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آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ) – (pythonآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ورودی از ﮐﺎرﺑﺮ،
اﺗﺨﺎذ ﺗﻀﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ if

در ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ورودی ﺗﻮاﺑﻊ ،ﻣﻘﺪاردﻫﯽ اوﻟﯿﻪ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از
ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮاﺑﻊ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ورودی رﻓﺘﻪ و
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ دوازدﻫﻢ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

درﯾﺎﻓﺖ ورودی از ﮐﺎرﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮑﺴﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی راﯾﺞ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ را از ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺗﺎﺑﻊ  inputاز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ورودی از
ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ  Inputﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ رﺷﺘﻪای ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻧﻮع رﺷﺘﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ از ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻮق ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎﺑﻊ  Inputﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار
درﺳﺘﯽ را وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آنرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 .1ﻣﺤﯿﻂ  IDLEرا ﺑﺎز ﮐﺮده از ﻣﻨﻮی  Fileﮔﺰﯾﻨﻪ  New Fileرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 .2در ﭘﻨﺠﺮه ﺷﻞ دﺳﺘﻮرات زﯾﺮا را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
)" Name = input("Tell me your name:
)print("Hello ", Name
 .3ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻧﺎم  Myinputذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی  Runﮔﺰﯾﻨﻪ  Run Moduleرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ.

 .4در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﺑﺎﻻ ،ﺗﺎﺑﻊ  inputاز ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺎﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺎم را وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را
ﻓﺸﺎر داد ،ﻣﻘﺪار وارد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ درون ﺗﺎﺑﻊ  Printﻗﺮار دارد در ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﺎپ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺎﺑﻊ  inputﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع دادهای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از ﺗﺎﺑﻊ  inputﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﻋﺪدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ در زﻣﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎص آن ﻧﻮع ﻋﺪدی اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
.1در ﻣﺤﯿﻂ  IDLEروی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Fileو ﺳﭙﺲ  New Fileﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ زﯾﺮ را در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻞ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ دﻟﺨﻮاه ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
))" ANumber = ﬂoat(input("Type a number:
)print("You typed: ", ANumber
 .3از ﻣﻨﻮی  Runﮔﺰﯾﻨﻪ  Run Moduleرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد.
 .4در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺷﻨﺎور )اﻋﺸﺎری( را از ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ
 inputﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻣﻘﺪار رﺷﺘﻪای ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه  ﬂoatﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ورودی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
اﻋﺸﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﻌﻄﻪ ﮐﺪ ﺑﺎﻻ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

 .5ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺪار  123.23ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺪار اﻋﺸﺎری ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ
در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ

را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎ
ﻋﺒﺎرت ﺗﺨﺼﯿﺺ داد ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺧﺮوﺟﯽ  inputﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه  ﬂoatﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دﯾﮕﺮ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺪاری ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ
ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار رﺷﺘﻪای ) (Helloﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار  ﬂoatاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻃﯽ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮی آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻧﻮع دادهای ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮعﻫﺎی دادهای را ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای را ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ورودی از ﮐﺎرﺑﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرات
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﺧﺬ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ارزش واﻗﻌﯽ ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ را ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ارزش ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺮاغ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و آنرا ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺳﺒﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ زﻣﺎن زﯾﺎدی را
ﺻﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻃﻮل روز ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه در
ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﺧﺬ ﯾﮏ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
.1ﻣﻘﺪار ﺟﺎری ﯾﺎ واﻗﻌﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
 .2ﻣﻘﺪار ﺟﺎری ﯾﺎ واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار دﻟﺨﻮاه/از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .3ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎده ﺑﺎ دﺳﺘﻮر if
دﺳﺘﻮر  ifﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﻮر ﻓﻮق ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﻘﺪار ﯾﺎ دو ﻋﺒﺎرت را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ ) (trueﺑﺎﺷﺪ

دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻫﺮ روزه
از دﺳﺘﻮر  ifاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﯾﮏ
ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺳﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد) .از دﯾﺪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل آﯾﻨﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ!( در زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﻮر  ifﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ،اﻣﺎ از اﻟﮕﻮ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻘﺪاری درون آن ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و دﺳﺘﻮراﺗﯽ را در ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﻮر  ifﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
درﺳﺖ ﺑﻮد آن دﺳﺘﻮرات اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻠﻮﭼﺎرت زﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻮر  ifرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
Testme=6
If Testme==6
)”!Print(“TestMe does equal 6
ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮕﺮ = ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺼﺎب اﻧﺠﺎم داده و ﯾﮏ
ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ  Testmeاﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی  ifاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﻘﺪار
ﻣﺘﻐﯿﺮ Testmeرا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ ) (6ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  6اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎن  printﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی دﺳﺘﻮر if
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ
از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪ  ifﯾﮏ ﺷﺮط ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﯾﺘﻮن اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار درون ﻣﺘﻐﯿﺮ  Testmeرا ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  6ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ
در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﻣﺎ از ﻋﻤﻠﮕﺮ راﺑﻄﻪای دو ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوی == و ﻧﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ اﻧﺘﺼﺎب = اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه
راﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﺎزهﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ دو ﻣﻘﺪار در دﺳﺘﻮر  ifاز ﻋﻤﻠﮕﺮ اﻧﺘﺼﺎب
= اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎﯾﺘﻮن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دو ﻧﻘﻄﻪ  :اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ از دو ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮط اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﭼﺎپ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ  TestMeاﺳﺖ .ﺷﻤﺎ از
دﺳﺘﻮر  ifﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
از دﺳﺘﻮر  ifﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و درﺳﺖ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ از  ifاﺟﺮا ﺷﻮد.
از دﺳﺘﻮر  ifﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و درﺳﺖ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮرات ﺑﻌﺪ از  ifاﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت را در دﺳﺘﻮر  ifﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻮد ،دﺳﺘﻮراﺗﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮا ﺷﺪن
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/programming/14632/%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%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%8C%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0

