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آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ) – (pythonآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﺑﻊ و ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ در
ﭘﺎﯾﺘﻮن

در ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ و ﺗﻮاﺑﻊ در ﭘﺎﯾﺘﻮن آﺷﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ دﻫﻢ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﯾﺘﻮن دﺳﺘﻮری را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮕﺮ دارد ،ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن
و ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮق ﮐﺮده و ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ آن ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺿﺮب ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ،ﺟﻤﻊ و ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ارزش ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را دارﻧﺪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻫﻤﭽﻮن  3*2+1آﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  7ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  9ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  7ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺻﻮرت
) 3 * (2+1ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺧﺮوﺟﯽ  9را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ را دارﻧﺪ .ﺟﺪول
زﯾﺮ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﺗﺸﺮﯾﺢ

ﻋﻤﻠﮕﺮ

ﺷﻤﺎ از ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوهﺑﻨﺪی دﺳﺘﻮرات و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای
آنﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﯾﺪ از
ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
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اﯾﺠﺎد و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﺑﻊ
ﺑﺮای آنﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺮ ﺧﻂ ﮐﺪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم داده و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﺎص را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت دادهﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮدازش دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﮔﺮ از راﻫﮑﺎر درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮدازش دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻓﻬﻢ ﮐﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮاﺑﻊ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ .ﺗﻮاﺑﻊ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺪﻫﺎ
ﺗﻮاﺑﻊ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و آنﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه ﮐﺪﻫﺎ را دارﻧﺪ .ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﮐﺪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﮐﺪﻫﺎ
در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺷﻠﻮار و ﭘﯿﺮاﻫﻦ را ﺑﯿﺮون آورده ،آنرا ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﺲ از ﺷﺴﺖوﺷﻮ در
ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺗﺎ دوﻣﺮﺗﺒﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﭘﺲ از ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف در
ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ .ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد دوﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﺪﻫﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪهای را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ را
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار دادهاﯾﺪ را ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد را
درون ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار دادﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ) (callingﮔﻔﺘﻪ

ﻣﯽﺷﻮد .در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﮐﺪﻫﺎ و ﺗﻮاﺑﻊ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد:
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ را ﮐﻢ ﮐﺮده
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﮐﺪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﻓﻬﻢ ﮐﺪﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮده
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
 IDLE.1را در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮی وﯾﻨﺪوز  10وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
 .2ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
Def Hello():
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Helloﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ واژه  Helloﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی در اﺧﺘﯿﺎر
ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻋﻼﻣﺖ دو ﻧﻘﻄﻪ  :ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس در اﺑﺘﺪای ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن وارد ﮐﻨﯿﺪ.

 .3ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﺎرهﮔﺮ ﻗﺮار دارد ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
)”!print(“This is my ﬁrst Python function
در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ،دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اول آنﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق و ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ،اﺷﺎرهﮔﺮ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﺑﺘﺪای ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا  IDLEﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮرات ﺑﻌﺪی
را درون ﺗﺎﺑﻊ درج ﮐﻨﯿﺪ .دوم آنﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻓﺮﻣﺎن  ()printرا اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺰﯾﯽ از ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

 .4ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﻓﺸﺎر دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ اﺷﺎرهﮔﺮ را ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺧﻂ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی >>> ﻗﺮار
دارﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎده را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی در زﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

درج ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪیdef
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ )ﻫﺮ ﻧﺎم دﻟﺨﻮاﻫﯽ(
ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری(
دو ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرات ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺳﺘﻮرات درون ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آنﻫﺎ
ﭘﺲ از آنﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻮاﺑﻊ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﺪ ،در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﺑﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﺎراﮔﺮف ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Helloاﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ  Helloاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺘﻮرات درون ﺗﺎﺑﻊ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.

ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ
ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درون ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﯽ در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﻨﻌﻄﻒ ﮐﺮدن ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺎ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ )اﺧﺘﯿﺎر(
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮاﺑﻊ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
واژه آرﮔﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺮدازش ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدﯾﻢ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ درون ﺗﺎﺑﻊ  printﻗﺮار داﺷﺖ را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﯾﮏ
آرﮔﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آرﮔﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 .1در ﻣﺤﯿﻂ  IDLEدﺳﺘﻮرات زﯾﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
def Hello2( Greeting ):
)print(Greeting
 .1دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ  Hello2ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Greetingﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرﮔﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ  Hello2در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آرﮔﻮﻣﺎن  Greetingﯾﮏ ﻧﺎم دﻟﺨﻮاه ﺑﻮده و در
اﺻﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ  printارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ) .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﻪ ﺟﺰء ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ(.

ارﺳﺎل آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ
اﮐﻨﻮن ﺗﺎﺑﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دارای
آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺤﻮه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آرﮔﻮﻣﺎن ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺗﺎﺑﻊ را در
اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ  Hello2را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﺪون وارد ﮐﺮدن آرﮔﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻔﺴﺮ
ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ آرﮔﻮﻣﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ دارای آرﮔﻮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ را در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎرش
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .در ﻣﺜﺎل ﻣﺎ آرﮔﻮﻣﺎن ﻓﻮق ﯾﮏ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺘﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
)"Hello2(“This is an interesting

اﮐﻨﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮق رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دادهاﯾﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ  Printﻗﺮار
داده و ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺮ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ درون دو ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻮﺗﯿﺸﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﺑﺪون
ﮐﻮﺗﯿﺸﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

.در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/programming/14577/%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-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

