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سكون و ايستايى در دنياى نرم افزار مترادف مرگ است. همه نرم افزارها براى ادامه حيات  خود محتاج به روزآورى و افزوده شدن قابليت ها و ويژگى هاى 
جديد هســتند. در اين ميان با گســترش كاربرد و نفوذ كامپيوترها در جنبه هاى مختلف زندگى ما، زبان هاى برنامه نويســى بيش از ســاير نرم افزارها به اين 
پويايى و تحول نياز دارند. بر همين اســاس، زبان پايتون نيز به صورت مداوم در حال بازبينى و بهينه ســازى اســت. در اين مورد خاص و با توجه به حجم عظيم 
Python  So) تصميم گرفته، ارتقا به ســري جديد را به تدريج انجام دهد ،  ware  Founda on) تغييرات ايجاد شــده در نســخه جديد، بنياد نرم افزار پايتون
يعني روند توســعه ســرى جديد در كنار ســرى جارى و به صورت همزمان انجام مى پذيرد تا زمانى كه بنياد به اين نتيجه برسد، بيشتر كاربران آمادگى انتقال به 

سري جديد را دارند. در اين قسمت تصميم گرفتيم، به معرفى مختصر خصوصيات و تفاوت هاى نسل جديد پايتون با نسل قبل بپردازيم.

   احمد شريف پور

برنامه نويسي

قسمت هشتمبرنامه نويسى به زبان پايتون
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اين مار  خوش  خط و خال 
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نسل سوم
همان گونه كه پيش تر اشاره شد، در حال حاضر توسعه پايتون در دو 
مسير موازى در حال انجام است. گروه نخست توسعه دهندگان همچنان 
به كار روى ســرى دوم پايتون (x.2) مشــغول هستند كه به دليل قدمت 
و ســابقه بيشتر، پرطرفدارتر است. در حال حاضر بيشتر فريم ورك ها 
و كتابخانه هاى رايج و پراســتفاده براى اين ســرى توسعه داده شده و 
پياده ســازى مى شــوند. تمام مثال ها و برنامه هايــى كه تا كنون معرفى 

كرده ايم نيز از همين سرى استفاده مى كنند.
 ايــن نســل از زبان پايتــون در اكتبر ســال 2000 معرفى شــد و 
اكنون به نســخه 2/7/1رســيده اســت. گروه دوم توســعه دهندگان به 
كار روى نســل جديد اين زبان، يعنى پايتون x.3 مى پردازند كه تا كنون 
نســخه 3/2 آن نيز منتشــر شــده اســت. در اين ســرى وان روسوم 
(Guido van Rossum) خالق پايتون، تصميم گرفته به بازنگرى اساسى در 
 Backward Compa bility تمام جنبه هاى اين زبان برنامه نويسى و حذف
(پشــتيبانى از اجراى كدهاى نوشــته شــده با نســل دوم ايــن زبان)

 بپردازد.
 هــدف اين اســت كه ســري جديــد پايتون، بــا بنيــادي متفاوت 
و بــا شــروعي دوبــاره، عــالوه بــر ساده ســازي دســتور زبــان 
افزايــش خوانايــي، امكانــات و ويژگي هــاي جديــدي را نيــز بــه

 ارمغان آورد.
در اين نســخه ســينتكس بســيارى از دســتورها بــراى كارايى 
بهتــر، يادگيرى ســاده تر و يكنواخت شــدن با ســاير اجــزاى پايتون 
تغييــر كــرده و پــاره اى از دســتورات بــا همــان ســينتكس قديمى، 
كارايــى تــازه اى پيــدا كرده انــد. مــا در اين قســمت تنها بــه معرفى 
برخــى تغييرات اساســى خواهيــم پرداخت كه به صــورت خاص به 
دســتوراتى مربوط مى شوند كه در قســمت هاى قبلى از آن ها استفاده

 كرده ايم.
 براى آشــنايى عميق تر با جنبه هاى نو و تغييرات نســل سوم زبان 
پايتون مى توانيد از منابع فراوانى كه در اينترنت موجود اســت، استفاده 
كنيد. در انتهاى اين قســمت آدرس تعدادى از اين مراجع را ذكر خواهيم 

كرد.

PRINT دستور
يكى از مهم ترين و پركاربردترين بخش هاى پايتون كه در اين نسخه 
 2.x است. در نسخه هاى print دستخوش تغييرات اساسى شده، دستور
اين زبان به راحتى مى توانستيم آيتم مورد نظر را به فرم زير چاپ كنيم:

print “This is a test”

اما در سرى جديد پايتون، چنين دستورى با پيغام خطا مواجه خواهد 
شــد. در واقع نسخه جديد دســتور print را همانند يك تابع پياده سازى 
كرده اســت و همانند هر تابع ديگرى براى ارســال آرگومان ها به تابع 
بايد از پرانتز اســتفاده كنيم. يك دســتور ساده print در نسخه سوم به 

فرم زير است:

print (“This is a test”)

هرچند اين تغيير به ظاهر ســاده اســت، اما در ادامه خواهيم ديد كه 
تغييرات دستور print به همين موارد خالصه نخواهد شد.

قالب بندى و جاى گذارى متغيرها
در نســخه قبلى پايتون ما از كدهايى براى قالب بندى و جاى گذارى 
متغيرها در يك رشــته اســتفاده مى كرديم (همانند شكل1). اگرچه اين 
عبارت در پايتون 3/2 نيز به درستى كار خواهد كرد، اما اين وضعيت در 
حال تغيير است، زيرا توابع قالب بندى %s و %d در نسخه هاى آينده حذف 
خواهند شد و سيستم نگارشى {x} جايگزين آن خواهد (شكل 2). در اين 
روش عبارت هاي معرفى شــده به عنوان آرگومان هاى متد format، به 
ترتيب جايگزين {x}ها خواهند شد. همان طور كه مشاهده مى كنيد، خوانايى 
اين روش جديد بسيار بيشتر از حالت قبلى ارجاع به متغيرها و قالب بندى 

آن ها است.

2.X قالب بندي و جاي گذاري متغيرها در پايتون فهرست1

3.X قالب بندي و جاي گذاري متغيرها در پايتون فهرست2

در پايتون X.2 دستور input تنها ورودي عددي را مي پذيرد. فهرست3

در سري X.2 مي توان انواع داده نامربوط را با هم مقايسه كرد. فهرست4

در پايتون X.3 تنها انواع داده مشابه قابل مقايسه هستند. فهرست5

فهرست6
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اعداد
در ســرى x.2 پايتون عبارت 5/2.0 حاصلى برابر با2.5 داشت. اما 
اگر از عبارتى مانند 5/2 اســتفاده مى كرديد، به واســطه تبديل نتيجه به 
فرمت عدد صحيح (به واســطه عدد صحيح بودن هر دو عملوند عبارت 
5/2) حاصلى برابر 2 دريافت مى كرديد. در سرى x.3 پايتون استفاده از 

هــر دو فرم قبلــى نتيجه اى برابر با 2.5 ايجاد خواهد كرد. و در صورتى 
كه نياز داشته باشيد تقسيم را به صورت صحيح و بدون اجزاى اعشارى 

انجام دهيد، بايد از فرمت 2//5 استفاده كنيد.

 INPUT دستور
در ســرى x.2  پايتون، دســتور input  تنها ورودى هاى عددى را 
مى پذيرفت و در صورت ورود رشــته ها همانند شــكل 3 با پيغام خطا 
روبه رو مى شــديم. براى دريافت رشــته ها از كاربــر مجبور بوديم از 
دســتور raw_input اســتفاده كنيم. اما در ســرى x.3 دستور input با 
تمام ورودى ها همانند رشــته رفتار مى كند و در صورتى كه به دريافت 
اعداد نياز داشــته باشــيد، بايد ورودى هاى دستور input را به صورت 

دستى به عدد تبديل كنيد.

نامساوى و شرطى ها
در سرى x.2 پايتون براى كنترل نامساوى بودن عبارت ها از عملگر 
<> اســتفاده مى شد، اما اين شــيوه در سرى x.3 ديگر مجاز نيست و به 

 2.x جاى آن بايد از عملگر != اســتفاده كرد.  نكته ديگر اين كه در ســرى
در صورت مقايســه دو عملوند از نوع مختلف (مثًال مقايســه يك رشته 
با يك عدد صحيح) همانند شــكل 4 نتيجه اى برابر با false يا نادرســت 
 3.x بازگردانده مى شد. به عبارت ديگر، خطايى رخ نمى داد. اما در سرى
بايد حتمًا، از يكسان بودن (به عبارت كلى تر، قابل مقايسه بودن) عملگرها 
اطمينــان حاصــل كرد. در غيــر اين صورت، همانند شــكل 5 با خطاى

 Type Error مواجه خواهيم شد.

ساير تغييرات
انواع داده بنيادين در پايتون نيز دســتخوش تغيير شده اند. دو نوع 
داده int و long در قالب يك نوع داده، يعنى int ادغام شده اند و متدهاى 
مربوط به ديكشنرى ها نظير ()dict.keys به جاى بازگرداندن يك ليست، 
نــوع جديدى به نام view را بــاز مى گردانند. تابعى نظير ()range هم به 

جاى يك ليست يك شمارنده يا Iterator را باز مى گرداند. 
همچنيــن تغييرات فراوانى نيز در كتابخانه هاى اســتاندارد پايتون 
ايجاد شــده اســت. به عنــوان مثال، مى توان به حــذف توابع مربوط به 
گوفر (gopherlib) و جايگزين شــدن md5 با hashlib اشاره كرد. البته، 
همان طور كه در ابتدا نيز اشــاره شــد، تغييرات ايجاد شده بسيار زياد 

بوده و توضيح  كامل همه آن ها در اين مقاله نمي گنجد.

تبديل برنامه ها به سرى جديد
ســرى  x.3 پايتون با ابزارى براى تبديل كدهاى ســرى هاى قبلى به 
سرى جديد همراه شده است. اگرچه اين ابزار در همه موارد به درستى 
عمل نمى كند، اما در بســيارى از موارد شــما را به هدف بســيار نزديك 
خواهــد كرد. اين ابزار نام معنى دار 2to3 را يدك مى كشــد. در لينوكس 
براى استفاده از اين ابزار از طريق ترمينال دستور زير را وارد مى كنيم:

2to3 [-w] <input_file.py<

توجه داشــته باشيد كه اين دســتور به شرطي عمل خواهد كرد كه 
سري  x.3 پايتون روي لينوكس نصب شده باشد. در اوبونتو براي نصب 

اين سري جديد  از دستور زير استفاده كنيد:

sudo apt-get install python3

ايــن ابــزار در ماشــين هاى ويندوزى بــا نام 2to3.py در پوشــه
 c:\Python3x\Tools\Scripts قرار دارد و براى اســتفاده از آن بايد از 

خط فرمان و در پوشه گفته شده دستور زير را صادر كرد:

python.exe   2to3.py  [-w]  <input_file.py>

اين برنامه در حالت عادى تنها تغييرات الزم را براى تبديل كد، روى 
صفحه نمايش چاپ خواهد كرد و فايل را تغيير نخواهد داد. اســتفاده از 
ســوييچ اختيارى w– باعث مى شــود، تغييرات مورد نياز به فايل اصلى 
اعمال شود. در صورت استفاده از اين سوييچ يك نسخه پشتيبان از فايل 
تهيه شده و تغييرات موردنياز به طور مستقيم به فايل اعمال مي شود. 

آيا بايد به سرىx.3  مهاجرت كنيم؟
تغييرات سينتكس در همه نسخه هاى جديد زبان هاى برنامه نويسى 
به چشــم مى خورد. ميان برهايى نظير=+  ممكن اســت به سادگى كار ما 
را در هنگام كدنويســى ساده تر كنند. اما همين تغييرات ساده سينتكس 
جنبه هاى منفى نيز در خود دارند. درباره زبان پايتون نيز به دليل همين 
تغييرات (گاهي ســاده) در سينتكس، بسيارى از ماجول ها و كدهايى كه 
قبًال اســتفاده مي كرديم، در برنامه هايي كه با ســرى x.3 پايتون نوشته 
مى شوند، قابل استفاده نيستند. به عنوان نمونه مى توان به كتابخانه هاى 
ElementTree اشــاره كرد كه در بخش مربوط به xml از آن اســتفاده 

كرديم. اما با تمام اين مشــكالت نبايد از مهاجرت به ســرى x.3 پايتون 
نا اميد شد.

خوشبختانه پايتون سرى x.2 (حداقل از نسخه 2/6 به بعد) در عين 
ســازگارى با نســخه هاى قبلى، از تمام ســينتكس هاى مورد نياز براى 
نوشــتن كد به سبك سرى x.3 پشــتيبانى مى كند (فهرست 6). پيشنهاد 
مى كنيم كه از همين حاال نوشــتن كد به ســبك ســرى  x.3  را آغاز كرده 
و اگــر مى توانيــد تنها به كتابخانه اســتاندارد پايتون بســنده كنيد و به 
ماجول هــاى ديگــر رجوع نكنيد، حتمــًا به  x.3  پايتــون مهاجرت كنيد. 
بــه كمك ابزار انتقالى كه پيش تــر از آن صحبت كرديم، تقريبًا مى توانيد 
 3.x به ســادگى تمام مجموعه كدهايى را كه تا كنون نوشته ايد، به سرى
ارتقا دهيد. اما حتى اگر نيازمند كتابخانه هايى هســتيد كه هنوز به سرى 
x.3 منتقل نشــده اند، همواره گوشــه چشــمى به اين سرى جديد داشته 

باشــيد. زيرا دير يا زود كدهاى موردنظر شــما نيز به سرى x.3 ترجمه 
خواهند شد. 

مطالعه بيشتر
ــنايى بيشتر با تغييرات و نحوه مهاجرت به اين سرى جديد مى توانيد  براى آش

به منابع زير مراجعه كنيد:
- h p://wiki.python.org/moin/Python2orPython3

- h p://docs.python.org/release/3.1.2/whatsnew/3.0.html

- h p://docs.python.org/library/2to3.html 

- h p://diveintopython3.org


