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آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ) – (pythonآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﻦ،
ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و ﺣﺬف دادهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی روی دادهﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ذﺧﯿﺮﻫﮑﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دادهﻫﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ در
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دادهﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
آنﻫﺎ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم درﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی اﻃﻼﻋﺎت را درون ﺣﺎﻓﻄﻪ اﺻﻠﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را
ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت درون ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت را روی ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ،ﻓﻠﺶ
دراﯾﻮ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﯿﺶ از وﯾﺮاﯾﺶ دادهﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ درﺑﺎره اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دادهﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دادهﻫﺎ
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت درون ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ
اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﺷﯿﺎ از ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ
ﮐﻔﺶ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻔﺶﻫﺎ را درون ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص آنﻫﺎ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻘﺶ
ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ درون آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را دارد ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻇﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درون آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﯿﻮاﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری آب در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آب درون ﻟﯿﻮان ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ آب ﻟﯿﻮان را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و آب ﺗﻤﯿﺰی درون
ﻟﯿﻮان ﻣﯽرﯾﺰﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای درون ﻟﯿﻮان ﻫﺴﺘﯿﺪ .در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت درون ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺮدم در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﯿﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را درون ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺟﻔﺖ
ﮐﻔﺶ را درون ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ را درون ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻔﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ! ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﯾﻦ وادی ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﯾﺘﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻔﺎﻓﯽ و ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ اﻋﺪاد ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺘﻦ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی آﺗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد،
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع دادهای در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﯾﺘﻮن از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﺎده ﺷﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﯾﻤﻦ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺮﻫﺎ و ﯾﮏﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﺻﻔﺮﻫﺎ و ﯾﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وﻟﺘﺎژ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻃﻼع دارﻧﺪ .اﮔﺮ از ﺻﻔﺮﻫﺎ و ﯾﮏﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ ،آنﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،اﻋﺪاد ،ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ،زﻣﺎن و ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش را
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺻﻔﺮﻫﺎ و ﯾﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Aرا
روی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Aرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ
ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ دودوﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  01000001و در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻫﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  65ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Aﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﭽﻮن  1/28/2019ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺪارد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺻﻄﻼح اﺳﺖ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از واژه ﺟﻌﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺮدم ﻣﻌﻨﺎی واژه ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎ ،ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار و ....در ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎره ﻧﻮع
ﺟﺒﻌﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﯿﺪ .در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از اﺻﻄﻼﺣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮع داده ای ) (data typeﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮع دادهای ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درون ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را درون ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻧﻮع دادهای آن
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را در ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻋﺪاد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺜﺎل ﻗﻠﻢ در ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻔﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ!( اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در دﻧﯿﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﻋﺪدی ،رﺷﺘﻪای و ﺑﻮﻟﯿﻦ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﺪ .ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی
آﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت درون ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ درون ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﻘﺪاری را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎراﮐﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺدﻫﻨﺪه = اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺤﻮه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
.1ﻣﺤﯿﻂ  IDLEرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻋﺪد  5را درون ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  myVarﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 .3در ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را
ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
myVar=5
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در زﻣﺎن اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺷﻤﺎ درون ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار  5درون آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻧﺎم
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .4اﮐﻨﻮن  myVarرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﻘﺪار  5را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻮعﻫﺎی ﻋﺪدی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺪاد ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺎ  1و  1.0را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺪاد ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
از اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دوم دارای ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﻋﺸﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  1و  1.0دو ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮدازش آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در دﻧﯿﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻋﺪاد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ،اﻋﺸﺎری)ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻨﺎور( و اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد.

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 :
)آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﻠﺶ ﮐﺎرت(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 09ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/programming/14514/%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%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-

%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7

