ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎرش  -ﻗﺴﻤﺖ 5

آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ) – (pythonﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻤﻪﻣﻨﻈﻮره و ﺧﺎصﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن

در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ
ﻓﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﻮط دارای
ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺪﻫﺎ ،ﻣﻘﺪاری ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ در اﺑﺘﺪا ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﮐﺮدن ﺧﻄﻮط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﺑﺼﺮی ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد) .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻼک ﮐﻼسﻫﺎ و ﺗﻮاﺑﻊ از ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی از
ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ (.ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ
ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
 IDLE.1را اﺟﺮا ﮐﺮده و  File➪New Fileرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را در ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ:
 " +اﻳﻦ ﻳﮏ ﺧﻂ واﻗﻌﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ"(print
ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺘﻨﯽ را روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﻋﻼم
ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ روی ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد .ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﺸﺎن دادن آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ واﺣﺪ روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ  concatenationﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در آﻣﻮزشﻫﺎی آﺗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.

 .3ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺮ در اﺑﺘﺪای ﺧﻂ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﮐﻮﺗﯿﺸﯿﻦ
در آن ﻣﮑﺎن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ
ﺗﻮﺳﻌﻪ را از ﯾﮏ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﺳﺎده ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .4در ﺧﻂ دوم ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
)”..اداﻣﻪ آن در ﺧﻄﻮط دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد“
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺮ ﻣﺘﻦ دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﻂ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا  IDLEﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن آﻣﺎده وارد ﮐﺮد دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ.

 .5ﮔﺰﯾﻨﻪ  File➪Saveرا ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ را LongTime.py
ﻗﺮار داده و ﮐﻠﯿﺪ  Saveرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
 .6ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Run➪Run Moduleﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات
ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮوﺷﻮری دارد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﺎﻻ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺣﺮﻓﻪای در زﻣﺎن ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﺎﻻی ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮای درج
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﭘﺎﯾﺘﻮن از دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در روش اول از ﮐﺎراﮐﺘﺮ  #اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
.اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ  #
") #This is also a comment.ﺳﻼم از دﻧﯿﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن"(print
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺤﯿﻂ  IDLEﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮ  #ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﺿﯿﺢ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد درج ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺪﻫﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درون ﺧﻄﻮط
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺧﻄﻮط ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎ از ﺳﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ " " " اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻞ زﯾﺮ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
"""
آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺣﻤﯿﺪ
ﻫﺪف :ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات
"""
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ درون اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ درج ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
ﯾﺎدآوری اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭼﺮا ﮐﺪﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮاﺣﺎن اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهای از ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ.
اﯾﺠﺎد ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮارد وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎ
ﻃﺮاﺣﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم اﺟﺮای ﮐﺪی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ  commenting outﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮاﻗﻌﯽ
ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺪ را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن از ﮐﺎراﮐﺘﺮ  #اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ زﯾﺮ ﻧﺤﻮه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دارای ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪس
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را

اﻳﻦ ﻳﮏ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ#
") #This is also a comment.ﺳﻼم از دﻧﯿﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن"(#print
)"ﻣﺘﻨﻲ ﮐﻪ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد"(print
ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺎراﮐﺘﺮ  #ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ از ﺳﻮی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن  printاﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  #را ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﻗﺮار داده
ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻮی  Formatرﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ Comment Out Region
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  IDLEﮐﺎراﮐﺘﺮ  #را ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﻮرات ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﻓﻮق را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت "ﻣﺘﻨﻲ ﮐﻪ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده
ﻣﻲ ﺷﻮد"( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای آنﮐﻪ ﮐﺪ ﺷﻤﺎ دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺮ ﻣﺘﻦ را در اﺑﺘﺪای ﺧﻂ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﯾﺎ آنرا
دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎیﻻﯾﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی  formatﮔﺰﯾﻨﻪ  Uncomment Regionرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ از اﺑﺘﺪای
ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺬف ﺷﻮد .ﻓﺎﯾﻞ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و دوﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﻨﻮی  Runﮔﺰﯾﻨﻪ  Run Moduleرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن  ()printاﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﺬاری و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ )ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل(
ﻣﺤﯿﻂ  IDLEاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ را ﺑﺎز ﮐﺮده ،آنﻫﺎ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده ﯾﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻮی  Fileﮔﺰﯾﻨﻪ  Openرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در آن ﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻠﯽ  pyﯾﺎ  pywﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Openﻓﺎﯾﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺨﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ  IDLEﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻗﺮار دارﯾﺪ ،در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ آنﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل
ﻣﺘﻔﺎوت آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و
اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن  ()printرا ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ) .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ
و ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ(.
))(exec(open("C:\\MyCodes\\LongTime.py").read
))(exec(open("C:/MyCodes/LongTime.py").read
ﻫﺮ دو ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﮐﺎر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻓﺮﻣﺎن در ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی اﺳﻠﺶ )\( و ﺑﮏاﺳﻠﺶ ) (//ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟
.1ﻓﺎﯾﻞ  FirstApp.pyﮐﻪ در ﭘﻮﺷﻪ  MyCodesروی دراﯾﻮ  Cﻗﺮار دارد ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن  ()openﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 .2ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ درون اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺮار دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎن  ()readدر ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 .3از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎن ()execدﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ درون اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺮار دارد اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن را اﺟﺮا ﮐﺮده )در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮی وﯾﻨﺪوز ﻓﺮﻣﺎن python
را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ (.اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﻮرات ﺑﺎﻻ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ و ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺧﻮد دارﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ) .اﮔﺮ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﻓﺎﯾﻞ LongTime
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(.

ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ IDLE
ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺤﯿﻂ  IDLEو ﻧﺸﺴﺖ/ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ  IDLEدر اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد در ﻣﻨﻮی  Fileاﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ  IDLEدو ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد.

 :Closeاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻌﺎل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را
اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 :Exitاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻌﺎل و ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮهای را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ IDLE ،اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات روی دﯾﺴﮏ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺘﻮا روی دﯾﺴﮏ ذﺧﯿﺮه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﻮا از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی  File➪Closeو  File➪Exitﺗﻨﻬﺎ روی ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺎری اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ
دو ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﺠﺰا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﻪ/ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮاﺑﻊ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 07ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/programming/14499/%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%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

