ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎرش  -ﻗﺴﻤﺖ 4

آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ) – (pythonﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دﯾﮕﺮی ،در ﺷﺮوع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﺤﻮی اﯾﻦ زﺑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رواﻧﯽ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻨﺎر
ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﯽ از راﻫﻨﻤﺎی آﻓﻼﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ
در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮی وﯾﻨﺪوز  10ﻋﺒﺎرت  pythonرا ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺟﺮا ﺷﻮد.
)( :Copyrightاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻻﯾﺴﻨﺲ ﭘﺎﯾﺘﻮن ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺎﯾﺘﻮن را
ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

)( :Creditsاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)( :Licenseاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل آنﻫﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻓﻪای از ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
)( :Helpاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن و ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ) .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ را ﭘﺲ
از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ(.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ دﺳﺘﻮرات ﮐﻠﯿﺪی ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی modules،
 keywordsو  topicsاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ ،ﻣﺎژولﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ واژه  topicsدر اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل
 FUNCTIONSرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ واژه FUNCTIONS
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ) .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرات ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ(.

آنﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﻮرات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی
ﻗﺒﻞ ﻣﺎ از ﻓﺮﻣﺎن )( printﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ در راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻮق ﻓﺮﻣﺎن print
را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﺘﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن  printاز ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﺎﯾﭗ ﯾﮏ
ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻓﻪای اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺎدی را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

روش ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن
ورود ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ  helpو در اداﻣﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و وﻗﺖﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
ﭘﺎﯾﺘﻮن روش دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ روش
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻗﺮار دارﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﺤﻮی ﻓﺮﻣﺎن )‘’( helpاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﺪ را درون ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﺮﮔﻮلﻫﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون آن وارد ﻣﺤﯿﻂ راﻫﻨﻤﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻮد) .ﺑﻪ دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ ‘
‘ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ وارد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ(.
)’help(‘print

اﯾﻦ روش اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﻫﻨﻤﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  FUNCTIONSﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
)’help(‘FUNCTIONS

روش دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮی ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺎﯾﺘﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ  IDLEاﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻦ آن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ
ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی آﯾﮑﻦ  xدر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻪ روی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز را ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از روش اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎﯾﺘﻮن دو
ﻓﺮﻣﺎن )( quitو )( exitرا اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از روشﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﯿﺎری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ از
آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درون اﯾﻦ دو دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺪار
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ  ERRORLEVELرا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ )( quitﯾﺎ )( exitرا ﺗﺎﯾﭗ و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻮق را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرﻫﺎ در ﭘﺸﺖ
ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺲ از آن ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﻣﯽﺑﻨﺪد .اﻟﺒﺘﻪ دو ﻓﺮﻣﺎن دﯾﮕﺮ )( sys.exitو )( os.exitﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﺗﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ دو ﻓﺮﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
آورد.

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮآﯾﻨﺪی دﻧﺒﺎﻟﻪدار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﺴﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ،اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ از ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﺎص ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺑﺰارﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ  IDLEاﺑﺰاری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﭘﺎﯾﺘﻮن ،آنرا روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی  IDLEﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽروﯾﻢ ،زﯾﺮا  IDLEﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Komodo Editﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﺸﺘﺮی در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ IDLE
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﺎده ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺘﻈﺎر زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ IDLE .ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره
ﮐﺮد:
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﻮرات و ﻫﺎیﻻﯾﺖ ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرات و ﻣﺘﻦﻫﺎی وﯾﮋه
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﺳﺎده )ﮐﭙﯽ،ﺑﺮش ،اﻧﺘﻘﺎل و (...و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮدن ﮐﺪﻫﺎ )ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮاردارﻧﺪ(.
ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ ﺳﺎده )ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺪﻫﺎ(

اﺟﺮای IDLE
 IDLEدر ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن در آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای اﺟﺮای  IDLEﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع رﻓﺘﻪ و
درون ﭘﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﮔﺰﯾﻨﻪ  IDLEرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮی وﯾﻨﺪوز  10ﮐﻠﻤﻪ  IDLEرا ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن )( helpرا در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ راﻫﻨﻤﺎ وارد ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻫﺴﺘﯿﺪ.

اﺟﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای درج ﮐﺪﻫﺎ
اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ  IDLEﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ
اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺪﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮرات
درون آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻮرات را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده ﯾﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ  File➪New Fileﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﭘﻨﺠﺮهای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه واژه  Untitledﺑﻪ ﺟﺎی  Python 3.3.4 Shellﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﭘﻨﺠﺮه
اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را درون آن ﺗﺎﯾﭗ
ﮐﺮده و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ
را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی و اﻟﮕﻮی دﺳﺘﻮرات در ﭘﺎﯾﺘﻮن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ  IDLEدر ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ را در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻮق ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده ﯾﺎ
وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ دارد .ﻫﺮ زﻣﺎن دﺳﺘﻮرات ﭘﺎﯾﺘﻮن را درون آن ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن  ()printرا درون اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه وارد ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن  printدر اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻓﺮﻣﺎن  printرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
)"ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده از ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺘﻮن "(print
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺑﺘﺪا آنرا ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای رخ داد ،ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺎن ﻧﺮوﻧﺪ .ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ  File➪Saveﺑﺮوﯾﺪ .ﭘﻨﺠﺮهای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻮق ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن در آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن در اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﻗﺮار دارد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،روی دراﯾﻮ اﺻﻠﯽ ﭘﻮﺷﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  MyCodesاﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم
 FirstApp.pyدرون اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی  untitledﻧﺎم و ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی  Runو اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Run Moduleاﺳﺖ) .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ  F5ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ (.ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﯽ در ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ  IDLEﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.

دو ﺧﻂ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .دو ﺧﻄﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و....
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻄﻮط ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ================================ RESTART
================================ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی

ﺧﻮد در ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن و ﻣﻌﻨﺎی
آنﻫﺎ 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:
 04ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/14481/%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%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86

