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آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ) – (pythonآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ورودی ،ﻣﻘﺪار
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮاﺑﻊ و ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﻓﺮض آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ

در ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﺑﻊ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮاﺑﻊ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﯾﺎزدﻫﻢ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﺘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻧﺤﻮه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮاﺑﻊ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی درﺳﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮاﺑﻊ
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد .ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ دارای
آرﮔﻮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻘﺪاری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در زﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻘﺪاری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﻓﺮض آرﮔﻮﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ را دارﯾﺪ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آرﮔﻮﻣﺎن اﺧﺘﯿﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻗﯿﻖﺗﺮ اﮔﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪاری را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده و آنرا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﻓﺮض را اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﺘﺪی دارد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ آرﮔﻮﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آرﮔﻮﻣﺎن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوی و ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ روﺑﺮوی آن
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
 IDLE.1را اﺟﺮا ﮐﺮده و ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺮ را درون آن وارد ﮐﻨﯿﺪ.
def AddIt(Value1, Value2):
))print(Value1, " + ", Value2, " = ", (Value1 + Value2
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ درون ﺗﺎﺑﻊ  AddItﻓﺮﻣﺎن  printﺷﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﺗﺎﺑﻊ  printﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ.

 .2ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮق از ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
)AddIt(2, 3
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮق ﻋﺒﺎرت  5=3+2را در ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 .3دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ دو ﻣﻘﺪار را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻓﺮﻣﺎن  printدر آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻣﻘﺪار را ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.
 .4اﮐﻨﻮن ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
)AddIt(Value2 = 3, Value1 = 2
دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺒﺎرت  5=3+2را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻮض
ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮاﺑﻊ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎواژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ در
زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی آنرا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﺎ آرﮔﻮﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮای آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮای آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﻮاﺑﻊ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ورودی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﻓﺮض ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم ﯾﮏ آرﮔﻮﻣﺎن از ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
ﻣﻘﺪاری را ﻣﻘﺎﺑﻞ آن درج ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺒﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ  IDLEﺗﺎﺑﻊ زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
def Hello3(Greeting = "No Value Supplied"):
)print(Greeting

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮق را ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ آرﮔﻮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮق دارای ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ آرﮔﻮﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
)(Hello3

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آرﮔﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮق را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺷﺪه و روی
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮق را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
)Hello3(2+7
ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻣﻘﺪار وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎوری از آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد آرﮔﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ
دارای ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺘﯽ آرﮔﻮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎﺑﻌﯽ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد آرﮔﻮﻣﺎن را ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮاﺑﻌﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺘﯽ آرﮔﻮﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ورودیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ آرﮔﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
از ﺗﮑﻨﯿﮏ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻨﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻨﺎور اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور از آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﺑﺎ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻨﺎور ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ آرﮔﻮﻣﺎن از ﮐﺎراﮐﺘﺮ

ﺳﺘﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ آرﮔﻮﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده و ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد آرﮔﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﻣﺤﯿﻂ  IDLEﺗﺎﺑﻊ زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
)در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ زﯾﺮ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد داد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ (.در زﻣﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی
ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﺷﺎرهﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﺘﻮن از ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن
ﺑﻠﻮکﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺘﻮرات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
def Hello4(ArgCount, *VarArgs):
)"print("You passed ", ArgCount, " arguments.
for Arg in VarArgs:
)print(Arg
اﯾﻦ ﻣﺜﺎل از ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  forاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ for.ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﺗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ  forﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن  forآرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی  VarArgsرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ آرﮔﻮﻣﺎن را
درون ﻣﺘﻐﯿﺮ  Argﻗﺮار داده و از ﻓﺮﻣﺎن  printﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  Argاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎوری از آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮق را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
)”Hello4(1, “A Test String.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ و رﺷﺘﻪ  A test Stringدر ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﭼﺎپ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﺗﺎﺑﻊ از ﯾﮏ آرﮔﻮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﮐﻨﻮن از ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
)”Hello4(3, “One”, “Two”, “Three

در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻓﻮق ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در
ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای
ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ
ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮاﺑﻊ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎپ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای روی اﻃﻼﻋﺎت
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻘﺪاری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪاری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺪواژه  returnاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ درون ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﺤﯿﻂ IDLEرا ﺑﺎز ﮐﺮده و دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ را درون آن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ:
def DoAdd(Value1, Value2):
return Value1 + Value2
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ دو ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻣﻘﺪار ورودی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎده را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ
ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
))print(“The sum of 3 + 4 is ”, DoAdd(3, 4

ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﻮرات ﺑﺎﻻ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ  DoAddﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎن print
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ رﺷﺘﻪای،
اﻋﺸﺎری و ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮاﺑﻊ
ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮاﺑﻊ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ورودی در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﮐﻨﯿﺪ:
)))print("3 + 4 equals 2 + 5 is ", (DoAdd(3, 4) == DoAdd(2, 5

ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﺷﻤﺎ در ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻄﻘﯽ را درﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد  4+3ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  5+2اﺳﺖ .ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﺪﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.
در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺒﺤﺚ درﯾﺎﻓﺖ ورودی از ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1397  ﺑﻬﻤﻦ23

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/programming/14594/%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%D8%A2%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D
B%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C

