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آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ) – (pythonآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻫﺎی دادهای رﺷﺘﻪای،ﻣﻨﻄﻘﯽ
و ﺗﺎرﯾﺦوزﻣﺎن در ﭘﺎﯾﺘﻮن

در ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﺻﺤﯿﺢ ،اﻋﺸﺎری و ﻣﺨﺘﻠﻂ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﻮعﻫﺎی دادهﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺘﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﻮعﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از
ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻧﻮعﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
ﺻﺤﯿﺢ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻋﺪادی ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻋﺸﺎری دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
آنﻫﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮐﻼسﻫﺎی اﻧﺘﮕﺮال و ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدادﻧﺪ ،در دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﻧﻮع دادهای ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار اﻋﺸﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﻋﻼﻣﺖدار )ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ(،
ﻣﻨﺘﯿﺴﺎ )ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺮی ﯾﮏ ﻋﺪد( و ﺗﻮان ﮐﻪ ﻋﺪد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای آنﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺮی ﯾﮏ ﻋﺪد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻌﺎدﻟﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
 Value = Mantissa * 2^Exponent
در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را روی اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 IEEE-754ﯾﮏ ﻣﻘﺪار اﻋﺸﺎری را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ آدرس
 /http://grouper.ieee.org/groups/754ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت و
ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﺮداﻧﺪهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار

دﻗﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻋﺸﺎر ﻫﻤﻮاره از ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﯾﮏ
ﻣﻘﺪار اﻋﺸﺎری را ﮔﺮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻮعﻫﺎی دادهای اﻋﺸﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ را ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،وﺟﻮد
ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻋﺸﺎری اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﮐﻢ ﮐﺮده و
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازشﻫﺎ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع دادهای را در ﺟﺎی درﺳﺖ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻮﻟﯿﻦ )ﻣﻨﻄﻘﯽ(
ﺷﺎﯾﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮراﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ! ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ .ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ
از دو وﺿﻌﯿﺖ درﺳﺖ ) (Trueﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ) (Falseرا دارد .در دﻧﯿﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺎﺧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺒﺮ ﺑﻮل )(Boolean
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی ﺟﻮرج ﺑﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺒﺮ ﺑﻮل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺟﺒﺮ ﺑﻮل ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ از اﺧﺘﺮاع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و از ﺳﺎل  1854وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮع دادهای ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻃﻼﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﺘﺪ  ()typeاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  5را درون ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  myIntﻗﺮار داده و از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی
 myInt=5اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮع اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻓﺮﻣﺎن  (type(myIntاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ
اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت > <’class ‘intاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ را ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮع ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺘﻮن از اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﻮﻟﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع  boolاﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻘﺪار  Trueﯾﺎ  Falseرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از دو ﮐﻠﯿﺪواژه Trueﯾﺎ  Falseرا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ارز ﺑﺎ  trueﯾﺎ  falseرا
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ.
myBool=1>2
ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Falseﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا  1ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺰرگﺗﺮ از  2ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

رﺷﺘﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ()prtint
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻧﻘﻞ ﻗﻮل/ﮐﻮﺗﯿﺸﯿﻦﻫﺎ "" ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﻢ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ درک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،
اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺒﻼ رﺷﺘﻪﻫﺎ
ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﺘﻦ روی ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،رﺷﺘﻪﻫﺎ را درون
و از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﺘﻐﯿﺮ زﯾﺮ را ﺗﺼﻮر

"myString ="Python is a great language.
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻧﻘﻞ ﻗﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی
آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و درون ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Aدارای ﮐﺪ  65در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻫﮕﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻓﺮﻣﺎن )“”( ordرا در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻣﻘﺪار  65را در ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد) .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﻋﺪدی ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻔﺎوت از

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
)”ord(“A

از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دارﻧﺪ،
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی )( intو )(ﬂoat
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ
اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و درون ﻣﺘﻐﯿﺮ  myIntﻗﺮار دادهاﯾﺪ.
)”myInt=int(“123
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮی را درون ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﯿﺸﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺣﺎل ﺗﺎﯾﭗ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ  123را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و درون ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﻮق ﻗﺮار دادهاﯾﺪ.

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  123را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و درون ﻣﺘﻐﯿﺮ  myIntﻗﺮار دادﯾﻢ .در اداﻣﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ  myIntرا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  123را روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻓﺮﻣﺎن )(typeاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻮع دادهای ﻣﺘﻐﯿﺮ  myIntرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل رﺷﺘﻪای آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻣﺎن )( strدر اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ،
ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل رﺷﺘﻪای آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
)myStr = str(1234.56
ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق رﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  12345.56درون ﻣﺘﻐﯿﺮ  myStrﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺒﺪﯾﻞ را

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻮعﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻮعﻫﺎی دادهای
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ
ذﻫﻨﯿﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﻋﺪاد را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ،ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﮏ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن import
 datetimeرا در اﺑﺘﺪای ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن وارد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎژول ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺎژولﻫﺎ و وارد ﮐﺮدن آنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎژول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
آنﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺎری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻓﺮﻣﺎن )( datetime.datetime.nowرا در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ  IDLEرا ﺑﺎز ﮐﺮده و دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ را درون آن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.
Import datetime
)(datetime.datetime.now
ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﻮرات ﻓﻮق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﻫﻤﺎنﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢﺗﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
))(Str(datetime.datetime.now().date

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﺎی  ()dateاز
 ()timeاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺎری را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی روز،
ﻣﺎه ،ﺳﺎل ،ﺳﺎﻋﺖ ،دﻗﯿﻘﻪ ،ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻣﯿﮑﺮوﺛﺎﻧﯿﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ )  day, month, year, hour ,minute, secondو
 (microsecondرا دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی  dateدر
ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق از  timeاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮعﻫﺎی دادهای آﺷﻨﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎ،
ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.

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:
 14ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/programming/14536/%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%86%D9%88%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%8C%D9%85%D9%86%D
8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%88

