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آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ) – (pythonآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن و
ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ

ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دارﯾﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از آن
ﺟﻬﺖ روی دادهﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون دادهﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺎده ﻣﺜﻞ ﺷﻄﺮﻧﺞ دادهﻫﺎ را ﺑﻪ روش ﺧﺎﺻﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ دوم آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و ﺣﺬف ) (CRUDﺳﺮﻧﺎم Create، Read، Update
و  Deleteﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ
زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری اﯾﺪهآل اﺳﺖ.

از ﻓﺎﯾﻞ  READMEﺳﺎﺑﻖ و  NEWSﺟﺪﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  READMEﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪروز ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم از ﻓﺎﯾﻞ  READMEﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﻠﯽ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  READMEدارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻨﯽ درون ﭘﻮﺷﻪ اﺻﻠﯽ  Pythonﻗﺮار دارد .اﮔﺮ از
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم  NEWS.txtدرون اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮارد
زﯾﺮ ﻗﺮار دارد:
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ ﭘﺎﯾﺘﻮن روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ
ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ x.3.3
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ﻧﺼﺐ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺘﻮن روی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺎگﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن
آﮔﺎه ﺷﺪن از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن و ....از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﺷﮕﻔﺖزده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎز ﮐﺮدن و اﺟﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ IDLE .ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ورودیﻫﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ دارد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﭘﺎﯾﺘﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺟﺮای ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺎﯾﺘﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺳﻪ راﻫﮑﺎر زﯾﺮ ﺟﺰء ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن درون آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﺟﺮای ﻓﺎﯾﻞ  .Pythonﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن وﯾﻨﺪوز )اﺟﺮای دﺳﺘﻮر  (cmdو ﺗﺎﯾﭗ  Pythonﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺎﯾﺘﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻨﯽ.
از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎز ﮐﺎری ﺧﻮد ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﺮده و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ از ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺎﯾﺘﻮن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻧﺤﻮه
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺎﯾﺘﻮن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮی وﯾﻨﺪوز  10ﮐﻠﻤﻪ  Pythonرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده
و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎص در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن اﺟﺮا ،ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋهای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد زﯾﺮ ﺟﺰء راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ :ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ از راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻋﺒﺎرت  python -hرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ

اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺎﯾﺘﻮن در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻ در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ :در اﯾﻦ روش ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻠﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
را ﺑﻪ اﯾﻦ روش در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  SayHello.pyدارﯾﺪ ﺑﺮای
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت  Python SayHello.pyرا وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را
ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ :ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آرﮔﻮﻣﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﭼﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺣﺴﺎﺑﯽ از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﻮﯾﯿﭻ  s-ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ -
 Sدارد .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 : bزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهای ﻫﻤﭽﻮن str(bytes_instance)، (str(bytearray_instanceو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  bytesﯾﺎ  bytearrayﺑﺎ  ()strاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﻫﺸﺪاری را اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 : bbزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻫﻤﭽﻮن _str(bytes_instance)، str(bytearray (instanceو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  bytesﯾﺎ  bytearrayﺑﺎ  ()strاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺧﻄﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 : Bزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل وارد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎژول ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﭼﯿﺰی در ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  py.ﯾﺎ  pyco.ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. : c cmdاز اﻃﻼﻋﺎت  cmdﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. : dاﺑﺰار اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎی رخ داده را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ(. : Eاز ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻫﻤﭽﻮن  PYTHONPATHﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 : hراﻫﻨﻤﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده دراﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
 : iﭘﺎﯾﺘﻮن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﯿﺪ.
 : m modﯾﮏ ﻣﺎژول ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  modدر ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮدازش ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
 : Oﺑﺎﯾﺖﮐﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. : OOﯾﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻧﺠﺎم داده و  doc-stringsرا ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ. : qﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ و ﮐﭙﯽراﯾﺖ را در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ. : sﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ  user site directoryﺑﻪ  sys.pathاﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد) .ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﻋﻼم ﻣﯽدارد درﭼﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺎژولﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ(.
 : S-اﺟﺎزه ﻣﻘﺪاردﻫﯽ اوﻟﯿﻪ  import siteرا ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن در

ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎژولﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز در آن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 : Vﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎری ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. : W argﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﻫﺸﺪار ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای argﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  action، message، category، moduleو ineno

اﺟﺮای ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن را اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ دﺳﺘﻮرات ﻫﺴﺘﯿﺪ .دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﺎر
ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم داده ،اﯾﺪهای را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .در ﻣﺜﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻧﺎن ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺎن ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ روال ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه را روی ﻧﺎن ﺗﻮﺳﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ روال ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .روالﻫﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع
و ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮری را ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر
ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮدازش در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻮﻗﻒ دارد .اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﮔﺎﻣﯽ در ﯾﮏ روال اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از
دﯾﮕﺮی دارد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
.1ﭘﺎﯾﺘﻮن را در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ )دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ دﺳﺘﻮر ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ(.
)”print (“This is a line of text
 .3ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای
اﺟﺮای ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﻣﺎن  ()printﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر و ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ دﺳﺘﻮرات ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ را روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی ﭘﺮدازشﻫﺎﯾﯽ در
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﭘﺮدازشﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.

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@Python_0to100 :
)ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮی آﻣﻮزش ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن(
آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن@learnpy :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 02ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/14473/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%
D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-python-%E2%80%93%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-

%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

