ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎرش

آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ) - (pythonﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭼﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی آن ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ روی ﻫﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻌﺮوﻓﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را روی آن ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ؟ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺳﺮاغ دارﯾﺪ؟ ﭘﺎﯾﺘﻮن وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی دارد ،اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ روی ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و روی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﮑﻮ ﺑﻮدن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪهای ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻓﺮاﺗﺮ از
ﯾﮏ زﺑﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﮐﻠﯿﺪ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد دﺳﺖﮐﻢ دو ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ،ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮی از
آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن و ﻓﺎرﺳﯽ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،از ﺑﺨﺶ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ
را ﻣﻄﻠﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺪﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﮏ زﺑﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮره اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﮏ زﺑﺎن اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ
دارد.
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ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭘﺎﯾﺘﻮن؛ ﺧﻮب ،ﺑﺪ ،ﻋﺎﻟﯽ«
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎره  212ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ؟
در اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﺘﻮن را آﻣﺎده

ﮐﺮده و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده اﯾﻦ زﺑﺎن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ،در ﺳﺮی آﻣﻮزشﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﭼﺮا ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﮐﺪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﺑﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎدهای ﻧﻮﺷﺘﻪ و
وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزش ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺮآﻏﺎز اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ،
آﻣﻮزشﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺷﯿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪای ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮی آﻣﻮزشﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ
آﻣﻮزشﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آنﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده و روی ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻫﻤﻪﮐﺎره ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﯿﺴﺖ و در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﺪ؟
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺳﺮی آﻣﻮزشﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد:
 .1ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،روالﻫﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ در ﻃﻮل
روز از روالﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ
 .2ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده ،روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
 .3ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﯿﺴﺖ ،دﺳﺘﻮرات ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 .4ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی در آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ
 .5ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
 .6اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 .7ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 .8دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻃﯽ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد
 .9ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ
 .10ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد
 .11ﻣﺎژولﻫﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎژولﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 .12رﺷﺘﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮعﻫﺎی دادهای دارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از رﺷﺘﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 .13ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد
 .14ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮعﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻒﻫﺎ ،دﯾﮑﺸﻨﺮیﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﻪﻫﺎ و ....در
ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 .15ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼسﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 .16دادهﻫﺎ در ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮیآﻣﻮزشﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ روی اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﻗﺒﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ زﺑﺎن را از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ اﯾﻦ زﺑﺎن رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮕﻮ ،ﻓﻠﺴﮏ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎیﺗﻮرچ و .....ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب
ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﻣﻮزشﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﻣﻮزش و اداﻣﻪ آن را در ﺑﺨﺶ دﯾﺪﮔﺎه در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺎل آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭘﺎﯾﺘﻮن:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ | ﭘﺎﯾﺘﻮن

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻧﺎل :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎل :آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺘﻮن و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن) .ﮐﺎﻧﺎل
ﺳﺮی آﻣﻮزش ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن(
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل@Python_0to100 :

Learn Python
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻧﺎل :ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎل :ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ را در ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ
روز ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل@learnpy :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/computer-science/14379/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D
8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D
8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-python%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87

