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پایتون داشته باشیم و بخش های مهم اون رو بررسی کنیم  برنامه نویسی میخوایم یه مروری روی زبان !!رفقا سالم

 (Jupyter Notebookکار رو شروع کنیم. کدها رو توی محیط ژوپیتر نوتبوک ) که بدون هیچ حرف اضافه ای بریم پس

می نویسیم که یه محیط باحال برای برنامه نویس های پایتونه. ژوپیتر اینقدر کار راه انداز و مفیده که خیلی ها میگن 

در حد یه کیس ازدواج برای برنامه نویسای پایتونه که خب ما وارد جزییات نمیشیم. اگر چشم تون ضعیف نباشه، 

 متشکل از تعدادی سلول هستش که توی هر سلول میتونید کدهاتونکه  میتونید محیط ژوپیتر نوتبوک رو پایین ببینید

بنویسید و اجرا کنید. حاال این به چه دردی میخوره؟؟ به خیلی دردها که اینجا نمیتونم بگم اما همینو بدونید که  رو

ه نرم ی یک بسته همراه تعدادی نرم افزار دیگه توبتست و خطایابی برنامه ها خیلی ساده تره میشه. ژوپیتر نوتبوک 

ت میتونید نصبش کنید و برید حالشو نقرار دارند که با یه سرچ کوچولو تو اینتر (Anacondaافزاری به اسم آناکوندا )

 ببرید.

برای این که بخوایم داده های خودمون رو مثل عدد، رشته، متن و ... توی خب دیگه شوخی بسه بریم سراغ درس، 

 یرها مثل ظرف هاییریزیم. خیلی از علما میگن که متغرها بنیم، باید اونها رو داخل متغیکپایتون ذخیره کامپیوتر و 

(. مثال !!هستند که داده ها رو تو خودشون ذخیره میکنن، ما هم این تعریف رو قبول میکنیم )من جزو علما نیستم

قرار گرفتند که  dو  cو  bو  aداخل متغیرهای " Hi Friendsو " "A"و  5.3و  4ول اول به ترتیب داده های توی سل

بزنیم، میتونیم مقدارشو یعنی  Ctrl + Enterیا  Shift + Enterرو توی یه سلول جداگانه بنویسیم و  aیر مثال اگر متغ

 برای ما هم چاپ کرده. همین هم رو ببینیم که 4عدد 

که  aر پس میفهمیم که متغی intشده  type(a)یر چیه مثال میتونیم بفهمیم که نوع یک متغ  ()typeبه کمک تابع 

است، یک عدد اعشاری است اما  5.3که مقدارش  bر ده یک عدد صحیح است یا مثال متغیداخلش ذخیره ش 4عدد 

آخر  سلولتوی  یعنی اینکه از نوع رشته هستند. strداخلشون رشته ذخیره شده پس تو خروجی نوشته  dو  cمتغیرهای 

 ه سلول نوشتم و با کاما از هم جدا کردم تا یکجا خروجی شون رو ببینیم.تمام متغیرها رو توی ی هم
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هم میتونیم مقادیر رو چاپ کنیم که نمونه های مختلف شو توی کدهای زیر میتونید  printبه کمک دستور فقا ر

 ببینید.

که توی صفحه بعد کدشو میبینید، میتونیم ترکیبی از دستورات و رشته ها رو داشته باشیم.  "اف استرینگ ها"به کمک 

اما هرچی که بیرون از آکوالد باشد،  میشه، محاسبه و مقدارش حساب هباش  ( {}به طور خالصه هرچی داخل آکوالد ) 

 عینا همون چاپ میشه.
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رهای مقایسه به کمک عملگکار  اینباهم مقایسه کنیم که  ود داخل متغیرها رویه وقت هایی الزمه که مقادیر موج

)غلط( است. توی خط اول سلول زیر  False)درست( یا  Trueای امکان پذیره اما دقت کن که خروجی این عملگر ها 

برابر نیست(. خط  5با  2یا غلط. )پس میفهمیم که  Falseبرابر نیست پس خروجی شده  5 عدد با 2مشخصه که عدد 

. و خط های بعدی هم واضحه دیگه، هر خطی که درست و  Trueهستش پس خروجی شده  5 مخالف 2بعدی هم خب 

 .Falseو هر خط یا دستوری که اشتباه بود، خروجی میشه  Trueصحیح بود، خروجی میشه 

 

 : برابر بودن ==         ==

 : مخالف بودن  =!         =!

 : بزگتر بودن  <          <

 : بزرگتر مساوی =<         =<

 : کوچکتر بودن>            >

 : کوچکتر مساوی =>         =>

 

 

 

 

 

به صورت خالصه . است Falseیا  Trueعملگر  ذاشت که خروجی اینمی توان روی داده ها شرط گ andبه کمک عملگر 

تاشون  99د یعنی اگر صدتا شرط داشتیم و نکه همه شرط ها درست باش میشه Trueمنجر به  andخروجی عملگر  یزمان

؟ االن گفتم دیگه،  True. خب چه وقت خروجی میشه Falseمیشه  andبود، خروجی  Falseدرست بود اما یکی غلط یا 

 تا درست باشند.باشند یعنی هر صد Trueزمانی که همه شرط ها 
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ی نه خب برسی کنیم. شرط اول که گهستند، می Trueتوی سلول اول از کد پایین دو تا شرط داریم که هر دو درست یا 

 and( هستش اونم درسته و چون هر دو شرط درسته، پس خروجی 5 > 4( است خب درسته و شرط دوم هم که )2 == 2)

هستش پس طبق  Falseو آخری  Trueو شرط اول سه تا شرط داریم که د اش نیول پایلیا درسته. توی س Trueهم 

 عملگر بعدی.. خب گلم تا اینجا رو متوجه شدی؟ آفرین بزن بریم Falseداشتیم، خروجی میشه  andتعریفی که برای 

 

. ببینید بچه ها، خروجی هستش Falseو  Trueهست و خروجی اش  andهم یه جورایی تو مایه های عملگر  orعملگر 

 99م و ییا درست باشه. پس اگر صد تا شرط داشته باش Trueکه حداقل یکی از شرط ها  Trueزمانی میشه  orعملگر 

توی سلول اول صفحه بعد، این عملگر رو مستقیم  .Trueباشه، خروجی میشه  Trueاما یکی  باشن Falseتا اون ها 

اعمال شده که چون یکی شون  (2 < 5)( و 3 == 2دو شرط ) یها اعمال کردم ولی سلول بعدی رو Falseو  Trueروی 

True  هست پس خروجی میشهTrue.حاال خودت سلول های دیگه رو هم ببین . 
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و شرط های  Falseرو به  Trueمیده اینه که شرط های  مکه کاری که انجا notیه عملگر کوچولو مونده به اسم عملگر 

False  رو بهTrue د مبحثیتبدیل میکنه. توی سلول های زیر میتونید باهاش آشنا بشید اما زیاد طولش ندید بیا 

 بعدی.
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یک رشته شامل تعدادی کلمه است که هر کلمه هم . مبحث مهمیه که تو پایتون Stringخب بریم سراغ رشته ها یا 

بزاریم تا  " " اخل دابل کوتیشن . حاال این رشته رو میتونیم دستخودش شامل تعدادی کاراکتر یا حروف الفبا

یک رشته است که داخل دابل  "Hi googolia chetorid"هست. مثال  Stringپایتون هم بفهمه که این یک رشته یا 

ده و هر کارکتر هم دارای اندیسی است که اندیس ن رشته از تعدادی کاراکتر تشکیل شای ( قرار دادیم. " "کوتیشن ) 

نیم می تو ()lenقرار داده شده که به به کمک تابع  str1ها از صفر شروع میشن. در سلول اول یک رشته داخل متغیر 

( استفاده کردیم جهت انتخاب بخشی از رشته. مثال  [ ]. در سلول های بعدی از براکت ) بیاریمبدست  روطول رشته 

 Data"کاراکتر یا حرف الفبا( انتخاب شده یعنی بخش  25) 22تا  0یعنی کاراکترهای  str1[0 : 13]یی که نوشته اونجا

Analysis"  که در خروجی هم همین نوشته شده. یا با دستورstr2[32 : ] تا  52نیم از کاراکتری که توی اندیس می تو

 آخر رشته هستش رو انتخاب کنیم.

 

 

ها آشنا شدیم، بهتره که بدونید کلی تابع باحال و کاربردی برای کار باهاشون وجود داره که مهم ترین حاال که با رشته 

ه بهت بگم که هم خیر آخرت توش خفنم یه نکته خیلی قبلش میخوا توی کدهای صفحه بعد میتونی ببینی. ن روهاشو

 و هم خیر این دنیا. اوه دمت گرم داش علی حاال اون نکته چیه؟ فعال زیاد خودمونی نشو بیا صفحه بعد بهت میگم.
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اگر شما یه رشته ایجاد کردی، یه ساختمان داده ساختی یا کال از هر الیبرری و ابزای استفاده کردی، برای اینکه بدونی چه 

کیبورد رو بزنی تا لیست  tabدر آخر نیز کلید  و هه، کافیه که اسمشو بنویسی بعد نقطی کار باهاش وجود دارتوابعی برا

به همه توابعی که  بزنی tabنقطه و کلید  str1کل توابعی که براش وجود داره رو ببینی. مثال اگر بعد از همین رشته 

 و میتونی تک تک اونا رو تست کنی.  یدر پایتون وجود داره دسترسی داربرای کار با رشته ها 

ر د .می تونی بفهمی که آیا همه کاراکترهای یک رشته با حروف کوچک نوشته شده اند یا نه ()islowerبه کمک تابع 

چک کنی که آیا همه کاراکترهای  یهم میتون ()isupper. به کمک تابع Falseجواب خیر است و خروجی شده این مثال 

به کمک  خیلی راحت هماست.  Falseجواب گ نوشته شده اند یا نه که باز هم برای این مثال ریک رشته با حروف بز

 ی تونیم همه کاراکترهای یک رشته رو به حروف کوچیک و بزرگ تبدیل کنیم.م ()upperو  ()lowerدو تابع 

 

م یک کلمه رو تو متن جستجو کنیم که ببینیم وجود داره یا نه. که تو صفحه بعد آوردم، میتونی ()findبه کمک تابع 

یعنی چی؟ یعنی این که  29رو بهم داده، حاال این  29رو جستجو کردم که توی خرجی عدد  "python"اینجا من کلمه 

می تونیم  ()replaceبا تابع   هستش. 29شروعش هم اندیس شماره  سهست و اندی نداخل مت "python"کلمه 

 data"یه مقداری رو توی متن با مقداری که مدنظر خودمون هست جایگزین کنیم که اینجا من بهش گفتم هرجا 

analysis"  با کلمه  اونودیدی"python" .جایگزین کن که خروجی هم همینو به ما داده 
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 ()splitه دوس ... م بر نخوره، عهه من که اصال ... ندارم.( تابع خیلی باحال که عاشقشم )امیدوارم ب عیکی از اون تواب

 "اسپیس"هستش حاال بگذریم. به کمک این تابع می تونیم رشته ها رو تیکه تیکه کنیم. به صورت پیش فرض روی 

 !یا همون خط فاصله تنظیم شده پس رشته رو بر اساس خط فاصله میشکنه. اگه گفتی خروجی چی میشه؟ آفرین

خروجی میشه جداسازی کلمات یک متن. پس یکی از راه های ساده برای بدست آورن کلمات یک متن، استفاده از 

کردم  ()splitدر واقع  "python"هستش. یا مثال توی سلول های پاینی اومدم رشته رو بر اساس کلمه  ()splitتابع 

 یر رشته بعد پایتون تو بخش دیگه قرار میگیره.که اینجوری زیر رشته قبل پایتون تو یه بخش و ز
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برنامه لحاظ کنیم و برای تک تک شرط ها نیز  را درخیلی وقت ها برای حل یک مسئله الزم است که شرط هایی  

می توان این شرط ها را لحاظ کرد که نمونه ای ازش رو توی سلول  if / elseراهکارهایی ارائه بدیم. به کمک دستور 

چاپ  "Yes"ر بودند، تو خروجی بیین میبینید. من میخوام یک شرط بزارم که اگر مقدارهای دو متغییر باهم براهای پا

 ifاگر شرط جلوی دستور  چاپ بشه. "No"توی خروجی و اگر این شرط برقرار نبود یعنی دو عدد با هم برابر نبودند،  بشه

در  اما میشهچاپ  print(“Yes”)برقرار باشد، برنامه وارد بدنه میشه و دستور  a , bیعنی برابر بودن  a == bکه همان 

که در این  میشهچاپ  print(“No”)و دستور  میشه elseبرابر نیستند در نتیجه برنامه وارد بدنه  a , bاینجا مقدارهای 

 .افتادهمثال هم این اتفاق 

 

و اگر شرط نادرست بود وارد بدنه  ifرا بررسی کردیم که اگر شرط درست بود وارد بدنه  a , bدر مثال باال فقط شرط برابری 

else بودن هر شرط، یک راهکار یا کدی  رشد. اما خیی اوقات تعداد شرط های بیشتری در نظر میگیریم و برای برقرامی

گرفتیم که اگر این حاصل جمع کوچکتر را به عنوان شرط در نظر  a , bر مثال زیر حاصل جمع دو متغییر قرار میدم. د

چاپ می شود. اگر این حاصل جمع دو عدد بین صفر و ده بود،  "a+b <= 0"و در خروجی  ifمساوی صفر بود، وارد بدنه 

 a+b => 10"چاپ می شود. اگر این حاصل جمع بین بازه ده و بیست بود، تو خروجی  "a+b <= 10 => 0"تو خروجی 

 < a+b"میشه و  elseاگر هیچ کدوم از این شرط ها برقرا نبود، در نهایت برنامه وارد بدنه  چاپ می شود و  "20=>

 چاپ میشه. "20
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مه لحاظ کنیم. این کار یا شمارش و گام هایی را در برنا خیلی از مواقع الزم داریم که کاری را به دفعات انجام بدیم تو

 ()rangeامکان پذیره که البته برای اینکه این گام ها یا شمارش ها را لحاظ کنیم، از تابعی به اسم  forبه کمک دستور 

 0قرار دادم و این بدین معنیه که اعداد  3عدد  ()rangeاستفاده میکنیم. تو مثال پایین و در سلول اول، داخل تابع 

به  iاون  چیه؟ آفرین iاره. خب حاال نقش اون متغییر بار میشم 3به این تعداد یعنی  forتولید و سپس حلقه  4تا 

و  forسپس برنامه میاد داخل بدنه   0برابر عدد  iتک تک این اعداد اشاره میکنه خب حاال چجوری، بزن بریم. ابتدا 

میشه، دوباره  2 اشاره میکنه و برابر عدد  2به عدد  iکه همون صفر است چاپ میشه. دفعه بعد  iخروجی متغییر 

ادامه دارد. حاال دیگه  4و این کار تا آخر یعنی عدد  میشهچاپ هستش  1که عدد  iو مقدار  forبرنامه میاد داخل حلقه 

 .ضرب کردیم 20ها رو در عدد  iانجام بدی که توی سلول آخر اومدیم مقدار  forخودت میتونی هر کاری داخل بدنه 

 ()rangeصبر کن بهت میگم. تابع دوتا یا بیشتر برداریم چیکار کنیم؟؟ باشه عزیزیم  ام های دوتاگخواستیم حاال اگر 

 2و گام حرکت برابر  20، پایان 0که توی مثال زیر شروع برابر  )range) گام حرکت، پایان، شروع :میگیرهسه مقدار 

تک تک و به ترتیب به همه این اعداد اشاره می کند و در خروجی چاپ  iتولید و  8 ,6 ,4 ,2 ,0است. در نتیجه اعداد 

حاال چجوری؟  قرار داده شده. SUM. توی سلول پایین تر، حاصل جمع اعداد زوج یک رقمی محاسبه و در متغییر شده

ید و سپس حاصل تول range(0, 10, 2)است که اینم توی تابع  8 ,6 ,4 ,2 ,0خب واضحه دیگه، اعداد زوج یکی رقمی 

  آره بابا.ذخیره شده. فهمیدی؟  SUMجمع داخل 

 



12 
 

 ifرو ساختیم که اعداد یک تا ده رو شمارش کردیم سپس با دستور  ifو  forتوی مثالی که پایین میبینید، ترکیبی از 

 تو خروجی میتونید ببنید.ک میکنیم که عدد فرد هستش یا زوج و چ

 

. توی این مثال جا بیفتهآشنا شدید، بهتره که یه مثال دیگه ازش بزنیم تا خوب  forخب گلهای من تا اینجا که با 

 رو ساختیم. 9تا  0، جدول ضرب forاومدیم با ترکیب دو حلقه 
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به کمک  .whileآشنا شدیم، حاال بریم سراغ دستور کنترلی بعدی به نام  forو حلقه  if / elseخب تا اینجا با دستورات 

ر این د ه شرایطی برقرار بود، یک کار یا مجموعه ای از دستورات را انجام دهیم.می توانیم تا زمانی ک این دستور کنترلی

شود،  whileباشد برنامه وارد بدنه  0از است، تا زمانی که بزرگتر  3که مقدارش عدد  xر جا شرط گذاشته ایم که متغی

کم می شود، در نتجه زمانی که  xشود. چون هر بار یک واحد از  مک xنیز یک واحد از  را چاپ کند و در نهایت xمقدار 

 برقرار نیست و برنامه از حلقه خارج می شود. whileشود، شرط  1-برابر  xمقدار 
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دیگه بهتون زارید اینجا یه نکته مهم ب ترکیب شده است. if / elseببینیم که با دستور شرطی  whileیه مثال دیگه از 

؟؟ درسته گفتم خودمونی نشو اما در این حد آه آن چیست جناب نظری زاده !!بگم که باز خیر دنیا و آخرت توش باشه

هم الزم نیست. خب نکته اینه، برای این که بخوایم یک کاری را بی نهایت بار انجام بدیم و تا آخر دنیا ادامه داشته 

خارج می شویم؟  whileو از حلقه  هنیم. حاال خب کی این حلقه به اتمام میرساستفاده می ک while(True)، از هباش

 از کاربر مقداری ()inputدر مثال زیر به کمک تابع  استفاده می کنیم. break، از دستور بشیمج ره از حلقه خابرای این ک

چاپ می شود و بی نهایت بار  "مخالف صفر است xمقدار "بود، عبارت  0دریافت می کنیم، اگر اون مقدار مخالف  رو

می شود، در آن  elseبرقرار نمی شود و برنامه وارد بدنه  ifوارد شود، شرط  0این کار تکرار می شود. اما زمانی که عدد 

نوشتم باعث می شود که برنامه به اتمام  breakعدش که باست چاپ می شود و  "صفر است xمقدار "جا عبارت 

 برسد.
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اگه بخوام خیلی  هست. functionخب بچه های عزیز بریم سراغ مبحث بعدی که خیلی هم مهمه و اسمش تابع یا 

است که به کمک آن می توانیم مسائل  ساده تعریف تابع رو بگم اینجوریه : تابع یک ساختار، یک قالب یا چارچوبی

یک تابع از سه مولفه اصلی )ورودی، پردازش و خروجی( که  خودمون رو در قالب این ساختار مدل کنیم. دقت داشته باش

 توی ریاضیات هم تابع رو داشتیم ما و هنگام تعریف یک تابع، باید این سه بخش رو مشخص کرد. است تشکیل شده

هم ورودی هستش.  xتابع یا همان عملیات پردازشی و  fخروجی،  yمی نوشتیم که در اینجا  y = f(x)که اونجا به صورت 

استفاده کنیم، بعد اسم تابع  defهمون طور که تو سلول اول میبینید، برای ایجاد یک تابع ابتدا باید از کلمه کلیدی 

است. خب حاال اون سه بخش اصلی یعنی ورودی، پردازش و خروجی کدوم ها  fun_nameکه در اینجا اسم تابع ما 

بازگشت داده شود  returnاست که حتما باید با کلمه کلیدی  Outputs است، خروجی Inputs ،هستند؟ ورودی تابع

و عملیات پردازشی یا همان الگوریتم هم در بدنه تابع نوشته می شود. خب حاال با توجه به ورودی و خروجی می توانیم 

ورودی  -5اشته باشد، ورودی و خروجی د -2ورودی و خروجی نداشته باشد،  -2 در نظر بگیرم. توابعچهار حالت رو برای 

تو که گفتی  !!!خروجی داشته باشد و ورودی نداشته باشد. این دیگه چیه سید-4نداشته باشد و خروجی داشته باشد، 

اوال من سید نیستم، دوما ورودی و خرجی حتما باید باشه اما تو این چهار موارد، تابع میتونه ورودی یا خروجی نگیره. 

ضیات بود ولی توی برنامه نویسی ما میتونیم توابع رو بر اساس این چهار دسته ای که گفتم درسته اما اون تو ریاآره 

ه سازیم و تو مرحله دوم میتونم از تابعی کبرو  عایجاد کنیم. نکته آخر و تکمیلی هم بگم اینکه تو مرحله اول باید تاب

ی محاسبه مساحت مستطیل میسازیم سپس هر ایجاد کردیم بینهایت بار در برنامه استفاده کنیم. مثال یک تابع برا

 ازش استفاده کنیم. نیمتعداد بار که بخواهیم می تو
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 ع. خب این تابمیکنهایجاد کردیم که تنها کاری که انجام میده فقط یک پیغام چاپ  F1داخل سلول زیر تابعی به اسم 

ای  returnن خروجی هم ندارد چرا؟ چون اصال ورودی ندارد چرا؟ چون خط اول داخل پرانتز چیزی نوشته نشده و همچنی

 یگ تابع بدون ورودی و خروجی است. تا اینجا مرحله اول انجام شد یعنی تابع رو ساختیم. F1وجود ندارد. پس 

مه ه فقط اسم تابع رو بدون کلن مرحله دوم که برای این کار کافیحاال باید از تابع استفاده کنیم دیگه نه؟ یعنی همو

 حاصل می شود. "Hello Python"بنویسیم که خروجی  defکلیدی 

ایجاد کردیم حاال بهم بگید که وضعیت ورودی و خروجی های این تابع به چه صورته؟  F2تابعی به اسم داخل سلول اول 

اینه که ورودی که براش خروجی ندارد. تنها کاری که انجام میده  دارد اما xآفرین درسته این تابع یک ورودی به نام 

رو ساختیم. سلول بعدی همون مرحله  عفرستاده میشه رو تو خروجی چاپ میکنه همین. این حاال مرحله اوله که تاب

نتیجه اینجا باید یک مقدار براش بفرستیم که در اینجا  دومه که ما از تابع استفاده میکنیم. چون تابع ورودی دارد در

 تاده شده.به عنوان ورودی فرس 00عدد 

ع بداخل پرانتز است و همان ورودی تا xایجاد شده که دارای ورودی است چرا؟ چون مقدار  F3در زیر تابعی به اسم 

عددی که باید فقط  ای وجود ندارد. حاال رسالت این تابع چیه؟ هیچی returnاست. تابع خروجی ندارد چرا؟ چون دستور 

. "مثبت" هو اگر بزرگتر از صفر بود چاپ کن "منفی"بود چاپ کنه  0از  که اگر کوچکتر هچک کن گیره روبه عنوان ورودی می

 به عنوان ورودی براش در نظر گرفته شده است. 5تو سلول بعدی هم از تابع استفاده شده است و عدد 
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 21یعنی   2 * 8این تابع تا همیشه مقدار  .وجود دارد returnتابع زیر ورودی ندارد اما خروجی دارد چون کلمه کلیدی 

رو بازگشت می دهد. حاال که تابع رو ساختیم مرحله دوم باید ازش استفاده کنیم، چون تابع خروجی دارد در نتیجه می 

 ذخیره کردیم. xتونیم مقدارشو توی یه متغییر ذخیره کنیم که در سلول زیر داخل متغیر 

رو ساختیم اینجا  ()F4، باال تابع عزیزمچی؟ ببین شرط گذاشتیم حاال این یعنی  ()F4سلول زیر اومدیم روی تابع  توی

دیگه حاال مثل این میمونه که  21گذاشتم و ازش استفاده میکنیم، خروجی اش میشه چی؟ خب میشه  ifتوی شرط 

 حاصل میشه. Trueبرابر است. خب بله برابره و خروجی  21با  21که آیا  یمداخل شرط داریم چک میکن

بازگشت داده شده. نحوه کارش  returnاست که با  xو خروجی  speedهم ورودی داره هم خروجی، ورودی  F5تابع 

 220. توی سلول بعد عدد رو براش میفرستیم 240ساده است حاال تو مرحله بعد از این تابع استفاده میکنیم و عدد 

ذخیره  xیری مثل خروجی اش رو میتونیم داخل متغ رو براش میفرستیم با این تفاوت که چون تابع خرجی داره، مقدار

 کنیم.
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بازکشت  returnها، مقدارها با دستور  ifفقط با این تفاوت که توی بدنه هستش  F5نیز دقیقا مثل تابع  F6تابع 

 ذخیره شده و در نهایت یک بار بازگشت داده شده است. xمقادیر داخل  f5داده شده است اما توی تابع 

قرار میدهیم تا مقدار ورودی  intداخل تابع  سپساز ورودی عددی دریافت میکنیم و  inputتوی کد زیر به کمک تابع 

ارسال شده  F6برای تابع به عنوان ورودی  S قرار می گیرد. حاال Sداخل متغییر و در نهایت  شود به عدد صحیح تبدیل

 30اعمال می شود. در مثال زیر عدد  ifس خروجی این تابع، دستور است و این تابع نیز یک خرجی میدهد حال بر اسا

چاپ  "رانندگی شما آهسته و با احتیاط است"داده شده است که خروجی نهایی پیغام  F6به عنوان ورودی به تابع 

 شده است.

یره و برابر بودن شون رو رو میگ a , bکه دو مقدار  F7می تونند چندین مقدار به عنوان ورودی بگیرند مثل تابع توابع 

 و نیازی به توضیح نیست. هچک میکنه که دیگه واضح
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یا  "ساختمان داده ها"بخش بعدی که هم خیلی جذابه و هم خیلی کاربردی، میخوایم در مورد خب خب خب بریم سراغ 

صحبت کنیم. ببینید دوستان زمانی که ما تعداد زیادی داده، عدد، متن و ... داشته باشیم دیگه  "داده ساختارها"

نمیتونیم داخل یه متغییر ذخیره شون کنیم بلکه باید داخل یک ساختار یا قالب استاندارد ذخیره کنیم که بتونیم روی 

داده یک قالب یا ساختاری است که می تواند  در واقع یک ساختمان .انجام بدیم های مناسبی این داده ها پردازش

می  "مجموعه"یا  "set"تعداد زیادی داده را در خودش ذخیره کند. حاال یکی از این ساختمان داده ها، ساختمان داده 

، عناصر تکراری قرار setباشد که تعاریفش همان تعاریف مجموعه ها در ریاضیات است. دوستان در ساختمان داده 

داشته باشیم، ققط یک بار در مجموعه نوشته می شود. و نکته دوم اینکه ترتیب در  5مثال اگر هزار تا عدد نمیگیرند 

به دو صورت می توان یک  مجموعه ها بی معنی است در نتیجه ترتیب قرار گیری داده ها همواره ممکنه تغییر کنه.

و فرستادن داده ها برای  setاستفاده از تابع  -2 ( {})  داده ها داخل براکت نقرار داد -2ایجاد کرد:  setداده ساختار 

 داره میگه اره حاجی این یه مجموعه است.است که تایپ اش هم  setیک مجموعه یا  S1در مثال پایین  آن.

حاال هر یک از ساختمان داده ها دارای تعدادی توابع هستند که به کمک اون توابع میتونیم عملیات های پردازشی 

مختلفی روی داده ها داشته باشیم که در زیر تعدای از مهم ترین توابع مجموعه ها را با هم خواهیم دید. )دقت کن 

میتونیم  add. با تابع کیبورد رو بزن( tabعد نقطه و بعد دکمه ، بS1در دسترسن. بنویس  S1. + tabهمه توابع با 

میتونیم داده ای درون مجموعه رو حذف کنیم که در  removeمقداری رو به مجموعه اضافه کنیم و همچنین با تابع 

 از مجموعه حذف میشه. 4در نتیجه عدد  شدهفرستاده  4عدد  removeاین جا برای تابع 
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می تونیم اشتراک دو مجموعه رو بگیریم. اگه  intersectionمی تونیم اجتماع و به کمک تابع  unionبه کمک تابع 

خیلی ساده بخوام بگم، اجتماع دو مجموعه یعنی همه داده های دو مجموعه روی هم ریخته میشه اما اشتراک دو 

ل خر که اشتراک گرفتیم، حاصمجموعه یعنی فقط عضوهایی که بین هر دو مشترک هستند انتخاب میشه. مثال سلول آ

 .S2هستند هم توی  S1، هم توی 1و  2عدد احاال چرا ؟ خب چون  1و  2شده اعداد 

هستند  S1یعنی داده هایی که تو  S1.difference(S2)می تونیم تفاضل دو مجموعه رو بگیریم.  differenceبا تابع 

یعنی داده هایی که تو  S2.difference(S1)چنین . و همS1 – S2نیستند یا مشابه شو میتونیم بنویسیم :  S2اما تو 

S2  هستند اما توS1  نیستند. باز مشابه شو می تونیمS2 – S1 .بنویسیم 

 می توان بررسی کرد که آیا یک مجموعه، زیر مجموعه دیگری است یا نه. issubsetبا تابع  
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رو پیماشین کنید حاال چجوری ؟ خب ساده است دیگه، تو خب دوستان شما میتونید به کمک حلقه ها، مجموعه ها 

اره میکنه و اینجوری اش S1هستش، به تک تک داده های داخل مجموعه  forکه داخل  iمثال های پایین، متغییر 

 S1، مجموعه ()clearهم با تابع ه تک تک داده ها رو پردازش کرد و هر بالیی سرشون آورد. توی اون سلول آخر میش

  رو پاک کردم.

( که اینجا دیگه ترتیب قرار گیری داده ها مهمه و میتونیم listخب بزن بریم سراغ ساختمان داده بعدی یعنی لیست )

قرار دادن داده ها داخل  -2هر چقدر دلمون خواست داده تکرای قرار بدیم. لیست ها رو به دو صورت میشه ایجاد کرد: 

 .listده ها داخل تابع قرار دادن دا -2(  [ ]براکت ) 

حاال که فهمیدیم چجوری میشه لیست ها رو ایجاد کرد، میتونیم بخشی از داده های داخلش رو بکشیم بیرون و یقه 

قبل دو  .و عملگر دو نقطه ) : ( انجام دادیم ( [ ]توی کدهای صفحه بعد این کار رو به کمک براکت )  !!شون رو بگیریم

 نقطه اندیس شروع و بعد دو نقطه اندیس پایان رو مینویسیم و اینجوری داده های بین این بازه استخراج میشن.
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و  20میشه هر نوع داده ای رو به لیست اضافه کرد. به سلول دوم نگاه کنید، من خواستم اعداد  ()appendبا تابع 

اما این اتفاق نیفتاده  9در اندیس  50و عدد  0در اندیس  20دد به لیست اضافه کنم یعنی ع appendرو با تابع  50

که سول پایین  extendقرار گرفته. حاال راه حل چیه ؟ ساده است، استفاده از تابع  0در اندیس  [30 ,20]و لیست 

 م.رار بدیدر اندیس های جداگانه داخل لیست ق ممثال شو زدم. به کمک این تابع میتونیم هر تعداد داده که خواستی

 : کپی گرفتن از یک لیست. ()copyتابع 

 : شمارش تعداد داده های داخل لیست. ()countتابع 

 .ش، صفر هست3: پیدا کردن اندیس داده ای خاص. مثال اینجا اندیس عدد  ()indexتابع 

 داده شده است. قرار 2در اندیس  200دن مقداری در اندیسی خاص. در اینجا عدد دا: قرار  ()insertتابع 
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هیج عددی برای این تابع  فرض می تونیم داده ای رو از لیست پاپ یا حذف کنیم. اگر به صورت پیش ()popبا تابع 

نفرستیم، آخرین مقدار لیست حذف می شود. اما می تونیم اندیس داده ای که میخوایم حذف بشه رو براش بفرستیم 

 .9هسش رو حذف کن، یعنی عدد  3مثال زیر که بهش گفتم عددی که تو اندیس  طبق

هم می تونیم داده ای رو از لیست حذف کنیم فقط با این تفاوت که این بار به جای اندیس،  ()removeبه کمک تابع 

رو  3دد ع خود عددی که میخوایم از لیست حذف بشه رو برای این تابع میفرستیم. وایسا ببینم اینجا که برای این تابع

که برسه حذف میکنه با بقیه  3ها رو حذف نکرده ؟ سرکاریم ؟؟ نه عزیزم سرکار چرا. به اولین  3فرستادی، پس چرا 

 شون کاری نداره. 
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 : با این تابع، داده ها از آخر به اول نوشته میشن. ()reversتابع 

 : مرتب شدن داده ها از کوچک به بزرگ. ()sortتابع 

 : خالی کردن یک لیست. ()clearتابع 

توی  appendروشون زدم و با تابع  forتولید کردم، حلقه  rangeرو به کمک تابع  9تا  0تو سلول زیر اومدم اعداد 

رو تو یه خط نوشت مثل  forیک لیست ذخیره کردم. میخوام بگم که یه جور دیگه هم میشه این کار رو کرد یعنی کال 

رو  iبنویسد، مقداری که قراره تو لیست باشه یعنی همون رو توی براکت یا همون لیست  forسلول آخر. پس کافیه 

 خیلی ساده بتونید لیست ها رو مقدار دهی کنید.بنویسید تا اینجوری  forقبل 
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روش دوم رو توی سلول رو ذخیره کنم.  3رو هم اعمال کردم تا اعداد بزرگتر مساوی  ifشرط  forتو سلول زیر روی حلقه 

رو جلوش  ifرو بنویسم بعد  forداشتیم، اول باید  ifو یه  forوی یه خط. پس دقت کن وقتی یه آخر نوشتم یعنی کال ت

 هستش. iمینویسم که اینجا مقدار ما همین  پحاال اون مقداری که میخوایم تو لیست ذخیره یشه رو سمت چ

روش دوم نوشتن این قطعه کد رو سلول آخر آوردم براتون که استفاده شده که  elseو  ifو   forتو مثال پایین، از 

و سپس میایم سمت  for(، سمت راست elseو  ifو  forحالشو ببرید. زمانی که مثل االن سه مولفه داشتیم )یعنی 

 می نویسم دقیقا مثل قطعه کد زیر. if / elseچپ 
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ری تو دیکشن ساختمان داده بعدی یعنی دیکشنری ها رو هم بررسی کنیم که خیلی مهم هستند. بزار حاال که دور همیم

ها جهت دستیابی به  keyها رو ایجاد میکنیم. پس از  keyها ذخیره و برای دستیابی به اون ها  valueها داده ها رو تو 

value 2هم میشه به دو صورت دیکشنری ها رو ایجاد کرد :  ها یا همون داده های خودمون استفاده میکنیم. اینجا- 

 که روش اول ساده تر و مرسوم تره. توی مثال زیر داده های ما : dictاستفاده از تابع  -2(،  { }استفاده از آکوال ) 

20 , 24, 52, ‘Ali’, ‘Mohammad’  هستند کهkey برای  مثالهستند.  9و  0و  3و  4و  2ا کلیدهاشون به ترتیب ها ی

 رو صدا بزنم. 0باید کلیدش یعنی  ’Ali‘دستیابی به داده 

 .get، به دو صورت کلیدش رو صدا زدم یعنی استفاده از براکت و استفاده از تابع 24تو کد زیر برای دستیابی به مقدار 

مثل لیست ها رو توی دیکشنری ها ذخیره کنیم مثل مثال پایین که کامال ما می تونیم داده ساختارهای دیگه ای 

و  ’Name‘ها هم به ترتیب لیست های Valueو  ’Score‘و  ’Course‘و  ’Name‘واضحه. کلیدها تو این دیکشنری، 

‘Course’  و‘Score’ .هستند 
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اکثر اوقات دیکشنری ها به همین سادگی و گوگولی نیستند، بلکه کمی پیچیده تر هستند مثل دیکشنری زیر. تنها نکته 

هاش دوباره یک دیکشنری دیگه است !! valueکه مقدارها یا  هستش studentsای که اینجا وجود دارد، در مورد کلید 

های کلید valueیتونند خیلی خیلی منعطف باشند. اینجا جل الخالق یعنی چی؟؟ ساده ست، ببینید دیکشنری ها م

students  ،یک دکشنری دیگه است که کلیدهاشName  وCourse .هستند 

 

ما گفتیم که داده های درون یک دیکشنری به صورت کلید مقدار ذخیره میشن حاال چجوری میتونیم به این کلید مقدار 

می تونیم به ترتیب کلیدها و مقدارهای یک دیکشنری  ()valuesو   ()keys توابع ها دسترسی داشته باشیم؟ به کمک

وجود داره که خروجی این تابع، هم کلید ها و هم مقدارهای   ()itemsبه اسم هرو استخراج کنیم. یه تابع باحال دیگ
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در  valueو  keyدو متغیر  forزدم و چون دو خروجی داره، توی  forمن اومدم رو این تابع  !!یک دیکشنری هستش 

 دسترسی داشته باشم. d3بتونم یکجا به کلید مقدارهای دیکشنری  نظر گرفتم تا به سادگی

هاش دسترسی داشته valueیا  رو تو براکت نوشتم تا بتونم به مقدارها ’Skill‘و  ’Name‘توی سلول های زیر، کلیدهای 

 باشم.

؟ کافیه که مرحله به مرحله فیلتر کنم و برم !خانم دسترسی داشته باشم چجویاس ’Fatemeh‘اگر بخوام به مثال حاال 

ها و در اخر هم  Nameهاش برسم، بعد برم سراغ کلید valueرو انتخاب کنم تا به  studentsداخل. یعنی اول کلید 

، مثل مثال غییر بدیمهست رو بنویسم. ما میتونیم داده ها درون یک دیکشنری رو ت 2خانم که  ’Fatemeh‘اندیس 

 رو قرار دادم. MLمقدار  data analysisپایین که به جای 
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هست؟  d3داخل  Aliمی تونیم مقداری رو توی کلید مقدارها جستجو کنیم. سلول اول گفتم که آیا  inبه کمک عملگر 

رو تو دیکشنری نداریم ؟ آره داریم اما اینجا به صورت پیش فرض  Aliما برگردونده اما خب چرا مگه  Falseخروجی 

 valueیا مقدارها. برای این که به پایتون بفهمونیم که میخوایم توی  valueجستجو روی کلیدها انجام میشه نه روی 

  . ()d3.valuesها برامون جستجو کنه، کافیه که بنویسم
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سر نامش بین ملت دعواست، یه عده میگن تاپل،  هست البته tupleار آخر هم بگیم که اسمش تاپل یا تداده ساخ

ل شاید ید تاپگدعواست اما شما بهم میگن توپل. خالصه که بین علما  یکی دیکه میگه تیوپل و یه سری افراد دیگه

ن بهشوبهتر باشه. تاپل ها زیاد منعطف نیستند و نمی تونیم داده های داخل شون رو تغییر بدیم یا حتی مقداری 

 !!اضافه کنیم. وقتی یه تاپل رو ایجاد میکنیم، تا آخر عمر همونجوریه نه مقدار میگیره و نه مقدارهاش تغییر میکنه 

میگم. توی خیلی از مواقع که داده  تما رو مسخره کردی حاال این بی خاصیت به چه دردی میخوره ؟ مودب باش به

داده اسفاده می کنیم. مواردی مثل کد ملی، موقعیت های جغرافیایی های ما اصال تغییر نمی کنند از این ساختمان 

استفاده از  -2استفاده از پرانتز )(  -2و ... که همیشه ثابت هستند. تاپل ها رو هم میشه به دو صورت ایجاد کرد : 

 .ره که پایین توضیح دادمرای تاپل ها فقط دو تابع وجود داجالبه بدونید که ب .tupleتابع 

 وجود داره. 2، دو تا عدد T2: تعداد تکرار یه داده رو برای ما مشخص میکنه. مثال توی تاپل  () count تابع

 هستش. 2تو اندیس  ’S‘: میشه با این تابع، اندیس داده ای رو بدست آورد. مثال داده  () indexتابع 

 و مشخص کردن اندیس ها، میشه داده ها رو استخراج کرد.  ( [ ]به کمک براکت ) 
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صحبت کنیم که خیلی کار راه انداز هستند.  Built-in Functionsاین بخش میخوایم درباره توابع داخلی پایتون یا  تو

دوم کار خاصی رو انجام میدن برای ما ساخته که بتونیم از کجریان از این قراره که پایتون اومده تعدادی تابع که هر 

اون ها تو بخش های مختلفی استفاده کنیم. این توابع انعطاف پذیری باالیی دارن و میتونیم هر نوع داده ای با هر 

ساختاری که دارد رو به عنوان ورودی براش بفرستیم. تعدای از مهم ترین توابع داخلی پایتون رو اینجا براتون آوردم نوع 

 که میتونید ببینید.

 

 خروجی سلول باال در زیر نشان داده شده:
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 کوچک ترین مقدار رو بر میگردونه. : ()minتابع 

 ه.بزرگ ترین مقدار رو بر میگردون : ()maxتابع 

 حاصل جمع کل داده ها رو حساب میکنه. : ()sumتا بع 

 عملیات قدر مطلق که تو ریاضیات هست رو انجام میده.:  ()absتابع 

 طول داده هایی که داخل اون داده ساختار هستش رو حساب میکنه.:  ()lenتابع 

 میرسونه( عملیات توان رو انجام میده. )عدد اول رو به توان عدد دوم : ()powتابع 

 عدد رو گرد میکنه. : ()roundتابع 

 میکنه. Intعدد رو تبدیل به عدد صحیح یا  : ()intتابع 

 میکنه. floatعدد رو تبدیل به عدد اعشاری یا  : ()floatتابع 

 نوع داده رو مشخص میکنه. : ()typeتابع 

 ، با گام دو تا دو تا عدد تولید میکنه.20تا  4از عدد  : ()rangeتابع 

 داده ها رو از آخر به اول مینویسه. : ()reversedتابع 
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 داده ها رو مرتب میکنه. : ()sortedتابع 

 داده ساختار رو حذف میکنه.:  ()delتابع 

و  Trueصحبت کنیم که خروجی این دوتا، درست و غلط یا  anyو خاله  allبیاید در مورد دو تابع مهم به نام های عمه 

False .عمه  هستشall  زمانی خروجی من میشه میگهTrue  ،که همه شرط هایی که برام میفرستیTrue اگر  .باشه

 all. )یعنی رفتار Falseمیشه  allبود، کار خراب میشه و خروجی عمه  Falseوجود داشت اما یکی  Trueتا شرط  999

 (.!!!سختگیرانه است، دقیقا مثل عمه ها 

و  Trueهستند میشه  20زدم و اونایی که بزرگتر از  forحلقه  L3حاال مثال عددی هم بزنیم، توی سلول زیر روی لیست 

 allبه عنوان ورودی برای تابع ها تولید میشه و من این لیست رو  Falseو  Trueلیستی از  . در نتیجهFalseبقیه 

 L3، حاال چرا ؟؟ ساده ست من خواستم ببینم آیا همه داده هایی که توی لیست Falseشده  allدم که خروجی فرستا

و  Trueاین  number >= 10میزنم و به کمک  forهستند یا نه ؟ خب برای این کار اول  20هستش، بزرگتر مساوی 

False مشخص میکنم، حاال مرحله بعد باید از تابع  ها روall  استفاده کنم چراall  پس  "همه اعداد"؟ چون دارم میگم

بزرگتر  L3. بنده خدا راست هم میگه، همه اعداد داخل Falseبیفتم که سخت گیره. خروجی نهایی شده  allباید یاد عمه 

 نیستند. 20مساوی 
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 شده. Trueمیبینیم خروحی در یک خط و به صورت زیر بنویسم که  number <=10با تغییر  ومن میتونستم مثال باال ر

میشه  2نده شون بر اد آیا باقی منهست 9تا  0رو ببینیم که بررسی کردم همه اعدادی که بین  allآخرین مثال از عمه 

 .Falseصفر یعنی همه شون زوج هستند؟ خب این درست نیست و جواب شده 

باشه،  Trueمیگه اگر فقط یه دونه از شرط ها  anyنه. خاله وکه خیلی مهرب anyبریم سراغ تابع بعدی یعنی خاله 

باشه،  Trueباشه اما فقط یکی شون  Falseتا  999 . یعنی اگر هزار تا شرط داشته باشیمTrueخروجی منم میشه 

 . )دقیقا مثل خاله ها که مهربونن(Trueخروجی میشه 
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زدم و بررسی کردم که کدوم ها  forقه حل L4خب بریم ببینیم که مثال عدد به چه صورته، تو سلول اول روی لیست 

برای من تولید میشه که من دیگه چاپ شون نکردم و سریع  Falseو  Trueهستند که تعدادی  20بزرگتر مساوی 

باشه،  20حداقل یه دونه عدد پیدا میشه که بزرگتر مساوی  L4. خب چون توی داده های anyفرستادمشون برای خاله 

 باشه( 20وجود داره که بزرگتر مساوی  L4. )یعنی حداقل یا ال اقل یه دونه عدد توی Trueدر نتیجه خروجی شده 

خب واضحه  ،باشه 30هست که بزرگتر مساوی  L4تو سلول دوم بررسی کردم که آیا حداقل یا ال اقل یه دونه عدد تو 

 .Falseکه نیست پس خروجی شده 

وجود داره که زوج باشه؟ خب واضحه  9تا  0ه دونه عدد بین بازه سی کردم که آیا حداقل یا ال اقل یسلول آخر هم برر

 .Trueکه وجود داره و خروجی هم شده 

بزارید خیلی ساده بهتون بگم، به که مهمه.   ()zipخب عمه و خاله بازی و اینا بسه بریم سراغ مبحث بعدی یعنی تابع

 L1رمون بود رو کنار هم بزاریم. من اینجا دو لیست کمک این تابع میتونیم داده ها رو جفت جفت یا هر چندتا مدنظ

یعنی  L2با داده اول از  3یعنی  L1اونا رو فرستادم حاال چه اتفاقی میفته ؟ داده اول از  zipدارم که برای تابع  L2و 

کنار هم قرار میگیرند و این روال ادامه  7یعنی  L2با داده دوم از   9یعنی  L1دوم از  دادهصفر کنار هم قرار میگیرند، 

نوشتم چی میگه ؟؟ هیچی نمیگه بنده خدا فقط خروجی رو دوباره به  zipکه قبل تابع  listپیدا میکنه. حاال اون تابع 

 لیست تدیل میکنه که نوشتنش مهم و باید بنویسیم.
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خارجش کنیم  zipباشه و بخوایم از حالت  zipحاال برعس این داستان هم می تونیم داشته باشیم، یعنی یه داده ای 

 امکان پذیره. "*"و البته کاراکتر  zipکه این کار خیلی ساده به کمک همان تابع 

زیادی وجود داره که یکی از بیاید یه کم درمورد ریاضیات و توابع مهم اش صحبت کنیم. برای این کار الیبرری های 

هستش. حاال این الیبرری یا کتابخونه چیه؟ ببینید دوستان ما برای  mathمعروف ترین های اون، الیبرری یا کتابخونه 

انجام هر کار سخت و پیچیده ای، الزم نیست که از صفر خودمون کد بزنیم، فقط کافیه که از الیبرری هایی که برای انجام 

اره استفاده کنیم. خوشبختانه حضرت عشق یعنی پایتون، بیشترین تعداد کتابخونه بین زبان های برنامه کار ما وجود د

نویسی رو داره و برای انجام هر کاری، کتابخونه یا الیبرری براش وجود داره. پس نکته خیلی خیلی خیلی مهم،، هر کاری 

 تابخونه هایی براش وجود داره و از اونا استفاده کنید.خواستید انجام بدید اول تو گوگل سرچ کنید ببینید که چه ک

 ا استفاده از کتابخونه ها توی پایتون هم خیلی خیلی ساده ست فقط کافیه طبق دستور زیر عمل کنیم:

Import اسم کتابخونه                       Import math 
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 تابع 
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 محاسبه سینوس. : ()sinتابع 

 محاسبه کسینوس. : ()cosتابع 

 .محاسبه تانژانت : ()tanتابع 

 در ریاضیات. eعدد  : eتابع 

 محاسبه جذر. : ()sqrtتابع 

 .قدر مطلق : ()fabsتابع 

 .20محاسبه لگاریم در مبنای  : ()log10تابع 

 .2محاسبه لگاریتم در مبنای  : ()log2تابع 

 عدد پی در ریاضیات. : piتابع 

 محاسبه توان. : ()powتابع 

 محاسبه فاکتوریل. : ()factorialتابع 

 گرد کردن به سمت باال. : ()ceilتابع 

 

ه خیلی خیلی مهم هستن و تو زمینه رو توضیح بدیم ک (lambdaتوابع المبدا )میخوایم  وخب میرسیم به آخرین بخش 

دوستان  و ... ازش استفاده میشه. pandasکتابخونه کار با های مختلفی مخصوصا پردازش زبان طبیعی، تحلیل داده، 

عریف میشه و حتما حتما باید توی یک خط کد اونو پیاده ت lambdaالمبدا یک تابع بدون نام است که با کلمه کلید 

 کلی این تابع به صورت زیر است : قالبسازی کنیم. 

 عملیات پردازشی : ورودی ها lambda = خروجی

 lambdaاست و تابع  F1رو در قالب تابع معمولی که اسمش  2به توان  aیات ساده توی سلول زیر من اومدم عمل

کر فاست پیاده سازی کردم تا تفاوت ها و شباهت هاشو ببینید. با قالبی که باالتر از المبدا گفتم،  F2که خروجی اش 

نو فراخوانی کنیم و ازش استفاده کنم همه چیز واضح باشه نه ؟ اما خب تا اینجا تابع رو ایجاد کردیم حاال چجوری او
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هم خروجی ماست و هم به عنوان نام این تابع  F2کنیم مگه نگفتیم این تابع بدون نام هست ؟ درسته اما اینجا 

 رو فرستادیم و خروجی مناسب رو تولید کرده. 20عدد  F2ازش استفاده میکنیم که تو سلول بعدی برای 

تو مثال پایین یه دیکشنری ایجاد کردم که اسامی و نمرات پنج دانشجو رو داخلش ذخیره کردم. میخوام با المبدا 

های  valueتعریف میکنم که این ورودی میخوام  xمیانگین نمرات این کالس رو بدست بیارم پس یه ورودی به اسم 

رو میگیرم و تقسیم بر تعداد دانشجوها یعنی  ها valueحاصل جمع همه  sumداخل دیکشنری باشه پس با تابع 

. حاال میتونم از همین Resultمی کنم. پس تا اینجا من تابع المبدا رو ساختم و خروجی میره تو  len(D1)همون 

Result دیکشنری  ،دیواستفاده کنم و به عنوان ورD1 .رو بفرستم 

 

لول زیر، اومدم زوج بودن رو در قالب المبدا پیاده سازی یکی دو مثال دیگه باهم بررسی کنیم. تو مثال اول داخل س

رو روشون اعمال کردم. حاال تک تک  forتولید و حلقه  ()rangeرو با استفاده از  9تا  0کردم. مثال دوم اومدم اعداد 

شون رو حساب  2هم توان  lambdaمیدم و  lambdaهست رو به  xپیمایش میشه و اسمش  forاعدادی که توسط 

 کنه. به همین سادگی و خوشمزگی.می
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https://www.linkedin.com/in/ali-nazarizadeh/ 

 این دوره جامع رو توی لینک زیر میتونید ببینید :

https://bigdataworld.ir/product/pandas_numpy_matplotlib/ 

ینجا هست :آموزش جامع پایتون هم خواستید ا  

https://bigdataworld.ir/product/python-programming-
machine-learning-base/ 

https://www.linkedin.com/in/ali-nazarizadeh/
https://bigdataworld.ir/product/pandas_numpy_matplotlib/
https://bigdataworld.ir/product/python-programming-machine-learning-base/
https://bigdataworld.ir/product/python-programming-machine-learning-base/

