا
 میشو ترقیدق یاگر قرار است که کم یول میبهره برد یکیاشاره به آن  یبرا یکی نیا

را  a = [1,2,3]مقدار دارد. اگر شما  کی قتیآبجکت در حق کیکه  مییبگو یستیبا
از عناصر  یخاص یکه مقدارش توال کندیاشاره م ستیآبجکتِ ل کیبه  a د،یاجرا کن
 یکسانی ریکه مقاد مییگویعناصر را داشته باشد ما م نیهم یگرید ستیگر لاست. ا

 دارد.

 

هر دو  د،یرا صادر کن b = aآبجکت اشاره داشته باشد و شما گمارشِ  کیبه  a اگر
 :شوندیآبجکت ارجاع داده م کیبه  ریمتغ

>>> a = [1, 2, 3] 

>>> b = a 

>>> b is a 

True 

مثال ما دو ارجاع به  نی. در اشودیآبجکت ارجاع خوانده م کیبا  ریمتغ کی ارتباط
 .میآبجکتِ واحد دار کی

که  مییگوینام خواهد داشت. ما م کیاز  شیارجاع، ب کیاز  شیآبجکت با ب کی
 آبجکت(.   ستیِلیْآبجکت نام مستعار دارد )اِ 

بر هر  رییباشد، تغ رییمستعار قابل تغآبجکت با نام  ایآبجکت  ستیلیا کی اگر
 :گذاردیاثر م زین یگریدروی  هاسیلیکدام از ا

>>> b[0] = 17 

>>> print(a) 

[17, 2, 3] 
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ما را مستعد خطا و  یبه درد ما بخورد، ول ییدر جاها تواندیرفتار م نیا نکهیوجود ا با
 ریرپذییتغ یهابا آبجکت کهیزمان نگیزیبهتر است که از اال ی. به طور کلکندیاشتباه م

 .دیاجتناب کن د،یکنیکار م

نخواهد  جادیرا ا یمشکل نگیزیها، االمانند رشته رییتغ رقابلیغ یهاآبجکت یبرا
 مثال: نیکرد. در ا

a = 'banana' 

b = 'banana' 

 .ریخ ایارجاع بدهند  یکسانی یهابه رشته bو  aکه  کندینم یفرق چیه بایتقر

 

. کندیم افتیرا در ستیارجاع به ل کیتابع  د،یفرستیتابع م کیرا به  ستیل کهیزمان
. به عنوان دیرا خواهد د راتییدهد، فراخوانْ تغ رییرا تغ ستیل کی یاگر تابع پارامترها

 :کندیرا حذف م ستیل کیعنصر از  نیاول delete_headمثال 

def delete_head(t): 

    del t[0] 

 :میشویآشنا م میکرد فیکه تعر یتابع نیکاربرد ا یبا نحوه نجایا در

>>> letters = ['a', 'b', 'c'] 

>>> delete_head(letters) 

>>> print(letters) 

['b', 'c'] 

 آبجکت مشابه هستند. کی ی( براهاسیلیمستعار )ا یهانام letters ریو متغ t پارامتر
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 ستیل کیکه  یاتیو عمل دهدیم رییرا تغ هاستیه لک یاتیعمل نیاست که ب الزم
 رییرا تغ ستیل کی append. به عنوان مثال، متد دیتفاوت قائل شو سازدیم دیجد

 :سازدیم دیجد ستیل کی +عمگر  یول دهدیم

>>> t1 = [1, 2] 

>>> t2 = t1.append(3) 

>>> print(t1) 

[1, 2, 3] 
>>> print(t2) 

None 

>>> t3 = t1 + [3] 

>>> print(t3) 

[1, 2, 3] 
>>> t2 is t3 

False 

دهند،  رییرا تغ هاستیکه قرار است ل دیهست یدر حال نوشتن توابع کهیتفاوت زمان نیا
 :کندیرا حذف نم ستیل یتابع ابتدا نی. به عنوان مثال اشودیمهم م

def bad_delete_head(t): 

    t = t[1:] 

را به آن نسبت  tگمارش  یو گزاره سازدیم دیجد ستیل کیزدن( )قاچ سیاسال عملگر
به تابع فرستاده  ومنتیآرگ کیکه به عنوان  یستیلروی  هانیاز ا چکدامیه یول دهدیم

 .گذاردینم ریشده تاث

. گرداندیرا ساخته و برم دیجد ستیل کیاست که  ینوشتن تابع نیگزیراه جا کی
 :گرداندیرا برم شاننیجز اولبه ستیل کی یهاتمام المنت tailبه عنوان مثال، 

def tail(t): 

    return t[1:] 

 :دینیاستفاده از آن را بب ی. نحوهگذاردیم ینخورده باقرا دست یاصل ستیل تابع،
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>>> letters = ['a', 'b', 'c'] 

>>> rest = tail(letters) 

>>> print(rest) 

['b', 'c'] 

chop

None 

middle

 

 

 د،یکن یدقتی( بریرپذییتغ یهاآبجکت یهیبق نی)و همچن هاستیدر استفاده از ل اگر
 نیبه چند نکته که شما را از ا نجای. در ادیشو ییزدااشکال ریها درگممکن است ساعت

 کرد: میاشاره خواه کندیاشتباهات دور م

 

 Noneو مقدار  کنندیم یرا دستکار شانمنتیکه اغلب متدها، آرگو دیاشداشته ب ادیب
صادق است و معموال  هیقض نیرشته، عکس ا یدر خصوص متدها. گردانندیرا باز م

 .ماندیم ینخورده باقبازگرداننده شده و خودِ رشته دست دیمقدار جد

 :دیاکرده ریشما عادت به نوشتن کد رشته به سبک ز اگر

word = word.strip() 

)که البته اشتباه  دیسیشکل بنو نیرا به هم ستیکه کدِ ل دیممکن است که وسوسه شو
 است(:

~~ {.python} t = t.sort() # WRONG! ~~ 
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 t یهیکه بر پا یبعد اتیو عمل گرداندیرا باز م Noneمقدار  sortخاطر که  نیا به
 با مشکل مواجه خواهد شد. د،یاساخته

ها را با دقت اسناد مربوط به آن ست،یل یستفاده از عملگرها و متدهااز ا قبل
 ستی. اسناد متدها و عملگرها که لدییازمایب یها را در حالت تعاملو سپس آن دیبخوان

 اند:مکتوب شده نجایدر ا کنندمی استفاده مشترکا –ها( )مثل رشته هایتوال ریسا ای –

https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#string-methods  

 نجایدر ا کنندیعمل م ریرپذییتغ یهایتوالروی که تنها  ییعملگرها و متدها اسناد
 مکتوب شده است:

https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#mutable-

sequence-types  

 

 میخواهیانجام آنچه م یبرا یادیز یهااست که راه نیا هاستیاز مشکل ما با ل یبخش
 ای popاز  دیتوانیشما م ستیعنصر از ل کیحذف  یال براوجود دارد. به عنوان مث

remove ای del دیاستفاده کن سیاسال تیاز خاص یحت ای. 

. دیاستفاده کن +عملگر  ای appendاز متد  دیتوانیعنصر م کیاضافه کردن  یبرا
 کدها درست است: نیکه ا دیفراموش نکن

  t.append(x) 

  t = t + [x] 

 باهند:کدها اشت نیو ا

t.append([x])          # WRONG! 

t = t.append(x)        # WRONG! 

t + [x]                # WRONG! 

t = t + x              # WRONG! 

https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#string-methods
https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#mutable-sequence-types
https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#mutable-sequence-types
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که آنچه ما  دیتا مطمئن شو دیامتحان کن یها را در حالت تعاملمثال نیهر کدام از ا
که  دی. به خاطر داشته باشدیاستفاده کن دیتوانیو م دیفهمیرا در عمل م میدهیم حیتوض

 یهاگزاره تونیاز نظر پا هیو بق گرداندیاجرا را بازم نیدر ح یگزاره خطا نیتنها آخر
 .دهندیرا انجام م یکار اشتباه یولهستند  یدرست

 

استفاده  دهد،یم رییرا تغ منتشیکه آرگو sortمتد، مانند  کیکه از  دیخواهیم اگر
 :دیریاز آن بگ یکپ کیبهتر است که  د،یدار ازین زین یاصل ستیبه ل نیو همچن د،یکن

    orig = t[:] 

    t.sort() 

که مقدار  دیاستفاده کن زین sorted یشده یاز تابع توکار دیتوانیمثال شما م نیا در
از  یستیمورد شما با نی. اما در ازندیدست نم یاصل ستیو به ل گرداندیرا باز م دیجد

sorted دیاستفاده نکن ریبه عنوان نام متغ. 

split 

 یهاراه دیکنی( ملیو تحل هیتجز ای Parseرا خوانده و پارس ) هالیکه شما فا یوقت
 یرد. براها وجود دابه برنامه و کرش کردن آن در مواجه با آن یارسال ورود یبرا یادیز

 .دیندازیمحافظ ب یدوباره به الگو یبهتر است نگاه شامدهایپ نیاجتناب از ا

 لمانیبه روزِ هفته در خطوط فا یو نگاه مینیمان را بببرنامه گریبار د کی دییایب
 :میندازیب

From stephen.marquard@uct.ac.zaSatJan 5 09:14:16 2008 

استفاده از  الیخیممکن است ب م،یکنیتکه متکهخط را به کلمات  نیکه ما ا ییآنجا از
startswith میندازیخطوط جذاب ب افتنی یخط برا یکلمه نیشده و تنها نگاه به اول .

کلمه  نیرا به عنوان اول Fromکه  یپرش از خطوط یبرا continueاز  میتوانیسپس م
 :میندارند استفاده کن
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fhand = open('mbox-short.txt') 

for line in fhand: 

    words = line.split() 

    if words[0] != 'From' : continue 

    print(words[2]) 

از  دیجدبردن کاراکتر خط نیاز ب یبرا rstripهم به  یازیتر است و نبرنامه ساده نیا
 :دیندازیب ریبه خطوط ز ینگاه ستیبد ن یآخر خطوط ندارد. ول

python search8.py 

Sat 

Traceback (most recent call last): 

  File "search8.py", line 5, in <module> 

    if words[0] != 'From' : continue 

IndexError: list index out of range 

 م،ینیبیباال م یخط در خروج نیرا به عنوان اول Satو ما  کندینظر که برنامه کار م به
باعث بروز  یزیافتاد؟ چه چ ی. چه اتفاقشودیمواجه م برنامه با مشکل در ادامه یول
 یِ تونیپا یلیخ یما شد؟ برنامه یو هوشمندانه بایز یمشکل در برنامه جادیخطا و ا نیا

 ما!

وجود داشته باشد پس  دینبا یکه مشکل مینیبیم میکنیم نییبرنامه را باال پا هرچقدر
 نیاست. بهتر print ستفاده از گزارها عیراه هوشمندانه و سر کیاز کجاست؟  رادیا

آن به  یاجرا نیاست که برنامه در ح یقرار دادن آن، درست قبل از خط یمکان برا
 .خوردیمشکل برم

 کیحال حداقل  نیبسازد، با ا یدر خروج یادیروش ممکن است که خطوط ز نیا
پنجم  را درست قبل از خط words ری. دستورِ چاپ متغدیسرنخ در دستان خود دار

 گرید یهایتا آن را از خروج میچسبانیهم به آن م :Debug شوندیپ کی. میدهیقرار م
 جدا کند.
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for line in fhand: 

        words = line.split() 

        print('Debug:', words) 

        if words[0] != 'From' : continue 

        print(words[2]) 

چاپ  شینما یصفحهروی  یخروج یادیمقدار ز م،یکنیاجرا م برنامه را کی یوقت
 دیگویکه به ما م میرا دار بکسیو تر ییزدااشکال یما خروج تیدر نها یخواهد شد ول

 افتاده است: یچه اتفاق

Debug: ['X-DSPAM-Confidence:', '0.8475'] 

        Debug: ['X-DSPAM-Probability:', '0.0000'] 

        Debug: [] 

        Traceback (most recent call last): 

          File "search9.py", line 6, in <module> 

            if words[0] != 'From' : continue 

        IndexError: list index out of range 

ط استخراج شده از خ splitکه ما با استفاده از  یاز کلمات یستیل ،ییزداهر خطِ اشکال
 یخال ستیل کیما با  دهد،یکه برنامه خطا م یدر مکان قای. دقدهدیم شیاست را نما
 م،یندازیبه آن ب یو نگاه میمتن باز کن شگریرایو کیرا در  لی. اگر فامیامواجه شده

 :میطرف هست یخط خال کیبا مشکل مواجه شده ما با  لیفا لیکه تحل یادر نقطه قایدق

  X-DSPAM-Result: Innocent 

        X-DSPAM-Processed: Sat Jan  5 09:14:16 2008 

        X-DSPAM-Confidence: 0.8475 

        X-DSPAM-Probability: 0.0000 

 
        Details: 

http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772 

 کهیخود خواهد داشت و زمان ستیمه در لصفر کل ،یخط خال کیدر مواجه با  برنامه
شرط  ایکند که آ یتا برررس گرددیم ستیل نی( در اword[0]کلمه ) نیکد به دنبال اول
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روبرو « شاخص خارج از محدوده است» یبا خطا ر،یخ ایموجود در حلقه برقرار است 
 .میشویم

که ابتدا،  صورت نی. به انجاستیاضافه کردن کد محافظ هم یمکان برا نیبهتر
کد اجرا نشود.  یِبعد یندارد، گزاره یاگر وجود خارج مینیو بب میکن یکلمه را بررس نیاول
 یشماره یبررس ر،یکد وجود دارد؛ ما در مثال ز نیمحافظت از ا یبرا یادیز یهاراه

 :میاحل انتخاب کردهرا به عنوان راه میکه دار یکلمات

fhand = open('mbox-short.txt') 

count = 0 

for line in fhand: 

    words = line.split() 

    # print 'Debug:', words 

    if len(words) == 0 : continue 

    if words[0] != 'From' : continue 

    print(words[2]) 

 میکنیحذف کردن آن، کامنت م ی( را به جاییزدا)اشکال باگیچاپ د یما گزاره بتداا
 ی. سپس گزارهمیدرخور را نداشت، دومرتبه از آن استفاده کن یجهیما نت راتییر تغتا اگ

 یحلقه به دور بعد برود و خط بعد م،یمحافظ را اضافه کرده و تا اگر ما صفر کلمه دار
 کند. بررسیرا  لیاز فا

که  کندیبه ما کمک م continue یهاکه گزاره دینگاه کن هیصورت به قض نیا به
که  یخط عتای. طبمیانجام ده اتیها عملآنروی  میکرده تا بتوان دایذاب را پخطوط ج

هم  ی. خطمیرویاست و ما از آن پرش کرده و به خط بعد م «رجذابیغ»ندارد،  یاکلمه
پرش  زیآن ن یجذاب است و در کد باال از رو ریغ ستین Fromاش کلمه نیکه اول

 .میکنیم

. کندیکار م یبه خوب زیکه همه چ دیآیبه نظر م م،یداد رییبرنامه را تغ نکهیاز ا بعد
 نیا ای. اما آکندیبه مشکل برخورد نم words[0]که  شودیمحافظ مطمئن م یگزاره
عبارت  نیدر پس ذهن خود ا شهیهم یستیبا میکنیم یسینوبرنامه کهیاست؟ زمان یکاف

 «د؟یایب شیپ تواندیم یکلچه مش»: میرا داشته باش
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if

and

 

 

Aliasing 
 .شوندیآبجکت مشابه ارجاع داده م کیبه  ریچند متغ ایکه دو  یتیوضع

Delimiter 
مشخص کردن محل جدا شدن رشته مورد  یرشته که برا ایکاراکتر  کی

 .ردیگیاستفاده قرار م

Element 
 .شودیخوانده م زین تمی؛ آ(گرید یهر توال ای) ستیل کی یاز مقدارها یکی

Equivalent 
 برابر. یمقدارها داشتن

Index 
 است. ستیل کیعنصر در  کی یدهندهکه نشان حیمقدار صح کی

Identical 
برابر  یول ،از همسان بودن است یجزئ ،برابر بودن)آبجکت  واحد بودن  کی

 .(ستیبا همسان بودن ن یبودن مساو
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List 
 از مقدارها. یتوال کی

List Traversal 
 .ستیل کی یهااز المنت کیبه هر  یاسلسله یدسترس

Nested List 
 است. گرید ستیاز ل یعنصر که خودش یستیل

Object 
نوع  کیآبجکت شامل  کیبه آن ارجاع داده شود.  تواندیم یریکه متغ یزیچ
 .شودیمقدار م کیو 

Reference 
 و مقدارش. ریمتغ کی نیب ارتباط

 

 

www.py4e.com/code3/romeo.txt  

romeo.txt

split

 

 

 

http://www.py4e.com/code3/romeo.txt
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Enter file: romeo.txt 

['Arise', 'But', 'It', 'Juliet', 'Who', 'already', 

'and', 'breaks', 'east', 'envious', 'fair', 'grief', 

'is', 'kill', 'light', 'moon', 'pale', 'sick', 'soft', 

'sun', 'the', 'through', 'what', 'window', 

'with', 'yonder'] 

From

split

 

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008 

From

From

FromFrom:

 

python fromcount.py 

Enter a file name: mbox-short.txt 

stephen.marquard@uct.ac.za 

louis@media.berkeley.edu 

zqian@umich.edu 

 
[...some output removed...] 

 
ray@media.berkeley.edu 

cwen@iupui.edu 

cwen@iupui.edu 

cwen@iupui.edu 

There were 27 lines in the file with From as the first word 
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done

max()

min()

 

Enter a number: 6 

Enter a number: 2 

Enter a number: 9 

Enter a number: 3 

Enter a number: 5 

Enter a number: done 

Maximum: 9.0 

Minimum: 2.0 

 





 

 هایکشنرید

ما  ستْیل کیاست. در  - تریکُل یول - ستیل کیبه  هیشب یزیچ یکشنرید کی
 ،یکشنریدر د شوند؛یمشخص م حیکه با عدد صحداریم شاخص را  یهاگاهیجا

 باشند. توانندمی –… و حصحی عدد رشته، – یهر نوع بایها تقرشاخص

( مییگویم دیها کلها )که به آناز شاخص یادسته نیب یارا نقشه یکشنرید دیتوانیم
مقدار دارد. ارتباط  کیبه  یراه اینقشه  د،ی. هر کلدیریدر نظر بگ ریاز مقاد یاو دسته

 .مینامیم تمیآ یگاه ایمقدار -دیو مقدار را جفت کل یکل

را به کلمات  یسیکه کلمات انگل میاساخته یکشنرید کیعنوان مثال، ما  به
 از نوع رشته خواهند بود. ریو مقاد دهایکل نجای. در اکندیمتصل م ییایاسپان

خاطر که  نی. به اسازدمی – یتمیآ چهی بدون –را  دیجد یکشنرید کی dict تابع
dict  استفاده کرد. ریاز آن به عنوان اسم متغ دیشده است، نبا یتابع توکار کینام 

>>> eng2sp = dict() 

>>> print(eng2sp) 

{} 

کوالد،  یکشنریبه د هاتمیاضافه کردن آ یاست. برا یخال یکشنرید کی انگری، نما{ } آ
 .دیکه از قالب استفاده کن یستیبا
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>>> eng2sp['one'] = 'uno' 

' در خود دارد. اگر uno' به مقدار 'one' دیاز کل یاکه نقشه سازدیم تمیآ کیباال  خط
 جدا هم از نقطه دو با که –مقدار را -دیما جفت کل م،یرا مجددا چاپ کن یکشنریما د
 :دید مخواهی – اندشده

>>> print(eng2sp) 

{'one': 'uno'} 

هم استفاده شود. به عنوان مثال شما  یورود یبرا تواندیم ،یدر خروج نشیچ نیا
 د،یرا چاپ کن eng2sp. اما اگر دیبساز تمیبا سه آ دیجد یکشنرید کی دیتوانیم

 خورد. دیجا خواه احتماال

>>> eng2sp = {'one': 'uno', 'two': 'dos', 'three': 'tres'} 

>>> print(eng2sp) 

{'one': 'uno', 'three': 'tres', 'two': 'dos'} 

. در اصل اگر شما ستین میکه وارد برنامه کرد یبیمقدار مانند ترت-دیجفت کل بیترت
 یدر خروج یمتفاوت یجهیحتمال دارد که نتا د،یخود اجرا کن ستمیسروی مثال را  نیهم

 است. ینیبشیپ رقابلیغ یکشنرید کی یهاتمیآ بیترت قتی. در حقدیداشته باش

با  چگاهیه یشکنرید کی یهاچراکه المنت کند،ینم جادیرا ا یمساله، مشکل نیا
 یبرا دهای. در عوض شما از کلشوندیباشد مشخص نم حیکه عدد صح یشاخص کی
 .دیکنین مقدار مرتبط استفاده مکرد دایپ

>>> print(eng2sp['two']) 

'dos' 

' dos' و 'twoجفتِ ' نکهیا جهی' اشاره دارد در نتdosبه مقدار ' شهی' همtwo' دیکل
 .کندینم جادیرا ا یباشند، تفاوت یکشنرید یکجا
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 دیچاپ آن با خطا روبرو خواه یموجود نباشد، در تالش برا یشکنریدر د یدیکل اگر
 شد:

>>> print(eng2sp['four']) 

KeyError: 'four 

 :گرداندیمقدار را برم-دیاست و تعداد جفت کل یکاربرد زین هایکشنرید یبرا len تابع

>>> len(eng2sp) 

3 

 دیکل ایکه آ دیگویبه شما م in رد؛یگیهم مورد استفاده قرار م هایکشنریدر د in عملگر
را مرور  دهایکل inکه  دی)به خاطر داشته باش ریخ اید وجود دار یشکنریدر د یخاص

 (:کندیبه آن نم یتوجه inباشد،  یکشنرید کی یجزو مقدارها یاگر عبارت کند؛یم

>>> 'one' in eng2sp 

True 

>>> 'uno' in eng2sp 

False 

از  یستیبا ر،یخ ایوجود دارد  یکشنریدر د یمقدار خاص ایآ دینیکه بب دیخواهیم اگر
. در گرداندیبرم ستیل کیرا به عنوان  ریمتد، مقاد نی. ادیاستفاده کن valuesتد م
 :دیساخته شده بهره ببر ستیدر ل یمقدار خاص افتنی یبرا inاز  دیتوانیم نجایا

>>> vals = list(eng2sp.values()) 

>>> 'uno' in vals 

True 

 ی. براکندیاستفاده م هاستیو ل یکشنرید یبرا یمتفاوت یهاتمیاز الگور in عملگر
بزرگتر شود، زمان  ستی. هرچقدر لبردیبهره م یخط یجستجو تمیاز الگور هاستیل

زمان جستجو و طول  نیب یمیمستق یرابطه . به عبارتیخواهد شد تریجستجو طوالن
 ای hash tableبه نام  تمیالگور کیاز  تونیها، پایکشنرید یبرقرار است. برا ستیل
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بدون  inدارد: عملگر  یجالب توجه یژگیکه و کندیاستفاده م یسازهَش/درهمجدول 
جستجو صرف  یرا برا یکسانیزمان  بایتقر ،یکشنرید کی یهاتمیتوجه به تعداد آ

 دیتوانیم یول دهمینم حیموضوع در توابع هش را توض نیا ییچرا نجای. من در اکندیم
 :دیانآن بخو یکیرا از صفحه و شتریاطالعات ب

https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_table  

wordlist2 

words.txt

in 

 

که هر  یکه تعداد دفعات خواهندیاند و از شما مرشته را به شما داده کیکه  دیکن فرض
کتر در ا  کار وجود دارد: نیا یبراراه  نی. چنددیشده را حساب کن انیرشته نما نیکارا

I. کتر  د؛یبساز ریمتغ 26 دیتوانیم . سپس در رشته ریمتغ کیهر کارا
کتر  یکرده و برا شیمایپ مورد نظر اضافه  ریعدد به متغ کیهر کارا

 .رواری. احتماال با استفاده از شرط زنجدیکن

II. سپس هر کدام از کاراکترها  دیالمنت درست کن 26با  یستیل دیتوانیم
( ord یشدهی)با استفاده از تابع توکار دیده رییشماره تغ کیرا به 

شمارنده مورد  -به عنوان شاخص  -با استفاده از شماره  تیو در نها
 .دیده شیواحد افزا کینظر را 

III. کترها و  ش،یدهایکه کل دیبساز یکشنرید کی دیتوانیم کارا
کتر باشد. او ای دیمربوط به هر کل یشمارنده رش،یمقاد  یبار نیلکارا
کتر را م کیکه  . بعد دیکنیاضافه م یکشنریبه د تمیآ کی د،ینیبیکارا

https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_table
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کتر مورد نظر، مقدار آ  کیموجود را  تمیاز آن در مواجه مجدد با کارا
 .دیده شیزاواحد اف

 دنیروش رس یسازادهیپ یول دهندیبه سوال ما م یکسانیپاسخ  ها،نهیگز نیکدام از ا هر
 فاوت است.مت کیبه پاسخ در هر 

بهترند.  هیاز بق هایسازادهیپ یمحاسبه است؛ برخ کی یاجرا یبرا یراه ،یسازادهیپ
است که  نیا یکشنریبه روش سوم و با استفاده از د یسازادهیپ تیبه عنوان مثال، مز

 یبرنامه جا بلکه خودِ میندار شوندیکه در رشته ظاهر م یبه دانستن حروف یازیما ن
 یبرنامه به هر کدام از حروف برخورد کند، جا کهیزمان یعبارتا دارد. به هآن یبرا یخال
زحمت  نکهیبدون ا دهد؛یقرارشان م یکشنریها ساخته و در درون دآن یبرا یخال
 .میباش دهیها را از قبل کشآن نییتع

 خواهد بود: یشکل نیما احتماال ا کدِ

word = 'brontosaurus' 

d = dict() 

for c in word: 

    if c not in d: 

        d[c] = 1 

    else: 

        d[c] = d[c] + 1 

print(d) 

 یبه تعداد یبه صورت آمار ستوگرامیه م؛یهست ستوگرامیه کی یدر حال محاسبه ما
 تکرارها اشاره دارد. ایشمارنده 

 یرشکنیدر درون د c ری. در هر دور اگر متغکندیم شیمایدر رشته پ for یحلقه
قرار  1را  هیساخته و مقدار اول c دیبا کل دیجد تمیآ کینداشته باشد، ما  یوجود خارج

واحد  کی(را d[c]وجود داشته باشد، ما مقدارش ) یکشنریاز قبل در د c. اگر میدهیم
 .میدهیم شیافزا

 برنامه است: یخروج نیا
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{'a': 1, 'b': 1, 'o': 2, 'n': 1, 's': 2, 'r': 2, 'u': 2, 

't': 1} 

دوبار در رشته  oبار و حرف  کیهر کدام  bو  aکه حروف  دهدینشان م ستوگرامیه
 ظاهر شده است.

. ردیگیرا م فرضشیمقدارِ پ کیو  دیکل کیدارند که  getبا نام  یمتد ها،یکشنرید
را  دیمنطبق با آن کل ای رینظربهیمقدارِ نظ getموجود باشد،  یکشنریدر د دیاگر کل

 . به عنوان مثال:گرداندیرا برم فرضشیصورت مقدار پ نیا ریدر غ گرداند؛یبرم

>>> counts = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100} 

>>> print(counts.get('jan', 0)) 

100 
>>> print(counts.get('tim', 0)) 

0 

 تواندیم get. متد دیخود استفاده کن ستوگرامینوشته حلقه ه یبرا getاز  میتوانیم ما
 نی. به همدیکن تیریوجود ندارد را به صورت خودکار مد یکشنریدر د دیکه کل یموارد

 میکمتر خواه if یگزاره کیخواهد شد و  ییجوما صرفه یخاطر در خطوطِ برنامه
 داشت:

word = 'brontosaurus' 

d = dict() 

for c in word: 

    d[c] = d.get(c,0) + 1 

print(d) 

 جیرا اریبس تونیمتد در پا نی. اکندیشمارنده را ساده م یحلقه getاز متد  استفاده
 یکد ی. حاال الزم است که شما نمونهمیکنیاست و در ادامه کتاب بارها از آن استفاده م

کار  کی. هر دو دیکن سهیمقا getنوشته شده بود را با متد  inو عملگر  ifکه با گزاره 
 .دتریمختصرتر و مف یکی یول کنندیرا م
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 لیفا کیکه در  ستیشمردن تعداد کلمات هایکشنریدر استفاده از د جیاز موارد را یکی
شروع  تیساده از کلمات متن رومئو و ژول اریبس لیفا کیبا  دییایاست. ب آمد یمتن
 .میکن

ساده شده از متن را انتخاب کوتاه و  ینسخه کیها، ما اول از مثال یدسته یبرا
ها ها با تمام نشانهمتن یما رو. بعدا شودینم زین یگذارنقطه یهاکه شامل نشانه میکنیم

 کرد. میکار خواه

But soft what light through yonder window breaks 

It is the east and Juliet is the sun 

Arise fair sun and kill the envious moon 

Who is already sick and pale with grief 

را خوانده و سپس هر کدام را  لینوشت که خطوط فا میخواه یتونیبرنامه پا کی حاال
با  ،هر کلمه را هاستیل نیا نیاز کلمات بشکَند. سپس با حلقه زدن در ب یستیبه ل

 بشمارد. ،یکشنرید کیاستفاده از 

 خواندیخطوط را م ،یرونیب یداشت. حلقه میهخوا for یکه ما دو حلقه دید دیخواه
 نی. ادهدیانجام م اتیکلمات آن خطِ خاصْ چرخ زده و عمل نیدر ب یدرون یو حلقه

 کیو  یرونیب یحلقه کیتو در تو است. چرا تو در تو؟ چونکه  یهانمونه از حلقه کی
 .میدار یدرون یحلقه

تا  -دور کامل زده  کی یدرون یحلقه ،یرونیب یحلقه خاطر که در هر تکرارِ نیا به
بشکند و از دور خارج شود  یبه نحو ایرا تمام کند  یمورد بررس یهاتمیحلقه آ کهیزمان

 .میریگیکندتر در نظر م یرا حلقه یرونیب یو حلقه ترعیسر یرا حلقه یدرون یما حلقه -

تمام کلمات و خطوط  که دهدیرا م نانیاطم نیتو در تو به ما ا یدو حلقه بیترک
 شمرده خواهند شد. یورود لیفا
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fname = input('Enter the file name: ') 

try: 

    fhand = open(fname) 

except: 

    print('File cannot be opened:', fname) 

    exit() 

 
counts = dict() 

for line in fhand: 

    words = line.split() 

    for word in words: 

        if word not in counts: 

            counts[word] = 1 

        else: 

            counts[word] += 1 

 
print(counts) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/count1.py 

که  میشویمواجه م یخام یکلمه و تکرارها یسر کیبا  م،یکنیبرنامه را اجرا م کهیزمان
 : دیریبگ نجایرا از ا romeo.txt لیندارند. فا یخاص بیرتت چیه

http://www.py4e.com/code3/romeo.txt  

python count1.py 

Enter the file name: romeo.txt 

{'and': 3, 'envious': 1, 'already': 1, 'fair': 1, 

'is': 3, 'through': 1, 'pale': 1, 'yonder': 1, 

'what': 1, 'sun': 2, 'Who': 1, 'But': 1, 'moon': 1, 

'window': 1, 'sick': 1, 'east': 1, 'breaks': 1, 

'grief': 1, 'with': 1, 'light': 1, 'It': 1, 'Arise': 1, 

'kill': 1, 'the': 3, 'soft': 1, 'Juliet': 1} 

http://www.py4e.com/code3/romeo.txt
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وجود ندارد، کار  یبیترت کهیزمان ج،یکردن کلمات را دایپ یبرا یکشنرید کیدر  گشتن
 میاضافه کن یتونیپا یکدها یخاطر الزم است که ما مقدار نی. به همستین یراحت ادیز

 دلخواهمان برساند. یجهیتر به نتکه ما را راحت

 

 for یگزاره د،یکنیاده ماستف for یگزاره کیدر  یبه عنوان توال یکشنرید کیاز  اگر
ب  ریدرک بهتر موضوع به مثال ز یخواهد کرد. برا شیمایپ یکشنرید یدهایکل نیدر 
 :کندیچاپ م یکی یکیها را و مقدار مرتبط با آن دهایکل ریز یحلقه د؛یندازیب ینگاه

counts = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100} 

for key in counts: 

    print(key, counts[key]) 

 خواهد بود: نیبه ا هیشب یزیآن چ یخروج

jan 100 

chuck 1 

annie 42 

 .ستندین یخاص بیبه ترت دهایالزم است تکرار کنم که کل البته

 میداد حیتوض ترشیکه پ یمختلف یهاحلقه یسازادهیپ یالگو برا نیاز ا میتوانیم ما
با  را، یشکنرید کی یهاکه تمام مدخل میخواه. به عنوان مثال اگر ما بمیاستفاده کن

 :میاستفاده کن ریاز  کد ز میتوانیم م،یکن دایپ ،مقدار باالتر از ده

counts = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100} 

for key in counts: 

    if counts[key] > 10 : 

        print(key, counts[key]) 
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ب for یحلقه از عملگر  یستیما با جهیکرده، در نت شیمایپ یکشنرید یدهایلک نیدر 
 هیشب یزیچ ی. خروجمیاستفاده کن دیدست آوردن مقدار مرتبط با هر کلبه یشاخص برا

 خواهد بود: نیبه ا

jan 100 

annie 42 

 .دید میاز ده دارند را خواه شیب یکه مقدار ییهاتنها مدخل نجایا در

 یدهایاز کل یستیل ستیبد ن د،یالفبا چاپ کن بیا به ترتر دهایکه کل دیبخواه اگر
 یکشنریدر آبجکت د keys. متد دیریبگ keysرا با استفاده از متد  یکشنریموجود در د

در  شیمایبا پ تیو در نها دیبده یبیتازه متولد شده، ترت ستیموجود است. سپس به ل
 :دیکنمقدار را چاپ -دیجفت کل ست،یل

counts = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100} 

lst = list(counts.keys()) 

print(lst) 

lst.sort() 

for key in lst: 

    print(key, counts[key]) 

 خواهد بود: نیبه ا هیشب یخروج

['jan', 'chuck', 'annie'] 

annie 42 

chuck 1 

jan 100 

 قی. سپس از طرمیرا ساخت دهایکلنامرتب از  یستیما ل keysبا استفاده از متد  ابتدا
 .میمقدار را چاپ کرد-دیمرتب کل ستیما ل forحلقه  کی
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را  لیکه امکانش بود فا یی. تا جامیاستفاده کرد romeo.txtمثال باال ما از متن  در
 از یادیشامل مقدار ز ی. متن اصلمیرا حذف نمود یگذارو همه عالئم نشانه میساده کرد

 :شدیعالئم م نیا

But, soft! what light through yonder window breaks? 

It is the east, and Juliet is the sun. 

Arise, fair sun, and kill the envious moon, 

Who is already sick and pale with grief, 

ه و سپس بر اساس گشت یخال یهابه دنبال فاصله splitاز تابع  تونیکه پا ییآنجا از
دو مدخل  softو  !soft یپس کلمه کند،یم دایها را پها آنکلمه نیب یخال یفضاها

 به خود اختصاص خواهند داد. یکشنریمجزا در د

 کسانی یهاکه  حروف اولِ هر جمله، حروف بزرگ هستند، کلمه ییجااز آن نیهمچن
مجزا  یوت است به عنوان دو کلمهمتفا یو کوچک یها در بزرگاز حروف آن یکیکه تنها 

کلمهشوندیشناخته م  ما خواهند داشت. یشکنریدو مدخل در د whoو  Who ی. مثال 

و  punctuationو  lowرشته  یهر دو مشکل را با استفاده از متدها میتوانیم ما
translate میحل کن . 

line.translate(str.maketrans(fromstr, tostr, deletestr)) 

خط  نیا م؛یپردازیپرانتز م نیتریدر درون ری. به سه متغمیدار ریمثال باال ما چند متغ رد
کتر  fromstrکاراکتر  کند؟یها چه کار مکد با آن  تیکه در همان موقع tostrرا با کارا

. کندیهست را حذف م deletestrکه در  ییو تمام کاراکترها کندیهست، جابجا م
 ی این پارامترها اجباری نیستند.همه translateدر ضمن در متد 

تمام عالئم  deletecharsبا استفاده از پارامتر  یول میرا مشخص نکرد table ما
از عالئم که به عنوان  یستیکه ل میخواست تونیاز پا ی. حتمیرا حذف کرد یگذارنشانه

punctuation را به ما ارائه دهد: شناسدیم 
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>>> import string 

>>> string.punctuation 

'!"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~' 

 متفاوت بودند. شدند،یاستفاده م 2 تونیدر پا translateکه توسط  یپارامترها

 :میرا به برنامه داد ریز راتییتغ حاال

import string 

 
fname = input('Enter the file name: ') 

try: 

    fhand = open(fname) 

except: 

    print('File cannot be opened:', fname) 

    exit() 

 
counts = dict() 

for line in fhand: 

    line = line.rstrip() 

    line = line.translate(line.maketrans('', '', 

string.punctuation)) 

    line = line.lower() 

    words = line.split() 

    for word in words: 

        if word not in counts: 

            counts[word] = 1 

        else: 

            counts[word] += 1 

 
print(counts) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/count2.py 
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موضوع  نیدرک ا «یتونیفکر کردن به روش پا» ای «تونیهنر پا» یریادگیاز  یبخش
داده  زِ یانجام آنال یشده برا یتوکار یهاتیقابل یلب موارد دارادر اغ تونیاست که پا

دانستن  یبرا یو اسناد کاف دید دیاز کدها را خواه یکاف یهااست. به مرور شما مثال
 خواند. دیخواه دیها بهره ببراز آن دیتوانیاند و شما منوشته گرانیکه د ییکدها

 ماست: ینامهبر ینمونه خالصه شدن از خروج کی ریز یخروج

Enter the file name: romeo-full.txt 

{'swearst': 1, 'all': 6, 'afeard': 1, 'leave': 2, 'these': 

2, 

'kinsmen': 2, 'what': 11, 'thinkst': 1, 'love': 24, 'cloak': 

1, 

a': 24, 'orchard': 2, 'light': 5, 'lovers': 2, 'romeo': 40, 

'maiden': 1, 'whiteupturned': 1, 'juliet': 32, 'gentleman': 

1, 

'it': 22, 'leans': 1, 'canst': 1, 'having': 1, ...} 

آن وجود دارد  نیدار در بکه هنوز که هنوز است موارد مشکل مینیبیم ینگاه به خروج با
ار بهتر ک نیا ی. برامیها گشته و نابودشان کنبه دنبال آن تونیبا استفاده از پا میتوانیو م

باز به سراغ  میگرفت ادیها را آن کهی. زمانمیریبگ ادی tupleها/است که در خصوص تاپل
 .مییآیم رنامهب نیا

 

با استفاده از چاپ کردن و  ییزدااشکال د،یکنیبزرگتر کار م یهاکه با داده نطوریهم
 ییزدااشکال یبرا ادشنهیشما چند پ یبرا نجای. در اشودیتر مسخت ،یدست یبررس
 :میبزرگ دار یهاداده

 

. به عنوان مثال اگر دیها را کوچکتر کنامکانش وجود دارد، مجموعه داده اگر
که  یکوچکتر یهامثال ایبا ده خط اول  خواند،یرا م یمتن لیفا کیبرنامه 
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راه  ای د؛یکن شیاریرا و لیکه خود فا دیتوانی. مدیشروع کن دیآیبه چشمتان م
 خط اول را بخواند. nکه تنها  دیده رییتغ یاست که برنامه را به صورت نیبهتر ا

 یمقدار نیرا به کوچکتر n دیتوانیم شود،یبرنامه با مشکل مواجه م اگر
 دیبده شیآن را افزا ی. سپس به مرور اندازهدیبشکن دهدیکه خطا را نشان م
 .دیکل را حل کنو مش افتهیتا باالخره خطا را 

 

از داده دست و پنجه نرم  یابا خالصه دیکن یچاپ کردن کل داده، سع یجا به
تعداد کل  ای یکشنرید کیموجود در  یهاتمیتعداد آ :. به عنوان مثالدیکن

 .ستیل کی یعددها

« عِ نو»مقدار،  کیاست که  نیا« اجرا نیدر ح یخطاها» یعمده لیدل کی
مقدار  کیمدل خطاها، چاپ کردن نوع  نیا ییزدااشکال یندارد. برا یدرست

رشته  کیبر  حیعدد صح کی میتقس یتالش برا به عنوان مثال:است.  یکاف
 نیباشد، رشته است و هم حیعدد صح نکهیا یبه جا هیعلمقسوم ر؛یدر مثال ز

 :کندیم جادیمشکل ا له،مسا

>>> Divisor = input('Enter divisor: ') 

Enter divisor: 3 

>>> 15 / Divisor 

Traceback (most recent call last): 

  File "<stdin>", line 1, in <module> 

TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 

'str' 

>>> type(Divisor) 

<class 'str'> 

>>> 
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 یکند. برا یکه خطاها را به صورت خودکار بررس دیسیبنو یکد دیتوانیم یگاه
گه شما مقدار م  یبررس دیتوانیم د،یکنیعددها را محاسبه م نیانگینمونه ا

و  ستیالمنتِ موجود در ل نیکه مقدار محاسبه شده بزرگتر از بزرگتر دیکن
و  شودینده مخوا «تسالم یِبررس»کار  نینباشد. ا شاننیکوچکتر از کوچکتر

 .کندیو کشف م یکه کامال پرت هستند را بررس یجینتا

 کسانیاز  نانیاطم یمختلف برا یدو محاسبه جهینت یبررس گر،ید ینمونه
 .شودیم دهیپاسخ نام« انسجامِ یبررس»کار  نیها است. ابودن پاسخ

 

 .دیتر کنخطا را راحت کی یمشاهده ،ییزدااشکال یِشکل دادن به خروج با

 دیدهیساخت چارچوب برنامه اختصاص م یبرا کهیزمان د،یخاطر داشته باش به
شود، پس  دیبگذار ییزدااشکال یقرار است برا کهیباعث کم شدن زمان تواندیم

 .دیببند یرا قو ونیفونداس

 

Dictionary 
 ها.مرتبط با آن ریبه مقاد دیکل یسر کیاز  یراه ینقشه

Hashtable 
 استفاده شده است. تونیپا یهایکشنرید یسازادهیپ یکه برا یتمیالگور

Hash Function 
استفاده  دیکل کیمکان  یمحاسبه یجدول هش برا کیکه توسط  یتابع
 .شودیم
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Histogram 
 ها.از شمارنده یادسته

Implementation 
 محاسبه. کیانجام  یبرا یراه

Item 
 مقدار.-دیجفت کل یبرا یگرید نام

Key 
مقدار ظاهر -دیبه عنوان بخش اول  جفت  کل یکشنرید کیآبجکت که در  کی
 .شودیم

Key-Value Pair 
 مقدار. کیبه  دیکل کی راه   یاز نقشه یشینما

Lookup 
 دایآن را پ ریبه نظ ریرا گرفته و مقدار نظ دیکل کیکه  یکشنریدر د یاتیعمل
 .کندیم

Nested Loops 
نوع  نیقرار دارد، به ا گرید یحلقه کی« داخل»چند حلقه در  ای کی کهیزمان
 یحلقه ،یرونیب یدور حلقه کیهر . در مییگویتو در تو م یهاها، حلقهحلقه
مرتبه  کیانجام دهد تا از حلقه خارج شود را  دیکه با یاکل پروسه یدرون

 .دهدیانجام م

Value 
مقدار ظاهر -دیبه عنوان بخش دوم  جفت  کل یشکنرید کیآبجکت که در  کی
آن در خصوص  شتریاست که پ« مقدار»از  یاژهیمورد، نوع و نی. اشودیم

 .میکردیصحبت م
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From

 

 

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008 

 

python dow.py 

Enter a file name: mbox-short.txt 

{'Fri': 20, 'Thu': 6, 'Sat': 1} 

 

Enter file name: mbox-short.txt 

{'gopal.ramasammycook@gmail.com': 1, 

'louis@media.berkeley.edu': 3, 

'cwen@iupui.edu': 5, 'antranig@caret.cam.ac.uk': 1, 

'rjlowe@iupui.edu': 2, 'gsilver@umich.edu': 3, 

'david.horwitz@uct.ac.za': 4, 'wagnermr@iupui.edu': 1, 

'zqian@umich.edu': 4, 'stephen.marquard@uct.ac.za': 2, 

'ray@media.berkeley.edu': 1} 
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Enter a file name: mbox-short.txt 

cwen@iupui.edu 5 

Enter a file name: mbox.txt 

zqian@umich.edu 195 

 

python schoolcount.py 

Enter a file name: mbox-short.txt 

{'media.berkeley.edu': 4, 'uct.ac.za': 6, 'umich.edu': 7, 

'gmail.com': 1, 'caret.cam.ac.uk': 1, 'iupui.edu': 8} 

 



 

 اهتاپل

 

اند، اپل ثبت شدهت کیکه در  یریاست. مقاد ریاز مقاد یتوال کی ست،یمانند لبه تاپل،
. تفاوت شودیمشخص م حیتوسط اعداد صح گاهشانیباشد و جا توانندیم یاز هر نوع

 بودنشان است. ریرناپذییتغ ست،یها با لمهم آن

 اند:است که با کاما از هم جدا شده ریاز مقاد یستیتاپل، ل کی

>>> t = 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' 

 صیکار به تشخ نیا یول ست،ین یدر پرانتز ضرور ستیل نیقرار دادن ا نکهیوجود ا با
 :دیپس بهتر است که آن را در داخل پرانتز قرار ده کند،یتاپل کمک م عِیسر

>>> t = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e') 

 :دیآخر را اضافه کن یکه کاما یستیالمنت، با کیتاپل با  کیساخت  یبرا

>>> t1 = ('a',) 

>>> type(t1) 

<type 'tuple'> 
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'( aکه )' کندیفکر م تونیبدون کاما، پا شود؟یچه م میباال کاما نگذار یاگر در گزاره اما
رشته  کی یبه معنا تونیپا یبرا تیرشته در پرانتز است که در نها کیعبارت با  کی

 خواهد بود.

>>> t2 = ('a') 

>>> type(t2) 

<type 'str'> 

 نیاست. اگر از ا tuple یشده یتابع توکار ساخت تاپل، استفاده از یبرا گرید راه
 داشت: دیخواه یتاپل خال کی تیدر نها د،یاستفاده کن یومنتیآرگ چیتابع بدون ه

>>> t = tuple() 

>>> print(t) 

() 

 tuple یفراخوان یجهیتاپل( باشد، نت ای ستی)مانند رشته، ل یتوال کی ومنت،یآرگ اگر
 خواهد بود: یالاز آن تو ییهاتاپل با المنت کی

>>> t = tuple('lupins') 

>>> print(t) 

('l', 'u', 'p', 'i', 'n', 's') 

از قرار دادن آن به  یستیاست، با تونیپا یبرا ینامِ با معن کی tupleخاطر که  نیا به
 .دیکن یخوددار ریعنوان نام متغ

 انیرا نماالمنت  کی. عملگر قالب، کنندیها هم کار متاپلروی عملگرها  اغلب
 :کندیم

>>> t = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e') 

>>> print(t[0]) 

'a' 

 :کندیها را انتخاب ماز المنت یازدن، بازهعملگر قاچ و
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>>> print(t[1:3]) 

('b', 'c') 

 شد: دیخطا روبرو خواه غامیپ کیبا  د،یها کناز المنت یکی رییدر تغ یاگر شما سع اما

>>> t[0] = 'A' 

TypeError: object doesn't support item assignment 

 یکیآن تاپل را با  دیتوانیم یول د،یده رییتاپل را تغ کی یهاالمنت دیتوانینم شما
 :دیعوض کن گرید

>>> t = ('A',) + t[1:] 

>>> print(t) 

('A', 'b', 'c', 'd', 'e') 

 

مورد  تواندیتاپل هم م یکاربرد دارد، برا هایتوال هیبق یهمانگونه که برا سهیمقا عملگر
. اگر کندیشروع م یالمنت از هر توال نیرا با اول سهیمقا تون،ی. پاردیاستفاده قرار بگ

 یهاالمنت کهیکار تا زمان نیو ا رودیم یبودند به سراغ المنت بعد یها مساوآن
تفاوت،  کیبه  دنیرس به محض یکند، ادامه خواهد داشت. ول دایرا پ یمتفاوت
 در نظر گرفته نخواهند شد: گریبعد از آن، هرچقدر هم که بزرگ باشند، د یهاالمنت

>>> (0, 1, 2) < (0, 3, 4) 
True 

>>> (0, 1, 2000000) < (0, 3, 4) 
True 

 دهدیرا انجام م بیالمنت ترت نیو اساسا با اول کندیروش کار م نیبه هم زین sort تابع
آخر انجام خواهد  یرا با المنت دوم و ال بیمواجه شد، ترت یبا مقدار برابر کهیزمان یول

 داد.
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 Decorateمخفف  DSUاست.  DSU تمیگرفته شده از الگور تیعار تیقابل نیا

Sort Undecorate .است 

Decorate 
مرتب  یبرا دیچند کل ای کیهاست. از تاپل یستیکه ساخته شده از ل یتوال کی

 مقدم هستند، یتوال نیا یهاکدام از المنتشدن، بر هر 

Sort 
اند، ها اعمال شده و مرتب شدهآنروی  sort یها که تابع دروناز تاپل یستیل
 و

Undecorate 
 .یتوال نیا یمرتب شده یهاالمنت استخراج

و  دیاز کلمات دار یستیکه شما ل دیبزنم؛ فرض کن یمثال دیاست. بگذار کنندهجیگ یکم
 :دیتر مرتب کنکه آن را از بزرگتر به کوچک دیخواهیم

txt = 'but soft what light in yonder window breaks' 

words = txt.split() 

t = list() 

for word in words: 

    t.append((len(word), word)) 

 
t.sort(reverse=True) 

 
res = list() 

for length, word in t: 

    res.append(word) 

 
print(res) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/soft.py 
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. هر تاپل دو جزء دارد. جزء اول، طول کلمه سازدیها ماز تاپل ستیل کیاول،  یحلقه
 شده لیما تشک تاپلِ یکه جزء دوم تاپل است. به عبارت یاکدام کلمه؟ کلمه یاست. ول

در  دیکل کیاست. شما  DSUاز  Dخش ب نیکلمه. ا ( خود2ِ( طول کلمه و 1 :از است
 مقدم است. دِیکل نیبا استفاده از ا ستیو هدفتان مرتب کردن ل دیتاپل دار یابتدا

المنت که همان طول کلمه باشد را  نیها، ابتدا اولتاپل نیا سهیدر مقا sort متد
که دوم،  یهاالمنت سهیبود، به سراغ مقا یو اگر طول دو کلمه مساو کندیم سهیمقا

به  reverse=True یعنیآن  ومنتیدر آرگ یدیکل ی. کلمهرودیهمان کلمه باشد، م
sort نی( را داشته باشد. انیی)از باال به پا ینزول لتحا سهیمقا یستیکه با دیگویم 

 .دیآیبه حساب م DSUاز  Sبخش 

ل که طو یبیاز کلمات، به ترت یستیکرده و ل شیمایها پتاپل ستیدوم در ل یحلقه
 softو  what یچهار حرف یبا دو کلمه نجای. در اسازدیبه کم باشد، م ادیها از زآن

به سراغ  sortتابع  -طول کلمه  -بودن المنت اول  کسانی. با توجه به میطرف هست
ما از بزرگ  ستیل نکهیبزرگتر است و با توجه به ا sاز  w. رودیالمنت دوم م سهیمقا

 یهااز المنت ستیل کی. ساخت دیآیم softقبل از  what جهیبه کوچک است، در نت
 است. DSUاز  Uمرتب شده هم بخش 

 خواهد بود: نیبه ا هیبرنامه شب یخروج

['yonder', 'window', 'breaks', 'light', 'what', 

'soft', 'but', 'in'] 

ه وزن ب یکار تونیچرا که پا ختیدرست کرد به هم ر تونیکه پا یستیشعر ما در ل وزن
 شتریشان از بها را بر اساس طولکه کلمه خواهدیشعر ندارد، تنها بنا به درخواست ما م

 به کمتر مرتب کند.
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تاپل در سمت چپ  کیداشتن  تیقابل تونیمرتبط به متن در زبان پا هایژگیاز و یکی
گمارش  یرهگزا کیتا با  دهدیکار به شما اجازه م نیگمارش است. ا یگزاره کیو 

 .میده رییرا در آن واحد تغ ریچند متغ

(. دیآیبه حساب م یتوال کی)که خود  میبا دو المنت دار ستیل کیمثال ما  نیا در
 یرهامتغی به را –قرار دارند  m رمتغی دل در که –المنت  نیو دوم نیدر خط دوم، اول

x  وy  میدهیتک گزاره اختصاص م کیدر. 

>>> m = [ 'have', 'fun' ] 

>>> x, y = m 

>>> x 

'have' 

>>> y 

'fun' 

>>> 

 :کندیم ریو تفس خواندیم نگونهیکد باال را ا تونیپا

>>> m = [ 'have', 'fun' ] 

>>> x = m[0] 

>>> y = m[1] 

>>> x 

'have' 

>>> y 

'fun' 

>>> 

ها را پرانتز م،یدهیگمارش قرار م یتاپل را در سمت چپ گزاره کیما  یوقت یعبارت به
 نکهیبدون ا م،یها را اضافه کنمتن، آن شترِیوضوح ب یبرا میتوانیم یول میاندازیاز قلم م

 :دیایب شیبرنامه پ یبرا یمشکل
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>>> m = [ 'have', 'fun' ] 

>>> (x, y) = m 

>>> x 

'have' 

>>> y 

'fun' 

>>> 

دو  دهدیا اجازه ماست که به م نیها اگمارشِ تاپل یهوشمندانه از گزاره یاستفاده کی
 :میواحد با هم جابجا کن یگزاره کیرا در  ریمتغ

>>> a, b = b, a 

و سمت راست  رهایتاپل از متغ کیسمت چپ  یگزاره تاپل هستند ول نیدو طرف ا هر
ها است. هر مقدار در سمت راست به مقدار مرتبط در سمت چپ تاپل از عبارت کی

گمارش صورت  نکهیا در سمت راست قبل از اه. تمام عبارتشودیاختصاص داده م
مشخص  تونیها توسط پامقدار آن مارشقبل از گ ی)به عبارت شوندیم یابیارزش ردیپذ
 (.آوردیدر کار برنامه به وجود نم ینوع گمارش خلل نیو ا شودیم

 کسانیکه  یستیدر سمت چپ و تعداد مقدارها در سمت راست با رهایمتغ تعداد
 باشد:

>>> a, b = 1, 2, 3 

ValueError: too many values to unpack 

تاپل( باشد. به عنوان  ای ستی)رشته، ل یاز توال یهر نوع تواندیراست م سمت
را  ریکد ز دیتوانیدامنه، م و نام یبه نام کاربر لیمیآدرس ا کیبخش کردن  یمثال برا

 :دیسیبنو

>>> addr = 'monty@python.org' 

>>> uname, domain = addr.split('@') 
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با دو المنت خواهد بود؛ المنت اول به  ستیل کی splitبازگردانده شده توسط  مقدار
uname  و المنت دوم بهdomain خواهد کرد. دایاختصاص پ 

>>> print(uname) 

monty 

>>> print(domain) 

python.org 

 

 

 نی. در اگرداندیها را برماز تاپل یستیرند که لدا itemsبه نام  یمتد کی هایشکنرید
 مقدار خواهد بود:-دیجفتِ کل کیهر تاپل  ست،یل

>>> d = {'a':10, 'b':1, 'c':22} 

>>> t = list(d.items()) 

>>> print(t) 

[('b', 1), ('a', 10), ('c', 22)] 

 نخواهند داشت. یخاص بیترت هاتمیآ رود،یانتظار م یکشنرید کیهمانگونه که از  و

 سهیها قابل مقااست و تاپل ستیل کیها خود تاپل ستیکه ل ییاز آنجا هرچند،
از  یستیبه ل یکشنرید کی لی. تبدمیها را نظم بدهتاپل ستیل نیا میتوانیهستند، م

 شیدهایرا با توجه به کل یکشنرید اتیکه محتو دهدیامکان را م نیها به ما اتاپل
 .میمرتب کن

>>> d = {'a':10, 'b':1, 'c':22} 

>>> t = list(d.items()) 

>>> t 

[('b', 1), ('a', 10), ('c', 22)] 

>>> t.sort() 

>>> t 

[('a', 10), ('b', 1), ('c', 22)] 
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 حروف الفبا مرتب شده است. بیبه ترت دیجد ستیل

 

 نیدر ب شیمایپ یبرا ییبایز یالگو میانتویم forو گمارش و حلقه  items بیترک با
 :میسیتک حلقه بنو کیدر  یکشنرید کی یو مقدارها دهایکل

for key, val in list(d.items()): 

    print(val, key) 

ها را از تاپل یستیل itemsدارد، چرا که  valو  keyتکرار  ریحلقه دو متغ نیا
تکرار با توجه  ری. متغشوندیو مقدار م دیزء کلدو ج یها خود داراتاپل نی.  اگرداندیبرم

را  keyشود. ما  لیاز دو قسمت تشک تواندیما، م ستیل یهابودن المنت ییبه دوتا
بخش  یرا برا valهستند و  یکشنرید یدهایکه همان کل هاالمنت نیبخش اول ا یبرا

تکرار در  یهاریهستند به عنوان متغ دیآن کل یها که همان مقدارهاالمنت نیدوم ا
جفت  یگمارش تاپل است که به صورت متوال کی key, val. میقرار داد for یگزاره

 برسد(. ستیل ی)تا به انتها کندیم یمقدار را وارس-دیکل

 ریمتغ-دیاز جفت کل شیپ valueو  key یهر تکرار در طول حلقه هر دو یبرا
 در هم(.) ندیآیم یشکنریدر د یبعد

 خواهد بود: نیبه ا هیبش یزیحلقه چ یخروج

10 a 

22 c 

1 b 

 ندارد. یخاص بیترت چیه ی. به عبارتاست همدرکه  دینیبیم

را  یکشنرید کی اتیمحتو میتوانیم م،یکن بیرا با هم ترک کیدو تکن نیما ا اگر
 .میچاپ کن شیمقدارها بیبر اساس ترت
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تاپل شامل )مقدار، که هر  میسازیها ماز تاپل یستیکار، ابتدا ل نیانجام ا یبرا
اما ما قرار است که  دهد،یمقدار( را م د،یاز )کل یستیبه ما ل items( شود. متد دیکل
را  دیکل-مقدار یهااز تاپل یستیل کهی. زمانمیکن میتنظ« مقدار»را بر اساس  بیترت

 خواهد بود. یترشان کار سادهو چاپ هاآندادن به  بیترت م،یساخت

>>> d = {'a':10, 'b':1, 'c':22} 

>>> l = list() 

>>> for key, val in d.items() : 

...     l.append( (val, key) ) 

... 
>>> l 

[(10, 'a'), (22, 'c'), (1, 'b')] 

>>> l.sort(reverse=True) 

>>> l 

[(22, 'c'), (10, 'a'), (1, 'b')] 

>>> 

، جزء «مقدار»داشت که  میاهها خواز تاپل یستیل م،یجلو برو یمراحل را به درست اگر
بر اساس  یکشنرید اتیمحتو ست،یدادن به ل بیبا ترت تیها خواهد بود. در نهااول آن
 منظم خواهند شد. شانیمقدارها

 
 ک،یتکن نیبا استفاده از ا میتوانیم م،یبرگرد تیو متن رومئو و ژول یمثال قبل به

 :میچاپ کن ریزدر متن را به صورت  جیرا یده کلمه
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import string 

fhand = open('romeo-full.txt') 

counts = dict() 

for line in fhand: 

    line = line.translate(str.maketrans('', '', 

string.punctuation)) 

    line = line.lower() 

    words = line.split() 

    for word in words: 

        if word not in counts: 

            counts[word] = 1 

        else: 

            counts[word] += 1 

 
# Sort the dictionary by value 

lst = list() 

for key, val in list(counts.items()): 

    lst.append((val, key)) 

 
lst.sort(reverse=True) 

 
for key, val in lst[:10]: 

    print(key, val) 

# Code: http://www.py4e.com/code3/count3.py 

در آن  شانیو تکرارها هاکلمه یو به محاسبه خواندیرا م لیفا ،اول برنامه بخشِ
ها )مقدار، از تاپل یستیها، در بخش دوم لآن بیچاپ بدون ترت یاما به جا پردازد؛یم
 .کندیمرتب م نیی به پااز باال بیرا به ترت ستیل نیو سپس ا سازدی( مدیکل

از آن  سهیمقا یکار قرار دارد، برا یها، مقدار در ابتداتاپل نیکه در ا ییجاآن از
 یبرا تونیتاپل با مقدار برابر وجود داشته باشد، پا کیاز  شی. اگر بمیکنیاستفاده م

که  ییاهتاپل جهی. در نترودی( مدیکل یعنیها به سراغ المنت دوم )دادن به آن بیترت
 خواهند شد. دهیالفبا چ بیبه ترت د،دارن یکسانیمقدار 
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گمارش را اجرا کرده و ده  یگزاره نیکه چند میسینویم for یحلقه کیانتها ما  در
 ردیپذیصورت م یاصل ستیاز ل یکار توسط قاچ نی. اکندرا چاپ  جیرا یکلمه

(lst[:10].) 

 د بود:خواه نیبه ا هیشب یزیچ تیما در نها یخروج

61 i 

42 and 

40 romeo 

34 to 

34 the 

32 thou 

32 juliet 

30 that 

29 my 

24 thee 

 تونیدر پا ینوزده خط یبرنامه کی یِبه راحت دهیچیپ یهاداده زیو آنال لیکه تحل دیدید
مناسب و  یسینوزبان برنامه کیکاوش اطالعات،  یبرا تونیپا لیدل نیبود؛ به هم

 است. یاانتخاب معقوالنه

 

 رقابلیغ یهاگفت که داده توانیطور ساده م)به hashableها تاپل نکهیتوجه به ا با
 یستیبا میبساز یشکنریاستفاده در د یبرا یبیترک دیکل کی می( هستند اگر بخواهرییتغ

 .میاستفاده کن دیتاپل به عنوان کل کیکه از 

شد  میمرکب روبرو خواه دیکل کیبا  میتلفن بساز یدفتر راهنما کی میخواهب اگر
که ما  دی. فرض کنکندیباز م ریتلفن آن مس یو نام شخص به شماره لیکه از فام

گمارش  یگزاره میتوانی. ما ممیارا مشخص کرده numberو  firstو  last یرهایمتغ
 :میسیصورت بنو نیرا به ا یکشنرید کی

directory[last,first] = number 
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 forحلقه  کیاز گمارش تاپل در  میتوانیتاپل است. ما م کیموجود در براکت  عبارت
 :میاستفاده کن زین یکشنرید نیدر ا شیمایپ یبرا

for last, first in directory: 

    print(first, last, directory[last,first]) 

کرده و هر  شیمایپ -که تاپل هستند  - directoryموجود در  یدهایکل نیدر ب حلقه
آن را  ریبه نظ ریشماره تلفن نظ تیاختصاص داده و در نها firstو  lastالمنت را به 

 .کندیچاپ م

 

 نیا یهاتمام مثال بایتقر یول م،یها تمرکز کرداز تاپل ییهاستیلروی بخش  نیدر ا ما
 زین هاستیاز ل ییهاها و تاپلاز تاپل ییهاتاپل ها،ستیاز ل ییهاستیل یفصل برا

و  میبهتر است که کار را ساده کن یاحتمال یهابیشمردن ترک یبه جا اما صادق است.
 .هایاز توال ییهایتوال مییبگو

 توانندیها( مو تاپل هاستیها، ل)رشته هایاز مواقع، نوع متفاوت توال یاریبس در
 م؟یاستفاده انتخاب کن یچگونه، کدام را برا ی. ولرندیهم مورد استفاده قرار بگ یدر جا

هستند به  هایتوال یهیها محدودتر از بق. رشتهمیرویشروع به سراغ رشته م یبرا
گر رندیرناپذییها تغرشته نیکه کاراکترها باشند. همچن یستیها باخاطر که المنت نیا . ا
بهتر  دی( شادیجد یرشته کی)و نه ساخت  دیرشته دار کی یدر کاراکترها رییبه تغ ازین

کترها برو ستیل کیباشد که به سراغ   .دیاز کارا

هم  یخاص طیشرا ی. ولرندییها قابل تغها هستند، چراکه آناز تاپل ترجیرا هاستیل
 :دیها استفاده کناز تاپل دیبخواه دیوجود دارد که شا

I. یکه از گزاره یجاها مثل وقت یدر برخ return م،یکنیاستفاده م 
 ستیکه ل دیموارد شا هیاست. در بق ستیتر از لتاپل ساده کیساخت 
 .دیده حیرا ترج
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II. د،یاستفاده کن یکشنرید دیکل کیبه عنوان  یتوال کیاز  دیاگر بخواه 
رشته استفاده  ایتاپل  کیمثل  رییتغ رقابلینوع غ کیاز  یستیبا
 .دیکن

III.  تابع  کیبه  ومنتیآرگ کیبه عنوان  یتوال کیاگر در حال فرستادن
 رمنتظرهیغ یو رفتارها نگیزیها با توجه به االاستفاده از تاپل د،یهست

 مرتبط با آن بهتر خواهد بود.

در  reverse ای sortمثل  ییهستند، متدها رییتغ رقابلیها غخاطر که تاپل نیا به
 تونیپا با این حالرا دارند.  هاستیل رییتغ تیمتدها قابل نیادسترس شما نخواهند بود. 

هر  تواندیرا در درون خود دارد که م reversedو  sortedشده مثل  یتوابع توکار
 یول کسانیها با المنت دیجد یتوال کیکرده و  افتیررا به عنوان پارامتر د یایتوال
 کند. دیمتفاوت تول بیترت

 

 dataساختار داده ) ایها عموما به عنوان ساختمان و تاپل هایکشنرید ها،ستیل

structureداده مرکب مانند  یفصل ما ساختارها نیدر ا شوند؛ی( شناخته م
به عنوان  هاستیو ل دیها به عنوان کلکه شامل تاپل ییهایکشنریها و دتاپل یهاستیل

 یمستعد خطا یو کارا هستند ول دیب، مفمرک داده ی. ساختارهامیدیرا د شوندیمقدار م
که  یاشتباه بیترک ایخطاها به خاطر استفاده از نوع، اندازه  نی. اباشندیم زین یظاهر

 .افتدیساختار داده دارد اتفاق م

و من به شما  د،یهست حیعدد صح کیبا  ستیل کیعنوان مثال اگر شما منتظر  به
 دهم، برنامه کار نخواهد کرد. لی( تحوستیل کی)و نه در دلِ  یخال حیعدد صح کی

 باگِ  کیروی خصوص اگر به د،یبرنامه هست کی ییزدادر حال اشکال کهیزمان
 :دیچهار مورد را مد نظر داشته باش نیا د،یکنیسرسخت کار م
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که کد همان  دینی. ببدیخودتان بلند بخوان یو آن را برا دیکن شیخود را آزما کد
 .ریخ ای زندیشماست را مکه منظور  یحرف

 

کد را اجرا  ،راتییسپس با توجه به آن تغ ،و دیرا به کد خود بده یکوچک راتییتغ
 یرا در جا یکه عبارت درست دیریبگ ادی. اگر دیکن یکرده و رفتار برنامه را وارس

الزم است زمان  یحال گاه نی. با اشودیم انیمشکل نما د،یده شیدرست نما
 .دیکردن مشکل کن دایپ یچارچوب، برا کیصرف ساخت 

 

 یچه اطالعات ؟ییاجرا؟ معنا نیدر ح نتکس؟یاست؟ س یی. چه خطادیفکر کن یکم
ممکن است باعث  ییچه نوع خطا شود؟یبرنامه استخراج م یخروج ایخطا  امیاز پ

به و بعد از آن برنامه  دیداد رییکه تغ یزیچ نیمشکل شود؟ آخر نیبه وجود آمدن ا
 بود؟ یزیمشکل برخورد کرد چه چ

 

تا برنامه به حالت  دیکن ینینشرا بازگردانده و عقب ریاخ راتییالزم است که تغ یگاه
برنامه  دیبتوان دیجد یژگیو با دوباره ساختن و نگونهیا دیقبلش بازگردد. شا یِاتیعمل

 .دیرا بهتر درک کرده و خطا را ناک اوت کن

را فراموش  هیو بق افتندیم ریموارد گ نیاز ا یکی نیب یکار گاهتازه سانینوبرنامه
 .کنندیم

 یاگر خطا ،عنوان مثال، خواندن کد، ممکن است که به شما در حل مساله به
علت مشکل  یمفهوم یِفهماگر کج یکمک کند ول ،در برنامه وجود داشته باشد ینوشتار

با صد  دهد،یانجام م یتان چه کارکه برنامه میدفهنمی. اگر شما ریدر برنامه باشد، خ
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خاطر که خطا نه در برنامه که در  نیبه ا د؛یرس دیخطا نخواه یشهیبار خواندن کد، به ر
 شماست. یکله

ساده و  یهاشیبه شما کمک کند، به خصوص اگر آزما تواندیم شیآزما انجام
گر آزما ی. ولدیرا انجام ده یکوچک  د،یکردن و خواندن کد انجام دهرا بدون فکر  شیا

. دیشویگرفتار م نامم،یم «یهم و تصادفدر یِسینوبرنامه»که من آن را  ییاحتماال در الگو
. البته فکر نکنم که فتدیتا برنامه به کار ب دیدهیو در هم انجام م یتصادف راتییشما تغ

 .کندیرا از شما تلف م یادیزمان ز یکار گاه نیا مییالزم باشد که بگو

 شیآزما کیبه  هیشب ییزدا. اشکالدیفکر کردن بگذار یرا برا یکه زمان یستیبا شما
. اگر دو دیدر خصوص مشکل داشته باش هیفرض کیحداقل  یستیاست. شما با یعلم

که احتماالت را محدودتر و  ییهاشیچند احتمال وجود دارد شروع به انجام آزما ای
 .دیکن کند،یمحدودتر م

صحبت  نطوری. همدیتر فکر کنکه واضح کندیراحت کردن به شما کمک ماست یکم
 ی( گاهنهیخودتان در آ ی)حت دیده حیتوض گریشخص د کی یکردن. اگر مشکل را برا

 .دیرسیحل متان تمام شود، به راهپرسش نکهیقبل از ا

اشد ب ادیز اربسی خطاها تعداد اگر – هم ییزدااشکال یهاکیتکن نیبهتر یگاه یول
 ینینشعقب نهیگز نیبهتر ی. گاهشوندمی مواجه مشکل با –باشد  دهیچیکد بزرگ و پ ای

 .دیاست که کار کند و شما آن را بفهم ییکردن برنامه تا جاو ساده

 خواهندیسخت است چرا که نم ینینشعقب یکار، گاهتازه سانینوبرنامه یبرا
کردن برنامه در  یدار باشد(. اگر کپشکلاگر م یاند را پاک کنند )حتکه نوشته ییکدها

کرده و  یآن را کپ د،یداشته باش یکه حس بهتر کندیبه شما کمک م گرید لیفا کی
 یآن را دوباره به برنامه دیتوانیم شکل. بعد از حل مدیسپس خطوط را حذف کن

 .دیخودتان بچسبان

 ینینشعقب یگاه به خواندن، اجرا، غور کردن و ازیسرسخت ن باگِ کیکردن  دایپ
را امتحان  یگرید د،ینبرد ییو راه به جا دیافتاد ریموارد گ نیدارد. اگر در هر کدام از ا

 .دیکن
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Comparable 
از  گریبودن با مقدار د یمساو ایبزرگتر، کوچکتر  یبرا تواندیمقدار م کی

در درون  توانندیتند مهس سهیکه قابل مقا یشود. انواع یهمان نوع بررس
 ای سهیموارد، قابل مقا نیقرار داده شده و مرتب شوند. ما به ا ستیل کی

Comparable مییگویم. 

Data Structure 
ها تاپل ها،یکشنرید ها،ستیمرتبط که اغلب در قالب ل ریاز مقاد یامجموعه
 .شوندیم دهیو ... چ

DSU 
از  یستیکه ل است یی، الگو"decorate-sort-undecorate" یهشد کوتاه
 .کندیرا استخراج م جهیاز نت یو قسمت کندیها را ساخته، مرتب متاپل

Hashable 
 ح،یمثل اعداد صح رییتغ رقابلیغ یهاتابع هش دارد. نوع کیکه  ینوع

و  هاستیمثل ل رییقابل تغ یهاهستند؛ نوع بلیها هشو رشته یاعشار
 .ستندین بلیهش هایشکنرید

Scatter 
 .هاومنتیاز آرگ یستیبه عنوان ل یتوال کیرفتار با  ات  یعمل

Shape 
 ساختمان داده. کی بینوع، اندازه و ترک کیاز  یاخالصه

Singleton 
 المنت. کیبا  (یگرید یهر توال ای) ستیل
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Tuple 
 ها.از المنت رییتغ رقابلیغ ی  توال

Tuple Assignment 
در سمت چپ  رهایتاپل از متغ کیدر سمت راست و  یتوال کیکه با  یگمارش
 یرهایآن به متغ یهاشده و سپس المنت یابی. سمت راست ارزشودیانجام م

 .شوندیسمت چپ اختصاص داده م

 

From

 

 

Sample Line: 

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008 

Enter a file name: mbox-short.txt 

cwen@iupui.edu 5 

Enter a file name: mbox.txt 

zqian@umich.edu 195 

From
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python timeofday.py 

Enter a file name: mbox-short.txt 

04 3 
06 1 
07 1 
09 2 
10 3 
11 6 
14 1 
15 2 
16 4 
17 2 
18 1 
19 1 

az

az

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_frequencies  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_frequencies




 

 باقاعده یهاعبارت

RegEx 

ها را و آن میگشتیخاص م یبه دنبال الگوها م،یخواندیرا م لیکار، فا ینجایا تا
. ما از میدادیها انجام مآنروی  یخاص یهااتیعمل تیو در نها میکردیاستخراج م

ها، و قاچ زدن رشته هاستیو با استفاده از ل findو  splitرشته مثل  یمتدها
 .میکردیرج ماز خطوط را خا ییهاقسمت

 تونیاست که پا جیآنقدر را م،یکرد فیجستجو و استخراج، به مانند آنچه توص کار
 یهاعبارت ای Regular Expressionsقدرتمند به نام  اریبس یکتابخانه کیآن  یبرا

 تیریرا مد فیوظا نیاز ا یاریشکل ممکن بس نیباتریکتابخانه به ز نیباقاعده دارد. ا
چون در کنار قدرت  میباقاعده را در ابتدا آموزش نداد یهاما عبارت .کندیم ییو اجرا

 یباقاعده، کم یهابا متنِ عبارت ییکاربران، آشنا یهستند و برا دهیچیپ یکم ادشان،یز
 زمانبر خواهد بود.

 هیو تجز لیجستجو در فا یزبان کوچک خودشان را برا بایباقاعده تقر یهاعبارت
ها عبارت نیهستند که فقط در باب ا ییهاکتاب قتیدر حق ها دارند.رشته لیو تحل

. میدهیبزرگ آن را آموزش م یایاز در یافصل ما تنها چشمه نیاند. در انوشته شده
 :دیر مراجعه کنیز یهانکیبه ل شتریب اتیجزئ یبرا

http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression  
https://docs.python.org/2/library/re.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression
https://docs.python.org/2/library/re.html
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در ابتدا و قبل از استفاده از  یستینام دارد که با reباقاعده،  یهاعبارت یکتابخانه
حالت استفاده از کتابخانه  نیترشود. ساده رتمپویا ای یزیرشما درون یها در برنامهآن

 یِوربهره کیکه  دهدینشان م ریز یاست. برنامه searchباقاعده، تابع  یهاعبارت
 چگونه است: searchساده از تابع 

# Search for lines that contain 'From' 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    if re.search('From:', line): 

        print(line) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re01.py 

. سپس با میحلقه زد لیو در هر کدام از خطوط فا میرا باز کرد لیمثال باال ابتدا فا در
 شوندیم :From یهرا که شامل رشت یتنها خطوط ()search استفاده از عبارت باقاعده

چرا  دهدیباقاعده را به ما نشان نم یهاعبارت یبرنامه قدرت واقع نی. امیرا چاپ کرد
کرد،  re.searchرا که  یکار نیما هم ()line.findاستفاده از  او ب یکه به راحت

 .میانجام ده میتوانستیم

را به  یخاص یکه ما کاراکترها شودیمشخص م یباقاعده زمان یهاعبارت قدرت
که کنترل  دهدیکار به ما اجازه م نی. امییاضافه نما میجستجو کن میخواهیکه م یارشته

خاص به  یکاراکترها نی. اضافه کردن امیریدر دست بگ یشتریخطوط را با دقت ب
تطابق و  یبرا -را  یاو حرفه دهیچیپ یکارهاتا  کندیعبارت باقاعده، به ما کمک م

 .میکن یسازادهیپ -کوچک  اریقطعه کد بس کیبا استفاده از ها استخراج رشته

باقاعده  یهاخط در عبارت یتطابق با ابتدا یعنوان مثال، کاراکتر کَرِت )^( برا به
 یخود را جور یبرنامه میتوانیما م تیقابل نی. با استفاده از اردیگیمورد استفاده قرار م

داده شوند. مثال  قیخود دارند تطب یدر ابتدا را :Fromکه  یکه تنها خطوط میده رییتغ
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مهم دست  نیتا به ا میداد رییعبارت باقاعده را تغ ومنتیکه چگونه ما آرگ دینیرا بب ریز
 :میکن دایپ

# Search for lines that start with 'From' 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    if re.search('^From:', line): 

        print(line) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re02.py 

 نیخواهد داد. ا قیرا تطب شوندیآغاز م :From یکه با رشته یبرنامه تنها خطوط اکنون
از  ()startswithبا استفاده از متد  میتوانیاست که م ییساده از کارها یلیخ مثالِ

باقاعده شامل  یهاما دارد که عبارت یرا برا امیپ نیا ی. ولمیرشته انجام ده یکتابخانه
 یانجام کارها یبرا شتریهستند که به ما کنترل ب یخاص یهاییواناکاراکترها با ت

 .دهدیمختلف را م

 

قدرتمندتر وجود  یباقاعده یهاعبارتساختن  یخاص برا یکاراکترها یشتریب تعداد
است که با هر « توقف کامل»همان  ای« نقطه»کاراکتر خاص  نیتردارند. پُراستفاده

 انیتر بمثال منظور خودم را واضح کی. بهتر است که با کندیم دایپ قیتطب یکارکتر
 کنم.

 :Fxxmته تا گرف :Fromاز  ،یابا هر رشته :F..m یعبارت باقاعده ر،یمثال ز در
عبارت باقاعده  کیدر ».«  ای« نقطه»که  یی. از آنجاشودیجور م ::F@!m ای :F12mو 

باشد،  ییچه کاراکترها mو  F نیکه ب کندینم یخواهد بود، فرق یمطابق با هر کارکتر
کتر ب وکه تعداد د ستیفقط کاف خاتمه  :mو با  شودیشروع م Fرشته که با  کی نیکارا
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به « جذاب» یما آن رشته را، رشته یوجود داشته باشد تا عبارت باقاعده ابدییم
 .اوردیحساب ب

# Search for lines that start with 'F', followed by 

# 2 characters, followed by 'm:' 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    if re.search('^F..m:', line): 

        print(line) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re03.py 

به تعداد نامعلوم ترک تیبا قابل کهیروش، زمان نیا  یشتریب اریشود، قدرت بس بیتکرار 
کترکندیم دایپ  خود، به برنامه یدر عبارت باقاعده +و  *ها . شما با استفاده از کارا
در  یمورد اشکال نیتکرار شود، و ا یبه تعداد نامعلوم تواندیکه فالن کاراکتر م دییگویم

 .کندینم جادیها اآن دادن قیتطب

کنم. در مثال باال  انیتر مساله را بواضح یکم دی. بگذاردیشده باش جیگ یکم دیشا
و فقط دو  فقط mو  F نیب یستیبا دادیکه نشان م میداشت mو  F نیما دو نقطه ب

کتر )البته فرق نم بلکه تعدادشان مهم است( وجود  ،یلیبا چه شکل و شما کندیکارا
نقطه و ستاره  کیدو عدد نقطه از  ی. حاال اگر به جادیایداشته باشد تا رشته، جور در ب

(F.*m:استفاده کن )که با  یا: هر رشتهشودیم یمعن نگونهیما ا یعبارت باقاعده م،یF 
 *. قتیمطابق است. در حق ایبا عبارت ما جور  ابد،یخاتمه  :mو با  شروع شود

 یاباشد، تنها اگر رشته کترکارا ونیلیصد م ایصفر  mو  F نیب ستیکه مهم ن دیگویم
 حل است. زیهمه چ ابدیخاتمه  :mشروع شود و با  Fباشد که با 

که ستاره انجام  یکار قایعالمت دق نیا کند؟یم یچه کار + ایعالوه عالمت به یول
کتر یتفاوت که در حالت ستاره حت نیبا ا کند،یرا م دهدیم  mو  F نیهم ب یاگر کارا

( دیآیمثال در حالت ستاره جور در م :Fm) دیآیوجود نداشته باشد، عبارت ما جور در م
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کتر ب کیحداقل  یستیبا م،یکنیاستفاده م هعالواز به یوقت یول وجود  :mو  F نیکارا
 جور در نخواهد آمد. :Fmداشته باشد و 

کترها نیا گریعبارت د به کتر ) ایجستجو، صفر  یساده در رشته یکارا در چند کارا
کتر )در حالت به ای کیحالت ستاره( و   .آورندیعالوه( را مطابق به حساب مچند کارا

 نیشیپ لی فاخطوطِ نیدر ب یترقیدق یما جستجو ت،یقابل نیبا استفاده از ا حاال
 :میدهیتکرار شونده انجام م  Iیهاکارت لدیوا یریبا به کارگ

# Search for lines that start with From and have an at sign 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    if re.search('^From:.+@', line): 

        print(line) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re04.py 

شروع شود، سپس  :Fromکه با  ی" با هر خط@+.:From^" یعنیجستجو،  یرشته
کتر در جلو ای کی  .دیآیبرسد، جور در م نیساآن باشد و به عالمت ات یچند کارا

تعداد  : مطابق با هردیاه کننگ نگونهیا دیتوانی" م+." لدکارتیمثال باال به وا در
کتر کتر ب کیکه حداقل  یباشد، به شرط @دو نقطه و عالمت  نیکه ب یکارا  نیکارا

 وجود داشته باشد. @دونقطه و 

کتر د کیاضافه کردن  با عالوه و ستاره به یطمعِ کاراکترها یجلو توانیم گر،یکارا
د که بتوانن ییهستند و تا جا صیحر اریکاراکترها بس نیا رایرا گرفت. چرا طمع؟ ز

 :دیدقت کن ری. به مثال زکنندیم دایگسترش پ

                                                           

I .عالمتی که با هر کاراکتری سازگار است. م 
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>>> bio = 'Hi, my name is Eman and my websites are ilola.ir 

and ...' 

>>> searchMyBio = re.findall('m.*a', bio) 

>>> print(searchMyBio) 

['my name is Eman and my websites are ilola.ir a'] 

>>> 

در  mاست که با « my na» دیآیما جور در م یکه با عبارت باقاعده یاررشتهیز نیاول
 صیما حر یعبارت باقاعده ی. ولرسدیم nameدر  aشروع شده، و به  my یکلمه

 nameدر  aخاطر به  نیبه هم دهد،یکه بتواند خودش را گسترش م ییاست و تا جا
. همانگونه کِشاندیم and یعنیدر رشته،  وجودم a نیقناعت نکرده و خودش را تا آخر

دراز  بایتقر یررشتهیز کیجستجو در رشته  یتالش ما برا د،یکنیرا مشاهده م جهیکه نت
کتر  کتر  یبرا طیاست. شرا *به خاطر طمع و حرص کارا صورت  نیهم به هم +کارا

 است.

 شتریاطالعات ب یبرا کاراکترها در دستان شماست. نیعنان و افسار ا قتیحق در
 .دیرا مطالعه کن صانهیاسناد مرتبط با خاموش کردن رفتار حر دیتوانیم اتیاز جزئ

https://docs.python.org/3/howto/regex.html#greedy-versus-non-

greedy  

 

 ()findallاز  دیتوانیم د،یاستخراج کن تونیرشته در پا کیکه داده از  دیبخواه اگر
را  ندیآیعبارت باقاعده جور در م کیکه با  ییهاررشتهیمتد تمام ز نی. ادیاستفاده کن
 لیمیآدرس ا کیبه  هیکه شب یزیهر چ دیخواهیکه م دی. مثال فرض کنکندیاستخراج م

نمونه،  کی. به عنوان دیتوجه به قالب آن، استخراج کن ناست را از هر خط، بدو
 :میبکش رونیب ریرا از خطوط ز لیمیا یهاآدرس میخواهیم

https://docs.python.org/3/howto/regex.html#greedy-versus-non-greedy
https://docs.python.org/3/howto/regex.html#greedy-versus-non-greedy
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From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008 

Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org> 

          for <source@collab.sakaiproject.org>; 

Received: (from apache@localhost) 

Author: stephen.marquard@uct.ac.za 

تکه و  یهاکیکه در آن از تکن میسیمدل کد بنو کیهر نوع خط  یکه برا میخواهینم
 آدرس که شامل یخطوط میتوانیم ()findall. با استفاده از متد میره ببرقاچ کردن به

 :میبکش رونیها بچند آدرس را از درون آن ای کیکرده و  دایرا پ شودیم لیمیا

import re 

s = 'A message from csev@umich.edu to cwen@iupui.edu about 

meeting @2PM' 

lst = re.findall('\S+@\S+', s) 

print(lst) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re05.py 

( را جستجو s نجایهست )در ا ومنتشیآرگ نیکه دوم یارشته ()findallمتد  نجایا در
ما از  گرداند،یهستند را برم لیمیبه آدرس ا هیکه شب ییهااز تمام رشته یستیکرده و ل

کتر که با  یتوال (. به S\) میاستفاده کرد دیآیور در مج رفاصلهیکاراکتر غ کیدو کارا
قبل از  یبه فاصله - ستین جیرشته است، جزو نتا یدر انتها که 2PM@خاطر  نیهم
کتر غ دینگاه کن @ را با  S\که  دی. مراقب باشدیآی( جور در نمS\) رفاصلهیکه با کارا
\s با  ی. اولدیریاشتباه نگ(S با کاراکترها )یو دوم دیآیجور در م رفاصلهیغ یبزرگ 
 ….و دیجدتب، خط ،یخال یمثل فاصله لهفاص یبرعکس آن، با کاراکترها قایدق

 خواهد بود: نیبه ا هیبرنامه شب یخروج

['csev@umich.edu', 'cwen@iupui.edu'] 

 نییما تع یکه عبارت باقاعده یطی: شرامیعبارت باقاعده در مثال باال را ترجمه کن دییایب
 قرار است:  نیبد کندیم

mailto:stephen.marquard@uct.ac.za
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 ؛رشته ریز کی (۱

  (؛+S\)داشته باشد رفاصلهیکاراکتر غ کیکه حداقل  (۲

کتر غ نیکه ا (۳  یخال ی)فاصله @برسد  نیسابه عالمت ات رفاصلهیکارا
کتر نبا نیساعالمت ات نیب کتر غ دیو کارا  یرفاصلهیوجود داشته باشد و کارا

 ؛باشد( دهیچسب نیساما به ات

وجود داشته  رفاصلهیکاراکتر غ کیحداقل  نیسادنبال عالمت ات که به (۴
 باشد(. دهیچسب نیسابه ات رفاصلهیکاراکتر غ کی( )حداقل +S\باشد )

خواهد کرد  دایرا در خط باال پ ررشتهیما، دو ز یباقاعده عبارت
(csev@umich.edu   وcwen@iupui.eduگفت با  می(، اما همانطور که قبال 

@2PM کتر غ چیچرا که ه دیآیر در نمجو وجود ندارد. ما  @قبل از  یارفاصلهیکارا
تمام خطوط و چاپ هر  دنخوان یبرنامه برا کیعبارت باقاعده در  نیاز ا میتوانیم
 :میاست استفاده کن لیمیبه آدرس ا هیکه شب یزیچ

# Search for lines that have an at sign between characters 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    x = re.findall('\S+@\S+', line) 

    if len(x) > 0: 

        print(x) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re06.py 

ما جور  یاقاعدهکه با عبارت ب ییهاررشتهیسپس ز میخوانیبرنامه هر خط را م نیا در
 گرداند،یرا برم ستیل کی ()findallکه  ییجا. از آنمیکنیرا استخراج م دیآیدر م
 ستیصورت اگر ل نی. به امیرا بشمار ستیموجود در ل یهاکه تعداد المنت ستیکاف

 هاررشتهیز نی. امیعناصر آن را چاپ کن میتوانیشود، م المنتاز صفر  شیما شامل ب
 هستند. لیمیبه آدرس ا هیدست کم شب
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 کرد: میرا مشاهده خواه ریز یخروج م،یاجرا کن mbox.txt لیفاروی برنامه را  اگر

['wagnermr@iupui.edu'] 

['cwen@iupui.edu'] 

['<postmaster@collab.sakaiproject.org>'] 

['<200801032122.m03LMFo4005148@nakamura.uits.iupui.edu>'] 

['<source@collab.sakaiproject.org>;'] 

['<source@collab.sakaiproject.org>;'] 

['<source@collab.sakaiproject.org>;'] 

['apache@localhost)'] 

['source@collab.sakaiproject.org;'] 

 ایمثل < در ابتدا  ییو شامل کاراکترها ستندین حیما صح لیمیا یهااز آدرس یبرخ
و  شودیحروف شروع م ایکه با عدد  یما تنها قسمت یرا. اما بشوندد میخو یانتها

 م؟یمهم است. چطور اضافات را حذف کن ابدییخاتمه م

باقاعده را مورد استفاده  یهااز عبارت یگرید یژگیو کیکار ما  نیانجام ا یبرا
مورد قبول که ما  یاز کاراکترها یانشان دادن دسته یها برا. قالبمیدهیقرار م

به ما کمک  S\. عبارت ردیگیمورد استفاده قرار م دیایما جور در ب یبا رشته میخواهیم
درخواستمان از برنامه  میخواهیجور شود. حاال م رفاصلهیاکترغبا کار ررشتهیکه ز کردیم

 .میکن انیتر بواضح یرا کم لیمیآدرس ا ترِقیدق کردنِ  دایپ یبرا

 :مین را دارخودما دیجد یما عبارت باقاعده نجایا در

[a-zA-Z0-9]\S*@\S*[a-zA-Z] 

باقاعده زبان مخصوص  یهاعبارت مییگویکه چرا م دینیبیشد. اکنون م دهیچیپ یکم
 ررشتهیز کیاست که: ما به دنبال  نیعبارت باقاعده ا نیخودشان را دارند. ترجمه ا

 که  میگردیم

-a-zAعدد شروع شود )"] کی ایحرف بزرگ  ایحرف کوچک  کیبا  (۱

Z0-9)"]و  ؛ 

کتر غ شتریب ایدر ادامه تعدادِ صفر ( ۲  و  ؛"(*S\داشته باشد )" رفاصلهیکارا
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 و  ؛(@) نیساسپس عالمت ات (۳

کتر غ شتریب ایبعد از آن تعداد صفر  (۴  و  ؛"(*S\)" رفاصلهیکارا

 ["(. a-zA-Zکوچک ختم شود )"] ایحرف بزرگ  کیبه  تیدر نها (۵

عالوه استفاده به ی" از ستاره  به جا*S\" یعبارت باقاعده یکه برا دیشتوجه داشته با
کتر داشته باش کیتنها  نیسابعد از عالمت ات ایچرا که ممکن بود قبل  میکرد  میکارا

. در شدندیم نی[" تامa-zA-Z[" و "]a-zA-Z0-9"] یباقاعده یهاکه توسط عبارت
 داشت. میخواه @بعد از  ای قبل رفاصلهیکاراکتر غ کیحداقل  قتیحق

تر و  اریما بس یهاداده م،یخود استفاده کن یعبارت باقاعده در برنامه نیاز ا اگر
 خواهد بود: زتریتم

# Search for lines that have an at sign between characters 

# The characters must be a letter or number 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    x = re.findall('[a-zA-Z0-9]\S+@\S+[a-zA-Z]', line) 

    if len(x) > 0: 

        print(x) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re07.py 

 :یخروج
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... 
['wagnermr@iupui.edu'] 

['cwen@iupui.edu'] 

['postmaster@collab.sakaiproject.org'] 

['200801032122.m03LMFo4005148@nakamura.uits.iupui.edu'] 

['source@collab.sakaiproject.org'] 

['source@collab.sakaiproject.org'] 

['source@collab.sakaiproject.org'] 

['apache@localhost'] 

" عبارت source@collab.sakaiproject.org" یهاکه در خط دیکن توجه
 نی"(. ا;<)" دهدیم انیرشته پا یقبل از انتها یسهیما، جستجو را دو نو یباقاعده

از حروف الفبا  یکیکه  میخاطر افتاد که ما در عبارت باقاعده مشخص کرد نیاتفاق به ا
که  میاما درخواست داده ی"(. به عبارت[a-zA-Z]است )" ررشتهیز انیپا یدهندهنشان

. به ابدیحرف خاتمه  کیبا  یستیبا کندیم دایما پ یکه عبارت باقاعده یاهر رشته
" ;<sakaiproject.org"  یررشتهی" در ز<عبارت باقاعده به " کهیخاطر زمان نیهم
باال،  ی" در رشتهgتر، ". به عبارت سادهکندیرا متوقف م ررشتهیتطابق ز رسد،یم

کتر نیآخر و اگر عبارت باقاعده، آن را  دیآیباقاعده جور در ماست که با عبارت  یکارا
کتر غ کی یبه هوا  کیبه  نکهیبدون ا تی"( پشت سر بگذارد، در نهاS\)" رفاصلهیکارا

کتر فاصله م ایحرف بزرگ  که ما  یزیو جستجو با چ رسدیکوچک برخورد کند، به کارا
" متوقف gبه " دنی" و با رس<خاطر قبل از " نی. به همدیآیجور در نم میخواهیاز او م

 .شودیم

 نجایاست )در ا یتونیپا ستیل کیبرنامه  یکه خروج دیتوجه داشته باش نیهمچن
 در خودش دارد.، به عنوان تنها المنت را، رشته کیتنها  ستی( که هر لستیل نیچند

 

 هی)شب شودی" شروع م-X" یکه با رشته یرا در خط یعدد میخواهیکه ما م دیکن فرض
 :میکن دای( پنییبه خطوط پا
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X-DSPAM-Confidence: 0.8475 

X-DSPAM-Probability: 0.0000 

بلکه  م،یکن لیرا استخراج و تحل میدیکه د یاز هر خط یکه هر عدد اعشار ستین قرار
و با  باال را داشته باشند یخطوطشان قاعده یکه ابتدا دیآیبه کار ما م ییتنها عددها

"X-.شروع شوند " 

 :میانتخاب آن خطوط نوشت یرا برا ریز یعبارت باقاعده ما

^X-.*: [0-9.]+ 

" شروع شود، و با تعداد -Xکه با " میخواهیرا م ی: ما خطوطشودیخط م نیا یاترجمه
کتر ادامه پ شتریب ایصفر  دو نقطه ختم شود )":"( و  کی"( سپس به *.کند )" دایکارا
به دنبال  یخال یوجود داشته باشد )" "( و بعد از فاصله یخال یفاصله کیز آن بعد ا

کتر که  شتریب ای کی " بگردد. توجه +[.9-0]نقطه " کی ای( 9-0عدد باشد ) کی ایکارا
 یهر حرف )مثل نقطه یبرا یکارت لدیکه داخل قالب، نقطه برابر با نقطه است و وا دیکن
 .ستیعده( نعبارت باقا نیدر هم یقبل

را  میخواهیکه ما م یفشرده است که تنها خطوط اریبس یعبارت باقاعده کی نیا
 :کشدیم رونیاز دل متن ب

# Search for lines that start with 'X' followed by any non 

# whitespace characters and ':' 

# followed by a space and any number. 

# The number can include a decimal. 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    if re.search('^X\S*: [0-9.]+', line): 

        print(line) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re10.py 
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 یاند و تنها خطوطشده لتریف ییبایا به زهکه داده مینیبیم م،یکنیبرنامه را اجرا م کهیزمان
 :شودینظر ما بود، چاپ م مدکه 

X-DSPAM-Confidence: 0.8475 

X-DSPAM-Probability: 0.0000 

X-DSPAM-Confidence: 0.6178 

X-DSPAM-Probability: 0.0000 

ده استفا دی. شامیخطوط حل کن نیجدا کردن عددها را از ا یکه مساله یستیحاال با اما
ها آن دیجد یژگیو کیباقاعده و  یهااز عبارت میخواهیم یساده باشد، ول splitاز 

 آن. یجستجو نیخط در ح لیتحل تیبا قابل یژگیو کی م؛یبهره ببر

. ندیآیباقاعده به حساب م یهادر عبارت یگرید یژهیو یکاراکترها پرانتزها
آن عبارت به دنبال  د،یکنیه معبارت باقاعده اضاف کیشما پرانتز را به  کهیزمان

که در  ررشتهیاز ز یتنها قسمت یول گردد،یم دیآیکه با خودش جور در م ییهاررشتهیز
. ما دینیمثال عملکرد پرانتز را خودتان بب کیاست با  تر. بهگرداندیپرانتز آمده را برم

 :میکنیرا در برنامه اعمال م ریز رِییتغ

# Search for lines that start with 'X' followed by any 

# non whitespace characters and ':' followed by a space 

# and any number. The number can include a decimal. 

# Then print the number if it is greater than zero. 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    x = re.findall('^X\S*: ([0-9.]+)', line) 

    if len(x) > 0: 

        print(x) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re11.py 

 ()search یفراخوان ی. به جامی" را درون پرانتز قرار داد+[.9-0]" یباقاعده عبارت
رشته، آن قسمت جذاب )در مثال باال عدد  ریزجدا کردن قسمت مورد نظرمان از  یبرا
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ابتدا به دنبال  ()findallصورت  نی. به امیدهی( را در درون پرانتز قرار میاعشار
" 'X\S*: ([0-9.]+)^'" گرددیم دیآیباقاعده جور در م عبارتکه با کل  ییهاررشتهیز

 .گرداندی" را برم+[.9-0]" یعنیکه در درون پرانتز قرار دارد  یتنها قسمت یول

 خواهد بود: ریبه خطوط ز هیشب م،یکه اعمال کرد یرییبرنامه با تغ یخروج حاال

['0.8475'] 
['0.0000'] 
['0.6178'] 
['0.0000'] 
['0.6961'] 
['0.0000'] 
.. 

قرار دارند و الزم است که از رشته به عدد  یتک المنت یهاستیهنوز هم در ل عددها
که  یکه اطالعات میباقاعده توانست یهابا قدرت عبارت یول شوند، لیتبد یاعشار

 .میها جدا و استخراج کنرا از دل داده میخواهیم

 یخطوط د،یندازیب لیبه فا یاگر شما نگاه ک،یتکن نیاز ا گریمثال د کیعنوان  به
 :دید دیرا خواه ریبا قالب ز

Details: 

http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772 

 میتوانیم م،ی( را استخراج کن39772)در مثال باال  یبازنگر یتمام عددها میبخواه اگر
 منظور نوشته شده است: نیبه ا ریز ی. برنامهمیباال بهره ببر کیاز تکن
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# Search for lines that start with 'Details: rev=' 

# followed by numbers and '.' 

# Then print the number if it is greater than zero 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    x = re.findall('^Details:.*rev=([0-9.]+)', line) 

    if len(x) > 0: 

        print(x) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re12.py 

 شوندی" شروع م:Detailsکه با " ی: به دنبال خطوطشودیعبارت باقاعده م نیا ترجمه
کتر دارند و بعد از آن به " شتریب ایو سپس تعداد صفر   تیو در نها رسندی" م=revکارا

ما به  یکه عبارت باقاعده میخواهیبگرد. ما م کنند،یچند عدد برخورد م ای کیبه 
آن را استخراج  یتنها قسمتِ عدد یرا دارد بگردد ول طیشرا نیا مکه تما یادنبال رشته

 .میدهیرا در داخل پرانتز قرار م "+[.9-0]"خاطر  نیبه هم ،کرده و برگرداند

 شد: میروبرو خواه ریبه خطوط ز هیشب یبا خروج میکنیبرنامه را اجرا م کهیزمان

['39772'] 
['39771'] 
['39770'] 
['39769'] 
... 

 یعدد یکه رشته کندینم یفرق شیاست و برا «صیحر» "+[.9-0]" یباقاعده عبارت
که بتواند  ییاست که تا جا صیچقدر بزرگ باشد. در اصل آنقدر حر رسدیکه به آن م

 یما در مثال باال هر پنج رقم را به عنوان خروج نکهیا لی. دلدهدیرشته را کش م نیا
عبارت باقاعده آن  یکتابخانه قتیاست. در حق صانهیرفتار حر نیهم میکنیم افتیدر

برخورد کند  یرعددیکاراکتر غ کیبه  ایکه  یبه صورت دهد،یرا در هر دو طرف کش م
 خط برسد. کی انیپا ایبه آغاز  نکهیا ای
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به  ترشیکه پ نیتمر کی یانجام دوباره یباقاعده برا یهااز عبارت میتوانیم حاال
. میبود هاامیکه در آن به دنبال روزِ هر کدام از پ ینیتمر م؛یاستفاده کن م،یه بودآن پرداخت

 :میگشتیشکل م نیبه ا یما به دنبال خطوط

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008 

 یبا فراخوان شتری. پمیکه ساعتِ روز هر کدام از خطوط را استخراج کن میخواستیم و
split کلمه را  نیو سپس پنجم می. ابتدا خط را به حروف شکستمیکار را انجام داد نیا

کتر میخارج کرد را که  یو دوباره با شکستن آن کلمه با حائل دو نقطه، دو کارا
 .میخارج کرد میخواستیم

کد ما، خطوط  یول کردیخارج م یروش پاسخ ما را به درست نیاست که ا درست
دو کلمه  یکیخطوط  نیبود که در ا یکاف ،ینظر گرفته بود. به عبارت باقاعده در یلیرا خ
خطاها  نیرا برگرداند. اگر قرار بود کد را از ا یاشتباه زیشود تا برنامه چ ادیز ایکم 

به آن  گریخط د 15، 10 یستیبا دیآینم شیپ یم که مشکلیو مطمئن شو م،یمصون کن
 .شدیکد به شدت کاسته م ییاز خوانا؛ به این صورت میکردیاضافه م

 نیبا ا م،یهمان کار را انجام ده میتوانیباقاعده م یهابا استفاده از عبارت حاال
 نانیاطم یبرا گریهم به اضافه کردن کدِ د یازیتر خواهد بود و نتفاوت که کد ما منعطف
 داشت: میاز عملکرد برنامه نخواه

^From .* [0-9][0-9]: 

 : شودیعده معبارت باقا نیا ترجمه

 یبگرد )به فاصله شوندیشروع م " From"که با   یاول به دنبال خطوط (۱
  ؛(دیدقت کن Fromبعد از 

کتر با شتریب ایتعداد صفر  " From"به دنبال  (۲ وجود داشته  دیکارا
 ؛("*."باشد)

 و ( " "باشد ) ا( بعد از آن کاراکترهSpaceفاصله ) کی یستیبا نیهمچن (۳
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( که به کاراکتر دو نقطه "[9-0][9-0]"برسد ) یبه دو عدد تیدر نها (۴
 (.":") انددهیچسب

بکشد، از پرانتز استفاده  رونیخطوط ب نیتنها ساعت را از ا ()findall نکهیا یبرا
 :کردیم

^From .* ([0-9][0-9]): 

 :ریز یبرنامه شودیم جهینت

# Search for lines that start with From and a character 

# followed by a two digit number between 00 and 99 followed 

by ':' 

# Then print the number if it is greater than zero 

import re 

hand = open('mbox-short.txt') 

for line in hand: 

    line = line.rstrip() 

    x = re.findall('^From .* ([0-9][0-9]):', line) 

    if len(x) > 0: print(x) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/re13.py 

 خواهد کرد: جادیرا ا ریز یخروج شود،یبرنامه اجرا م کهیزمان

['09'] 
['18'] 
['16'] 
['15'] 
… 
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ها کارت لدیانتها و ابتدا و وا شینما یبرا یاژهیو یما از کاراکترها دیدیکه د همانگونه
کتر نیکه به دنبال هم دیبخواه دی. حاال شامیباقاعده استفاده کرد یهادر عبارت های کارا

خط باشد.  یمنظورتان ابتدا نکهی( بدون ا^. مثال به دنبال کاراکتر کرت )دیبگرد ویژه
کتر نرمال  کی $ ای ^که  دییبه برنامه بگو نکهیا یاز مواقع برا یادر پاره یبه عبارت کارا

به  یاژهیو ینشانه یستیبا ستین یگرید زیچ ایخط،  یابتدا یاست و نشان دهنده
 .میبرنامه بده

کتر،  نیکه ا میبه برنامه نشان ده یاسلش به سادگبک شوندیپ کیبا  میتوانیم ما کارا
کتر نرمال است. به عنوان مثال م از  ریز یبا عبارت باقاعدهمقدار پول را  میتوانیکارا

 :میبکش رونیدل متن ب

import re 

x = 'We just received $10.00 for cookies.' 

y = re.findall('\$[0-9.]+',x) 

عبارت باقاعده به دنبال  م،یاسلش گذاشتبک کیکه ما قبل از عالمت دالر  ییآنجا از
باال به دنبال   یعبارت باقاعده یهخط ندارد. ادام انیبه پا یو کار گرددیعالمت دالر م

کتر نقطه م ایچند عدد،  ای کی  .گرددیکارا

خاطر در  نی. به همدیستین ژهیخاص و و گریکاراکترها در داخل قالب، د :نکته
نقطه،  کیها، . خارج از قالبگرددینقطه م ایبرنامه به دنبال عدد و  "[.9-0]" مواجه با

داخل  یول شود،یجور م یهست و با هر کاراکتر یراکترهر کا یکارت برا لدیوا کی
 فقط و فقط نقطه است. نقطه ،قالب

 

در خصوص زبان  یکم نجایباقاعده بود. تا ا یهاعبارت یایچشمه از در کیتنها  نیا
ها، که خاص در آن یجستجو، با کاراکترها یها. رشتهمیباقاعده آموخت یهاعبارت
« جور»که  ییهاتا عبارت کندیم انیعبارت باقاعده ب ستمیبه زبان سشما را  یهاخواسته
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کتر و نجایبکشد. در ا رونیها برا از دل آن دیآیدر م  یهایو توال ژهیشما را با چند کارا
 :میکنیآشنا م گرید یکاراکتر

^ 

 .دیآیخط جور در م ی^ با ابتدا

$ 

 .دیآیخط جور در م یبا انتها $

. 

کتر. با هر   کارت(. لدی)وا دیآیجور در م یکارا

\s 

\s (.تب و س،ی)شامل اسپ دیآیجور در م یخال ای دیسف یبا فاصله… 

\S 

\S برخالف  دیآیجور در م دیسف یبه جز فاصله ییبا کاراکترها(\s.) 

* 

کتر پ *  یونهاز نم شتریب ایکه با تکرار صفر  دهدیو نشان م چسبدیخود م نیشیبه کارا
کتر پ نوشته شود، با  *s\صورت بچسبد و به s\. مثال اگر به دیآیجور در م نیشیکارا

 .دیآیجور در م یخال یچند فاصله ایصفر 

*? 
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کتر پ ?*  یاز نمونه شتریب ایکه با تکرار صفر  دهدیو نشان م چسبدیخود م نیشیبه کارا
کتر پ که به  یمعن نیبه ا صانهیرحری. غدیآیجور در م صانهیرحریدر حالت غ نیشیکارا

 یانیپا ادداشتی شتریب حاتی. توضکندیقناعت م د،یایکه جور در ب یاررشتهیز نیاول
 فصل آمده است. نیا

+ 

کتر پ +  یاز نمونه شتریب ای کیکه با تکرار  دهدیو نشان م چسبدیخود م نیشیبه کارا
کتر پ نوشته شود، با  +s\صورت بچسبد و به s\. مثال اگر به دیآیجور در م نیشیکارا

 .دیآیجور در م یخال یچند فاصله ای کی

+? 

کتر پ ?+  یاز نمونه شتریب ای کیکه با تکرار  دهدیو نشان م چسبدیخود م نیشیبه کارا
کتر پ که به  یمعن نیبه ا صانهیرحری. غدیآیجور در م  صانهیرحریدر حالت غ نیشیکارا

 یانیپا ادداشتی شتریب حاتی. توضکندیقناعت م د،یایکه جور در ب یاررشتهیز نیاول
 فصل آمده است. نیا

[aeiou] 

[aeiou با ]کتر، اگر آن کاراکتر جزئتک کی که داخل قالب است  یااز دسته یکارا
کتر نی. در ادیآیباشد، جور در م باشد. توجه  u ای o ای i ای e ای aکه  یمثال با هر کارا

از  شیب یو اگر قرار باشد با توال دیآیاز آن کاراکترها جور در م یکینها با که ت دیکن
کتر  کی کترها شاملکه  -کارا که از  یستیبا دیایجور در ب - شودیداخل قالب م یکارا

 +[aeiou]مثال:  د،یعبارتِ باقاعده استفاده کن نیبه ا دهیعالوه، درست چسببه ایستاره 
کتر ک ای کیبا   .دیآیداخل قالب شود جور در م یه شامل کاراکترهاچند کارا

[a-z0-9] 
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[a-z0-9شما م ]از کاراکترها  یابازه کینشان دادن  یاز عالمت منها برا دیتوانی
گر آن کاراکتر جزئتک کی. به مانند مثال قبل با دیاستفاده کن کتر، ا  یااز دسته یکارا

از  یکیکه  یکاراکترمثال با هر تک نی. در ادیآیکه داخل قالب است باشد، جور در م
از آن کاراکترها  یکیکه تنها با  دی. توجه کندیآیجور در م اشدعدد ب کی ایحروف کوچک 

کتر  کیاز  شیب یو اگر قرار باشد با توال دیآیجور در م  یکه شامل کاراکترها -کارا
به  دهیه درست چسبعالوبه ایکه از ستاره  یستیبا دیایجور در ب - شودیداخل قالب م

 .دیعبارت باقاعده استفاده کن نیا

[^A-Za-z] 

[^A-Za-zزمان ]کتر داخل قالب برا نیاول کهی  کیاز کاراکترها  یادسته نییتع یکارا
مثال از عبارت  نیا یِ. معنشودیعالمت کرت باشد، منطق داخل قالب برعکس م

که  یتر: هر کاراکترعبارت سادهبه  ای: برعکسِ حروف بزرگ و کوچک؛ شودیباقاعده م
 بزرگ نباشد. ایحروف کوچک 

() 

 دهیاضافه شود، آن عبارت باقاعده ناد یاجفت پرانتز به عبارت باقاعده کی ی) ( وقت
از  رمجموعهیز کیکه  دهدیبه شما اجازه م ()findallبا استفاده از  یول شود،یگرفته م
 .دیناستخراج ک -کلِ مجموعه  یبه جا -آن را 

\b 

\b  دیآیکلمه باشد جور در م کی یانتها ایاگر در ابتدا  یخال یبا رشته. 

\B 

\B  دیآیکلمه نباشد جور در م کی یانتها ایاگر در ابتدا  یخال یبا رشته. 

\d 
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\d [ برابر است.9-0] یبا عبارت باقاعده د؛یآیجور در م یدهبا هر عدد ده 

\D 

\D [ برابر است.9-0^] یبا عبارت باقاعده د؛یآیجور در م یرعددیبا هر کاراکتر غ 

 

 یکسیونی یهاستمیباقاعده در س یهابا استفاده از عبارت لیفا یاز جستجو یبانیپشت
در  یقیبه طر یسینوبرنامه یهادر تمام زبان بایقرار داده شده و تقر 1960از دهه 

 دسترس است.

: دی)تلفظ کن grepبه اسم  کسیونیتحت خط فرمان در  یبرنامه کی قتیحق رد
را که  یکار بای( تقرGeneralized Regular Expression Parserگرِپ( )

search() د،یدار ینوکسیل ای نتاشیاگر دستگاه مک جهی. در نتکندیم دهد،یانجام م 
 :دیکن شیرا در خط فرمان خود آزما ریدستورات ز دیتوانیم

$ grep '^From:' mbox-short.txt 

From: stephen.marquard@uct.ac.za 

From: louis@media.berkeley.edu 

From: zqian@umich.edu 

From: rjlowe@iupui.edu 

-mbox لیرا در فا شودیشروع م :Fromکه با  یخطوط :دیگویم grepباال به  دستور

short.txt  با  ی. اگر کمبدهنشانgrep اسناد مرتبط با  یو کم دیدست و پنجه نرم کن
و  یتونیپا یباقاعده یهاعبارت نیب ،یرپوستیز یهامتوجه تفاوت د،یآن را بخوان

شد. به عنوان مثال،  دیخواه شود،یم یبانیپشت grep طکه توس یاباقاعده یهاعبارت
grep کتر غ  یاز نمادها یادسته و الزم است که کندینم یبانی" را پشتS\" یرخالیکارا

["  ^از "] دیتوانیم نجایمثال در ا د؛یمشخص کردن آن به کار ببر یرا برا تردهیچیپ
 نباشد. سیاسپ یفاصله که ی: هر کاراکترشودیاش مکه ترجمه دیاستفاده کن
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 یافظهح دیبه شما کمک کند. شا تواندیدر خود دارد که م یچند سندِ ساده و اصل تونیپا
 ییجاهمان قایدق نجایداشته باشد؛ ا ازیروشن شدن ن یهولِ کوچک برا کیشما به 

 کی قیدر خصوص اسم دق کهیمثال زمان د؛یآیبه کمکتان م یتونیاسناد پا نیاست که ا
در دسترس شما  تونیمفسر پا قیاز طر یحالت تعامل راسناد د نی. ادیمتد شک دار

 خواهد بود.

 :دیاستفاده کن ()helpاز  یدر حالت تعامل« کمک» به کار بردن یبرا

>>> help() 

 
help> modules 

 دیرا احضار کن ()dir دیتوانیم د،یاستفاده کن یکه قرار است از چه ماژول دیدانیم اگر
 :دینیبب که در ماژول وجود داردرا  ییتا متدها

>>> import re 

>>> dir(re) 

[.. 'compile', 'copy_reg', 'error', 'escape', 'findall', 

'finditer', 'match', 'purge', 'search', 'split', 

'sre_compile', 

'sre_parse', 'sub', 'subn', 'sys', 'template'] 

متد خاص را با استفاده از  کیاز اسناد، در خصوص  یمقدار کوچک دیتوانیم نیهمچن
 :دیکن افتیدر dir ای helpفرمان 
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>>> help (re.search) 

Help on function search in module re: 

 
search(pattern, string, flags=0) 

    Scan through string looking for a match to the pattern, 

returning 

    a match object, or None if no match was found. 

 
>>> dir(re.search) 

['__annotations__', '__call__', '__class__', '__closure__', 

'__code__', '__defaults__', '__delattr__', '__dict__', 

'__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', 

'__get__', '__getattribute__', '__globals__', '__gt__', 

'__hash__', '__init__', '__kwdefaults__', '__le__', 

'__lt__', '__module__', '__name__', '__ne__', '__new__', 

'__qualname__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', 

'__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__'] 

 یول دهند،یشما قرار نم اریدر اخت با جزئیات راو  ادیاطالعات ز تونیپا یدرون اسناد
 تواندیم د،یموتور جستجو ندار ایبه مرورگر وب  یدسترس ای دیکه عجله دار ییهادر زمان

 باشند. یکمک بزرگ

 

Brittle Code 
کار  یورود یهااز داده یهستند که با قالب خاص ییشکننده، کدها یکدها

قالب  از  فیتحر ی. اگر کمهستنداما مستعد شکستن و خراب شدن  کنند،یم
 کد از کار خواهد افتاد. د،یآ دیپد یدرست در ورود
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Greedy Matching 
 کیشده و  دهیممکن کش یعبارت باقاعده تا جا کیدر  *و  + یکاراکترها

که بتوانند  ییهستند و تا جا صیکاراکترها حر نی. اشوندیرشته را شامل م
 .ندیآیکش م

grep 
دستور  نیدر دسترس است. ا یسکیونی یهاستمیکه در اغلب س یستورد کی

 یهاکه با عبارت یکردن خطوط دایو پ یمتن یهالیجستجو در فا یبرا
مورد استفاده قرار  د،یآیجور در م (شودیکه به دستور داده م)باقاعده 

 Generalized Regularعبارت  ییاز حروف ابتدا grep. نام ردیگیم

Expression Parser گرفته شده « عبارت باقاعده یکل یکنندههیتجز» ای
 است.

Regular Expression 
 کیاست.  یاز حالت عاد تردهیچیپ یجستجو یهارشته انیب یبرا یزبان

که مثال به برنامه  شودیم یاژهیو یعبارت باقاعده احتماال شامل کاراکترها
به وفور  هایژگیو نیخطوط را جستجو کن. از ا یتهاان ایتنها ابتدا  دیگویم

 .شودیم افتیباقاعده  یهادر عبارت

Wild Card 
 کیباقاعده  یها. در عبارتدیآیجور در م یکه با هر کاراکتر ژهیکاراکتر و کی
 .شودیداده م شیکارت با نقطه نما لدیوا

 

grep
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$ python grep.py 

Enter a regular expression: ^Author 

mbox.txt had 1798 lines that matched ^Author 

$ python grep.py 

Enter a regular expression: ^X- 

mbox.txt had 14368 lines that matched ^X- 

$ python grep.py 

Enter a regular expression: java$ 

mbox.txt had 4218 lines that matched java$ 

 

`New Revision: 39772` 

findall()

 

Enter file:mbox.txt 

38549.7949721 

Enter file:mbox-short.txt 

39756.9259259 

 

 

 شینما یاکنون همان مثال را برا م،یدید صانهیدر خصوص رفتار حر یمثال ترشیپ
 :میکنیتکرار م صانهیرحریکرد  رفتار غعمل یچگونگ
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>>> bio = 'Hi, my name is Eman and my websites are ilola.ir 

and ...' 

>>> searchMyBio = re.findall('m.+?a', bio) 

>>> print(searchMyBio) 

['my na', 'me is Ema', 'my websites a'] 

>>> 

 نیقانع بوده و به اول یستیکه با میفهمانیها مبه آن * ای + یبه انتها ?اضافه کردن  با
 بسنده کنند. دیآیکه با عبارت باقاعده جور در م یارشتهیز

جور  یدهندهبا سه المنت است. هر المنت نشان ستیل کیبرنامه  یخروج نجایا در
 ررشتهیز نیاول صانه،یرحریاست. در رفتار غ یاصل یدر آمدن عبارت باقاعده با رشته

 یبرنامه به کاوشِ ادامه سپس و شودیبرگرداننده م دیایکه با عبارت باقاعده جور در ب
 . پردازدیرشته م





 

 تحت شبکه یهابرنامه

 یهاداده انیخواندن و گشتن در م رویکتاب  نیا یهااز مثال یاریبس نکهیوجود ا با
 م،یشویم نترنتیا یعنی ،یجهان یوارد قلمرو شبکه کهیمتمرکز بوده است، زمان هالیفا

 .شودیم دایپ زین یگرید ارِیمنابع بس یسر و کله

که صفحات وب را با  میکنیمرورگر وب فرض م کیفصل ما خودمان را  نیا در
صفحات وب را  یها. سپس دادهردیگی( مHTTPرمتن )استفاده از پروتکل انتقال اَبَ

 .میکنیم لیو تحل هیخوانده و تجز

HTTP 

به  تونیساده است و توسط پا اریبس قتیشبکه که به وب قدرت داده، در حق پروتکل
. شودیها خوانده مسوکت/socketsپروتکل  نی. اشودیم یبانیپشت یصورت درون

 یبرنامه کیها در سکوت نیا قیها از طرداده افتیارتباطات شبکه و در ساخت
 راحت و آسان  است. اریبس یتونیپا

ارتباط دو  کی، سوکت کی نکهیاز ا ریاست، به غ لیفا کیبه  هیسوکت، شب کی
و  دیهم بخوان دیتوانیسوکت م کی قی. شما از طرکندیدو برنامه را برقرار م نیب هیسو

که در طرف  یااطالعات به برنامه نیا د،یسیبر سوکت بنو یزی. اگر شما چدیسیهم بنو
 شودیداده م یابه شما داده د،ی. اگر شما از سوکت بخوانرسدیسوکت قرار دارد م گرید

 فرستاده است. گرید یکه برنامه
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هنوز  گریبرنامه در سمت د کهیسوکت، در زمان کیدر خواندن  یاگر شما سع اما
گر دیاو منتظر مانده دیافقط نشسته افتد؟یم یچه اتفاق دینفرستاده، بکن یاداده . ا

بمانند،  افتیصرفا منتظر در ،یاارتباط، بدون فرستادن داده نیدو سر ا یهابرنامه
 سبز شد! شانیپا ریز یعلف دیبمانند؛ شا منتظررا  یطوالن اریزمان بس یستیبا

با شبکه  یدارد و به شکل نترنتیا قیز طرکه ارتباط ا یابخش مهم از برنامه کی
است که  قیدق نیاز قوان یاپروتکل، دسته کیسر و کار دارد، داشتن پروتکل است. 

که  ندیانجام دهد، و بب دیبا یاول برود، و چه کار یستیبا یچه کس کندیمشخص م
برنامه دو  ی. به عبارترهیو غ فرستدیرا م یبعد امیپ یپاسخ چه خواهد بود، و چه کس

 یمراقب باشند که پاها دیو البته با رقصندیم گریکدیسوکت با  نیا یهادر طرف
 را لگد نکنند. گریهمد

وجود دارد. پروتکل انتقال  کندیم حیشبکه را تشر یهاکه پروتکل یادیز اسناد
 شده است: حیتشر ریابرمتن، در سند ز

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.txt  

فراوان  اریبس اتیبا جزئ یاصفحه 176 یدهیچیسند بلند و پ کیباال در اصل  متن
از لطف نخواهد بود. اما اگر شما  یاست. اگر به نظرتان جذاب آمد، خواندنش خال

 یکرد. برا دیخواه دایرا پ GETمتن درخواست  د،یندازیب  36 یبه صفحه ینگاه
 80پورت روی  www.pr4e.orgبا  طارتبا کیسرور، ما سند از وب کیدرخواست 

 :میکنیارسال م ریخط با فرم ز کیو سپس  میکنیبرقرار م

GET http://data.pr4e.org/romeo.txt HTTP/1.0 

 یط خالخ کی. سپس ما میکنیصفحه وب است که ما درخواست م کی ،پارامتر نیدوم
از هدِر در خصوص سند  یاطالعات یکه حاو کندیارسال م یسرور پاسخ. وبمیفرستیم

 .سند است اتیمحتو یدنباله یخط خال کیو 

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.txt
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 ینوشتن برنامه HTTPعملکرد پروتکل  ینشان دادن چگونگ یراه برا نیترراحت دیشا
ارتباط بر  نی. اکندسرور برقرار وب کیبا  یاست که ارتباط یتونیپا یساده اریبس

 ن،ی. با توجه به قوانکندیم تیها تبعبوده و از آن HTTPپروتکل  نیاساس قوان
شما  یبرا دهد،یرا که سرور پاسخ م یزیچ هرسند فرستاده شده و  کیدرخواست 

 .دهدیم شینما

import socket 

 
mysock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

mysock.connect(('data.pr4e.org', 80)) 

cmd = 'GET http://data.pr4e.org/romeo.txt 

HTTP/1.0\r\n\r\n'.encode() 

mysock.send(cmd) 

 
while True: 

    data = mysock.recv(512) 

    if (len(data) < 1): 

        break 

    print(data.decode()) 

mysock.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/socket1.py 

. کندیبرقرار م www.py4e.comبا سرور  80پورت روی ارتباط  کیابتدا برنامه  در
 یستیکه با دیگویم HTTPما، نقش مرورگر وب را دارد، پروتکل  یکه برنامه ییاز آنجا

 .میرا ارسال کن دیآیاش مدر ادامه یخط خال کیکه  GETدستور  کی
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 یهاها را در قطعهقرار دارد که داده یاحلقه م،یرا فرستاد یآن خط خال نکهیاز ا بعد
حلقه تا  نی. اکندیو سپس آن اطالعات را چاپ م افتیاز سوکت در یکاراکتر 512
 کی  ()recv کهی)تا زمان شودیخواندن وجود داشته باشد تکرار م یبرا یاداده کهیزمان
 (. انددبرگر یخال یرشته

 خواهد کرد: جادیرا ا ریز یخروج برنامه،



 271  تحت شبکه یهابرنامه 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Sun, 14 Mar 2010 23:52:41 GMT 

Server: Apache 

Last-Modified: Tue, 29 Dec 2009 01:31:22 GMT 

ETag: "143c1b33-a7-4b395bea" 

Accept-Ranges: bytes 

Content-Length: 167 

Connection: close 

Content-Type: text/plain 

 
But soft what light through yonder window breaks 

It is the east and Juliet is the sun 

Arise fair sun and kill the envious moon 

Who is already sick and pale with grief 

به . کندیسند ارسال م حیتشر یسرور برا. هدر را وبشودیبا هِدِر شروع م یخروج
سند ساده و بدون فرمت  کیکه سند  دهدینشان م Content-Typeعنوان مثال 

 (.text/plainاست )

نشان دادن  یبرا یخط خال کیما ارسال کرد،  یسرور، هدر را برا نکهیاز ا بعد
 .فرستدیرا م romeo.txt لیفا یاصل یهاو سپس داده کندیهدرها اضافه م یانتها

با استفاده از  نییسطح پا یارتباط شبکه کی توانیور مکه چط میدیمثال د نیا در
 سرورلیْمِ کی ایسرور وب کیارتباط با  یبرا توانیها مها ساخت. از سوکتسوکت

 دایپ د،یدار ازیکه ن یزیسرورها استفاده کرد. تمام آن چ گرِیانواع د ای( لیمی)سرور ا
ها و ارسال داده افتیکه در یکدکرده، و نوشتن  حیتشر رااست که پروتکل  یکردن سند

 را بر اساس آن پروتکل انجام دهد.

پروتکل  م،یکنیکه ما به وفور استفاده م یکه پروتکل ییاز آنجا ها،نیا یوجود همه با
 یکتابخانه برا نیدارد. ا برای آن یاختصاص یکتابخانه کی تونیاست، پا HTTPوب 

و ارسال اسناد و  افتیدر یآن برا از است و شده یطراح HTTPپروتکل  یبانیشتپ
 .شودیها در بستر وب استفاده مداده
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HTTP 

در  دیجدخط یکه شامل کاراکترهارا گرفتیم ساده  یمتن لیفا کیمثال باال، ما  در
چاپ  ش،ینماصفحهروی زمان با اجرا، کرده و هم یها را کپ. سپس دادهشدیم لشیفا

استفاده  میتوانیم زین HTTPبر بستر  ریتصو کیگرفتن  یبرنامه برا نیاز  هم . مامیکرد
رشته  کیها را در تمام داده تور،یمانروی  شیها و نماکرده داده یپک یبه جا نباری. امیکن

 :میکنیم رهیذخ ریعکس را به روش ز یهاجمع کرده، هدر را جدا و سپس داده
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import socket 

import time 

 
HOST = 'data.pr4e.org' 

PORT = 80 

mysock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

mysock.connect((HOST, PORT)) 

mysock.sendall(b'GET http://data.pr4e.org/cover3.jpg 

HTTP/1.0\r\n\r\n') 

count = 0 

picture = b"" 

 
while True: 

    data = mysock.recv(5120) 

    if (len(data) < 1): break 

#   time.sleep(0.25) 

    count = count + len(data) 

    print(len(data), count) 

    picture = picture + data 

 
mysock.close() 

 
# Look for the end of the header (2 CRLF) 

pos = picture.find(b"\r\n\r\n") 

print('Header length', pos) 

print(picture[:pos].decode()) 

 
# Skip past the header and save the picture data 

picture = picture[pos+4:] 

fhand = open("stuff.jpg", "wb") 

fhand.write(picture) 

fhand.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/urljpeg.py 
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 :دید دیرا خواه ریز یخروج شود،یبرنامه اجرا م کهیزمان

$ python urljpeg.py 

2920 2920 
1460 4380 
1460 5840 
1460 7300 
... 
1460 62780 
1460 64240 
2920 67160 
1460 68620 
1681 70301 
Header length 240 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Sat, 02 Nov 2013 02:15:07 GMT 

Server: Apache 

Last-Modified: Sat, 02 Nov 2013 02:01:26 GMT 

ETag: "19c141-111a9-4ea280f8354b8" 

Accept-Ranges: bytes 

Content-Length: 70057 

Connection: close 

Content-Type: image/jpeg 

 دهدینشان م Content-Typeهدر  ،ینترنتیآدرس ا نیا یبرا د،ینیبیکه م همانگونه
کار برنامه تمام شد، با باز  کهی(. زمانimage/jpegاست ) ریتصو کیسند  یکه بدنه

 دنیمخصوص د یبرنامه کیرا با استفاده از  ریتصو دیتوانیم stuff.jpg لیکردن فا
 .دیمشاهده کن ریتصاو

کتر  5210ما  ()recvمتدِ  یکه در هر بار فراخوان دینیبیبرنامه، م یاجرا نیح در کارا
کتر در قتی. در حقمیریگیرا نم سرور ما توسط وب یکه برا میکنیم افتیما آنقدر کارا

 ای 1460 ایمثال  نی. در اشودیفرستاده م م،یاکرده یرا فراخوان ()recvما  کهیدر زمان
کتر در هر درخواست در 2920  5120. البته هر درخواست ما طلب میکنیم افتیکارا

کتر   .کندیرا ارسال م ینیسرور تعداد معحال وب نیبا ا کندیواحد مکارا
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که  دیتوجه کن نیمتفاوت باشد. همچن تواندیشما با توجه به سرعت شبکه، م جیانت
کتر را از وب 1681تعداد  ()recv یفراخوان نیآخر  نیا لی. دلکندیم افتیسرور درکارا

 یکه باق ستیزیقطعه از اطالعات تمام آن چ نیو ا دهیرس انیبه پا انیاست که جر
 نی. امیکنیم افتیبا طول صفر در یارشته ()recv یدبع ینمانده بوده است. در فراخوا

 یسوکت خواهد بود. به عبارت انیرا فراخوانده و پا ()closeاست که سرور  یبدان معن
 کرد. مینخواه افتیدر یابعد از آن داده

 سریم ()time.sleep یبا فراخوان ()recv یدر فراخوان افتیکردنِ سرعتِ در کم
بعد از هر  هیچهارم ثان کیما  قیطر نی(. به ادیرا آنکامنت  کن آن یستی)با شودیم

 نکهیرا قبل از ا یشتریب یجلو افتاده و داده تواندیو سرور م میشویمنتظر م یفراخوان
 ریبرنامه به شکل ز ر،یتاخ نیارسال کند. با اضافه کردن ا م،ینک یرا فراخوان ()recvما 

 :شودیاجرا م

$ python urljpeg.py 

1460 1460 
5120 6580 
5120 11700 
... 
5120 62900 
5120 68020 
2281 70301 
Header length 240 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Sat, 02 Nov 2013 02:22:04 GMT 

Server: Apache 

Last-Modified: Sat, 02 Nov 2013 02:01:26 GMT 

ETag: "19c141-111a9-4ea280f8354b8" 

Accept-Ranges: bytes 

Content-Length: 70057 

Connection: close 

Content-Type: image/jpeg 

را که  یکاراکتر 5120ما هر بار  ()recv یفراخوان نیو آخر نیبه جز اول اکنون،
 .میریگیم م،یدرخواست کرده بود
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 افتیدر یها" و درخواست()sendارسال سرور " یهادرخواست نیبافر ب کی
 نیا م،یکنیاجرا م ریتاخ کیبرنامه را با  کهی" وجود دارد. زمان()recvما " یبرنامه

ما بافر را  یتا برنامه ماندیو منتظر م شودیبافرِ موجود در سوکت، توسط سرور پر م
 .شودیم دهینام «انیکنترل جر»توسط برنامه،  افتیدر ایکند. توقف در فرستادن  یخال

urllib 

ها را با استفاده از و ارسال داده افتیدر HTTP قیاز طر میتوانیم نکهیوجود ا با
در  جیرا یانجام کارها یبرا یترساده اریبس یهاراه م،یسوکت داشته باش یکتابخانه

 شده است. هیتعب urllib یبا استفاده از کتابخانه تونیپا

. دیرفتار کن لیفا کیب مثل و یصفحه کیبا  دیتوانی، مurllibاستفاده از  با
 urllibرا به  هیرا مشخص کرده و بق دیکن افتیدر دیخواهیکه م یاصفحه ،یسادگبه

را خودش سر و سامان  HTTPمرتبط با هدر و پروتکل  اتیتمام جزئ urllib. دیبسپار
 .دهدیم

که با استفاده از  ی. حاال کددیدیرا د مینوشت roemo.txtخواندن  یکه برا یکد
urllib مینیکار را انجام دهد بب نینوشته شده تا هم: 

import urllib.request 

 
fhand = 

urllib.request.urlopen('http://data.pr4e.org/romeo.txt') 

for line in fhand: 

    print(line.decode().strip()) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/urllib1.py 

با آن، درست  میتوانیباز شد، م urllib.urlopenا استفاده از وب ب یکه صفحه نیهم
ب for یحلقه کیرفتار کرده و با استفاده از  لیفا کیمثل   شیمایآن پ اتیمحتو نیدر 

 .میکن
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را  شودیم لیفا اتیکه شامل محتو یما تنها خروج شود،یبرنامه اجرا م کهیزمان
ما  یو تنها داده را برا بلعدیآن را م urllibکد  ی. هدر فرستاده شده ولدید میخواه

 .گرداندیبرم

But soft what light through yonder window breaks 

It is the east and Juliet is the sun 

Arise fair sun and kill the envious moon 

Who is already sick and pale with grief 

 romeo.txt لیفا یها براداده افتیهت دربرنامه ج کی میتوانیعنوان مثال، م به
 :میمحاسبه کن ریبه شکل ز لیدر فارا سپس تکرار هر کلمه  م،یسیبنو

import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

 
fhand = 

urllib.request.urlopen('http://data.pr4e.org/romeo.txt') 

 
counts = dict() 

for line in fhand: 

    words = line.decode().split() 

    for word in words: 

        counts[word] = counts.get(word, 0) + 1 

print(counts) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/urlwords.py 

باز  urllibوب را با  یصفحه کی کهیکه به محض میاست دوباره خاطرنشان کن الزم
 .میبا او رفتار کن لیفا کی مثل میتوانیم م،یکرد
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HTML 

چنگ  رد،یگیقرار م یادیز یکه مورد استفاده تونیدر پا urllib یهاتیاز قابل یکی
 مینکرد دایپ پیاسکر یبرا ی( به وب است. ما معادل خوبScrape|  پیْانداختن )اِسْکرِ

 یاصطالح آشنا کنم؛ به زبان ساده چه زمان نیشما را با ا یخاطر بهتر است کم نیبه ا
مرورگر  کی کندیکه تظاهر م میانوشته یابرنامه یوقت م؟یاختبه وب چنگ اند مییگویم

و در آن  دهدیقرار م شیآن را مورد آزما یهاوب است و صفحات را گرفته، داده
 .میااصطالحاً به وب چنگ انداخته گرددیصفحات به دنبال الگوها م

صفحه وب نگاه کرده  کیموتور جستجو، مثل گوگل به منبع  کیعنوان مثال،  به
سپس به سراغ آن صفحات  کشد؛یم رونیرا ب گریداخل آن به صفحات د یهانکیو ل

روش در درون صفحات  نی. به همکشدیم رونیب زیها را نداخل آن یهانکیرفته و ل
تمام صفحات وب  بایخود را به تقر اهگوگل ر ک،یتکن نی. با استفاده از اخزدیوب م
 .کندیباز م

صفحه را  کی تیاهم زانیدر صفحات مختلف، م هانکیگوگل از تکرار ل نیهمچن
 گوگل ظاهر شوند. یجستجو جیکه در نتا یستیصفحات مهم، با نی. ازندیحدس م

HTML

 یباقاعده برا یهااستفاده از عبارت HTML لیتحل هْیتجز یساده یهااز راه یکی
خاص دارند از دل  یالگو کیکه  ییهاررشتهیحالت ز نیمکرر است؛ در ا یجستجو

 .شوندیم دهیکش رونیصفحات ب

 :مینیساده وب را با هم بب اریبس یصفحه کی

<h1>The First Page</h1> 

<p> 

If you like, you can switch to the 

<a href="http://www.dr-chuck.com/page2.htm"> 

Second Page</a>. 

</p> 
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کردن و استخراج مقدارِ  دایپ یبرا یدرست و حساب یعبارت ساده کی میتوانیم
 :میسیاز متن باال بنو هانکیل

href="http://.+?" 

ه و شروع شد "//:href="http"که با  گرددمی یاما به دنبال رشته یباقاعده عبارت
کتر دارد ) ای کیدر ادامه  . رسدیقول دوگانه منقل کیبه  تی( و در نها"?+."چند کارا

 صانهیرحریدر حالت غ هاررشتهیکه به دنبال ز دیگویعالمت سوال در عبارت باقاعده م
برنامه به دنبال  صانه،یرحریدر حالت غ م،یداد حیتوض شیبگرد. همانطور که در فصل پ

 صانهی. در حالت حردیما جور در آ یکه با عبارت باقاعده گرددیم یاشتهرریز نیترکوتاه
 یممکن در رشته یررشتهیز نیصادق است و برنامه به دنبال بزرگتر هیقض نیبرعکس ا

 .گرددیم یاصل

که  ینکیتا برنامه درست آن ل م،یکنیباال اضافه م یپرانتز را به عبارت باقاعده حاال
 دهد: لیز دل متن استخراج کرده و تحورا ا میخواهیما م

# Search for lines that start with From and have an at sign 

import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

import re 

 
url = input('Enter - ') 

html = urllib.request.urlopen(url).read() 

links = re.findall(b'href="(http://.*?)"', html) 

for link in links: 

    print(link.decode()) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/urlregex.py 

ما جور در  یکه با عبارت باقاعده ییهااز رشته یستیل findall یعبارت باقاعده متدِ
پرانتزها  هگای. به جاگرداندیاند را برمقول محصور شدهدو عالمت نقل نیو ب ندیآیم

اند تا عبارت داخل قول قرار داده شدهکه درست بعد و قبل از عالمت نقل دیدقت کن
 آن را برگرداند.
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 :میریگیرا م ریز یخروج م،یکنیبرنامه را اجرا م کهیزمان

python urlregex.py 

Enter - http://www.dr-chuck.com/page1.htm 

http://www.dr-chuck.com/page2.htm 

python urlregex.py 

Enter - http://www.py4e.com/book.htm 

http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html 

http://allendowney.com/ 

http://www.py4e.com/code 

http://www.lib.umich.edu/espresso-book-machine 

http://www.py4e.com/py4inf-slides.zip 

 یهاشده باشد، استفاده از عبارت یبندقالب یشما به خوب HTML لیفا کهیزمان
ساده و روان خواهد بود.  یلیخاص خ یبا الگوها هاررشتهیکردن ز دایپ یباقاعده برا
وجود دارد، ممکن است باعث شود  یادیز HTML یکه صفحات شکسته ییاما از آنجا

 دیکن افتیرا در یاریبس یوندهایپ یرتد. به عبایکن یآوررا جمع یدردنخوربه یهاداده
 یوندهایتر پد؛ به زبان سادهنکه وجود ندارد ختم شده باش یها به صفحاتاز آن یکه برخ

 شکسته و خراب!

 است! یحل شدن HTML لیتحل قدرتمند یکتابخانه کیموضوع با  نیا

HTMLBeautifulSoup 

و استخراج داده  HTML لیتحل ینهیکمک به شما در زم یبرا یتونیکتابخانه پا یتعداد
ها نقاط قوت و ضعف مخصوص خود کتابخانه نیاز صفحات وجود دارد. هر کدام از ا

 .دیرا انتخاب کن یکیخود،  ازیبراساس ن یستیرا دارند. شما با

چند  BeautifulSoupو با استفاده از کتابخانه  یعنوان مثال، ما به سادگ به
کد  دیتوانی. ممیکنیرا استخراج م هانکیو ل هیرا تجز HTML یورود

BeautifulSoup دیکرده و آن را نصب کن افتیدر ریز نکیرا از ل: 

http://www.crummy.com/software  

http://www.crummy.com/software
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 لیفا یبه سادگ ایو  د؛یرا دانلود و نصب کن BeautifulSoup دیتوانیم
BeautifulSoup.py دیخود قرار ده یبرنامه یرا در پوشه. 

 XML یصفحات با دقت برا یاست، و برخ XMLبه  هیشب HTML نکهیوجود ا با
شکسته  یهاHTMLدر مواجه با اغلب  XML یکنندهلیتحل کی ،اندبودن ساخته شده

. گذاردیر مرا کنا HTML یمناسب نبودن قالب آن، کل صفحه لیو خراب شده، به دل
 دیآیدار کنار ممشکل HTML اکه بتواند ب ییتا جا BeautifulSoup گریدر سمت د
 .دهدیرا م ازتانیمورد ن یهااستخراج داده یاست؛ و به شما اجازه رتریپذو انعطاف

سپس با استفاده از  م؛یکنیخواندن صفحه استفاده م یبرا urllibاز  ما
BeautifulSoup یهاصفت/attributes  مرتبط باhref تگ  کیa  را )که همان

 .میکشیم رونیخواهد بود( ب وندهایپ ای هانکیل
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# To run this, you can install BeautifulSoup 

# https://pypi.python.org/pypi/beautifulsoup4 

 
# Or download the file 

# http://www.py4e.com/code3/bs4.zip 

# and unzip it in the same directory as this file 

 
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

from bs4 import BeautifulSoup 

import ssl 

 
# Ignore SSL certificate errors 

ctx = ssl.create_default_context() 

ctx.check_hostname = False 

ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE 

 
url = input('Enter - ') 

html = urllib.request.urlopen(url, context=ctx).read() 

soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser') 

 
# Retrieve all of the anchor tags 

tags = soup('a') 

for tag in tags: 

    print(tag.get('href', None)) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/urllinks.py 

ها را داده ،و سپس با باز کردن آن صفحه کندیآدرس وب م کیدرخواست  برنامه
 یهاانکر )تگ یها. سپس تمام تگفرستدیم  BeautifulSoup گرلیخوانده و به تحل

هرکدام از  hrefو صفتِ  دهیکش رونی( را بشودیمشخص م aکه با  هانکیمخصوص ل
 .کندیها را چاپ متگ نیا

 ظاهر خواهد شد: ریز یبه خروج هیشب یزیچ شود،یبرنامه اجرا م یوقت
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python urllinks.py 

Enter - http://www.dr-chuck.com/page1.htm 

http://www.dr-chuck.com/page2.htm 

python urllinks.py 

Enter - http://www.py4e.com/book.htm 

http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html 

http://allendowney.com/ 

http://www.si502.com/ 

http://www.lib.umich.edu/espresso-book-machine 

http://www.py4e.com/code 

http://www.py4e.com/ 

تگ استفاده  یهاهر کدام از قسمت دنیکش رونیب یبرا BeautifulSoupاز  دیتوانیم
 :دیکن
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# To run this, you can install BeautifulSoup 

# https://pypi.python.org/pypi/beautifulsoup4 

# Or download the file 

# http://www.py4e.com/code3/bs4.zip 

# and unzip it in the same directory as this file 

 
from urllib.request import urlopen 

from bs4 import BeautifulSoup 

import ssl 

 
# Ignore SSL certificate errors 

ctx = ssl.create_default_context() 

ctx.check_hostname = False 

ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE 

 
url = input('Enter - ') 

html = urlopen(url, context=ctx).read() 

 
# html.parser is the HTML parser included in the standard 

Python 3 library. 

# information on other HTML parsers is here: 

#http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/#insta

lling-a-parser 

soup = BeautifulSoup(html, "html.parser") 

 
# Retrieve all of the anchor tags 

tags = soup('a') 

for tag in tags: 

    # Look at the parts of a tag 

    print('TAG:', tag) 

    print('URL:', tag.get('href', None)) 

    print('Contents:', tag.contents[0]) 

    print('Attrs:', tag.attrs) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/urllink2.py 
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python urllink2.py 

Enter - http://www.dr-chuck.com/page1.htm 

TAG: <a href="http://www.dr-chuck.com/page2.htm"> 

Second Page</a> 

URL: http://www.dr-chuck.com/page2.htm 

Content: ['\nSecond Page'] 

Attrs: [('href', 'http://www.dr-chuck.com/page2.htm')] 

در  HTML لیحرف از تحل یرا وقت BeautifulSoupها تنها به شما قدرت مثال نیا
 .دهدیاست نشان م انیم

urllib 

 ای ییویدیو لیفا کیمثال  د؛یری( را بگیرمتنی)غ ینریبا لیفا کیالزم است که  یگاه
 printبه درد چاپ با استفاده از  ها،لیفا نیا یها. دادهدیکن افتیرا در ریتصو کی

ها را گرفته و از آن یکپ کی دیتوانیم urllibا با استفاده از حال شم نی. با اخورندینم
 .دیکن رهیذخ یمحل لیفا کیبه عنوان  خود سکیهارد دروی 

و سپس با استفاده از  دیکنیرا باز م URL کیصورت است که شما  نیبه ا الگو
read ریمتغ کیسند را در  یکل محتوا ( رشتهimgدانلود م )و سپس آن  دیکنی
 :دیسینویم ریبه شکل ز یمحل لیفا کیروی ات را اطالع

import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

 
img = 

urllib.request.urlopen('http://data.pr4e.org/cover3.jpg').re

ad() 

fhand = open('cover3.jpg', 'wb') 

fhand.write(img) 

fhand.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/curl1.py 

http://www.py4e.com/code3/curl1.py
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 imgبه اسم  یریشبکه خوانده و در متغ قیاز طر ضربکیها را برنامه تمام داده نیا
را باز کرده و  cover3.jpg لیسپس فا کند؛یم یدارنگه وتریکامپ یاصل یدر حافظه

گر اندازه نی. اسدینویشما م سکیآن و دروی ها را داده  یکمتر از حافظه لیفا یمورد، ا
 .دیآیشما باشد، به کار م وتریکامپ یاصل

در کار باشد، احتماال  یصوت ای ییویدیو لیمثل فا یبزرگ لیفا کیحال اگر  نیا با
با کمبود حافظه مواجه شد، به شدت  وتریکامپ یحداقل وقت ای کندیکرش م ایبرنامه 
ها ها را در بالکما داده م،یبا مشکل کمبود حافظه مواجه نشو نکهیا یا. برشودیکُند م

 ای سکید یرو یبالک بعد افتیو هر بالک را قبل از در میکنیم افتیبافرها( در ای)
شکل  نی. به امیرویم یبعد یو سپس به سراغ قطعه میسینویم یجانب یحافظه

ما با مشکل مواجه نخواهد شد چرا  یبزرگ باشد، حافظه لیفا یهرچقدر هم که اندازه
 یهاداده یِحافظه دارد و مابقروی و پردازش را  افتیدر حال در یهاکه برنامه تنها بالک

 یحافظهروی  گرید یهاداده یاند و جا را برانوشته شده سکیدروی شده  افتیدر
 اند.کرده یخال یاصل

import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

 
img = 

urllib.request.urlopen('http://data.pr4e.org/cover3.jpg') 

fhand = open('cover3.jpg', 'wb') 

size = 0 

while True: 

    info = img.read(100000) 

    if len(info) < 1: break 

    size = size + len(info) 

    fhand.write(info) 

 
print(size, 'characters copied.') 

fhand.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/curl2.py 
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کتر را در آنِ واحد خوانده و آن کاراکترها را  100,000مثال ما تنها  نیا در روی کارا
به سراغ  ل،یفاروی کاراکترها  نیسپس بعد از نوشتن ا م؛یسینویم cover.jpg لیفا
کتر بعدک 100,000 یعنی ،یبعد یقطعه افتیدر  .رودیاز وب م ،یارا

 :شودیاجرا م ریبه شکل ز برنامه

python curl2.py 

568248 characters copied. 

شده در  یدستور توکار کی د،یداشته باش یکسیونی ای نتاشیمک وتریکامپ کیشما  اگر
 :دهدیانجام م ریکار را به شکل ز نیوجود دارد که هم تانعاملستمیس

curl -O http://www.py4e.com/cover.jpg 

و  curl1.py رکانهیما هم ز یها" است و مثالCopyURL" یشدهکوتاه curl دستور
.py2curl  3درe.com/code4www.py ما هم  یهاشدند؛ چرا که مثال یگذارنام

هم در آدرس باال  curl3.pyسم برنامه با ا کی. البته کنندیعمل م curlمثل دستور 
 .دهدیانجام م یموثرتر شکه شرحش رفت را به رو یوجود دارد که کار

 

BeautifulSoup 
از اسناد  ییهاکرده و داده لیرا تحل HTMLکه اسناد  یتونیکتابخانه پا کی

HTML شما رندیگیم دهیها را نادکه اکثر مرورگرها آن کشدیم رونیناقص ب .
 .دیدانلود کن www.crummy.comرا از  BeautifulSoupکد  دیتوانیم

Port 
شما با کدام برنامه در  کندیکه مشخص م یعبارت است از عدد پورت
در ارتباط  د،یاارتباط سوکت به سرور وصل شده کی قیاز طر کهیزمان
 .دیهست

http://www.py4e.com/code3
http://www.crummy.com/
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Scrape 
 افتیمرورگر وب، و در کیجا زدن خودش به عنوان  یبرنامه برا کیتالش  به

 پتیاسکر ایانداختن چنگ اتش،یوب و محتو یصفحه کیو کاوش 
 .مییگویم

Socket 
ها داده یگریبه سمت د تواندیبرنامه م کیدو برنامه که  نیارتباط شبکه ب کی

 وکت نام دارد.کند س افتیاز آن در ایرا ارسال 

Spider 
صفحه و تمام صفحات  کی افتیدر یموتور جستجو برا کیبه عمل  دریاسپا

 نیها به هم. آنشودیها گفته مآن نیدر ب دنیصفحه و خز کیاز  شدهنکیل
 ،جستجو فهرست کامل   کیساخت  یرا برا نترنتیتمام صفحات ا بایروش تقر
 .کنندیکاوش م

 

socket1.pyURL

split('/')

URL

connect 

 

urllib

URL
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urllinks.py

HTMLp

 

recv 

 





 

 وب یهاسیو سرو تونیپا

 

ها و کار با آن دیآشنا شد HTTPها بر بستر آن لیتحل هیاد و تجزاسن افتیبا در یوقت
 دایسوق پ ییهاکه به سمت نوشتن برنامه گذردینم یادیساده شد، زمان ز تانیبرا
که در  HTMLاند )نه فقط شده یطراح گرید یهااستفاده توسط برنامه یکه برا دیکنیم
 داده شود(. شیمرورگر نما کی

زبان » ای XMLها بر بستر وب وجود دارد. تبادل داده یابر جیقالب را دو
، به شکل سند یهاتبادل داده یاست که برا یادیز یهاسال «ریپذگسترش یگذارنشانه

اطالعات  ای ستیل ،یکشنرید خواهندیها مبرنامه کهی. زمانردیگیمورد استفاده قرار م
استفاده  JSON ای پتیااسکرشئ جاو یگذارشانهرا تبادل کنند، از ن گرید یداخل

 کرد. میخواه ی. در ادامه هر دو فرمت را بررسکنندیم

XML 

است  HTML ایابرمتن  یگذاربه زبان نشانه هیشب اریبس ریپذگسترش یگذارنشانه زبان
ت دق XMLنمونه سند  کیاست. به  HTMLاز  ترافتهیساخت XMLتفاوت که  نیبا ا
 :دیکن
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<person> 

  <name>Chuck</name> 

  <phone type="intl"> 

     +1 734 303 4456 
   </phone> 

   <email hide="yes"/> 

</person> 

 کندیمواقع به شما کمک م شتریدر ب یساختار درخت کیبه صورت  XMLسند  تصور
 یتگِ رده باالتر person . به عنوان نمونه در مثال باالدیاز آن داشته باش یتا درک بهتر
به عنوان  phone دیکنیمشاهده م ریز ریاست. همانگونه که در تصو هینسبت به بق

 است. personتگ  نجایشده است؛ والد در ا دهیکش خود Iوالدِ  یاز گره یابچه

XML 

 ها،از المنت یو استخراج برخ XML لیتحل یساده را برا یبرنامه کی نجایا در
 :دینیبیم

                                                           

I parent node 
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import xml.etree.ElementTree as ET 

 
data = ''' 

<person> 

  <name>Chuck</name> 

  <phone type="intl"> 

     +1 734 303 4456 
   </phone> 

   <email hide="yes"/> 

</person>''' 

 
tree = ET.fromstring(data) 

print('Name:', tree.find('name').text) 

print('Attr:', tree.find('email').get('hide')) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/xml1.py 

. کندیبدل م XML یهااز گره یرا به درخت XMLرشته  ینمونه fromstring یفراخوان
 میدار اریکه در اخت ییمتدها یلهیدرخت قرار دارد، به وس کیدر داخل  XMLکه  یزمان

 .میها را استخراج کنهاز داد یبخش میتوانیم

جور  یبرچسب خاص ایکه با تگ  یاکرده و گره شیمایپ XMLدر درخت  find تابع
متن، صفت )مانند پنهان بودن( و فرزند داشته  تواندی. هر گره مکندیم دایرا پ دیآیدر م

گره تواندیباشد. هر گره م  (.ها باشدوالد آن یگره باشد )به عبارت نیچند یباال یخودْ 

Name: Chuck 

Attr: yes 

خاص خود را دارد.  یایمزا ElementTreeمانند  XML گرلیتحل کیاز  استفاده
ElementTree متن  ای نتکسیاز س یها را بدون نگرانکه داده دهدیبه شما اجازه م

XML میاستخراج کن. 
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حلقه  کیها الزم است که آن یپردازش همه یچندگانه دارد و برا یهاگره XML اغلبْ
 :میکنیم شیمایپ user یهاتمام گره نیدر ب ر،یز ی. در برنامهمیسیبنو

import xml.etree.ElementTree as ET 

 
input = ''' 

<stuff> 

    <users> 

        <user x="2"> 

            <id>001</id> 

            <name>Chuck</name> 

        </user> 

        <user x="7"> 

            <id>009</id> 

            <name>Brent</name> 

        </user> 

    </users> 

</stuff>''' 

 
stuff = ET.fromstring(input) 

lst = stuff.findall('users/user') 

print('User count:', len(lst)) 

 
for item in lst: 

    print('Name', item.find('name').text) 

    print('Id', item.find('id').text) 

    print('Attribute', item.get("x")) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/xml2.py 

را در درخت  user یرا که ساختارها هاردرختیاز ز یتونیپا ستیل کی findall متد
XML یحلقه کینوشتن  با میتوانی. سپس مکندیم افتیخود دارد، در for  که به هر
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چاپ  user یرا از گره xو صفت  idو  name اندازد،یکاربر نگاه م یهاکدام از گره
 :میکن

User count: 2 

Name Chuck 

Id 001 

Attribute 2 

Name Brent 

Id 009 

Attribute 7 

JSON 

مورد استفاده قرار  پتیزبان جاوااسکر که در یو ش هیاز فرمت آرا JSON قالب
ابداع شده  پتیقبل از جاوااسکر تونیکه پا ییالهام گرفته است. اما از آنجا گرفت،یم

قرار داده  ریرا تحت تاث JSON نتکسِیس تون،یپا یهاستیو ل یکشنریبود، متن د
 .است تونیپا یهایکشنریو د هاستیب لیمشابه با ترک بایتقر JSON. فرمت است

که  XML یساده یکد با نمونه نی. امیارا آورده JSONاز متن  یانمونه نجایا در
 برابر است: بایتقر د،یدیباالتر د

{ 
  "name" : "Chuck", 

  "phone" : { 

    "type" : "intl", 

    "number" : "+1 734 303 4456" 

   }, 
   "email" : { 

     "hide" : "yes" 

   } 
} 
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مثل  ییهاصفت میتوانیما م XMLدر  نکهی. اول ادید دیوت را احتماال خواهتفا چند
intl  ِرا به تگphone در میاضافه کن .JSON نی. همچنمیمقدار را دار-دیما جفتِ کل 
کوالد داده است. شیوجود ندارد و جا نجایدر ا XMLدر  personتگ   را به چند آ

 یهاتیقابل JSONت؛ چرا که اس XMLتر از ساده JSON یکل، ساختارها در
و  هایکشنرید بیرا دارد که از ترک تیمز نیا JSONدارد. اما  XMLنسبت به  یکمتر

 بهره ببرد. میبه صورت مستق هاستیل

و  هایکشنریبه د هیشب یزیچ یسینوبرنامه یهاتمام زبان بایکه تقر ییآنجا از
تبادل اطالعات  یبرا یودمانو خ یعیقالب طب کی JSONرا دارند،  تونیپا یهاستیل
 دو برنامه را دارد. نیب

JSON نیها بتبادل داده یشدن به قالبِ غالب، برا لیبه سرعت در حال تبد 
 تر است.ساده XMLهاست چرا که نسبت به برنامه

JSON 

JSON میکرد ساختاربندی – ازنی صورت در – هاستیتو در تو و ل یهایکشنریرا با د .
( یکشنریمانند دمقدار )به-دیکل یهااز کاربران به صورت جفت یستیرو ل شِیر مثال پد

 داشت. میخواهرا  هایکشنریاز د یستیل قتی. در حقمیکنیارائه م

و  JSON لیشروع به تحل json یداخل ی، با استفاده از کتابخانهپایین یبرنامه در
به همان است که در  هیشب بایتقر د،ینیبیم نجایکه در ا یزی. چمیکنیها مخواندن داده

که در حال  میاز قبل بدان یستیدارد و با یکمتر اتیجزئ JSON. دیدید XMLمثال 
ست از جفت  کیهر کاربر شامل  یکاربران برا ستِیل نیو ا میهست ستیل کیگرفتن 

 یژگیو کیگنگ ) یکم یخوب( ول یژگیو کیمختصرتر ) JSON. شودیمقدار م-دیکل
 است.بد( 
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import json 

 
data = ''' 

[ 
  { "id" : "001", 

    "x" : "2", 

    "name" : "Chuck" 

  } , 
  { "id" : "009", 

    "x" : "7", 

    "name" : "Chuck" 

  } 
]''' 
 
info = json.loads(data) 

print('User count:', len(info)) 

 
for item in info: 

    print('Name', item['name']) 

    print('Id', item['id']) 

    print('Attribute', item['x']) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/json2.py 

 سهیرا با هم مقا XMLو  JSONمرتبط با  یگرهالیها توسط تحلکدِ استخراج داده اگر
 یتونیپا تسیل کی دیکنیم افتیدر ()json.loadsکه از  یزیآن چ دید دیخواه د،یکن

. به عبارتی میاکرده شیمایپ تونیدر پا ستیل کیها با ساختار است. درست مثل داده
 یکشنرید کی مکه هر کدا – ییهاتمیدرون آ for یحلقه کیبا استفاده از  پیمایش

شد، از عملگر شاخص در  لیتحل JSONکه  نی. همصورت پذیرفت – است یتونیپا
. الزم میاستفاده کن میتوانیاطالعات از هر کاربر م یهابه منظور استخراج قطعه تونیپا
استفاده  شدهلیــِـ تحل JSONند و کاو در درون کَ یبرا JSON یکه از کتابخانه ستین

 یها کافپردازش آن یبرا تونیدارد و خود پا یتونیما ساختار پا یروجچرا که خ م؛یکن
 .دیبه کد نگاه کن گریبار د کیاست. 
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 باال است: XML یمانند نمونه قایه دقبرنام یخروج

User count: 2 

Name Chuck 

Id 001 

Attribute 2 

Name Brent 

Id 009 

Attribute 7 

وجود دارد؛ به  JSONبه سمت  XMLاز  یاکنون حرکتوب، هم یهاسیسرو یایدن در
 یهاکه در زبان یآن به ساختار یهاتر است و دادهساده JSONخاطر که  نیا

 میکنیاستفاده م JSONکه از  یاست. زمان کترینزد اریبس میکنیاستفاده م یسینوهبرنام
تر مفهوم XMLساختار  یاست. ول ترسرراستها ساده و و استخراج داده لیکدِ تحل

 نیبرنامه، انتخاب ب ی. به هر حال بسته به محتواکندیم حیاست و بهتر خودش را تشر
XML  وJSON  .یرهیذخ یپردازها برابه عنوان مثال اغلب واژهدر رفت و آمد است 

 .کنندیاستفاده م XMLاز  یدرون یهاداده

 

 یراه برا کیو  HTTPها را با استفاده از برنامه نیتبادل اطالعات ب تیقابل اکنون
با استفاده از  میکنیم افتیرد ای میفرستیها مبرنامه نیا نیکه ب دهیچیپ یهاداده یارائه

XML ای JSON میدر چنته دار. 

استفاده  یها برابرنامه نیاست که ب ییو مستند کردن قراردادها فیتعر یبعد قدم
رابط » یابرنامه نیب یقراردادها نیا یبرا جی. اسم رامیسینویم هاکیتکن نیاز ا

 ها هستند.API ای «یافزار کاربردنرم یسینوبرنامه

از  خواهدیکه م دیدار یابرنامه دیفرض کن م؟یکنیاستفاده م API کیاز  یزمان چه
 هاسیدسته از سرو کیدوم در کل  یاستفاده کند. برنامه گرید یبرنامه کی یهاسیسرو

اول و دوم را  سیکه ارتباط سرو ییقراردادها نی. اکندیاول آماده م یبرنامه یرا برا
ها از آن میرابطه را بساز نیا میخواهیکه م یو ما زمان شودیمده ینام API کندیفراهم م
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 کندیمخصوص خود را منتشر م نیقوانیا همان  هاAPIدوم،  ی. برنامهمیکنیاستفاده م
که  یزی، طبق چآن را یهاسیبه سرو یدسترس نیقوان نیاز ا تیاول با تبع یو برنامه

 .کندیم دایپ ،شده فیتعر

 یبه دسترس ازیعملکرد ن یکه برا دیاکرده یاع به ساختن برنامهشرو دیفرض کن حاال
 کردینوع رو نی. ما به اشودیفراهم م یگرید یهادارد که توسط برنامه ییهاسیبه سرو

است که  ییاز جاها یکی SOA کردی. رومییگویم ISOAا ی «گراسیسرو یمعمار»
 SOA ریغ کردیرو کی. کندیم ها استفادهبرنامه گرید یهاسیما از سرو یبرنامه

 یبرا ازیمورد ن یخوداتکا بوده و شامل تمام کدها یبرنامه کیکه برنامه،  ستیزمان
 مفهوم شود. یسازادهیپ

 میتوانی. مدید میرا خواه SOAاز  یادیز یهامثال میکنیکه از وب استفاده م یزمان
ها در مرتبط با هتل یهااده. دمیرزرو کن نیهتل و ماش ،ییرفته و سفرهوا تیسا کیبه 

 ییمایشرکت هواپ یوترهایاند. در عوض کامپنشده رهیذخ ییمایشرکت هواپ یوترهایکامپ
ه و ب افتیها را درهتل هستند متصل شده و داده یوترهایکامپروی که  ییهاسیبه سرو

 ییمایشرکت هواپ تیسا قیکاربر به رزرو هتل از طر کهی. زمانکندیکاربر ارائه م
رزرو  یهتل برا یهاستمیس یوب رو گرید سیسرو کیاز  ییمایشرکت هواپ پردازد،یم

پروسه  د،یرزرو را پرداخت کن ولقرار است پ کهیکردن جا استفاده خواهد کرد. حاال زمان
 ریدرگ زین یگرید یهاستمیو س کندیم دایانجام تراکنش سوق پ یبرا یگریبه سمت د

 .شوندیم انیجر نیا

                                                           

I Service-oriented Architecture 
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 دارد. به عنوان مثال:  یفراوان یایمزا گراسیسرو یمعمار کی

موضوع  نی)ا میکنیم یدارها  را حفظ و نگهرونوشت از داده کیما تنها  (۱
 اندازهیتعهد ب میخواهیمهم است چرا که نم اریمثل رزرو هتل بس یموارد یبرا

 و  ؛(میبده یبه مشتر

 نییرا تع شیهافاده از دادهاست یخود برا نیقوان تواندیها مصاحبِ داده (۲
 کند. 

داشته  یشود که هم عملکرد خوب یبا دقت طراح یستیبا SOA ستمیس کی ا،یمزا نیبا ا
  .دیایجور در ب یکاربر به خوب یازهایباشد و هم با ن

 دهد،یدر دسترس وب قرار م API قیبرنامه از طر کیکه  ییهاسیسرو به
 .مییگویم سیسرووب
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Google Geocoding 

خود از اطالعات  میعظ یداده گاهیاستفاده از پا یبرا یعال اریبس سیسرووب کی گوگل
 ,Ann Arborجستجو مثال " یرشته کیما قرار داده است. ما  اریدر اخت ییایجغراف

MIژئوکدینگ یکاربرد یسینو" را به رابط برنامهI و در پاسخ،  میکنیگوگل ارسال م
است را  کیجستجو شده توسط ما نزد یزند به رشتهیکه حدس م یمکان نیگوگل بهتر

 .کندیم انیرا ب یاطالعات جاآن خاصِ یهاو به شما در خصوص مکان گرداندیبرم

 یبرنامهدر  دیتوانینم جهیمحدود است، در نت یول ،گانیرا نگْ یژئوکد سیسرو
 فتایدر یاگر شما برا . امادیداشته باش ینامحدود یاستفاده API نیخود از ا یتجار

ه کارتان ب د،یاز آن استفاده کن دیو سر و سامان دادن به برنامه بخواه ییمکان کاربر نها
 خواهد آمد.

که قدر  یستیبا د،یکنیاستفاده م نگیژئوکدمثل  گانیرا API کیکه از  یزمان
. اگر دیرذاکاربران احترام بگ ریو به سا دیگذاشته شده را بدان ارتانیکه در اخت یمنابع

بپردازند  هاسیسرو نیسوءاستفاده( از ا دیاز اندازه )بخوان شیبه استفاده ب یادیافراد ز
 یاژهیو یهاتیمحدود ایرا از دسترس خارج کند  سیگوگل کل سرو نکهیاحتمال ا

 .رودیاعمال کند باال م

 اریبس سیسرو نیهرچند کار با ا د؛یرا بخوان سیسرو نیا نیسند آنال دیتوانیم شما
 اطالعات بازگردانده شده دیتوانیدر مرورگر م ریز URL پیبا تا یساده است و حت

 :دینیتوسط آن را بب

http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Ann+Arb

or%2C+MI  

که آدرس را  دیمطمئن شو جهیدر نت شود،ینم سیاسپ یفاصله چیباال شامل ه نکیل
 .دیکنیدرست وارد م

                                                           

I Geocoding 

http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Ann+Arbor%2C+MI
http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Ann+Arbor%2C+MI


 پایتون برای همه  302

 

رشته از کاربر و ارسال  کیدرخواست  یساده برا یکاربرد یبرنامه کی ر،یز یبرنامه
بازگردانده  JSONگوگل است. برنامه در ادامه اطالعات را از  نگیژئوکد سیآن به سرو

 .کندیه استخراج مشد
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import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

import json 

 
# Note that Google is increasingly requiring keys 

# for this API 

serviceurl = 

'http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?' 

 
while True: 

    address = input('Enter location: ') 

    if len(address) < 1: break 

 
    url = serviceurl + urllib.parse.urlencode( 

        {'address': address}) 

 
    print('Retrieving', url) 

    uh = urllib.request.urlopen(url) 

    data = uh.read().decode() 

    print('Retrieved', len(data), 'characters') 

 
    try: 

        js = json.loads(data) 

    except: 

        js = None 

 
    if not js or 'status' not in js or js['status'] != 'OK': 

        print('==== Failure To Retrieve ====') 

        print(data) 

        continue 

 
    print(json.dumps(js, indent=4)) 

 
    lat = js["results"][0]["geometry"]["location"]["lat"] 

    lng = js["results"][0]["geometry"]["location"]["lng"] 
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    print('lat', lat, 'lng', lng) 

    location = js['results'][0]['formatted_address'] 

    print(location) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/geojson.py 

. سپس سازدیبا استفاده از آن م URL کیکرده و  افتیجستجو را در یرشته برنامه،
. برخالف کندیم افتیگوگل در نگیژئوکد APIمتن مورد نظر را از  urllibبا استفاده از 

 یهاو داده میکنیکه ارسال م ییها بر اساس پارامترهاوب ثابت، داده یصفحه کی
 گوگل متفاوت خواهد بود. یموجود در سرورها ییایجغراف

 لیتحل jsonها را با استفاده از کتابخانه آن میکرد افتیرا در JSONکه داده  یزمان
. در میدهیخوب انجام م یهااز گرفتن داده نانیاطم یرا برا یکوتاه یکرده و بررس

 .میکنیاستخراج م م،یرا که به دنبالش بود یاطالعات تینها

برگرداننده شده پاک  JSONاز  یخواهد بود )برخ نیبه ا هیبرنامه شب یخروج
 اند(:شده
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$ python3 geojson.py 

Enter location: Ann Arbor, MI 

Retrieving http://maps.googleapis.com/maps/api/ 

  geocode/json?address=Ann+Arbor%2C+MI 

Retrieved 1669 characters 

{ 
    "status": "OK", 

    "results": [ 

        { 
            "geometry": { 

                "location_type": "APPROXIMATE", 

                "location": { 

                    "lat": 42.2808256, 

                    "lng": -83.7430378 

                } 
            }, 
            "address_components": [ 

                { 
                    "long_name": "Ann Arbor", 

                    "types": [ 

                        "locality", 

                        "political" 

                    ], 
                    "short_name": "Ann Arbor" 

                } 
            ], 
            "formatted_address": "Ann Arbor, MI, USA", 

            "types": [ 

                "locality", 

                "political" 

            ] 
        } 
    ] 
} 
lat 42.2808256 lng -83.7430378 

Ann Arbor, MI, USA 

Enter location: 
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 دیدانلود کن geoxml.py/3e.com/code4www.pyبرنامه را از  یکی نیا دیتوانیم
 .دیبپرداز XMLبا  نباریا س،یسرو نیبه کاوش در ا یو کم

API 

 دیخواه API key/  دیکل یبه نوع زایشرکت معموال شما ن کی APIاستفاده از  یبرا
 سیاز سرو زانیو به چه م یاست که مشخص شود چه شخص نیا یاصل یدهیداشت. ا

داشته باشند  یپول ای گانیرا یهاسیاستفاده است. احتمال دارد که سرو در حالِ شانیا
بازه اهکه تعداد درخواست یخاص نیقوان ایو   کیاز زمان از طرف  یمحدود یدر 

 برقرار باشد. هاسیدر خصوص سرو کندیرا محدود مشخص 

 POST یاز داده یجزئ دیکل نیا د،یکنیم افتیخود را در API دیکل یوقت یگاه
مورد استفاده قرار  APIدر زمان احضار  URLپارامتر در  کیبه عنوان  ایخواهد بود و 
 خواهد گرفت.

ها، از شما از منبعِ درخواست شتریب نانیاطم یکننده براارائه گر،ید یهازمان در
مخصوص به  یهانهیو رمز دهایامضا شامل کل نی. اندکیرمزشده م یدرخواست امضا

 OAuth نترنتیدرخواست در ا یامضا یبرا جیرا اریبس یتکنولوژ کیخود است. 
 یشتریاطالعات ب OAuthدر خصوص پروتکل  دیتوانیم  ریز وندی. در پشودیخوانده م

 :دیرا کسب کن

www.oauth.net  

باز و  API کیشرکت از  نیارزشمند شده است، ا اریبس ترییتو API نکهیتوجه به ا با
هر درخواست  یبرا OAuth یکه از امضاهارفت  API کیبه سمت تدارک  یعموم

 OAuthوصول الو سهل گانیکتابخانه را ی. خوشبختانه هنوز تعدادندکیاستفاده م
ها از نظر کتابخانه نینجات دهد. ا هیاز پا OAuth یسازادهیوجود دارد تا شما را از پ

را  یاطالعات OAuth تیساوجود دارند. وب یبودن در درجات مختلف یو غن یدگیچیپ
 ها در خود دارد.کتابخانه نیاز ا یدر خصوص تعداد مختلف

http://www.py4e.com/code3/geoxml.py
http://www.oauth.net/
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و  oauth.pyو  hidden.pyو  twurl.py یهالیما فا ،یبعد یبرنامه یبرا
.py1twitter  را ازe.com/code4www.py  پوشه  کیدانلود کرده و همه را در

 .میدهیقرار م

و اجازه  دیداشته باش ترییاکانت تو کیها الزم است که برنامه نیاستفاده از ا یبرا
 نه،یرمز د،یکل کی. سپس دیریبگ یکاربرد یبرنامه کینوان خود را به ع تونیکدِ پا یبرا

 نیکرده و ا شیرایرا و hidden.py لیفا دی. شما بادیکن میتنظ IIنشانه نهیو رمز Iنشانه
 :دیقرار ده لیخود در فا یرهایچهار رشته را در متغ

# Keep this file separate 

 
# https://apps.twitter.com/ 

# Create new App and get the four strings 

 
def oauth(): 

    return {"consumer_key": "h7Lu...Ng", 

            "consumer_secret": "dNKenAC3New...mmn7Q", 

            "token_key": "10185562-eibxCp9n2...P4GEQQOSGI", 

            "token_secret": "H0ycCFemmC4wyf1...qoIpBo"} 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/hidden.py 

 در دسترس خواهد بود: نیبه ا هیشب URL کیاز  ترییتو سیسرووب

https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json  

د خواه یکی نیبه ا هیشب شتریب URLاضافه شد،  یتیکه تمام اطالعات امن یزمان یول
 شد:

                                                           

I token 
II token secret 

http://www.py4e.com/code
https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json
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https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json?coun

t=2 

&oauth_version=1.0&oauth_token=101...SGI&screen_name=drchuck 

&oauth_nonce=09239679&oauth_timestamp=1380395644 

&oauth_signature=rLK...BoD&oauth_consumer_key=h7Lu...GNg 

&oauth_signature_method=HMAC-SHA1 

 نی. ادیمختلف بخوان یپارامترها یدرک معنا یرا برا OAuthمشخصات  دیتوانیم
 است. یالزام یتیامن یازهاینشیپ یاضافه شده برا یپارامترها

 یهالیرا در فا هایدگیچیپ نیهمه ا م،یاجرا کرد ترییکه با تو یابرنامه یبرا
oauth.py  وtwurl.py را در  هانهی. رمزمیقرار دادhidden.py و سپس  میگذاشت

URL  مورد نظر را به تابعtwurl.augment() مام تکد کتابخانه،  تیو در نها میفرستاد
 اضافه کرد. URLالزم را به  یپارامترها

 یبرا JSONت را گرفته و آن را به فرم ترییکاربر خاص تو کی Iشمارگاهبرنامه  نیا
کتر رشته را چاپ م 250 نی. ما هم تنها اولگرداندیما باز م  :میکنیکارا

                                                           

I الین، تایمTimeline  عبارت است از فهرستی از وقایع با ترتیب بر اساس زمان. در توییتر به
 گویند.الین میشمار یا تایمهای کاربرها که بر اساس ترتیب زمانی مشخص شده گاهی نوشتهصفحه
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import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

import twurl 

import ssl 

 
# https://apps.twitter.com/ 

# Create App and get the four strings, put them in hidden.py 

 
TWITTER_URL = 

'https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json' 

 
# Ignore SSL certificate errors 

ctx = ssl.create_default_context() 

ctx.check_hostname = False 

ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE 

 
while True: 

    print('') 

    acct = input('Enter Twitter Account:') 

    if (len(acct) < 1): break 

    url = twurl.augment(TWITTER_URL, 

                        {'screen_name': acct, 'count': '2'}) 

    print('Retrieving', url) 

    connection = urllib.request.urlopen(url, context=ctx) 

    data = connection.read().decode() 

    print(data[:250]) 

    headers = dict(connection.getheaders()) 

    # print headers 

    print('Remaining', headers['x-rate-limit-remaining']) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/twitter1.py 

 خواهد کرد: جادیرا ا ریز یخروج شود،یکه برنامه اجرا م یزمان
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Enter Twitter Account:drchuck 

Retrieving https://api.twitter.com/1.1/ ... 

[{"created_at":"Sat Sep 28 17:30:25 +0000 2013"," 

id":384007200990982144,"id_str":"384007200990982144", 

"text":"RT @fixpert: See how the Dutch handle traffic 

intersections: http:\/\/t.co\/tIiVWtEhj4\n#brilliant", 

"source":"web","truncated":false,"in_rep 

Remaining 178 

 
Enter Twitter Account:fixpert 

Retrieving https://api.twitter.com/1.1/ ... 

[{"created_at":"Sat Sep 28 18:03:56 +0000 2013", 

"id":384015634108919808,"id_str":"384015634108919808", 

"text":"3 months after my freak bocce ball accident, 

my wedding ring fits again! 

:)\n\nhttps:\/\/t.co\/2XmHPx7kgX", 

"source":"web","truncated":false, 

Remaining 177 

 
Enter Twitter Account: 

اسخ پدر  زیرا ن یدرخواست یفراداده ترییتو ،شمارگاه یکنار داده برگرداننده شده در
، ما را x-rate-limit-remainingخصوص، به هدرِ کی. گرداندیبرم HTTP یهدرها

 کوتاه یزمان یبازه کیقبل از بسته شدن، در  میتوانیکه م ییهااز تعداد درخواست
 کی میفرستیم APIبه  یکه هر بار که درخواست دینیبب دیتوانیم .سازدیمطلع م میبفرست

 .شودیکم م ماندهیباق یهاخواستعدد از در

برگرداننده شده  JSONرا گرفته و  ترییکاربر تو کی اطالعات دوستانِ ر،یمثال ز در
از اطالعات در خصوص دوستانش را استخراج  یمقدار تیو در نها میکنیم لیرا تحل

را با چهار  یکرده و خروج یبردارنمونه لی، بعد از تحلJSONاز  نی. همچنکندیم
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کتر به سمت داخل پِرِتکا  یبهتر یما جلوه یصورت خروج نی. به امیکنیم Iنتیپر-یرا
 را خواهد داشت.

                                                           

I  Prettyprint  که در  –نند اضافه کردن تورفتگی یا رنگ کردن متن ما –عبارت است از تغییراتی
 تر شود.کنیم تا خواناتر، زیباتر و قابل فهمظاهر کد اعمال می
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import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

import twurl 

import json 

import ssl 

 
# https://apps.twitter.com/ 

# Create App and get the four strings, put them in hidden.py 

 
TWITTER_URL = 

'https://api.twitter.com/1.1/friends/list.json' 

 
# Ignore SSL certificate errors 

ctx = ssl.create_default_context() 

ctx.check_hostname = False 

ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE 

 
while True: 

    print('') 

    acct = input('Enter Twitter Account:') 

    if (len(acct) < 1): break 

    url = twurl.augment(TWITTER_URL, 

                        {'screen_name': acct, 'count': '5'}) 

    print('Retrieving', url) 

    connection = urllib.request.urlopen(url, context=ctx) 

    data = connection.read().decode() 

 
    js = json.loads(data) 

    print(json.dumps(js, indent=2)) 

 
    headers = dict(connection.getheaders()) 

    print('Remaining', headers['x-rate-limit-remaining']) 

 
    for u in js['users']: 

        print(u['screen_name']) 

        if 'status' not in u: 
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            print('   * No status found') 

            continue 

        s = u['status']['text'] 

        print('  ', s[:50]) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/twitter2.py 

 شود،یتو در تو م یِتونیپا یهاستیو ل هایشکنریبه د لیتبد JSONکه  ییآنجا از
 یهاداده نیگشت و گذار ب یبرا for یهاشاخص و حلقه اتیعمل بیاز ترک میتوانیم

 .میاستفاده کن یتونیپا یاز کدها یبرگردانده شده با مقدار کم

جا شدن در صفحه  یبرا هاتمیاز آ یخواهد بود )کم ریز لدیف هیبرنامه شب یخروج
 اند(:کوتاه شده
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Enter Twitter Account:drchuck 

Retrieving https://api.twitter.com/1.1/friends ... 

Remaining 14 

{ 
    "next_cursor": 1444171224491980205, 

    "users": [ 

        { 
            "id": 662433, 

            "followers_count": 28725, 

            "status": { 

                "text": "@jazzychad I just bought one .__.", 

                "created_at": "Fri Sep 20 08:36:34 +0000 

2013", 

                "retweeted": false, 

            }, 
            "location": "San Francisco, California", 

            "screen_name": "leahculver", 

            "name": "Leah Culver", 

        }, 
        { 
            "id": 40426722, 

            "followers_count": 2635, 

            "status": { 

                "text": "RT @WSJ: Big employers like Google 

...", 

                "created_at": "Sat Sep 28 19:36:37 +0000 

2013", 

            }, 
            "location": "Victoria Canada", 

            "screen_name": "_valeriei", 

            "name": "Valerie Irvine", 

    ], 
    "next_cursor_str": "1444171224491980205" 

} 
leahculver 

   @jazzychad I just bought one .__. 

_valeriei 

   RT @WSJ: Big employers like Google, AT&amp;T are h 

ericbollens 

   RT @lukew: sneak peek: my LONG take on the good &a 
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halherzog 

   Learning Objects is 10. We had a cake with the LO, 

scweeker 

   @DeviceLabDC love it! Now where so I get that "etc 

 
Enter Twitter Account: 

 نیدکتر چاک به همراه آخر ترییاکانت تو ریپنج دوست اخ ،یقسمت خروج نیآخر
بازگردانده شده وجود دارد. اگر شما  JSONدر  یگرید ادیز یهااست. داده شانوضعیت
" هر اکانت find the friendsکه " دید دیخواه دیندازیب یبرنامه نگاه یبه خروج

که ما مجاز به اجرا  شماریگاهاستعالم  هخاص خود را نسبت ب تیخاص، نرخِ محدود
 دارد. م،یزمان خاص هست کیدر 

 APIاز  یچه کس نکهیاز ا نانیتا با اطم دهدیاجازه م ترییبه تو APIامن  یدهایکل
 دِ یتحد کردیاطالع داشته باشد. رو کند،یاستفاده م یها، در چه سطحو داده یکمپان نیا

 یبه ما اجازه یول میکن افتیو ساده را در یشخص یهاتا داده دهدینرخ به ما اجازه م
 .دهدیبر روز نم ونیلیبا نرخ م APIاطالعات از  دنیکش یرامحصول ب کیساخت 

 

API 
است که  یکاربرد یهابرنامه نیقرارداد ب کی ،یکاربرد یسینوبرنامه رابط
 .کندیم نییها تعبرنامه اجزاء نیتعامل ب یرا برا ییالگوها

ElementTree 
 است. XML یهاداده لیتحل یبرا یتونیپا یشده یتوکار یکتابخانه کی

JSON 
انتقال  یسبک برا ی  استاندارد باز متن کی پت،یشئ جاوااسکر یگذارنشانه
 خوانا باشد. زیانسان ن یکه برا یاها است به گونهداده
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SOA 
 لیتشک یبرنامه از اجزائ کیکه  شودیگفته م یبه حالت گراسیسرو یمعمار

 اند.متصل شده گریکدیشده که بر بستر شبکه به 

XML 
ها در حالت داده شینما یبرا یقالب ریپذگسترش یگذارنشانه زبان

 است. افتهیساختار

 

geojson.py/3e.com/code4www.py

geoxml.py/3e.com/code4www.py

Atlantic Ocean

 

http://www.py4e.com/code3/geojson.py
http://www.py4e.com/code3/geoxml.py


 

 گرائش یسینوبرنامه

 

ساخت  یبرا یسینوبرنامه یِ اساس یکتاب در خصوص چهار الگو نیا یابتدا در
 :میصحبت کرد مانیهابرنامه

I. یبیترت یکدها 

II. گزاره یشرط یکدها(یها if) 

III. ها(تکرارشونده )حلقه یکدها 

IV. و باز استفاده )توابع( رهیذخ 

 ها،ستیاطالعات مانند ل یآورجمع یساده و ساختارها یرهایمتغ یفصول بعد در
 .میکرد یرا بررس هایکشنریها و دتاپل

 نیا یدستکار یو کد را برا یداده را طراح ینوشتن برنامه، ما ساختارها با
کار شما  ینجاینوشتن برنامه وجود دارد و تا ا یبرا یادیز یها. راهمیسینویساختارها م

 نکهیچندان قشنگ. با وجود انه ای یشنگ و مجلسق ایحاال  ،دیاهم چند برنامه نوشته
به چشم  ینوشتن کد را تا حدود ییبایهنر و ز ست،شما احتماال کوچک ا یبرنامه

 .دیادهید

که به  ینوشتنِ کد شوند،یم یخط ونیلیم یهابه برنامه لیها تبدکه برنامه یوقت
کار  یخط ونیلیم یهبرنام کی ی. اگر روشودیم ترتیقابل فهم باشد پراهم یآسان
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خاطر  نی. به همدیکل برنامه را در آنِ واحد در ذهن خود داشته باش دیتوانینم د،یکنیم
برطرف  ،یژگیو کیکردن تا اضافه میبشکن یترکوچک یهاالزم است که آن را به قطعه

 تر شود.ساده ،مشکل کیحل  ایباگ  کیکردن 

 یشما برا یسامان دادن به کدها یراب یگرا راهشئ یسینوبرنامه گر،یطرف د در
هاست. مثال بخش ریتر کد و درک آن، بدون توجه به ساکوچک یهاقطعهروی تمرکز 

گرا به شما شئ یسینوبرنامه د؛یدار یخط 1,000,000 یبرنامه کیکه  دیفرض کن
 گریخط د 999,500و  دیتمرکز کن دهیرکه مشکل آف یخط کد 500 یرو کندیکمک م

 .دیریبگ هدیرا ناد

 

سبک از  نیا یریکارگبه یبرا ،یسینوبرنامه گرید یهااز جنبه یاریمانند بسبه درست
 نی. در ادیو درک کن دیریبگ ادیگرا را شئ یسینوالزم است مفهوم برنامه یسینوبرنامه

اندک،  یهاو با مثال میدهیفصل ما به شما چند اصطالح و مفهوم مرتبط را آموزش م
 .میکنیگرا بنا مشئ یسینوشما از برنامه بهتردرک  یبرا رساختیز کی

 یکرد، ول میها استفاده خواهاز برنامه یاریها در بسکتاب از آبجکت نیا یادامه در
 .میسازینم مانیهارا در داخل برنامه دیجد یهاآبجکت

ها لکرد آنها و عمساخت آبجکت یاز چگونگ یاهیفصل به درک پا نیدر ا سرانجام
که  ییهاآبجکت یهاتیگرفت که چطور از قابل دیخواه ادی نی. همچندیرس دیخواه

 .دیشما فراهم شده استفاده کن یبرا یتونیپا یهاو کتابخانه تونیتوسط پا

 

 یهاآبجکت تونی. پامیاها استفاده کردهکتاب از آبجکت نیکه ما در طول ا دیآینظر م به
. چند خط دینیبیرا م یاکد ساده نجایرا فراهم کرده است. در ا یفراوان یشده یکارتو

 ساده و قابل درک باشد. یلیشما خ یبرا یستیاول با
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stuff = list() 

stuff.append('python') 

stuff.append('chuck') 

stuff.sort() 

print (stuff[0]) 

 
print (stuff.__getitem__(0)) 

print (list.__getitem__(stuff,0)) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/party1.py 

که از منظر  مینیبب دییایب دهند،یخطوط انجام م نیکه ا ییکارها یتمرکز رو یبه جا یول
برنامه چه خبر است. اگر منظور من از  نیپوست ا ریگرا، زشئ یسینوبرنامه

از  یاریچرا که هنوز که هنوز است بس دینباش نگران د،یفهمیرا نم یبعد یهاپاراگراف
 قابل هضم نشده است. تانیاصطالحات مرتبط با آن برا

خط دوم و سوم متد . «سازدیم»را  «ستیل»آبجکت با نوع  کیاول  خط
append() کرده و در خط چهارم متد  یرا فراخوانsort() خط پنجم شودیاحضار م .

 .کندیو چاپ م فتایدر 0را در مکان  تمیمقدارِ آ

« صفر»پارامتر  کیبا  stuff ستیدر ل ()__getitem__خط ششم متد  در
 .شودیم یفراخوان

print (stuff.__getitem__(0)) 

 .شودیو چاپ م افتیدر ستیموجود در ل تمیآ میاست و صفر اتریهفتم گو خط

print (list.__getitem__(stuff,0)) 

( stuff) ستیکرده و به ل یفراخوان listرا در کالس  __getitem__کد ما متد  نیا در
 .میکرد افتیدر ستیرا به عنوان پارامتر از ل میخواستیکه م یتمی. سپس آمیفرستاد
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 تمیآ افتیدر یاستفاده از قالب برا یول کسانندیخطِ آخر برنامه کامال با هم  سه
 تر است.راحت

 :میآبجکت را نظاره کن کی یهاتیقابل میتوانیم ()dirتابع  یِاستفاده از خروج با

>>> stuff = list() 

>>> dir(stuff) 

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', 

'__delitem__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', 

'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', 

'__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', 

'__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', 

'__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', 

'__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', 

'__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 

'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 

'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort'] 

>>> 

 است. یتونیآبجکت پا کیاز متدها و صفات  یستیل ()dirاصل  در

 یدر انتها ستی. بد نمیپردازیاصطالحات م نیا یفصل به موشکاف نیا یادامه در
 .دیگفته شد بپرداز ی فصلنجایآنچه تا ا ی دوبارهفصل به مرورِ

 

 یو خروج دهدیپردازش انجام م رد،یگیم یبرنامه ورود کیحالت،  نیتریاهیپا در
کامل را در سه مرحله به  یکوتاه ول یبرنامه کی« طبقه لیتبد» ی. برنامهکندیم دیتول

 :دهدیما نشان م
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usf = input('Enter the US Floor Number: ') 

wf = int(usf) - 1 

print('Non-US Floor Number is',wf) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/elev.py 

« برنامه» کیو « خارج یایدن» کی د،یبرنامه فکر کن نیدر خصوص ا شتریب یکم اگر
است.  خارج در تماس و تعامل یایاست که برنامه با دن ییجا یو خروج ی. ورودمیدار

را انجام  یافهیها وظداشت که برنامه به کمک آن میخواه ییهادر درون برنامه، کد و داده
 است. که به آن محول شده دهدیم

داشت،  میخواه« خارج» یایبا دن یاشدهنییتعامالت تع میابرنامه کی« داخل»که یزمان
. در ستیها نآن یتمرکز روبه  یازیاند و نشده یزیربرنامه یتعامالت به خوب نیاما ا

و ما  کندیمطلب صدق م نیعکس ا م،یکه در حال نوشتن کد هستیطرف مقابل، زمان
 .کنیمدقت می «امهدرون برن» اتیجزئبه 

که  دیریدر نظر بگ «ینقاط»گرا آن را به صورت شئ یسینوبهتر به برنامه نگاهِ یبرا
)درست  شودیکد و داده م یمقدار یحاو «نقطه». هر کندیو جدا م هیما را تجز یبرنامه

آماده شده  یبه خوب« نقاط» ریو سا رونیب یایتعامل با دن یبرنامه( و برا کیبه  هیشب
 است.
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 یما از کتابخانه دیندازیب کردیرا خارج م پیوندهاکه  یابه برنامه ینگاه اگر
BeautifulSoup با اتصالِ میکه ما ساخت یابرنامه ی. به عبارتمیاستفاده کرد 

 .بودبنا شده  فهیوظ کیانجام  یمختلف برا یهاآبجکت

# To run this, you can install BeautifulSoup 

# https://pypi.python.org/pypi/beautifulsoup4 

 
# Or download the file 

# http://www.py4e.com/code3/bs4.zip 

# and unzip it in the same directory as this file 

 
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

from bs4 import BeautifulSoup 

import ssl 

 
# Ignore SSL certificate errors 

ctx = ssl.create_default_context() 

ctx.check_hostname = False 

ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE 

 
url = input('Enter - ') 

html = urllib.request.urlopen(url, context=ctx).read() 

soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser') 

 
# Retrieve all of the anchor tags 

tags = soup('a') 

for tag in tags: 

    print(tag.get('href', None)) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/urllinks.py 

کند.  افتیها را از وب درتا داده میفرستیم urllibرشته خوانده و به  کیرا از  URL ما
ها داده افتیدر یبرا یارتباط واقع کی socketبا استفاده از کتابخانه  urllibکتابخانه 
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 BeautifulSoupو به  میریگیرا م دهدیم لیتحو urllibکه  یا. ما رشتهکندیبرقرار م
 .میفرستیم لیتحل یبرا

BeautifulSoup به اسم  یاز آبجکتhtml.parser  آبجکت  کیاستفاده کرده و
 کیکرده و  یفراخوان ،برگردانده شده در آبجکتِ ،را ()tags. سپس متد گرداندیرا برم

 نیدر ب شیمایبا پی برنامه ما . در ادامهدهدتحویل میتگ  یهااز آبجکت یشکنرید
 .میکنیرا چاپ م hrefت هر تگ، صف یبرا ()getها و احضار متد تگ

کار  گریکدیها چگونه با آبجکت مشخص شودتا  میبرنامه بکش نیاز ا یطرح میتوانیم
 .کنندیم

بلکه ساخت  ست،یکارکردشان ن یها و نحوهبرنامه نیکامل ا دنیفهم ،یاصل دیکل
ساخت  یها براآن نیاطالعات ب انیجر میها و تنظآبجکت نیشبکه از تعامالت ب کی
 برنامه است. کی

که  دیدیفهمی. در آنجا مآشنا شدیدهم  شیبرنامه در چند فصل پ نیا یبا نمونه شما
ها حرکات داده یبه درک هماهنگ یازین نکهیبدون ا دهد؛یرا انجام م یبرنامه چه کار

 .دهندیکه کارشان را انجام م دیدیدی. در آنجا خطوط کد را مدیها داشته باشآبجکت نیب
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. به عنوان هاستیدگیچیکردن پ یمخف ییگرا تواناشئ یسینوبزرگ برنامه تیمز کی
از درون  نکهیبدون ا د،یرا بدان BeautifulSoupو  urllibمثال تنها الزم است کار با 

 یروتا با تمرکز  دهدیکار به ما اجازه م نی. ادیاوریسر در ب شانیها و کدهاکتابخانه نیا
 ریبرنامه الزم است، حواسمان پرتِ سا حیعملکرد صح یرااز مشکل که ب یقسمت

 ها نشود.قسمت

و  میدهیم تیقسمت از برنامه که ما به آن )در آن زمان( اهم کیروی تمرکز  تیقابل
. به عنوان کندیکمک م زیها ندهندگان آبجکتها به توسعهقسمت ریگرفتن سا دهیناد

و نه  دانندینه م کنندیکار م BeautifulSoupتوسعه  یکه رو یسانینوبرنامه ،نمونه
 میخواهیرا م ییهاچه قسمت م،یریگیرا م HTMLصفحه  ورکه ما چط دهندیم تیاهم

را درمان  یوب استخراج شده چه درد یکه از صفحه یو قرار است با اطالعات میبخوان
 .میکن
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 نیاست. کپسول کردن به ا «کپسول کردن»ارد مفهوم اشاره د نیکه به ا یگرید عبارت
 فیوظا میبدان نکهیبدون ا میآبجکت استفاده کن کیچطور از  میدانیاست که ما م یمعن

 .شوندیدر درون آن چطور کامل م

 

 یساختارها یعالوهکد به یحالت عبارت است از: مقدار نیترآبجکت در ساده فیتعر
 دادیتابع به ما اجازه م کیکردن  فیکامل است. تعر یبرنامه کیچکتر از داده که کو

و هر زمان  میکد درون آن قرار ده یسپس مقدار م،یبا نام مشخص درست کن یاتا بسته
 .مینام آن بسته، تابع را احضار کن یکه الزم بود با فراخوان

(. مییگویها متد متابع شود )که به آن یشامل داده و تعداد تواندیآبجکت م کی
مرتبط  یهاتمی. ما به آرندیگیداخل آبجکت مورد استفاده قرار م یهاها توسط تابعداده

به  یسینو. صفات، در برنامهمییگویم attributes ایها در آبجکت صفات با داده
 .شودیگفته م پردازدیم اءیاش صخوا فیکه به تعر ییهامشخصه

 ،سازندیها را مکه هر کدام آبجکت ،را یها و کدداده class دواژهیاستفاده از کل با
قطعه  کیو شروع  classاز نام کالس/است شده  لیتشک دواژهیکل نی. امیکنیم فیتعر

 .شودیها( و متدها )کد( مبالک از کد که تورفته است و شامل صفات )داده ای
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class PartyAnimal: 

   x = 0 

 
   def party(self) : 

     self.x = self.x + 1 

     print("So far",self.x) 

 
an = PartyAnimal() 

an.party() 

an.party() 

an.party() 

PartyAnimal.party(an) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/party2.py 

شامل  تیو در نها شودیآغاز م def دواژهیتابع است و با کل کیبه  هیمتد شب هر
( partyمتد ) کی( و xصفت ) کیمثال ما  نیه از کدهاست. در اتورفت یاقطعه
 .مینامیم selfدارند که طبق عرف آن را  ژهیو یهیپارامتر اول کی. متدها میداشت

 class دواژهیکد موجود در تابع اجرا شود، کل شدیکه باعث نم def دواژهیبه کل هیشب
تا نشان  کندیدرست م یقالب کی class دواژهی. در عوض کلسازدیآبجکت را نم کی

 classقرار خواهد گرفت.  PartyAnimalدر هر آبجکت با نوع  یها و کددهد چه داده
دستگاه ساخته  نیکه توسط ا ییهاو آبجکت ستدستگاه بُرش کلوچه ا کیبه  هیشب
 د،یگذاریدستگاه برش کلوچه، خامه نم ی. شما روخواهند بودها خود کلوچه شوند،یم

 یمتفاوت یهاخامه دیتوانیم نطوریهم – دیدهیها قرار مخود کلوچه یها را روامهبلکه خ
را  ریز ریکالس و دو آبجکت، تصو کیدرک  ی. برادیمتفاوت قرار ده یهاکلوچه یرو

 .دیبرانداز کن
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 بود: ریخط قابل اجرا در کد ما، خط ز نی. اولمیکد برگرد یبه ادامه خب

an = PartyAnimal() 

از  یانمونه ایآبجکت  کی مییگویم تونیهمان قسمت است که ما به پا قایدق جانیا
تابع، کالس اجرا شده و  کی یبه فراخوان هیبسازد. شب PartyAnimalبا نام را کالس 
 ریآبجکت سپس به متغ نی. اگرداندیآبجکت را برم کیمناسب،  یها و متدهابا داده

an مورد  ادیاست که در طول کتاب ز ریبه خط ز هیشبکار  نی. اشودیداده م صیتخص
 :میاستفاده قرار داد

counts = dict() 

 شیاز پ تونیکه در پا dictکه با استفاده از قالب  میاعالم کرد تونیخط باال ما به پا در
 counts ریرا برگرداننده و به متغ یشکنرید یآبجکت بسازد و نمونه کیموجود است، 

 نسبت دهد )گماشتن(.
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 یبرا an ریآبجکت و از متغ کیساخت  یبرا PartyAnimalاز کالس  نجایا در
 یآن نمونه یهابه کد و داده anبا استفاده از  .میکنیارجاع به آن آبجکت استفاده م

 داشت. میخواه یدسترس PartyAnimalخاص از آبجکت 

با  متد/تابع کیو  x ریمتغ کیدر دل خود  PartyAnimalآبجکت/نمونه از  هر
 احضار کرد: توانیم ریرا با خط ز partyدارد. متد  partyنام 

an.party() 

( میدینام selfپارامتر )که ما بنا به رسم و رسوم  نیشد، اول یکه متد باال فراخوان یزمان
شده  یاز آن فراخوان partyکه متد  PartyAnimalخاص از آبجکتِ  یبه آن نمونه

 نیما ا partyنام دارد(. در داخل متد  anباال آبجکت ما  )در مثال کندیم دایارجاع پ
 :مینیبیخط را م

self.x = self.x + 1 

قرار دارد را  selfکه در داخل  یکسی: امییگویاستفاده از عملگر نقطه )دات( ما م با
واحد  کی یداخل xاحضار شود، مقدار  ()partyصورت، هر بار که  نی. به امیخواهیم

 .شودیو چاپ م تهافی شیافزا

کالس/آبجکت، خط  کیمتد در داخل  کیو  یتابع کل کیدرک بهتر تفاوت  یبرا
را  anدر داخل آبجکت  partyمتد  یفراخوان از گرید یخط نحوه نی. ادینیرا بب ریز

 :دهدینشان م

PartyAnimal.party(an) 

( pointerگرِ )هکرده و اشار دایپ یدسترس classنمونه، ما به کد از داخل  نیا در
. میفرستیدر داخل متد است( م selfپارامتر )که برابر با  نیرا به عنوان اول anآبجکتِ 

 .دیخط باال نگاه کن یشدهکوچک یبه عنوان نمونه ()an.partyبه  دیتوانیم

 خواهد کرد: دیرا تول ریخطوط ز شود،یکه برنامه اجرا م یزمان
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So far 1 

So far 2 

So far 3 

So far 4 

داخل  xهر بار مقدار  شود؛یم یچهار مرتبه فراخوان partyساخته شده و متد  آبجکتْ
 .کندیم دایپ شیواحد افزا کی an آبجکتِ

ClassesTypes 

 ینوع دارند؛ و ما با استفاده از تابع توکار رهایتمام متغ م،یدید تونیکه در پا همانگونه
 typeاز به صورت مشابه . میرا مشاهده کن ریهر متغ یهاتیقابل میتوانیم dir یشده

 .میبهره ببر میتوانیم میاکه خود ساخته ییهاکالسروی  dirو 

class PartyAnimal: 

   x = 0 

 
   def party(self) : 

     self.x = self.x + 1 

     print("So far",self.x) 

 
an = PartyAnimal() 

print ("Type", type(an)) 

print ("Dir ", dir(an)) 

print ("Type", type(an.x)) 

print ("Type", type(an.party)) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/party3.py 

 خواهد کرد: دیرا تول ریز یکه اجرا شود، خروج برنامه
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Type <class '__main__.PartyAnimal'> 

Dir  ['__class__', '__delattr__', ... 

'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 

'__weakref__', 'party', 'x'] 

Type <class 'int'> 

Type <class 'method'> 

 توانیم dir یخروج قی. از طرمیساخت یدینوع جد کیما  class دواژهیاستفاده از کل با
 آبجکت در دسترس است. در partyو هم متد  x حیکه هم صفت عدد صح فهمید

 

و با استفاده از آن کالس  میکرد فی( تعرتْیْتِمْپِلِ ایکالس )قالب  کیما  یمثال قبل در
که کارِ  ی. زمانمیسپس از آن نمونه استفاده کرد م؛ینمونه از کالس )آبجکت( ساخت کی

که نگران ساخت  ستیم ن. معموال الزشوندیمرخص م رهایتمام متغ شودیبرنامه تمام م
الزم است  شودیم تردهیچیما پ یهاآبجکت  نکهیاما هم دیباش رهایو نابود کردن متغ

 ایساخت مه یرا برا طیکه شرا بیترت نیبه ا ؛میها انجام دهرا در درون آن ییکارها
 .میانجام ده یزکاریها تمنابود کردن آن نیدر ح گریو از طرف د میکن

کردنشان، آبجکت را در با اضافه دیتوانیوجود دارند که م یخاص یهابا نام متدها
 .دیدهیها قرار مساخت و نابود کردن آن انِیجر
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class PartyAnimal: 

   x = 0 

 
   def __init__(self): 

     print('I am constructed') 

 
   def party(self) : 

     self.x = self.x + 1 

     print('So far',self.x) 

 
   def __del__(self): 

     print('I am destructed', self.x) 

 
an = PartyAnimal() 

an.party() 

an.party() 

an = 42 

print('an contains',an) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/party4.py 

 :کندیم دیرا تول ریز یخروج شودیبرنامه اجرا م نیکه ا یزمان

I am constructed 

So far 1 

So far 2 

I am destructed 2 

an contains 42 

کرده و به ما  یرا فراخوان __initi__متد  سازدیآبجکت ما را م تونیکه پا نطوریهم
 تونیکه پا ی. زمانمیکن نییآبجکت تع یرا برا هیو اول فرضشیتا مقدار پ دهدیاجازه م

 :شودیمواجه م ریبا خط ز
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an = 42 

 42مقدار  an ریانداخته و با استفاده مجدد از متغ رونیآبجکت را ب تونیزمان پا نیا در
در حال نابود شدن است، کد  anکه آبجکت  ی. درست در زمانکندیم رهیرا در آن ذخ
 رمانیاز نابود شدن متغ میتوانی. ما نمشودیم ی( فراخوان__del__نابودکننده )

نابود شدن آبجکت از الزم را درست قبل  یهایازسپاک میتوانیم یول میکن یریجلوگ
 .میانجام ده

سازنده  کیاضافه کردن  د،یدهیو توسعه م دیسازیآبجکت را م کی کهیزمان
(constructorبرا )اضافه  یمعمول است ول اریدر آبجکت بس هیاول ریمقاد نییتع ی

 .دیشویمواجه م مورد نادر است که کمتر با آن هی( destructorنابودگر ) کیکردن 

 

. سپس میاآبجکت بر اساس آن ساخته کیو تنها  میکرد فیکالس را تعر کی نجایا تا
 ییگراشئ یاما قدرت واقع م؛یاآن را دور انداخته تیاز آن آبجکت استفاده کرده و در نها

 .میاز کالسمان بساز یادیز یهاکه نمونه شودیمشخص م یزمان

 یخاص یهیاول ریممکن است مقاد م،یآبجکت هست نیدر حال ساخت چندکه  یزمان
« سازنده»ها را به داده میتوانیمنظور م نیا ی. برامیهر کدام در نظر داشته باش یبرا

 دهد. یمتفاوت یهیتا به هر آبجکت مقدار اول میبفرست
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class PartyAnimal: 

   x = 0 

   name = '' 

   def __init__(self, nam): 

     self.name = nam 

     print(self.name,'constructed') 

 
   def party(self) : 

     self.x = self.x + 1 

     print(self.name,'party count',self.x) 

 
s = PartyAnimal('Sally') 

s.party() 

j = PartyAnimal('Jim') 

j.party() 

s.party() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/party5.py 

پارامتر  کیآبجکت اشاره دارد، هم  یرا در خود دارد که به نمونه selfهم پارامتر  سازنده
 :شودیم لیبه سمت سازنده گس شیهاکه به محض ساخته شدن آبجکت، داده یاضاف

s = PartyAnimal('Sally') 

 :میخط کد را دار نیداخل سازنده، ا در

self.name = nam 

 .شودیآبجکت فرستاده م یدر نمونه nameبه صفت  namاز پارامتر  یوشترون

گانه یهای( کپjو  sکه هر آبجکت ) دهدیبرنامه نشان م یخروج و   xاز  یاجدا
nam :را در خود دارند 
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Sally constructed 

Sally party count 1 

Jim constructed 

Jim party count 1 

Sally party count 2 

 

 

کالس با  کیساخت  ییگرا تواناشئ یسینوقدرمتند برنامه یهاتیاز قابل گرید یکی
کالس  م،یدهیکالس را گسترش م کیکه  یکالسِ موجود است. زمان کیگسترش 

 .شودیخوانده م« کالس فرزند» د،یو کالس جد« کالس والد» ،یاصل

 :میکنیم رهیخودش ذخ لیرا در فا PartyAnimalمثال ما کالس  نیا یبرا

class PartyAnimal: 

   x = 0 

   name = '' 

   def __init__(self, nam): 

     self.name = nam 

     print(self.name,'constructed') 

 
   def party(self) : 

     self.x = self.x + 1 

     print(self.name,'party count',self.x) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/party.py 

کرده و سپس  مپورتیا ای «یزیردرون»شده، آن را  رهیذخ لِیفا رِیدر مس میتوانیم سپس
برنامه  یبرا یتا خط اول کدِ بعد دیکن رهیذخ party.pyرا با نام  لی)فا میگسترش ده

 کند(: دایکالسِ موجود پ یزیردرون یرا برا لیباشد و بتواند فا داریمعن
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from party import PartyAnimal 

 
class CricketFan(PartyAnimal): 

   points = 0 

   def six(self): 

      self.points = self.points + 6 

      self.party() 

      print(self.name,"points",self.points) 

 
s = PartyAnimal("Sally") 

s.party() 

j = CricketFan("Jim") 

j.party() 

j.six() 

print(dir(j)) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/party6.py 

که  میکنیمشخص م م،یسازیرا م CricketFanکه آبجکت  یمثال درست زمان نیا در
 رهایغبدان معناست که تمام مت نی. امیهست PartyAnimalدر حال گسترش کالس 

(x( و متدها )party از کالس )PartyAnimal  به کالسCricketFan  به ارث
 .دید رسنخواه

 CricketFanدر کالس  sixبود که در داخل متد  میقادر خواه دینیبیکه م همانگونه
کالسِ والد  یو متدها رهای. متغمیاحضار کن PartyAnimalرا از کالس  partyمتد 

 در کالس فرزند ادغام شده است.

 یهامستقل از کالس یهانمونه jو   sکه  دینیبب دیتوانیبرنامه م یاجرا با
PartyAnimal  وCricketFan  هستند. آبجکتj نسبت به  یتراضافه یهاتیقابل

 در خود دارد: sآبجکت 
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Sally constructed 

Sally party count 1 

Jim constructed 

Jim party count 1 

Jim party count 2 

Jim points 6 

['__class__', '__delattr__', ... '__weakref__', 

'name', 'party', 'points', 'six', 'x'] 

که  دینیبیم است، CricketFanاز کالس  یانمونه، که jآبجکت  یبرا dir یخروج در
وجود  CricketFanکه در کالس  یمتدها و صفات کالس والد در کنار متدها و صفات

 لیرا تشک CricketFanتا  افتهیکالس والد گسترش  یاند. به عبارتدارد، قرار گرفته
 دهد.

 

 اصطالحات و متن یرو شتریگرا بود که بشئ یسینوکوتاه از برنامه یفصل درآمد نیا
گذرا به  یها تمرکز داشت. اکنون با هم نگاهو استفاده از آبجکت فیتعریا سینتکس 

 کد چه نیا یدر پس پرده نکهیمتوجه ا یستیبا. میندازیب م،یدیفصل د یکه در ابتدا یکد
 .دیشو گذردیم

stuff = list() 

stuff.append('python') 

stuff.append('chuck') 

stuff.sort() 

print (stuff[0]) 

 
print (stuff.__getitem__(0)) 

print (list.__getitem__(stuff,0)) 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/party1.py 
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را ساخت  listآبجکت  کی تونیه پاک ی. زمانسازدیرا م listآبجکت  کیاول،  خط
 یستیل یرهیکه به منظور ذخ یصفات داخل میتنظ ی( را برا__init__متد سازنده )با نام 

به  یازی. با توجه به کپسول کردن، نکندیاحضار م رد،یگیها مورد استفاده قرار ماز داده
که در صفات  دیبده یتیاهم ستیالزم ن قتیندارد. در حق ودآن وج یدانستن چگونگ

 .شوندیم میو چگونه تنظ افتدیم یآن چه اتفاق یداخل

ما به  stuff ری. با استفاده از متغمیکنیرا به سازنده ارسال نم یپارامتر چیه ما
 یگر به آبجکتاشاره کی stuff قتی. در حقمیکنیاشاره م گرداندیکه سازنده برم یزیچ

از کالس  یانمونه stuff ریمتغ گریه عبارت د. بگرداندیو برم سازدیاست که سازنده، م
list .است 

 یمتد برا نی. اکندیپارامتر احضار م کیرا با  appendدوم و سوم، متد  خط
 stuffصفات موجود در  یروز رسانبا به ستیل یبه انتها دیجد تمِیآ کیاضافه کردن 
. میکنیاحضار م یرامترپا چیرا بدون ه sort. در خط چهارم ما متد شودیبه کار گرفته م

 .دهدیرا سر و سامان م stuffموجود در آبجکت  یهامتد داده نیا

کار  نی. امیکنیرا با استفاده از قالب چاپ م ستیموجود در ل تمیآ نیاول سپس
و برابر با خط  د؛یآیبه حساب م stuffدر آبجکت  __getitem__از متد  یانبریم

ارسال  م؛یکنیارسال م __getitem__ا به متد است که در آن دو پارامتر ر یبعد
 نیآن به عنوان دوم یریقرارگ یپارامتر و نقطه نیبه آن به عنوان اول stuffآبجکت 

 .شودیمتد ارسال م نیپارامتر به ا

کار قبل از احضار  نی. اکندیرا مرخص م stuff  برنامه، آبجکتْ یانتها در
خاطر آبجکت فرصت دارد تا  نی. به همردیپذی( صورت نم__del__نابودکننده )با نام 

 کند. زیرا تم هایکارفیکث یکم

 یبرا یگرید ادیز اتیگرا است. جزئشئ یسینواصطالحات برنامه یهیپا هانیا
بزرگ وجود دارد که از  یهاها و کتابخانهدر برنامه ییگرابهتر از روش شئ یاستفاده
 فصل خارج است. نیا یحوصله
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Attribute 
 کالس است. کیاز  یکه جزئ یریمتغ

class 
و صفات و  ردیگیآبجکت مورد استفاده قرار م کیساخت  یکه برا یقالب

 کرده و در دل خود دارد. فیتعر سازدیکه آبجکت را م ییمتدها

child class 
. کالس فرزند تمام دشویکه با گسترش کالس والد ساخته م یدیجد کالس

 .(یبرارث)کالس والد را با خود دارد  یرهایصفات و متغ

Constructor 
استفاده از  ییابتدا یکه درست در لحظه __init__با نام  یاریمتد اخت کی

 ریمقاد نییتع ی. معموال براسازدیآبجکت را م کیو  شودیکالس، احضار م
 .ردیگیرار مآبجکت مورد استفاده ق یهیاول

Destructor 
آبجکت  یو نابود انیپا یکه درست در لحظه __del__با نام  یاریمتد اخت کی

 .رندیگیها به ندرت مورد استفاده قرار م. نابود کنندهشودیاحضار م

Inheritance 
 (والد)کالس موجود  کیبا گسترش  (فرزند) دیکالس جد کیکه  یزمان
. در رسدیکالس والد به فرزند به ارث م یتمام صفات و متدها م،یسازیم

خود را  یهاداده یکالس والد به عالوه یفرزند تمام صفات و متدها قتیحق
 در دل دارد.



 339  گراشئ یسینوبرنامه 

 

Method 
 شوند،یکه از آن کالس ساخته م ییهاکالس و آبجکت کیتابع که در دل  کی

« متد» یبه جا« message» ای «امیپ»از  ییاگرشئ یالگوها یقرار دارد. برخ
 .کنندیمفهوم استفاده م نیا فیتعر یبرا

Object 
آبجکت شامل تمام  کیکالس است.  کیساخته شده از  ینمونه کی آبجکت،

از اسناد  ی. برخشودیشده، م فیکه توسط کالس تعر ییصفات و متدها
 .کنندیآبجکت استفاده م یبه جا« instance /نمونه »از  ییگراشئ

parent class 
با گسترش آن ساخته شده است.  (کالس فرزند) گریکالس د کیکه  یکالس

 .دهدیکالس والد تمام متدها و صفات را به کالس فرزند به ارث م

  





 SQLداده و  یهاگاهیاز پا استفاده

کثر  ها است.دادهبِ مرت یسازرهیذخ یبرا یلی( فاdatabase) داده گاهیپا کی ا
با  شوندیآن ساخته م ریو مقاد دهایکل یوهیو ش یکشنرید کیبه  هیشب داده یهاگاهیپا

سازی دائمی دیگر( این تفاوت که اطالعات آن روی دیسک سخت )یا هر محل ذخیره
 ید باقخو یده باز هم در جادا گاهیبرنامه، پا یبا خاتمه اطر،خ نی؛ به همشودذخیره می

 ،یاصل یسخت نسبت به حافظه سکید یکمتر فضا تی. با توجه به محدودماندیم
 .ردیگیداده جا م گاهیدر پا یکشنریبا د سهیدر مقا یشتریب یهاداده

 عیرس اریبس یوارد کردن و دسترس یداده برا گاهیافزار پانرم ،یشکنرید کی مانندبه
. میسر و کار دار یادیز اریبس یهابا داده کهیزمان یه است؛ حتشد یها طراحبه داده

اضافه  یهاداده یبه ازا ،ییهاخود را با ساخت شاخص یداده بازده گاهیافزار پانرم
که به سرعت  دهدیاجازه م وتریصورت به کامپ نیبه ا کند؛یحفظ م ،داده گاهیشده به پا
 بکشد. رونیمدخل خاص رفته و آن را ب کیبه سراغ 

وجود  شوندیاستفاده م یگوناگون یهاهدف یکه برا یداده فراوان گاهیپا یهاستمیس
و  Microsoft SQL Serverو  MySQLو  Oracleبه:  توانیم نیب نیدارد که در ا

PostgreSQL  وSQLite یکتاب، ما رو نیاشاره کرد. در ا SQLite میکنیتمرکز م 

                                                           

I ی کلمهdata  شود. ترجمه می« هاداده»و هم « داده»جمع است با این حال در فارسی هم 
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 یطور SQLiteوجود دارد.  تونیو در پا تاس جیرا اریبس یداده گاهیپا کیچرا که 
 گاهیاز پا یبانیقرار داده شود و پشت گرید یکاربرد یهاشده که در داخل برنامه یطراح

 یاریمانند بسبه رفاکس،یداده را از درون برنامه فراهم کند. به عنوان مثال مرورگر فا
 .کندیاستفاده م یونبه صورت در SQLiteداده  گاهیها، از پااز برنامه گرید

http://sqlite.org  

مناسب  اریها بسداده یِ مشکالت مرتبط با دستکار یبرا SQLiteداده  گاهیپا ستمیس
 .میپردازیآن م حیفصل به تشر نیکه در ا Iترییعنکبوت تو یمثل برنامه یموارد؛ است

گسترده صفحه کی هیآن را شب د،یکنیداده نگاه م گاهیپا کیبار به  نیاول یابر کهیزمان
ها، داده: جدول گاهیپا کیها در داده ی. ساختار اصلدید دیبا صفحات متعدد خواه

 ها هستند.سطرها و ستون

 میمفاه م،یکن حیرا تشر relationalمند / نسبت داده یهاگاهیعناصر پا میبخواه اگر
اشاره  attributeو تاپل و صفت/ relationبه نسبت/ بیترتطر و ستون بهجدول، س
 .کنیممیترِ جدول، سطر و ستون استفاده ساده یهافصل ما از اصطالح نیدارد. در ا

                                                           

I Twitter spidering application 

http://sqlite.org/
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SQLite

 SQLiteداده  گاهیپا یهالیکار کردن با فا یبرا تونیپا یفصل رو نیدر ا نکهیوجود ا با
 SQLite یداده برا گاهیافزار مرورگر پابا استفاده از نرم دیتوانیشما م م،یکنیرکز متم

 سیتابیمختلف در د یهااتیدر دسترس است، به انجام عمل ریز وندیپ قیکه از طر
 .دیبپرداز

http://sqlitebrowser.org  

 شیرایو ایها را وارد داده د،یها را بسازجدول دیتوانیم یراحتاستفاده از مرورگر، به  با
. ما به جستارها، دیانجام ده سیتابید یهاداده یرو SQL یساده یو جستارها دیکن

 .مییگویم زین یکوئر

متن در زمان کار کردن با  گرشیرایو کیداده به مانند  گاهیمرورگر پا ،یعبارت به
 لیفا کی یرو یکوچک یهااتیکه شما قرار است عمل یاست. زمان یمتن یهالیفا

. دیکنیرا اعمال م راتییو تغ همتن باز کرد گرشیرایو کیآن را توسط  د،یانجام ده یمتن
 یتونیپا یساده یبرنامه کی د،یرا انجام ده یادیز راتییکه قرار است تغ یزمان

و  خورندیبه چشم م هاسیبتایمشابه در د ی. الگوهادیکنیو آن را اعمال م دیسینویم
ساده را  یهااتیکرد. عمل میالگوها را مشاهده خواه نیها، اما در زمان کار کردن با آن

 داد. دیخواه انجام تونیرا با پا دهیچیپ یهااتیو عمل سیتابید ریدر مد

 ازین هایشنرکیو د هاستینسبت به ل یشتریب یشدهفیتعر یساختارها هاسیتابید
 دارند.

قبل از آن چیزهایی را برای  یستیبا م،یسازیرا م سیتابیجدول د کیما  کهیزمان
جدول و نوع  یهانام هر کدام از ستون دیتابیس مشخص کنیم. این موارد عبارتند از

داده در هر ستون،  با علم به نوع. میکن یداررا که قرار است در هر ستون نگه یاداده
 کند.ترین راه را برای ذخیره و جستجوی داده استفاده میداده بهترین و پربازدهپایگاه 

http://sqlitebrowser.org/
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 ینگاه ریز وندیدر پ SQLiteتوسط  شدهیبانیپشت یهابه انواع داده دیتوانیم شما
 :دیندازیب

http://www.sqlite.org/datatypes.html  

 یول دیایو سخت به نظر ب ندیدر ابتدا ناخوشا دیهاتان شاداده یساختار برا فیتعر
 سیتابید کهیزمان یحت ؛گرفت دیخواه تانیهابه داده عیسر یپاداش آن را با دسترس

 .شودیاز اطالعات م یادیز ریمقاد یحاو

با دو  Tracksجدول با نام  کیو  سیتابید لیفا کیساخت  عملیاتکه  یکد
 است: ریبه شرح زکند ا اجرا میرستون 

import sqlite3 

 
conn = sqlite3.connect('music.sqlite') 

cur = conn.cursor() 

 
cur.execute('DROP TABLE IF EXISTS Tracks') 

cur.execute('CREATE TABLE Tracks (title TEXT, plays 

INTEGER)') 

 
conn.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/db1.py 

کند. این پایگاه داده برقرار میشده  رهیذخ یداده گاهیارتباط با پا کی connect عمل
وجود  لی. اگر فاقرار گرفته است یجار رِیدر مس music.sqlite3به اسم  یلیدر فا
است  نیا میخوانیم« ارتباط» کیکه آن را  دلیلی. سازدینداشته باشد، آن را م یخارج

گانه «سیتابیسرور د» یرو سیتابید یکه گاه  یسرور یشده است؛ و رو رهیذخ یاجدا
 یمحل لیفا کی سیتابیما، د یوجود ندارد. در مثالِ ساده میکنیکه ما برنامه را اجرا م

 .میکنیم شیقرار دارد و اجرا تونیکه کد پا یریاست؛ همان مس یجار رِیدر مس

http://www.sqlite.org/datatypes.html
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است که با استفاده از آن  لیفا یرهیدستگ کیبه  هیشب cursor ایکِرسِر  ای گرنشانه
 ی. فراخوانمیانجام ده سیتابیشده در د رهیذخ یهاداده یرا رو هااتیعمل میتوانیم

cursor() یبه فراخوان هیشب اریبس open() .است 

داده با  پایگاه یمحتوا یدستورات را، رو میتوانیشد، م یفراخوان cursorکه  یزمان
 .میاجرا کن ()executeاستفاده از متد 

 نیزبان در ب نی. اشوندیبه زبانِ خاص خودشان نوشته م سیتابید دستورات
ها است؛ به این معنی که اغلب آن مختلف، استاندارد شده یهاسیتابیکنندگان دارائه

 یریادگیبا کنند. به این صورت از دستورات یکسانی برای اجرای عملیات استفاده می
 سیتابی. زبان ددیداده کار کن گاهیپا یهاستمیس ریبا سا دیبتوان س،یتابیزبان د کی

Structured Query Language ای SQL شودیم دهینام. 
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL  

. همانگونه که رسم میخود اجرا کرد سیتابید یرا رو والیکمثال باال، دو دستور اس در
از  ییهاداده شده و قسمت شیبا حروف بزرگ نما والیکاس یدیکل یهااست، کلمه

جدول و ستون( با حروف کوچک نشان داده  یها)مانند نام میکنیدستور که ما اضافه م
 .شوندیم

http://en.wikipedia.org/wiki/SQL
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در صورت وجود، حذف  س،یتابیرا از د Tracksجدول  وال،یکدستور اس نیاول
 Tracksساخت جدول  یمشابه را برا یکه برنامه دهدیالگو به ما اجازه م نی. اکندیم

 دی. توجه داشته باشمیشو ییباعث بروز خطا نکهیبدون ا م،یدفعات مکرر اجرا کن یبرا
به  کند؛یحذف م سیتابیرا از د تشیحتواجدول و تمام م DROP TABLEکه دستور 

 وجود نخواهد داشت. undo ایراه برگشت  یعبارت

cur.execute('DROP TABLE IF EXISTS Tracks ') 

ستونِ عدد  کیو  titleبا ستونِ متن با نام  Tracksجدول با نام  کیدوم  دستور
 .سازدیم playsبا نام  حیصح

cur.execute('CREATE TABLE Tracks (title TEXT, plays 

INTEGER)') 

را درون جدول، با استفاده  ییهاداده میتوانیم م،یساخت Tracksبا نام  یکه جدول حاال
 سیتابیارتباط به د کی. دو مرتبه با ساخت میقرار ده وال،یکاس INSERT اتیاز عمل
 cursorبا استفاده از  میتوانی. ما ممیدهیکار را انجام م نیا cursor افتیو در

 .میکن ارا اجر والیکدستورات اس

ه در حال استفاده از کدام جدول ک کندیمشخص م والیکدر اس INSERT دستور
در  کند،یم فیتعر م،یخواهیکه ما م ییلدهایف ستِیرا با ل دیو سپس سطر جد م؛یهست

 دیدر سطر جد میخواهیکه ما م یریمقاد ای VALUES(؛ در ادامه title, plays) نجایا
ان صورت نش نی)?, ?(، به ا میکنیمشخص م والرا با عالمت س ری. مقادرندیقرار بگ

فرستاده  ()execute یتاپل و پارامتر دوم به فراخوان کیبه عنوان  ریکه مقاد میدهیم
 (. My Way', 15اند ) 'شده
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import sqlite3 

 
conn = sqlite3.connect('music.sqlite') 

cur = conn.cursor() 

 
cur.execute('INSERT INTO Tracks (title, plays) VALUES (?, 

?)', 

    ('Thunderstruck', 20)) 

cur.execute('INSERT INTO Tracks (title, plays) VALUES (?, 

?)', 

    ('My Way', 15)) 

conn.commit() 

 
print('Tracks:') 

cur.execute('SELECT title, plays FROM Tracks') 

for row in cur: 

     print(row) 

 
cur.execute('DELETE FROM Tracks WHERE plays < 100') 

 
cur.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/db2.py 

 ()commit( و با استفاده از INSERT) میکنیدو سطر در جدول خود وارد م ابتدا
 .میفرستیم سیتابید لِیشدن در فانوشته یها را براداده
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. میاوارد کردهکه به جدول  میریگیرا م ییسطرها SELECTبا استفاده از فرمان  سپس
از ( title, playsکه اطالعات را از کدام ستونِ ) میکنیمشخص م SELECTدر فرمان 

. میرسیم cursorگر/، به نشانهSELECT یگزاره ی. بعد از اجرامیخواهیکدام جدول م
کرده  شیمایها پداده نیدر ب میتوانیم for یگزاره یریکارگگر، و به با استفاده از نشانه

ها ، تمام دادهSELECT یاجرا نی، در حcursorباالتر،  یبازده ی. البته برامیحلقه بزنو 
سطور، توسط  نیحلقه زدن در ب نیها در حدر عوض داده خواند؛یها نمداده گاهیرا از پا

 .شوندیخوانده م ازیدر وقت ن for یگزاره

 خواهد بود: نیبه ا هیبرنامه، شب یخروج

Tracks: 

('Thunderstruck', 20) 

('My Way', 15) 

 titleاست که مقدار اول آن  یتونیتاپلِ پا کیکرد. هر سطر  دایدو سطر پ for یحلقه
 است. playsو مقدار دوم تعداد 

که  دیباش دهیدرا  ییهارشته نترنت،یا یرو ای گرید یهاشما، در کتاب دیشا: نکته
بودن رشته است؛ به  کدیونی یشانهحالت، ن نی، ا2 تونی. در پاشوندیشروع م 'uبا 
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به  3 تونیاست. در پا نیالت ریغ یکاراکترها یرهیمورد نظر قادر به ذخ یرشته یعبارت
 هستند. کدیونی یهارشته ها،تمام رشته فرضشیصورت پ

 م،یکه ساخته بود ییتا سطرها میصادر کرد والیکدستور اس کیبرنامه،  یانتها در
. دستور حذف میبرنامه را بارها و بارها اجرا کن میتوانیم جهیحذف شوند؛ در نت

(DELETEنحوه )استفاده از عبارت  یWHERE عبارت دهدیرا نشان م .WHERE 
با استفاده  یبه عبارت م؛یکن نییتع نتخابا یبرا اریمع کی دهدیامکان را م نیبه ما ا

اعمال کند که  یبر سطورکه دستور را تنها  میبخواه سیتابیاز د میتوانیم WHEREاز 
در  شود،یتمام سطرها را شامل م ار،یمع ،مثال نیدارند. در ا یخوانهم اریبا آن مع

. بعد از مییاجرا نما هبرنامه را دو مرتب میتوانیو م میکنیم یما کلِ جدول را خال جهینت
ول حذف از جدرا ها تا داده میخوانیرا فرا م ()commitاجرا شد، ما  DELETE نکهیا

 کند.

SQL

و دستورات  میخود استفاده کرد یتونیپا یهااز زبان جستارِ ساختارمند در مثال نجایا تا
 پرداخت. میو متن آن خواه SQLبخش به زبان  نی. در امیرا فرا گرفت SQL یاصول

مطابق  SQL کنند،یم تیفعال سیبتایدر رابطه با د یمختلف یهایکه کمپان ییآنجا از
 سیتابید یهاستمیارتباط با س یبرقرار جهیاستاندارد شده است، در نت ،ییارهایبا مع

ها، از جدول یارابطه یداده گاهیرا دارد. پا یکنندگان مختلف، روند مشابهاز ارائه
متن،  توانندیها معموال نوع خود را دارند و ماست. ستون شدهها ساخته سطور، و ستون

ها و نوع نام م،یسازیجدول م کی کهیباشند. زمان لیقب نیاز ا ییهاو داده خیعدد، تار
 :میکنیها را مشخص مستون

CREATE TABLE Tracks (title TEXT, plays INTEGER) 

 :میکنیاستفاده م INSERTاز دستور  یسطر به جدول کیوارد کردن  یبرا

INSERT INTO Tracks (title, plays) VALUES ('My Way', 15) 
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 دیکه قرار است در سطر جد ییهاستون/لدهایاز ف یستینامِ جدول، ل INSERT یگزاره
را مشخص  ریبه نظ رینظ ریاز مقاد یستی، و لVALUES یدیکل یکلمه رد،یجا بگ

 .کندیم

 یاست. گزاره سیتابید کیها از سطرها و ستون افتیدر یبرا SELECT دستور
SELECT دیکن افتیدر دیخواهیکه م دهد،یرا م ییهاستون نییتع یبه شما اجازه .

 نیا یمورد نظر را برا یسطرها دیتوانیم WHEREعبارت  کی یریبا بکارگ نیهمچن
با  تانیرا برا یخروج تواندیم ORDER BY یاری. عبارتِ اختدیجستار، مشخص کن

 مرتب کند. دیکه مد نظر دار یخاص بیترت

SELECT * FROM Tracks WHERE title = 'My Way' 

 یها از هر سطرتمام ستون دیخواهیکه شما م کندی)*( در مثال باال مشخص م ستاره
 برگردانده شود. دیآیجور در م WHEREکه با عبارت 

 یبررس یبرا یعالمت مساو کیاز  WHEREعبارت  تون،یکه برخالف پا دیکن توجه
مجاز در عبارت  یهااتیعمل ری. سامیکنیاستفاده م ،یت مساودو عالم یبه جا ،یتساو

WHERE نیشامل > و < و >= و <= و != همچن AND  وOR یو پرانتزها برا 
 .شودیم یساخت عبارت منطق

از  یکیبرگرداننده شده را بر اساس  یتا سطرها دیاز برنامه بخواه دیتوانیم شما
 مرتب کند: لدها،یف

SELECT title,plays FROM Tracks ORDER BY title 

 دیخواه ازین DELETE یدر گزاره WHEREعبارت  کیسطر شما به  کیحذف  یبرا
 است که حذف خواهند شد. یسطور یکنندهنییتع WHEREداشت. عبارت 

DELETE FROM Tracks WHERE title = 'My Way' 
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 کیچند سطر از  ای کیدر  ییهاستون ای( ستون، UPDATE) یروز رسانبه امکان
 وجود دارد: ریبه شکل ز UPDATEجدول با استفاده از دستور 

UPDATE Tracks SET plays = 16 WHERE title = 'My Way' 

و  لدهایاز ف یستیجدول و سپس ل کیاست:  اتیجزئ نیشامل ا UPDATE یگزاره
 ینهیگز یوهبه عال شوند،یمشخص م رییتغ یبرا SET یدیکل یکه بعد از کلمه یریمقاد
 یگزاره کیروز شوند. به یستیکه با ییانتخاب سطرها یبرا WHEREعبارت  یِاریاخت

UPDATE عبارتکه با  یتمام سطور ییتنهابه WHERE رییرا تغ دیآیجور در م 
جدول  یسطرها یهیکل یرو UPDATEدر کار نباشد،  WHERE. اگر عبارت دهدیم

 اعمال خواهد شد.

و  SELECTو  INSERTزبان جستار ساختارمند ) یاصلچهار دستور  نیا
UPDATE  وDELETEها را فراهم داده یدارساخت و نگه یبرا یاهیپا یهااتی( عمل

 .کندیم

 یهادر اکانت شیمایپ یتا از آن برا سمینویم نگیدریاسپا یبرنامه کیبخش،  نیا در
برنامه مراقب  نیا ی. زمان اجرامیها استفاده کناز آن سیتابید کیو ساختن  ترییتو

منجر به  تواندیم یزمان طوالن یاز حد برا شیاطالعاتِ ب دنیکش رونیچرا که ب د؛یباش
 شود. شما ترییبسته شدن اکانت تو

 یرهیو ذخ یاپیمجددِ پبه شروع ازین نگ،یدریاسپا یهااز مشکالت برنامه یکی
احتمال از دست رفتن  البته مزیتش این است کهعات به صورت مکرر است؛ اطال

 .رسدیاطالعات به حداقل م

 جهیاطالعات از نو آغاز شود، در نت افتیکه با هر بار شروع مجدد، در ستین قرار
که  یینوشته شود، که اطالعات را بعد از شروع مجدد، از جا یبرنامه به سبک یستیبا

 کرده و به جلو برود. افتیرها کرده بود، در
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و سپس در  میکنیشروع م ترییاکانت تو کی یرفقا یهااستاتوس افتیبا در ما
اضافه  ندهیدر آ افتیدر یبرا سیتابیو او را به د میزنیدوستانْ حلقه م ستیل نیب
به سراغ  م،یو پردازش کرد یمورد نظر را بررس ترِییدوستانِ اکانت تو ی. وقتمیکنیم
کار را  نی. امیکنیم افتیاز دوستانِ دوست را در یکیاطالعات  نباریرفته و ا سیتابید

 .میخود اضافه کرده باش یندهیآ ستیبه ل زیرا ن دهیناد تا دوستانِ میکنیبارها تکرار م

 زانیما قرار گرفته را محاسبه و م سیتابیدوست در د کیکه  یتعداد دفعات نیهمچن
 .میکنیم نییرا بر اساس آن تع تیمحبوب

چه نه،  میکرده باش افتیآشنا، چه آن اکانت را در یهااز اکانت یستیل یرهیذخ با
برنامه را متوقف  وتر،یسختِ کامپ سکید یرو سیتابید کیمحبوبت اکانت در  زانیو م

 داد. میانجام خواه میلیکه ما یکار را به تعداد دفعات نی. امیزنیو مجددا استارت م

 یِقبل نینوشته شده است که در تمر یاست و بر اساس کد دهیچیپ یبرنامه کم نیا
 .میادهید ترییتو APIکتاب در رابطه با  نیا

 است: ریبه قرار ز ترییکردن تو دریاسپا یبرنامه کد
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from urllib.request import urlopen 

import urllib.error 

import twurl 

import json 

import sqlite3 

import ssl 

 
TWITTER_URL = 

'https://api.twitter.com/1.1/friends/list.json' 

 
conn = sqlite3.connect('spider.sqlite') 

cur = conn.cursor() 

 
cur.execute(''' 

            CREATE TABLE IF NOT EXISTS Twitter 

            (name TEXT, retrieved INTEGER, friends 

INTEGER)''') 

 
# Ignore SSL certificate errors 

ctx = ssl.create_default_context() 

ctx.check_hostname = False 

ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE 

 
while True: 

    acct = input('Enter a Twitter account, or quit: ') 

    if (acct == 'quit'): break 

    if (len(acct) < 1): 

        cur.execute('SELECT name FROM Twitter WHERE 

retrieved = 0 LIMIT 1') 

        try: 

            acct = cur.fetchone()[0] 

        except: 

            print('No unretrieved Twitter accounts found') 

            continue 
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    url = twurl.augment(TWITTER_URL, {'screen_name': acct, 

'count': '5'}) 

    print('Retrieving', url) 

    connection = urlopen(url, context=ctx) 

    data = connection.read().decode() 

    headers = dict(connection.getheaders()) 

 
    print('Remaining', headers['x-rate-limit-remaining']) 

    js = json.loads(data) 

    # Debugging 

    # print json.dumps(js, indent=4) 

 
    cur.execute('UPDATE Twitter SET retrieved=1 WHERE name = 

?', (acct, )) 

 
    countnew = 0 

    countold = 0 

    for u in js['users']: 

        friend = u['screen_name'] 

        print(friend) 

        cur.execute('SELECT friends FROM Twitter WHERE name 

= ? LIMIT 1', 

                    (friend, )) 

        try: 

            count = cur.fetchone()[0] 

            cur.execute('UPDATE Twitter SET friends = ? 

WHERE name = ?', 

                        (count+1, friend)) 

            countold = countold + 1 

        except: 

            cur.execute('''INSERT INTO Twitter (name, 

retrieved, friends) 

                        VALUES (?, 0, 1)''', (friend, )) 

            countnew = countnew + 1 

    print('New accounts=', countnew, ' revisited=', 

countold) 

    conn.commit() 
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cur.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/twspider.py 

 Twitterجدول به اسم  کیشده و  رهیذخ spider.sqlite3با نام  یلیما در فا سِیتابید
دارد؛ اعم از  یرنام حسابِ کارب یستون برا کی Twitterدارد. هر سطر از جدول 

تعداد  نیمورد نظر باشد و همچن یاز دوستان حسابِ کاربر ینام کاربر نیا نکهیا
 انتخاب شدنش به عنوان دوست.

. میخواهیرا م ترییتو یحساب کاربر کینامِ  برنامه ما از کاربرْ نیا یاصل یحلقه در
حساب  کیاگر کاربر  " از برنامه خارج شود.quitبا وارد کردن " تواندیالبته کاربر م

هر کدام از  تیوضع ،میکنیم افتیدوستان را در ستیرا وارد کند، ما ل ترییتو یکاربر
قبال موجود نباشد، به  کهی، در صورتو هر دوست را ،میکنیم یکاربران را بررس

 لدیرا به ف 1موجود باشد، ما  ستی. اگر دوست، در لمیکنیاضافه م مانسیتابید
friends میکنیاضافه م مانسیتابیر ددر سط. 

که هنوز  تر،ییتو یبه دنبال کاربر بعد سیتابیرا فشار دهد، در د Enterکاربر  اگر
و دوستان آن  تیوضع یآور. سپس به جمعمیگردیم م،یانکرده افتیاطالعاتش را در

 یرندهشما تیو در نها میکنیم یروزساناضافه و به سیتابیو آن را به د میپردازیاکانت م
friends میدهیم شیرا افزا. 

 یهاتمیتمام آ نیدر ب میکرد افتیرا در شانیهاتیدوستان و وضع ستیما ل یوقت
user nv JSON و  میزنیشده حلقه مبرگردانندهscreen_name افتیهر کاربر را در 

خاص را در  screen_name کیوجود  SELECT. سپس با استفاده از گزاره میکنیم
 .میکنیم افتیثبت شده را در دوستانکرده و در صورت وجود، شمار  یبررس سیتابید
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countnew = 0 

countold = 0 

for u in js['users'] : 

    friend = u['screen_name'] 

    print(friend) 

    cur.execute('SELECT friends FROM Twitter WHERE name = ? 

LIMIT 1', 

        (friend, ) ) 

    try: 

        count = cur.fetchone()[0] 

        cur.execute('UPDATE Twitter SET friends = ? WHERE 

name = ?', 

            (count+1, friend) ) 

        countold = countold + 1 

    except: 

        cur.execute('''INSERT INTO Twitter (name, retrieved, 

friends) 

            VALUES ( ?, 0, 1 )''', ( friend, ) ) 

        countnew = countnew + 1 

print('New accounts=',countnew,' revisited=',countold) 

conn.commit() 

. میکن افتیسطرها را در یستیرا اجرا کند، با SELECT ی، گزارهcursorکه  یمحض به
که قرار است  ییاز آنجا یول میکار را انجام ده نیا for یرهبا استفاده از گزا میتوانیم

 افتیدر یبرا ()fetchoneاز متد  میتوانی( مLIMIT 1) میکن افتیسطر را در کیتنها 
 یی. از آنجامیببربهره  –است  SELECT اتیعمل یجهیتکه ن – ی)و تنها( سطر نیاول
 لدیف کیتنها  نکهی)با وجود ا داندگریتاپل برم کیسطر را به عنوان  ()fetchoneکه 

 ریو انتقال به متغ یشمارش دوستِ فعل افتیدر یاست( ما مقدار اول از تاپل را برا
count میدهیمورد استفاده قرار م. 

و با  SQLدر  UPDATE یبود، با استفاده از گزاره زیآمتیموفق افتیدر اگر
مربوط به سطر مطابق  friendsرا به ستون  1، مقدار WHEREاز عبارت  یریگبهره

 یبرا یخال یدو جا نجایکه در ا دی. توجه کنمیکنیدوست اضافه م یبا حساب کاربر
تاپل  کی ()executeپارامترِ  نیو دوم میدار SQLسؤال( در  یهاورود )همان عالمت
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سوال، در  یهابا عالمت SQLدر  ینیگزیجا یرا برا ییبا دو المنت است که مقدارها
 دارد.خود 

 WHEREکه با عبارت  یشکست بخورد، احتماال رکورد tryکد در بالکِ  اگر

name = ?  در عبارتSELECT ب  به همین خاطر است کهوجود ندارد.  د،یایجور در 
ــِـ دوست  screen_nameاضافه کردن  یبرا INSERT یاز گزاره exceptدر بالک 

مقدار صفر را به  دولدر ج screen_name نیا یشمارنده م؛یبه جدول استفاده کرد
 نشده است. افتیدر screen_name نیکه هنوز ا یمعن نیبه ا رد؛یگیخود م

برنامه  م،یرا وارد کن ترییاکانت تو کیبرنامه اجرا شود و  نیکه ا یبار نیاول نیبنابرا
 اجرا خواهد شد: ریبه شکل ز

Enter a Twitter account, or quit: drchuck 

Retrieving http://api.twitter.com/1.1/friends ... 

New accounts= 20  revisited= 0 

Enter a Twitter account, or quit: quit 

است و  یما خال سیتابید شود،یبار است که برنامه اجرا م نینخست نیکه ا ییآنجا از
 مانسیبتاید Twitterجدول به اسم  کیبا اضافه کردن  spider.sqlite3 لیما در فا

 میکنیاضافه م سیتابیها را به داز دوستان را گرفته و تمام آن ی. سپس برخمیسازیرا م
 است(. یالخ سیتابی)چرا که فعال د

 لینگاه در فا یبرا سیتابید یدامپر ساده کی دیبخواه دیمرحله شا نیا در
spider.sqlite3 دیسیبنو: 
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import sqlite3 

 
conn = sqlite3.connect('spider.sqlite') 

cur = conn.cursor() 

cur.execute('SELECT * FROM Twitter') 

count = 0 

for row in cur: 

    print(row) 

    count = count + 1 

print(count, 'rows.') 

cur.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/twdump.py 

را  Twitterها از تمام سطور در جدول نرا باز، و تمام ستو سیتابید یبه سادگ برنامه
 .کندیچاپشان م یکی یکیو  زندیسطرها حلقه م نیانتخاب کرده سپس در ب

اجرا  م،یکه باالتر نوشت یترییتو دریاسپا یاجرا نیبرنامه را بعد از اول نیما ا اگر
 خواهد بود: نیبه ا هیشب یزیچ یخروج م،یکن

('opencontent', 0, 1) 

('lhawthorn', 0, 1) 

('steve_coppin', 0, 1) 

('davidkocher', 0, 1) 

('hrheingold', 0, 1) 

... 
20 rows. 

 screen_name یبرا یاهنوز داده م؛یدار screen_nameهر  یسطر برا کی
 دوست خواهد داشت. کیفقط  سیتابید نیکس در ا هرنشده است؛ و  افتیدر

. با دهدیم شی( را نماdrchuck) ترییاکانت تو نیما، دوستانِ اول سیتابید اکنون
تنها  .رودیکه هنوز پردازش نشده م یدوباره، برنامه به سراغ دوستان اکانت بعد یاجرا
 .دیرا فشار ده Enter تر،ییوارد کردن اکانت تو یبه جا ستیکاف
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Enter a Twitter account, or quit: 

Retrieving http://api.twitter.com/1.1/friends ... 

New accounts= 18  revisited= 2 

Enter a Twitter account, or quit: 

Retrieving http://api.twitter.com/1.1/friends ... 

New accounts= 17  revisited= 3 

Enter a Twitter account, or quit: quit 

( مینکرد را مشخص یترییاکانت تو ی)به عبارت میرا فشار داد Enterکه ما  ییآنجا از
 اجرا خواهد شد: ریکد ز

if ( len(acct) < 1 ) : 

    cur.execute('SELECT name FROM Twitter WHERE retrieved = 

0 LIMIT 1') 

    try: 

        acct = cur.fetchone()[0] 

    except: 

        print('No unretrieved twitter accounts found') 

        continue 

 haveکه مقدار " میکنیاستفاده م یکاربر نینامِ اول افتیدر یبرا SELECT یگزاره از

we retrieved this userیبا استفاده از الگو نی. همچن" آن برابر با صفر است 
fetchone()[0]  بالک  کیدرtry/except کی ای screen_name ها از داده

 کرد. میقه را دوباره اجرا خواهحل وگرفته  ییخطا غامیپ کی ای میکنیم افتیدر

 افتیبه در شروع د،یکن افتینشده را درپردازش screen_name کی اگر
 کرد: میخواه ریبه روش ز شیهاداده
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url=twurl.augment(TWITTER_URL,{'screen_name': acct,'count': 

'20'}) 

print('Retrieving', url) 

connection = urllib.urlopen(url) 

data = connection.read() 

js = json.loads(data) 

 
cur.execute('UPDATE Twitter SET retrieved=1 WHERE name = 

?',(acct, )) 

مقدار  UPDATE یبا استفاده از گزاره م،یکرد افتیدر تیها را با موفقداده نکهیاز ا بعد
 ستیل افتیرد میتا نشان ده میدهیم رییتغ 1را به  retrievedموجود در ستون 

 یبرا کسانی یهامجدد داده افتیکار از در نیدوستان آن اکانت انجام شده است. ا
به جلو  یترییدوستان تو یکه در شبکه دهدیو اجازه م کندیم یریمرتبه جلوگ نیچند

 .میحرکت کن

 یدوستانِ دوستان افتیدر یرا برا enterو دو مرتبه  میبرنامه دوستان را اجرا کن اگر
 ریز یخروج میدامپر را اجرا کن یو سپس برنامه میاند فشار دهنوز مشاهده نشدهکه ه

 کرد: میرا مشاهده خواه

('opencontent', 1, 1) 

('lhawthorn', 1, 1) 

('steve_coppin', 0, 1) 

('davidkocher', 0, 1) 

('hrheingold', 0, 1) 

... 
('cnxorg', 0, 2) 

('knoop', 0, 1) 

('kthanos', 0, 2) 

('LectureTools', 0, 1) 

... 
55 rows. 
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 نی. همچنمیاو ثبت کرده دهیرا د opencontentو  lhawthornکه  دینیبیم
دارند. از  یحتم یکنندهدو دنبال نجایتا ا kthanosو  cnxorg  یکاربر یهاحساب

( را lhawthornو  opencontentو  drchuckکه ما دوستان سه شخص ) ییآنجا
 دارد. ،اندشده افتیکه در یاز دوستان ،سطر 55جدول ما  م،یردک افتیدر

برنامه، اکانت  م،یدهیرا فشار م Enterو  میکنیبار که برنامه را اجرا م هر
( و دوستانش را steve_coppin نجایرا انتخاب کرده )در ا یبعد ینشدهمشاهده

هر کدام  تیو در نها کندیم یگذارنشانه شدهافتیها را به عنوان درو آن کندیم افتیدر
، را هاآن یشمارنده ایاضافه کرده و  سیتابید ینتهارا به ا steve_coppin از دوستانِ

 .کندیروز مبه ،موجود باشند سیتابیاگر در د

 شود،یم رهیذخ سیتابید کیسخت و در  سکید یبرنامه رو یهاکه داده ییآنجا از
متوقف و دوباره از سر گرفته  د،یعداد که شما بخواهبه هر ت تواند،یم دریاسپا تیفعال

 از دست رود. یاداده نکهیشود بدون ا

جدول ساخته  نیکه ما چند شودیمشخص م یزمان یارابطه سیتابید کی یواقع قدرت
 نیشما به چند یمهبرنا یهاشکستن داده یِ. چگونگکنیمبرقرار می ییوندهایها پآن نیو ب

( خوانده data modelingداده ) یسازمدل ،هاجدول نیجدول و ساخت رابطه ب
« مدل داده» کیرا نشان دهد  شانیهاها و رابطهکه جدول یسند ی. طراحشودیم

 . شودیخوانده م

 میمفاه نجایدر اما است و  شرفتهیو پ دهیچیپ بایمهارت تقر کیداده  یسازمدل
 اتیجزئ ی. برامیدهیرا مورد بحث قرار م یاداده رابطه یسازبط با مدلمرت یاهیپا
 :دیشروع کن نجایاز ا دیتوانیم شتریب

http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_model  

http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_model
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شخص،  کیشمردن دوستانِ  یبه جا ،ما ترِییتو دریاسپا یبرنامه فرض کنید در مثال
هرکس توسط  میتا بدان میافراد داشته باش نیب یهااز تمام رابطه ستیل کی میخواهیم

 .شودیدنبال م یچه کسان

کننده دارد، با اضافه کردن دنبال یِحساب کاربر یادیتعداد ز ،یکه هرکس ییآنجا از
 دیجدول جد کیخاطر  نیم. به هرودینم شیکارها پ Twitterستون به جدول  کی

ساختن آن  یراه ساده برا کی ری. مثال زمیریگیم یساخته و جفتِ دوستان را در آن پِ
 است:

CREATE TABLE Pals (from_friend TEXT, to_friend TEXT) 

 ریسطر با قالب ز کی م،یشویروبرو م کندیدنبال م drchuckکه  یکه با شخص هربار
 :میدهیدر جدول جا م

INSERT INTO Pals (from_friend,to_friend) VALUES ('drchuck', 

'lhawthorn') 

رکورد  ستیب م،یکنیم یرا بررس drchuck ترییتو دیدوست از ف ستیکه ب طورنیهم
موضوع باعث  نی. امیدهی" باشد را در جدول جا مdrchuckکه پارامتر اولشان "

 .میخود داشته باش سیابتیاز رشته را در د یادیز یهانمونه شودیم

و آن را  کندیم یتخط س،یتابید یسازنرمالی رویهاز  ،یو تکرار ادیز یهانمونه
 شیاز داده را ب یمشابه یرشته یستینبا دیگویم سیتابید یساز. نرمالگذاردیپا م ریز

 میدکر دایپ اجیاحت کباریاز  شیب یااگر به داده ی. ولمیقرار ده سیتابیبار در د کیاز 
 یلهیداده و ارجاع به وس یبرا یعدد دِیکل کیبا استفاده از  یستیصورت با نیچه؟ در ا

 .میمساله را حل کن نیا د،یآن کل

 وتریکامپ یو حافظه سکید یرا رو یشتریب اریبس یرشته، فضا کی قتیحق در
را خواهد  یشتریزمانِ پردازش ب تیو در نها کندیاشغال م حیعدد صح کینسبت به 

 یمهم یمساله یفضا و قدرت پردازش م،ی. اگر تنها چند صد مدخل داشته باشدیلبط
 نیب وندیپ ونیلیو صدها م نفر ونیلیم کیقرار است  دیفرض کن ینخواهد بود ول
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 یاژهیو تیمساله فضا و پردازش اهم نجای. در ادیقرار ده یها را مورد بررسدوستان آن
 .کندیم دایپ

جدول  یبه جا Peopleبه اسم  یرا در جدول ترمانییتو یکاربر یهاحساب
Twitter –  جدول میدهیقرار م – میدر مثال قبل استفاده کردکه .People ستون  کی

 SQLiteرا در خود دارد.  ترییمرتبط با سطرِ کاربر تو یعدد یدهایکل رهیذخ یبرا یاضاف
از ستون  یا نوع خاصب یهر سطر یبرا دیاضافه کردن خودکار مقدار کل یبرا یایژگیو

 (.INTEGER PRIMARY KEYدارد ) میکنیها که وارد جدول مداده

درست  ریبه شکل ز idستون اضافه به اسم  کیبا را  Peopleجدول  میتوانیم
 :میکن

CREATE TABLE People 

    (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT UNIQUE, retrieved 

INTEGER) 

 ی. زمانمیندار یبا شمار دوستان کار گرید Peopleسطر از جدول  که در هر  دیکن توجه
نشان  م،یکنیانتخاب م idرا به عنوان نوع ستون  INTEGER PRIMARY KEYکه 

 یعدد دِیکل کیستون و گمارش  نیا تیریمد یبرا SQLiteاز  میخواهیکه م میدهیم
 نی. همچنکنیماستفاده  شودمیکه به صورت خودکار وارد  یهر سطر یمنحصر به فرد برا

 ی وارد کردن اجازه SQLiteبه  میتا نشان ده میرا به کار برد UNIQUE یدیکل یکلمه
 دهیم.نمی name یمقدار برا کیبا را دو سطر 

 یبا دو ستون عدد Followsبا اسم  ی، جدولPalsساخت جدول  یبه جا حاال
from_id  وto_id منحصر به فرد  بیشتن ترکبه دا دیآن را مق نی. همچنمیسازیم

 سیتابیدو سطر مشابه را وارد د میتوانینم یبه عبارت م؛یکنیم to_idو  from_id یبرا
 .میکن

CREATE TABLE Follows 

    (from_id INTEGER, to_id INTEGER, UNIQUE(from_id, to_id) 

) 
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 نییرا تع ینیقوان قتیدر حق ،میکنیها اضافه مرا به جدول UNIQUEعبارت  یوقت
کند.  ییها را اجراوارد کردن رکوردها، آن نیکه در ح میخواهیم سیتابیو از د م،یکنیم
تر نوشتن کد را ساده نکهیرا خواهد گرفت و هم ا یاحتمال یخطاها یهم جلو نیقوان نیا

 خواهد کرد.

رابطه /  کی یسازما در حال مدل Followsطور خالصه، در ساخت جدول  به
relationship کند؛یرا دنبال م یگریفرد د ،یشخص دهدیکه نشان م ی. مدلمیهست 

است که با هم در  یافراد )الف(کردن  انینما یجفت عدد برا کی یدهندهنشانو 
 ارتباط. نیا یسمت و سو )ب(ارتباط هستند و 

ها جدول .میکنیم یسیدول، بازنورا با استفاده از دو ج ترییتو دریاسپا یبرنامه اکنون
 ریبرنامه به شرح ز دیجد ی. کد نسخهشوندیمرجع م یدهایو کل یاصل یدهایشامل کل

 است:
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import urllib.request, urllib.parse, urllib.error 

import twurl 

import json 

import sqlite3 

import ssl 

 
TWITTER_URL = 

'https://api.twitter.com/1.1/friends/list.json' 

 
conn = sqlite3.connect('friends.sqlite') 

cur = conn.cursor() 

 
cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS People 

            (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT UNIQUE, 

retrieved INTEGER)''') 

cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Follows 

            (from_id INTEGER, to_id INTEGER, UNIQUE(from_id, 

to_id))''') 

 
# Ignore SSL certificate errors 

ctx = ssl.create_default_context() 

ctx.check_hostname = False 

ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE 

 
while True: 

    acct = input('Enter a Twitter account, or quit: ') 

    if (acct == 'quit'): break 

    if (len(acct) < 1): 

        cur.execute('SELECT id, name FROM People WHERE 

retrieved = 0 LIMIT 1') 

        try: 

            (id, acct) = cur.fetchone() 

        except: 

            print('No unretrieved Twitter accounts found') 

            continue 

    else: 
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        cur.execute('SELECT id FROM People WHERE name = ? 

LIMIT 1', 

                    (acct, )) 

        try: 

            id = cur.fetchone()[0] 

        except: 

            cur.execute('''INSERT OR IGNORE INTO People 

                        (name, retrieved) VALUES (?, 0)''', 

(acct, )) 

            conn.commit() 

            if cur.rowcount != 1: 

                print('Error inserting account:', acct) 

                continue 

            id = cur.lastrowid 

 
    url = twurl.augment(TWITTER_URL, {'screen_name': acct, 

'count': '100'}) 

    print('Retrieving account', acct) 

    try: 

        connection = urllib.request.urlopen(url, 

context=ctx) 

    except Exception as err: 

        print('Failed to Retrieve', err) 

        break 

 
    data = connection.read().decode() 

    headers = dict(connection.getheaders()) 

 
    print('Remaining', headers['x-rate-limit-remaining']) 

 
    try: 

        js = json.loads(data) 

    except: 

        print('Unable to parse json') 

        print(data) 

        break 
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    # Debugging 

    # print(json.dumps(js, indent=4)) 

 
    if 'users' not in js: 

        print('Incorrect JSON received') 

        print(json.dumps(js, indent=4)) 

        continue 

 
    cur.execute('UPDATE People SET retrieved=1 WHERE name = 

?', (acct, )) 

 
    countnew = 0 

    countold = 0 

    for u in js['users']: 

        friend = u['screen_name'] 

        print(friend) 

        cur.execute('SELECT id FROM People WHERE name = ? 

LIMIT 1', 

                    (friend, )) 

        try: 

            friend_id = cur.fetchone()[0] 

            countold = countold + 1 

        except: 

            cur.execute('''INSERT OR IGNORE INTO People 

(name, retrieved) 

                        VALUES (?, 0)''', (friend, )) 

            conn.commit() 

            if cur.rowcount != 1: 

                print('Error inserting account:', friend) 

                continue 

            friend_id = cur.lastrowid 

            countnew = countnew + 1 

        cur.execute('''INSERT OR IGNORE INTO Follows 

(from_id, to_id) 

                    VALUES (?, ?)''', (id, friend_id)) 

    print('New accounts=', countnew, ' revisited=', 

countold) 

    print('Remaining', headers['x-rate-limit-remaining']) 
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    conn.commit() 

cur.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/twfriends.py 

 ازیها نبه جدول یعدد دیکل کی وندیپ یکه برا ییالگو یشد ول تردهیچیپ یمک برنامه
 عبارتند از: یاهیپا ی. الگوهادهدینشان م یرا به خوب میداشت

 ؛شانیهاتیو محدود یاصل یدهایها با کلساخت جدول (۱

 می( داریشخص )مانند نامِ حساب کاربر کی یبرا یمنطق دیکل کی یوقت (۲
 Peopleچه شخص در جدول  م،یشخص دار یبرا idمقدار به  اجیو احت

به دنبال شخص در ( 1که: ) میدار ازیوجود داشته باشد چه نداشته باشد ما ن
( 2) ای میکن افتیشخص را در یبرا idو مقدار  میبگرد Peopoleجدول 

سطر اضافه شده  یبرا idاضافه کرده و مقدارِ  Peopleرا به جدول  خصش
 .میکن افتیرا در

 .کندرا ثبت « هادنبال شدن» یکه رابطه ی را وارد کنیمسطر (۳

گانه توض نیکدام از ا هر  .میدهیم حیموارد را به صورت جدا

را  نیاز قوان یکه تعداد مییگویم سیتابید ستمیشکل دادن به ساختارِ جدول، به س با
تا از اشتباهات اجتناب کرده و  کندیبه ما کمک م نیقوان نیکند. ا ییما اجرا یبرا

 :میسازیرا م مانیهاکه جدول ی. زمانمشخص شونددار در جدول مشکل یهاداده

cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS People 

    (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT UNIQUE, retrieved 

INTEGER)''') 

cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Follows 

    (from_id INTEGER, to_id INTEGER, UNIQUE(from_id, 

to_id))''') 
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و  UNIQUE یستیبا Peopleدر جدول  nameکه ستون  میکنیم نییتع ابتدا
 نیهم یستیبا زین Followsهر سطر از جدول  یشماره نیفرد باشد. همچنمنحصربه

تا از  شودیباعث م هاتیمحدود نیا داشته باشد. افرد بودن رمنحصربه تیخاص
 بار اجتناب شود.  کیاز  شیببرای  کسانی یرابطهوارد کردنِ  رینظ یاشتباهات

 :شودیمشخص م ریدر کد ز هاتیمحدود نیا کارگیریبه

cur.execute('''INSERT OR IGNORE INTO People (name, 

retrieved) 

    VALUES ( ?, 0)''', ( friend, ) ) 

گر  میمشخص کرد INSERT یبه گزاره OR IGNOREاضافه کردن عبارت  با که ا
INSERT نیاز قوان nameستمیکرد، س یفرد باشد، تخطمنحصربه یستی، که با 

 سیتابید یهاتیاز محدود نجای. در اردیبگ دهیرا ناد INSERTاجازه دارد که آن  سیتابید
 .میاکارها استفاده کرده نجاماز صحت ا نانیاطم یامن برا یابه عنوان شبکه

به عمل  یریجلوگ Followsمشابه در  یاز ورود رابطه ریمشابه، کد ز قیطر به
 .آوردیم

cur.execute('''INSERT OR IGNORE INTO Follows 

    (from_id, to_id) VALUES (?, ?)''', (id, friend_id) ) 

( اگر با INSERTوارد کردن ) یکه تالش برا مییگویم سیتابیکالم: ما به د کی در
 گرفته شود. دهیداشت، ناد رتیفرد بودن( مغابهمنحصر نجای)در ا تیمحدود نیقوان

اگر  م،یکنیدرخواست صادر م تر،ییتو یوارد کردن حساب کاربر یاز کاربر، برا یوقت
. اگر حساب میآن بگرد idبه دنبال مقدار  یتسیاز قبل موجود باشد، با یحساب کاربر

را از  idرکورد وارد کرده و مقدار  کی یستیموجود نبود، با Peopleدر جدول  یکاربر
 .میکن افتیسطر وارد شده در
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کد به  نیباال مورد استفاده قرار گرفت. ا یدوبار در برنامه ج،یرا اریبس یالگو نیا
 JSONدر  user کی یاز گره screen_nameکه یک در زمانی دهدیما نشان م

 حسابِ کاربری دوستی بگردیم. idشده است، چطور به دنبال  برگرداننده ترِییتو

مورد نظر در  یکه حساب کاربر رودیکه با گذشت زمان، احتمال آن م ییآنجا از
 یگزاره کیرا با استفاده از  Peopleما موجود باشد، ابتدا رکوردِ موجود  سیتابید

SELECT میکنیم یبررس. 

ما رکورد را با استفاده از  tryرفت، در قسمت  شیپ یبه خوب زیهمه چ اگر
fetchone() و تنها( عنصر از تاپلِ برگردانده شده را  نیکرده و سپس اول افتیدر(

 .میکنیم رهیذخ friend_idگرفته و در 

رو شده و با خطا روب fetchone()[0] با مشکل مواجه شود، کد SELECT اگر
 .شودیم تیهدا exceptبه سمت بخش  انیجر

    friend = u['screen_name'] 

    cur.execute('SELECT id FROM People WHERE name = ? LIMIT 

1', 

        (friend, ) ) 

    try: 

        friend_id = cur.fetchone()[0] 

        countold = countold + 1 

    except: 

        cur.execute('''INSERT OR IGNORE INTO People (name, 

retrieved) 

            VALUES ( ?, 0)''', ( friend, ) ) 

        conn.commit() 

        if cur.rowcount != 1 : 

            print('Error inserting account:',friend) 

            continue 

        friend_id = cur.lastrowid 

        countnew = countnew + 1 

آن وجود نداشتن سطر مورد نظر است.  یبرود، معنا exceptبه سمت کد  انیجر یوقت
 INSERT OR IGNORE. با استفاده از میکه آن سطر را اضافه کن یستیبا جهیدر نت
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 یرا ]حت سیبتای، د()commit یو سپس فراخوان ،یاحتمال یاجتناب از خطاها یبرا
با استفاده  د،یرس انینوشتن به پا نکهی. بعد از امیکنیم یروزرسانبه زور هم که شده[ به

اند. قرار گرفته ریاز سطرها تحت تاث یکه چه تعداد میکنیم یبررس cur.rowcountاز 
 باشد، 1از  شیب رگرفتهیتاث یاگر سطرها م،یاسطر را وارد کرده کیکه ما تنها  ییاز آنجا
 .میاخطا مواجه شده کیبا  قتیدر حق

انجام شده باشد، با نگاه به  یبه خوب INSERTوارد کردن با  اتیعمل اگر
cur.lastrowid  مقدارِ اختصاص داده شده به ستونid را به دست  دمانیدر سطر جد

 آورد. میخواه

وارد  م،یبه دست آورد JSONرا در و دوستش  ترییکاربر تو یبرا دیمقدار کل کهیزمان
 ساده خواهد بود:  ریبا استفاده از کد ز Followsکردن دو عدد در جدول 

cur.execute('INSERT OR IGNORE INTO Follows (from_id, to_id) 

VALUES (?, ?)', 

    (id, friend_id) ) 

 میداد سیتابیافسار را به دست د INSERT یبه گزاره OR IGNOREاضافه کردن  با
 یفردبهمنحصر یهاو شرط دیق ، کهیرابطه، با ساختن جدول کی« ورود دومرتبه»تا از 

 کند. یریدارد، جلوگ

 :مینیبرنامه را با هم بب یاز اجرا یانمونه
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Enter a Twitter account, or quit: 

No unretrieved Twitter accounts found 

Enter a Twitter account, or quit: drchuck 

Retrieving http://api.twitter.com/1.1/friends ... 

New accounts= 20  revisited= 0 

Enter a Twitter account, or quit: 

Retrieving http://api.twitter.com/1.1/friends ... 

New accounts= 17  revisited= 3 

Enter a Twitter account, or quit: 

Retrieving http://api.twitter.com/1.1/friends ... 

New accounts= 17  revisited= 3 

Enter a Twitter account, or quit: quit 

تا دو حساب  میو سپس به برنامه اجازه داد میشروع کرد drchuck یحساب کاربر با
 اضافه کند. سیتابیرا به صورت خودکار انتخاب و به د یکاربر

 اند:بعد از اجرا کامل شده Followsو  People یهاسطر اول در جدول چند

People: 

(1, 'drchuck', 1) 

(2, 'opencontent', 1) 

(3, 'lhawthorn', 1) 

(4, 'steve_coppin', 0) 

(5, 'davidkocher', 0) 

55 rows. 

Follows: 

(1, 2) 
(1, 3) 
(1, 4) 
(1, 5) 
(1, 6) 
60 rows. 

هر دو طرف  یرا به همراه شماره Peopleجدول در  visitedو  name ،idفیلدهای 
اند و شده دیسه شخص بازد People. در جدول دینیبیم Followsرابطه در جدول 

 کندیمشخص م Followsشده است. اطالعات موجود در جدول  افتیاطالعاتشان در
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اند. پنج سطر اول نشان داده شده رکه د ستیدوست تمام افراد drchuck (user 1)که 
در اصل  م،یکرد رهیو ذخ افتیکه در یاهیاول یهاچرا که داده دیآیقل جور در مبا ع

 م،یکردیرا چاپ م Followsاز جدول  یشتریب یبودند. اگر سطرها drchuckدوستان 
 .شدندیداده م شینما زیرا ن user 3و  user 2دوستانِ 

متصل به  یهارا در جدول مانیهاداده کرده و« مدل داده» کیکه شروع به ساخت  حاال
واژگان خاصِ  یستیبا میداد وندیپ دهایکل یلهیها را به وسآن یو سطرها میهم قرار داد

 وجود دارد. سیتابیمدل د کیدر  دی. در کل سه نوع کلمیریبگ ادیرا  دهایکل

I. یاست و ممکن است برا« جهان واقع»در  یدیکه کل یمنطق دیکل 
 ی. در مثالِ مدل دادهردیر مورد استفاده قرار بگسط کیکردن  دایپ

 ای screen name دیکل نیبود. ا یمنطق دیکل کی name لدیما، ف
 لدیو چند مرتبه با استفاده از ف نیکاربر بود و چند یِهمان نام کاربر

NAME معموال معقول است میگشتیسطرِ کاربر در برنامه م البه دنب .
 یی. از آنجامیکن نییتع یمنطق دیکل کی یرافرد بمنحصربه دِ یق کیکه 

 یایدن»سطر را از  کیگشتن به دنبال  یچگونگ یمنطق دیکه کل
سطر با مقدار  نیکه چند ستین یمنطق کندیمشخص م «رونیب
 .میدر جدول داشته باش یکسانی

II. عدد است که به صورت خودکار توسط  کیمعموال  یاصل دیکل
 یخاص یدر خارج از برنامه معناعدد  نی. اشودیم نییتع سیتابید

 گریکدیمختلف به  یهاجدول یدادن سطرها وندیپ یندارد و تنها برا
 یسطر در جدول کیبه  ینگاه میخواهیکه م ی. زمانرودیبه کار م

راه خواهد  نیترعیمعموال سر یمنطق دیکل زجستجو با استفاده ا م،یکن
ها آن توانیو م کنندیفضا اشغال م یکم یلیمقدار خ دهایکل نیبود. ا
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ما،  ینظم داد. در مدل داده ایکرد  سهیتر مقارا با سرعت هرچه تمام
 بود. یاصل دیکل کیاز  یمثال id لدیف

III. ط از سطرِ مرتب یاصل دیعدد است که به کل کیمعموال  یخارج دیکل
مثال از  کی. کندیارجاع دارد و اشاره م گریجدول د کیبا آن در 

 بود. from_idدل داده ما در م یخارج دیکل

های لدیرا به تمام فid_  شوندیو پ مینامیم idرا  یاصل دیکل لدِیف ج،یاساس رسم را بر
 .میکنیاضافه م اندیخارج دیکل کیکه  ییهانام

JOIN

جدول و  دو نیها بداده میتقس ،برای بهنجار بودن دیتابیس ینیقوان نییبا تع اکنون
 یبرا SELECTاز  میتوانیم ،یو خارج یاصل یدهایها با استفاده از کلدادن آن وندیپ

 .میها استفاده کناطالعات از جدول یدوباره یآورجمع

SQL  از عبارتJOIN در عبارت بردیها بهره مجدول نیا یاتصال دوباره یبرا .
JOIN  مورد ها، جدول نیسطرها، ب اتصال یکه برا کنیدرا مشخص می ییلدهایفشما

 .انداستفاده قرار گرفته

 :دهدیرا نشان م JOINبه همراه عبارت  SELECTاستفاده از  ریز مثال

SELECT * FROM Follows JOIN People 

    ON Follows.from_id = People.id WHERE People.id = 1 

و  Follows یهاجدول نیکه در ب کندیرا مشخص م ییدهالیف JOIN عبارت
People عبارت میکنیانتخاب م .ON دهدیالحاق دو جدول را نشان م یچگونگ :

 idالصاق کن. مقدار  Peopleاز جدول  یو به سطر ریبگ Followsسطر را از جدول 
 Followsجدول  در from_idمطابق با  یستیبا Peopleسطر مورد نظر در جدول 

 باشد.
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 People لدیاست: ف لدیکه شامل هر دو ف metarows کیساخت  JOIN یجهینت
 Peopleاز   id لدیف نیموردِ منطبق ب کیاز  شی. اگر بFollowsمطابق آن از  لدیو ف
هر جفت از  یبرا metarow کی JOIN ،وجود داشته باشد Followاز  from_idو 

 .کندیم ریتکث ازیها را بنا به نو داده سازدیسطرها که جور در آمده م

چند  یبرنامه یکه ما بعد از چند بار اجرا گذاردیم شیرا به نما ییهاداده ریز کد
 .میآوریبه دست م ترییتو دریاسپا یجدوله



 پایتون برای همه  376

 

import sqlite3 

 
conn = sqlite3.connect('friends.sqlite') 

cur = conn.cursor() 

 
cur.execute('SELECT * FROM People') 

count = 0 

print('People:') 

for row in cur: 

    if count < 5: print(row) 

    count = count + 1 

print(count, 'rows.') 

 
cur.execute('SELECT * FROM Follows') 

count = 0 

print('Follows:') 

for row in cur: 

    if count < 5: print(row) 

    count = count + 1 

print(count, 'rows.') 

 
cur.execute('''SELECT * FROM Follows JOIN People 

            ON Follows.to_id = People.id 

            WHERE Follows.from_id = 2''') 

count = 0 

print('Connections for id=2:') 

for row in cur: 

    if count < 5: print(row) 

    count = count + 1 

print(count, 'rows.') 

 
cur.close() 

 
# Code: http://www.py4e.com/code3/twjoin.py 



 SQL  377 داده و یهاگاهیاستفاده از پا 

 

از  یارمجموعهیرا استخراج و سپس ز Followsو  Peopleبرنامه، ابتدا  نیا در
 . میآوریاند را به دست مخورده وندیپ گریکدیکه به  ییهاجدول

 شکل خواهد بود: نیبرنامه به ا یخروج

python twjoin.py 

People: 

(1, 'drchuck', 1) 

(2, 'opencontent', 1) 

(3, 'lhawthorn', 1) 

(4, 'steve_coppin', 0) 

(5, 'davidkocher', 0) 

55 rows. 

Follows: 

(1, 2) 
(1, 3) 
(1, 4) 
(1, 5) 
(1, 6) 
60 rows. 

Connections for id=2: 

(2, 1, 1, 'drchuck', 1) 

(2, 28, 28, 'cnxorg', 0) 

(2, 30, 30, 'kthanos', 0) 

(2, 102, 102, 'SomethingGirl', 0) 

(2, 103, 103, 'ja_Pac', 0) 

20 rows. 

دسته از سطرها  نی. آخردینیبیرا م Followsو  People یهااز جدول ییهاستون
 است. JOINبه همراه عبارت   SELECT یجهینت

 میگردیم opencontentدوستان از  یکاربر هایانتخابِ آخر، به دنبال حساب در
 (.People.id=2 یارت)به عب

 Followsاز جدول  ییها در انتخابِ آخر، دو ستون ابتداmetarowاز  کیهر  در
 نیهمچن هستند. Peopleسه تا پنج عددند، از جدول  نیکه ب ،یبعد یهاو ستون
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( در هر People.idستون ) نی( با سومFollows.to_idستون ) نیکه دوم دینیبیم
metarow است. خورده، مطابق وندیپ 

از  یکل دیو د میکرد یها بررسداده گاهیرا از مبحث پا یادیز یهافصل بخش نیا در
 کیکه با استفاه از  ی. نوشتن کدمیآموخت تونیداده را در پا گاهیپا کیاصول استفاده از 

 ای هایکشنریاز استفاده از د تردهیچیپ اریها کند، بسداده یسازرهیاقدام به ذخ سیتابید
نداشته باشد،  یازین سیتابیشما به د یکه برنامه یتا زمان جهیساده است در نت یهالیفا

به  سیتابیکه د ییهاتی. موقعدیکن زیآن گالو یکه خودتان را با دردسرها ستیالزم ن
 کارتان خواهد آمد عبارتند از: 

I. کیدر  یادیز یکوچک و تصادف یهاینساروزربه به ازیکه نیزمان 
 ؛دیاربزرگ د یادهدسته د

II. جا  یکشنرید کیشما آنقدر بزرگ است که در  یهاکه دادهیزمان
ب ازیو ن شودینم  ؛شودیها به کرات احساس مآن نیبه جستجو در 

III. شما  یهااست که داده ازیو ن دیبلندمدت دار یپروسه کیکه یزمان
بعد از توقف و شروع مجدد برنامه همچنان در دسترس برنامه، بعد 

 دوباره، باشند. یجراا از

ها را از برنامه یاریبس ازیو ن دیبساز یجدول تک کیساده را با  سیتابید کی دیتوانیم
کثر مسائل با چند جدول یول د،یبا آن رفع کن اند و خورده وندیکه پ شوندیحل م یا

ها لجدو نیب وندیشروع به ساختن پ کهی. زمانها برقرار استآن یسطرها نیب یارابطه
به  یضرور سیتابید یِسازنرمال نیقوان تیو رعا وشمندانهطرح ه کیداشتن  د،یکرد

برد.  دیخواه سیتابید یهاتیبهره را از قابل نیشتریصورت شما ب نی. به ارسدینظر م
داده  یادیسر و کله زدن با مقدار ز س،یتابیاستفاده از د یبرا یاصل لیکه دل ییجااز آن

 تان مهم است.به برنامه دنیبخش عتسر یخش بودن مدل داده برااست، پربازده و اثرب
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 SQLite سیتابید کیکه به  یتونیپا یبرنامه یاجرا جینتا یبررس یبرا جیرا یروش
 یاست. مرورگر اجازه SQLite یبرا سیتابیمتصل شده است، استفاده از مرورگر د

 .دهدیبرنامه، به شما م از صحت عملکرد نانیاطم یرا، برا عیسر یبررس

مشابه را در آن واحد  یهاداده رِییتغ یاجازه SQLiteچرا که  دیمراقب باش یستیبا
در  یرییو تغ دیرا در مرورگر باز کن یسیتابی. به عنوان مثال، اگر ددهدیبه دو برنامه نم
رد و را قفل خواهد ک سیتابیبرنامه د« save»تا قبل از فشردن دکمه  د،یآن صورت ده

گر برنامه ینخواهند داشت. عل لیبه آن فا یسها دستربرنامه گرید  یتونیپا یالخصوص ا
 داشته باشد، دستش کوتاه خواهد بود. لیبه آن فا یبه دسترس ازین

 File یاز منو ای دیارا بسته سیتابیکه مرورگرِ د دیمطمئن شو ایساده است:  حلراه
 .دیآن را ببند دیبرو سیابتیبه سراغ د تونیبا پا نکهیقبل از ا

Attribute

 .شودیخوانده م «لدیف» ای« ستون»داخل تاپل که معموال  یاز مقدارها یکی

Constraint

سطر در  کی ای لدیف کی یبرا ینیقوان تیرا مجبور به رعا سیتابید اگر
کار محدود  نی. به امیاکرده نییآن تع یبرا یو شرط دیدر اصل ق میکن یجدول

از نبود  مقدار  نانیاطم سیتابید یبرا جیرا تیمحدود کی. مییگویکردن م
فرد منحصربه  ریتمام مقاد یستیبا یخاص است. به عبارت لدیف کیهمسان در 

 باشند.
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Cursor

اجرا و  سیتابید کیرا در  SQLکه دستورات  دهدیبه شما اجازه م نشانگر
 ،یبرا لیفا یرهیدستگ ایسوکت  کی. نشانگر برابر با میکن افتیها را درداده
 .هاستلیشبکه و فا یهاارتباط ب،یبه ترت

Database Browser

. دهدیرا م سیتابید کیبا  میارتباط مستق یکه به شما اجازه یافزارنرم
بدون نوشتن  سیتابید میمستق ی  امکان دستکار نیهمچن سیتابیمروگر د

 .سازدیم سریبرنامه را م

Foreign Key

اشاره دارد.  یگریدر جدول د یاز سطر یاصل دیکه به کل یعدد د  یکل کی
 یهاشده در جدول رهیذخ یسطرها نیرا، ب ییهارابطه یخارج یدهایکل

 .سازدیمختلف، م

Index

کرده و به  یداربه عنوان سطرها نگه سیتابید افزارتر که نرماضافه یهاداده
 . شودیم ترعیصورت جستجو سر نیبه ا کند؛یم قیجدول تزر

Logical Key

. به دیریگیسطر خاص به کار م کیکردن  دایپ یبرا« خارج یایدن»که  یدیکل
 دیکاند کی ،یشخص لیمیا ،یکاربر یهاجدول از حساب کیعنوان مثال در 

 آن کاربر است. یهاداده یبرا یمنطق دیوب به عنوان، کلخ

Normalization

 یسازتکرار نشود، نرمال یاداده چیکه ه یمدل داده به صورت کی یطراح به
و با استفاده از  رهیذخ سیتابیمکان در د کیها در از داده تمی. هر آندیگویم
 .شوندیارجاع داده م یخارج دیکل کی
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Primary Key

سطر  کیارجاع به  یکه به هر سطر الصاق شده است و برا یعدد دیکل کی
 سیتابی. معموال دردیگیمورد استفاده قرار م گریجدول د قیدر جدول از طر

به صورت خودکار به  یاصل یدهایکه کل شودیم یکربندیپ یصورتبه
 وارد شده الصاق شوند. یسطرها

Relation

 کی. معموال شودیها و صفات مکه شامل تاپل سیتابید کیدر  یمکان
 .شودیخوانده م« جدول»

Tuple

« سطر» کی. معموال مییگویرا تاپل م سیتابیدر جدول د یتک یورود کی
 .شودیخوانده م

 





 داده یمصورساز

شبکه، و  تون،یچطور از پا دمیو فهم میگرفت ادیرا  تونیپا یسینوزبان برنامه نجایا تا
 .میها استفاده کنکار با داده یبرا هاسیتابید

 میخواه آورد،یالذکر را در کنار هم مسه برنامه، که موارد فوق به یفصل، نگاه نیا در
از  دیکرد. ممکن است بخواه میخواه یرسازیو تصو تیریمد را هاانداخت، سپس داده

حل مشکالت  یاز کد منبع آن برا ندهیتا در آ دیا به عنوان کدِ نمونه استفاده کنهبرنامه نیا
 .دیبهره ببر یواقع

را از  هالیفا دیتوانیاست که م پیز لیفا کی یکاربرد یهابرنامه نیکدام از ا هر
 . دیدرون آن استخراج و اجرا کن

وارد شده توسط  یهاداده یبه منظور بررس Google geocoding APIپروژه از  نیا در
 .میکنیگوگل استفاده م ینقشه یها روکاربر و قرار دادن نامِ دانشگاه
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 :دیدانلود کن ریز وندیشروع، برنامه را از پ یبرا
http://www.py4e.com/code3/geodata.zip  

در صورت استفاده  Google geocoding API یروزانه تِیمساله محدود نیاول
مرتبه  نیالزم باشد که پروسه را چند دیشا د،یدار یادیز یهااز آن است. اگر داده گانیرا

 .میشکنیخاطر مساله را به دو بخش م نی. به همدیمتوقف و دوباره اجرا کن

و سپس در  میدهیقرار م where.dataرا در  یورود یهاداده اول ما یمرحله در
را از  ییایجغراف یکدبند یها. بعد از آن، دادهمیخوانیخط از آن را م کیواحد  آنِ

. قبل از استفاده از میکنیم رهیذخ geodata.sqliteبا نام  یسیتابیگوگل گرفته و در د
geocoding API وارد  یکه داده میکنیم یاربر، بررسهر مکانِ وارد شده توسط ک یبرا

 یمحلیا انبارِ  کَش کیبه عنوان  سیتابی. دریخ ایدر جدول از قبل وجود داشته  ایشد آ
سوال را دو مرتبه  کی میتا مطمئن شو کندیعمل م ییایجغراف یکدبند یهاداده یبرا

 .میپرسیاز گوگل نم

http://www.py4e.com/code3/geodata.zip


 385  داده یمصورساز 

 

 خواهد شد. یازاندپروسه مجددا راه geodata.sqlite لیحذف فا با

 where.dataدر  یبرنامه خطوط ورود نی. ادیرا اجرا کن geoload.py یبرنامه
. اگر ریخ ایوجود دارد  سیتابیهر خط در د ایکه آ کندیم یو سپس بررس خواندیرا م
شده و  یفراخوان geocoding APIموجود نباشد  سیتابیآن مکان در د یبرا یاداده
 شود.یم رهیذخ سیتابیو در د افتیها درداده

 یبعض دیکنی. همانگونه که مشاهده ممینیبیم نجایبرنامه را در ا ینمونه از اجرا کی
 هستند: یها تکراراز داده

Found in database  Northeastern University 

Found in database  University of Hong Kong, ... 

Found in database  Technion 

Found in database  Viswakarma Institute, Pune, India 

Found in database  UMD 

Found in database  Tufts University 

 
Resolving Monash University 

Retrieving http://maps.googleapis.com/maps/api/ 

    geocode/json?address=Monash+University 

Retrieved 2063 characters {    "results" : [ 

{'status': 'OK', 'results': ... } 

 
Resolving Kokshetau Institute of Economics and Management 

Retrieving http://maps.googleapis.com/maps/api/ 

    geocode/json?address=Kokshetau+Inst ... 

Retrieved 1749 characters {    "results" : [ 

{'status': 'OK', 'results': ... } 

... 

. برنامه میکنیموجو ها پرسموجودند و ما از آن شیاز پ سیتابیدر د ییمکان ابتدا پنج
 .کندیها مآن افتیو شروع به در یرا بررس کندیم دایپ د،یکه به عنوان مکان جد ینقاط

 نیمتوقف شود. همچن تواندیم دیکه بخواه یدر هر زمان geoload.py برنامه
. با وجود دیکن نییدر هر اجرا تع geocoding API یفراخوان یبرا یتیمحدود دیانتویم
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از نظر  یدر خود دارد، احتماال به مشکل تمید آصتنها چند  where.data نکهیا
 یبه اجرا ازیممکن است ن دیدار یشتریب یهاکرد. اگر داده دیبرخورد نخواه تیمحدود

داشته  ییایجغراف شدهیکدبند یهاتا تمام داده یبرا یروز متوال نیباره در چند نیچند
 .باشید

ها داده دیتوانی، مدشدن کردن رهیشروع به ذخ geodata.sqliteها در که داده یوقت
را  سیتابیبرنامه د نی. ادیکن یمصورساز geodump.pyرا با استفاده از برنامه 

فرم قابل  کیدر  ییایرا با مکان، طول و عرض جغراف where.js لیو فا خواندیم
 .سدینویم پتیاجرا به زبان جاوااسکر

 :شودیاجرا م ریبه شکل ز geodump.py یبرنامه

Northeastern University, ... Boston, MA 02115, USA 

42.3396998 -71.08975 

Bradley University, 1501 ... Peoria, IL 61625, USA 

40.6963857 -89.6160811 

... 
Technion, Viazman 87, Kesalsaba, 32000, Israel 32.7775 

35.0216667 

Monash University Clayton ... VIC 3800, Australia -

37.9152113 145.134682 

Kokshetau, Kazakhstan 53.2833333 69.3833333 

... 
12 records written to where.js 

Open where.html to view the data in a browser 

نقشه از  کی یمصورساز یبرا JavaScriptو  HTMLشامل  where.html لِیاف
شروع  where.js. خواندیرا م where.jsموجود در  یهاداده ل،یفا نی. اشودیگوگل م

صورت  نیبه ا where.js لی. قالب فاکندیها مآن یمصورساز یها براداده افتیبه در
 است:
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myData = [ 

[42.3396998,-71.08975, 'Northeastern Uni ... Boston, MA 

02115'], 

[40.6963857,-89.6160811, 'Bradley University, ... Peoria, IL 

61625, USA'], 

[32.7775,35.0216667, 'Technion, Viazman 87, Kesalsaba, 

32000, Israel'], 

   ... 
]; 

 نتکسی. سهاستستیاز ل یستیکه شامل ل میدار پتیجاوااسکر ریمتغ کی نجایا در
 تانیبرا یستیخاطر با نیاست، به هم تونیبه پا هیشب اریبس پتیجاوااسکر یهاستیل

 آشنا باشد.

. دینیرا بب یمکان یهاتیتا موقع دیرا در مرورگر خود باز کن where.html لیفا
 geocoding APIکه  ،یکردن مکان دایپ یشده براسنجاق یهاقسمت یرو تواندیم

را مشاهده  یا. اگر دادهدیکاربر برگردانده، نشانگر را تکان ده یورود یهاهبراساس داد
 . دیکن یمرورگر خود را بررس یدهندهکنسول توسعه ای پتیجاوااسکر یستیبا دیکنینم

. ابتدا بخش میکنیموتور جستجو را اجرا م کی یهااز پردازه یبرنامه، ما تعداد نیا در
 Google تمیشده از الگورساده یاو سپس نسخه میکنیم دریاز وب را اسپا یکوچک

page rank یکدام صفحات با هم ارتباط تنگاتن میکن نییتا تع میکنیرا استفاده م 
. میکنیم یصفحات محدود ما از وب را مصورساز تباطصفحه و ار یدارند. سپس رتبه

 شدهیمصورساز یخروج دیتول یبرا D3 JavaScript یمصورساز یاز کتابخانه
 کرد: میاستفاده خواه

http://d3js.org  

 :دیگرفته و استخراج کن نجایبرنامه را از ا دیتوانیم
http://www.py4e.com/code3/pagerank.zip  

http://d3js.org/
http://www.py4e.com/code3/pagerank.zip
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از صفحات را در  یسر کیو  خزدیم تیساوب کی( در spider.pyاول ) یبرنامه
. با کندیصفحات را ثبت و ضبط م نیب وندیو پ گنجاندیم spider.sqlite سیتابید

پروسه را از نو  دیتوانیم spider.py یدوباره یو اجرا spider.sqlite لیحذف فا
 .دیشروع کن

Enter web url or enter: http://www.dr-chuck.com/ 

['http://www.dr-chuck.com'] 

How many pages:2 

1 http://www.dr-chuck.com/ 12 

2 http://www.dr-chuck.com/csev-blog/ 57 

How many pages: 

. اگر برنامه را میکرد افتیرا در جیو دو پ میدیصفحه خز کینمونه ما در  یاجرا نیا در
 یصفحات نیدر ب گریبخزد، د یشتریصفحات ب نیدر ب مییو به آن بگو میمجددا اجرا کن
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به سمت  یصورت تصادف. بعد از شروع مجدد، بهدیموجودند نخواهد خز سیتابیکه در د
 یهر اجرا جهی. در نتکندیو از آنجا کار را آغاز م رفته دهیکه درونشان نخز یصفحات

spider.py دیفزاایم سیتابید یهاداده یبر مجموعه. 

Enter web url or enter: http://www.dr-chuck.com/ 

['http://www.dr-chuck.com'] 

How many pages:3 

3 http://www.dr-chuck.com/csev-blog 57 

4 http://www.dr-chuck.com/dr-chuck/resume/speaking.htm 1 

5 http://www.dr-chuck.com/dr-chuck/resume/index.htm 13 

How many pages: 

. به دیباشداشته  –برنامه  کیدر  – سیتابید کیآغاز را در  ینقطه نیچند دیتوانیم
که  ییهانکیل ،یبه صورت تصادف دری. اسپامییگویم« هاهمباف» ای« هاوب»ها آن

 یبرا یبعد یو به سمت صفحه کندیها انتخاب منشده را از سطح همباف یبررس
 .رودیم دنیخز

 spdump.py یاجرا د،یکن یرا خال spider.sqlite اتیکه محتو دیخواهیم اگر
 به کارتان خواهد آمد: ریبه شکل ز

(5, None, 1.0, 3, 'http://www.dr-chuck.com/csev-blog') 

(3, None, 1.0, 4, 'http://www.dr-chuck.com/dr-

chuck/resume/speaking.htm') 

(1, None, 1.0, 2, 'http://www.dr-chuck.com/csev-blog/') 

(1, None, 1.0, 5, 'http://www.dr-chuck.com/dr-

chuck/resume/index.htm') 

4 rows. 

 یشناسه ،یصفحه جدید یرتبه ،فحهی پیشین صرتبه ،یورود یوندهایکار، تعداد پ نیا
را  یتنها صفحات spdump.py. برنامه دهدیصفحه را نشان م urlصفحه و آدرس 

 ها وجود داشته باشد.به آن یورود وندیپ کیکه حداقل  دهدیم نشان
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 قیرا از طر page rank دیتوانیشد، م داریپد سیتابیدر د یکه صفحات یمحض به
 page rankکه چند تکرار از  دیکن نییتع ستی. کافدیاجرا کن sprank.py یبرنامه

 اجرا شود:

How many iterations:2 

1 0.546848992536 
2 0.226714939664 
[(1, 0.559), (2, 0.659), (3, 0.985), (4, 2.135), (5, 0.659)] 

 .دیکن یرا خال سیتابید دیتوانیم page rankروز شدن به یمشاهده یبرا

(5, 1.0, 0.985, 3, 'http://www.dr-chuck.com/csev-blog') 

(3, 1.0, 2.135, 4, 'http://www.dr-chuck.com/dr-

chuck/resume/speaking.htm') 

(1, 1.0, 0.659, 2, 'http://www.dr-chuck.com/csev-blog/') 

(1, 1.0, 0.659, 5, 'http://www.dr-chuck.com/dr-

chuck/resume/index.htm') 

4 rows. 

 ی. با هر اجرا، رتبهدیاجرا کن دیکه دوست دار یرا به تعداد دفعات sprank.py دیتوانیم
و سپس با  دیبار اجرا کن نیرا چند sprank.py دیتوانی. مشودیمندتر مصفحه سامان

 یمرتبط با رتبه یمقدارها sprank.py یدوباره یو اجرا spider.pyاستفاده از 
 یبندو رتبه دنیخز یهاموتور جستجو معموال برنامه کید. یصفحه را مجددا همگرا کن

 .کندیرا مدام اجرا م

مجدد در صفحات  دنِ یصفحات را بدون خز یبندتبهکه محاسبات ر دیخواهیم اگر
را  sprank.pyرا اجرا و سپس  spreset.pyابتدا  دیتوانیم د،یکن یوب بازنشان

 .دیمجدد کنشروع
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How many iterations:50 

1 0.546848992536 
2 0.226714939664 
3 0.0659516187242 
4 0.0244199333 
5 0.0102096489546 
6 0.00610244329379 
... 
42 0.000109076928206 
43 9.91987599002e-05 

44 9.02151706798e-05 

45 8.20451504471e-05 

46 7.46150183837e-05 

47 6.7857770908e-05 

48 6.17124694224e-05 

49 5.61236959327e-05 

50 5.10410499467e-05 

[(512, 0.0296), (1, 12.79), (2, 28.93), (3, 6.808), (4, 

13.46)] 

صفحه را چاپ  یدر رتبه رییصفحه، برنامه، متوسطِ تغ یبندرتبه تمِیهر تکرارِ الگور یبرا
هر کدام از صفحات به شدت، با هر  ی. در ابتدا شبکه نامتعادل است و رتبهکندیم

 sprank.py یستی. شما باشودیبعد از چند تکرار، همگراتر م ی. ولکندیم رییتکرار، تغ
 صفحه کامال همگرا شود. ید که مقدار رتبهیکن را آنقدر اجرا

 د،یکن یصفحه را مصورساز یکه صفحات سطح باال از نظر رتبه دیخواهیم اگر
مرتبط با صفحات  یهاو نوشتن داده سیتابیخواندن د یرا، برا spjson.pyبرنامه 

رورگر توسط م دیتوانیرا م جهی. نتدی، اجرا کنJSONبه فرمت  ادیز یوندهایپ یدارا
 .دیوب بخوان

Creating JSON output on spider.json... 

How many nodes? 30 

Open force.html in a browser to view the visualization 
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 کی ها قابل مشاهده خواهند بود.در مرورگر خود، داده force.html لیباز کردن فا با
 دیکن کیها کلگره یه خواهد شد. روبه شما نشان داد وندهایها و پطرح خودکار از گره

 کرد. دیآن گره را مشاهده خواه URLگره  کی یرو کی. با دوبار کلدیها را بکشو آن

را مجددا اجرا کرده و سپس  spjson.py د،یابزارها را دوباره اجرا کرد ریسا اگر
خود مرورگر  یرو spider.jsonاز  دیجد یهاداده یمشاهده یرا برا  refresh یدکمه

 .دیفشار ده

mail

 .دیاآشنا شده یبه خوب mbox.txtو  mbox-short.txt یهالیکتاب، با فا ینجایا تا
 .میرا انجام ده لیمیا یهاداده زیحاال نوبت آن است که آنال

 . کارمیبکش رونیمراسالت را از سرورها ب یهاالزم است داده یگاه یواقع یایدن در
و  یزکاریبه تم ازیها ناهماهنگ و پُرخطا بوده و ناست و ممکن است داده یبرزمان
کار  میاکه تا به حال داشته یابرنامه نیتردهیچیبخش با پ نیداشته باشند. در ا میتنظ

 .میکشیم رونیها بآن یمصورساز یداده را برا تیگابایگ کیبه  کیو نزد میکنیم
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 در دسترس است: ریز نکیل قیاز طر برنامه
http://www.py4e.com/code3/gmane.zip  

استفاده  www.gmane.orgبه نامه  لیمیا گانیرا ستیل کی یهااز داده در اینجا
ی از ویدارند چرا که آرش سیسرو نیبه ا یادیز یباز عالقهمنبع یها. پروژهمیکنیم
 یمشخط نی. همچنکندیدهندگان فراهم متوسعه یبرا ،جستجو تیبا قابل ها را،یمیلا

نرخِ  تیآن دستتان باز خواهد بود. محدود API ازدارد و در استفاده  یاآزادمنشانه

http://www.py4e.com/code3/gmane.zip
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و  دیتحت فشار قرار نده ادیرا ز سیکه سرو خواهدیاز شما م یاستفاده وجود ندارد ول
استفاده از  طی. شرادیبسنده کن دیدار ازیکه به آن ن یاتاطالع دنیکش رونیتنها به ب
gmane دیبخوان ریز وندیپ قیرا از طر: 

http://gmane.org/export.php  

به  تانیهایدسترس نیرا در ب ریو تاخ دیمسئوالنه رفتار کن gmane.orgاستفاده از  در
بازه دینظر قرار دهمورد  یهاسیسرو تا  دیپخش کن یطوالن یزمان یو کارتان را در 

وارد نشود.  gmane.orgارائه شده توسط  یهاسیبه سرو یفشار قابل توجه
 .شودیهمگان م یآن برا یِباعث نابود سیسرو نیسوءاستفاده از ا

 تیگابایگ کیشد، حدود  دریافزار اسپانرم نیتوسط ا Sakai لیمیا یهاداده یوقت
 لی. فاطلبدیو چند بار اجرا در طول چند روز را م نیشده که چند دیداده تول

README.txt شیرونوشت از پ کی افتیدر یباال شما را برا پیز لیدر فا 
شامل اکثر  سیتابید نیخواهد کرد. ا ییراهنما content.sqlite لِیفا یشدهآماده

کردن  دریبه پنج روز اسپا یازین است و شما Sakai یموجود در مجموعه یهالیمیا
 یبرا د،یشده را دانلود کرد دریاسپا یها نخواهد داشت. اگر محتواآن یآورجمع یبرا
 د.یاجرا کن زیکردن را خودتان ن داریاسپا یالزم است که پروسه هاامیپ نیآخر افتیدر

 gmane.pyدر  یاصل URLاست.  gmaneکردنِ مخزنِ  دریمرحله، اسپا نیاول
کُد شده است؛ به اها  Sakaiدهندگان توسعه ستیمربوط به ل URLکه خود  یمعن نیرْدْ

آن را  دیتوانیم گرید URL کیکردن  دریآن و اسپا رییتغ یدر برنامه موجود است. برا
 .دیحاصل کن نانیاطم content.sqlite لی. البته از حذف فادیعوض کن

و در  کندیمسئول عمل م یکنندهکش دریاسپا کیبه صورت  gmane.py لیفا
که  شودیموضوع باعث م نی. همکندیم افتیدر یرا به آرام لیمیا کیتنها  هیهر ثان
 رهیذخ سیتابید کیها را در بسته نشود. سپس تمام داده gmaneتوسط  هاافتیراه در

مجدد شود. احتماال شروع ایبسته  دیدار ازیکه ن یبه دفعات تواندی. برنامه مکندیم
به شروع مجدد آن  ازیشوند و ن افتیها درکه داده دیطول خواهد کش یادیز یهااعتس

 به دفعات احساس خواهد شد.

http://gmane.org/export.php
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دهندگان توسعه ستیآخر از ل امیپنج پ افتیو در gmane.pyاز اجرا  یانمونه
Sakai مینیبیرا با هم م: 

How many messages:10 

http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51410/5

1411 9460 

    nealcaidin@sakaifoundation.org 2013-04-05 re: [building 

... 

http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51411/5

1412 3379 

    samuelgutierrezjimenez@gmail.com 2013-04-06 re: 

[building ... 

http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51412/5

1413 9903 

    da1@vt.edu 2013-04-05 [building sakai] melete 2.9 oracle 

... 

http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51413/5

1414 349265 

    m.shedid@elraed-it.com 2013-04-07 [building sakai] ... 

http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51414/5

1415 3481 

    samuelgutierrezjimenez@gmail.com 2013-04-07 re: ... 

http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51415/5

1416 0 

 
Does not start with From 

و  کندیم ینشده بررس داریپاکه اس یامیپ نیتا اول کیرا از  content.sqlite ،برنامه
ادامه دارد که به  یکار تا زمان نی. اکندیکردن م دریشروع به اسپا امیسپس از همان پ

 را ندارد برخورد کند. هاامیاز پ یکه فرمت درست یابا صفحه ایعدد دلخواه برسد 

از  ایاند آن را پاک کرده رانی. احتماال مداندازدیرا جا م یامیپ gmane.org یگاه
گر اسپا  امِ یپ کیبه  دیآیبه نظر م کهیشما متوقف شود، به صورت دریدست رفته است. ا

 امِ یپ یسطر با شناسه کیو  دیبرو SQLite تیریمد یشده برخورده است، به برنامهگم
. دیمجدد کنرا شروع gmane.py. سپس دیرها کن یرا خال لدهایف هیو بق جادیشده اگم
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 یهاامیافتادن، به کارش ادامه دهد. پ ریبتواند بدون گ داریکه اسپا ودشیکار باعث م نیا
 .شوندیگرفته م دهیناد یدر پردازش بعد یخال

 د،یقرار داد content.sqliteو در  دیکرد دریرا اسپا هاامیکه شما تمام پ یوقت
ه را فرستاده شد ستیکه به ل یدیجد یهاامیپ gmane.py یدوباره یبا اجرا دیتوانیم

 .دیکن افتیدر

ها ناکارا و آن یهاخام هستند و مدل داده بایتقر content.sqlite یهاداده
با استفاده  content.sqlite یبررس ییِها تواناداده نیا تیخواهد بود. مز رفشردهیغ

کردن  دریاسپا یمشکالت مرتبط با پروسه ییزداو اشکال  SQLite تیریمد یاز برنامه
 نخواهد بود. یبا توجه به کُند بودنش، کار معقول سیتابید نیدر ااست. جستجو 

خام را از  یهابرنامه داده نیاست. ا gmodel.py یپروسه اجرا نیدوم
content.sqlite لیاز آن در فا زیتر و تم یخوانده و نسخه index.sqlite جادیا 

( و content.sqlite یدهم اندازه کیتر است )اغلب کوچک یلیخ لیفا نی. اکندیم
 اند.فشرده شده زیدر آن، متنِ بدنه و هدر ن

را حذف و  index.sqlite لیبرنامهْ فا د،یکنیرا اجرا م gmodel.pyبار که  هر
 یهاجدول شیرایدر پارامترها و و رییتغ ی. برنامه به شما اجازهسازدیدوباره م

 تواندیم سیتابید یزکاریمصورت، ت نیبه ا دهد؛یم content.sqliteرا در  یردهیمس
. برنامهْ دیکنیرا مشاهده م gmodel.py یاز اجرا یانمونه نجایکند. در ا دایبهبود پ

که  دیتا شما مطمئن شو کندیخط را چاپ م کی ،یپست امِیپ 250بعد از پردازش هر 
 کی بایتقر ،یبعد از مدت د،یبده یپروسه در حال اجراست. اگر به برنامه مهلت کاف

 داشت. دیمرتبط با مرسوالت خواه یداده تیگابایگ

Loaded allsenders 1588 and mapping 28 dns mapping 1 

1 2005-12-08T23:34:30-06:00 ggolden22@mac.com 

251 2005-12-22T10:03:20-08:00 tpamsler@ucdavis.edu 

501 2006-01-12T11:17:34-05:00 lance@indiana.edu 

751 2006-01-24T11:13:28-08:00 vrajgopalan@ucmerced.edu 

... 
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 .دهدیها را انجام مداده یسازاز امور مرتبط با پاک یتعداد gmodel.py یبرنامه

 یهی. بقشوندتقسیم می net.، و com،  .org ،.edu. ها به دو سطحدامنه نام
و  umich.eduبه  si.umich.edu جهی. در نتشوندیم میها به سه سطح تقسدامنه

caret.cam.ac.uk  بهcam.ac.uk با حروف کوچک  لیمیا یها. آدرسشودیم لیتبد
 :ریآدرسِ ز انندم gmane.org@ یهااز آدرس یو برخ شوندینوشته م

arwhyte-63aXycvo3TyHXe+LvDLADg@public.gmane.org 

گر در ب یِواقع لیمیا کی به  .دشویم لیاطالعات موجود باشد، تبد نیمطابق، ا

 یهانام دهدیدو جدول وجود دارد که به شما اجازه م content.sqlite سیتابید در
 یهاآدرس Steve Githensبه عنوان مثال،  .دیکن ییرا بازنما لیمیا یهادامنه و آدرس

 داشته است: Sakaiدهندگان توسعه ستیشغل، در ل رییرا با توجه به تغ ریز لیمیا

s-githens@northwestern.edu 

sgithens@cam.ac.uk 

swgithen@mtu.edu 

 میوارد کن content.sqlite سیتابیدر د یردهیدو مدخل را به جدول مس میتوانیم ما
 کند: یردهیآدرس مس کیهر سه آدرس را به  gmodel.pyتا 

s-githens@northwestern.edu ->  swgithen@mtu.edu 

sgithens@cam.ac.uk -> swgithen@mtu.edu 

ها مدخل نیهم دیتوانیم د،یکن یردهیمس DNS کیرا به  DNSچند نام  دیبخواه راگ
اضافه شده   Sakai یهابه داده ریز یِردهی. مسدیبساز DNSMappingرا در جدول 

 بود:

iupui.edu -> indiana.edu 

 یریرهگ گریبا همد انایندیمختلف ا یهااز دانشکده یکاربر یهاحساب یهمه جهینت در
 .شوندیم
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و با اضافه  دیاجرا کن دیرا هرچند بار که خواست gmodel.py یبرنامه دیتوانیم
 کیکارتان تمام شد  ی. وقتدیکن زیتر و تم شتریو ب شتریها را بداده ها،یردهیکردن مس

 یبرا لیفا نیداشت. ا دیخواه index.sqliteدر  هالیمیدار از اسر و سامان ینسخه
 اریداده بس زیآنال ل،یفا نی. با استفاده از اردیاستفاده قرار بگ دمور ندتوایداده م زیآنال
 انجام خواهد شد. عیسر

« را فرستاده؟ لیمیا نیشتریب یچه کس»داده مشخص کردن  زیآنال نیترابتدا ساده در
 دیتوانیم gbasic.pyاست. با استفاده از « را فرستاده؟ لیمیا نیشتریب یچه سازمان»و 
 :دیا انجام دهکار ر نیا

How many to dump? 5 

Loaded messages= 51330 subjects= 25033 senders= 1584 

 
Top 5 Email list participants 

steve.swinsburg@gmail.com 2657 

azeckoski@unicon.net 1742 

ieb@tfd.co.uk 1591 

csev@umich.edu 1304 

david.horwitz@uct.ac.za 1184 

 
Top 5 Email list organizations 

gmail.com 7339 

umich.edu 6243 

uct.ac.za 2451 

indiana.edu 2258 

 یحت ای gmane.pyنسبت به  gbasic.py یباالترِ برنامه یسرعت اجرا به
gmodel.py تفاوت که  نیبا ا کنندیکار م یکسانی یهاداده ی. همه رودیدقت کن

gbasic.py یدهشفشرده و نرمال یهااز داده index.sqlite اگر کندیاستفاده م .
 یزیبه چ هیشب یاچندمرحله یپروسه کی د،یدار تیریتوسعه و مد یبرا یادیز یهاداده

افزار طلب کند، ساخت نرم یرا برا یشتریب یزمان توسعه دیبرنامه است، شا نیکه در ا



 399  داده یمصورساز 

 

 یفراوان ییجوصرفه تان،یهاداده یِدر وقت شما، بابت اکتشاف و مصورساز ندهیدر آ یول
 خواهد کرد.

ها تکرار کلمه زانیساده، از م یِرسازیتصو کی دیتوانیم gword.py لیاستفاده فا با
 :دیداشته باش ها،لیمیدر عنوانِ ا

Range of counts: 33229 129 

Output written to gword.js 

 دیتوانیم gword.htmو با استفاده از  شودیساخته م gword.js لیصورت فا نیا به
 .دیبساز دیدیفصل د نیکه در ابتدا ا یزیبه چ هیابْرِ کلمه، شب کی

 یهالیمیبرنامه ا نیاست. ا gline.pyبا استفاده از  یمصورساز نیدوم
 .کندیو محاسبه م یکنندگان را در طول زمان بررسمشارکت

Loaded messages= 51330 subjects= 25033 senders= 1584 

Top 10 Oranizations 

['gmail.com', 'umich.edu', 'uct.ac.za', 'indiana.edu', 

'unicon.net', 'tfd.co.uk', 'berkeley.edu', 'longsight.com', 

'stanford.edu', 'ox.ac.uk'] 

Output written to gline.js 

 .شودیم یمصورساز gline.htmنوشته شده و با استفاده از  gline.js لیدر فا یخروج
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و  یسازپاک افت،یدر یبرا ییهاتیاست و قابل دهیچیو پ شرفتهیپ بایما، تقر یبرنامه
 را در خود دارد. یواقع یهاداده یمصورساز


