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اول: زمانى به برنامه نويســى به ديد امرى عجيب، پيچيده و حتى جادويى نگريســته مى شد كه تنها در توان خوره هاى كامپيوتر و نوابغ علوم الكترونيك و كامپيوتر 
ــاده تر شدن زبان هاى برنامه نويســى و كاربرد روزافزون كامپيوتر در زندگى روزمره اين ديدگاه به سرعت در حال منســوخ شدن است. تقريبًا هر كاربر ساده  بود. با س
كامپيوتر ممكن اســت در شرايطى قرار گرفته باشــد كه آرزو كند كاش برنامه اى براى انجام عملى خاص وجود داشت يا چه خوب مى شد سيستم را  براى انجام چنين 

عملى برنامه ريزى كرد. امروزه، اين آرزو بيش از هر زمان ديگرى قابل تحقق است.
دوم: مى گويند يادگيرى هر زبان تازه، بعد جديدى به شــخصيت فرد مى افزايد. اگرچه اين َمثل ممكن است درباره زبان هاى برنامه نويسى درست نباشد، اما آشنا 
شــدن با هر زبان برنامه نويســى جديد و پارادايم هاى حاكم بر آن، به يقين  به تعالى منطق برنامه نويس، افزايش قابليت هاى وى و از همه مهم تر بهبود روش حل مســئله 
توسط وى منجر خواهد شد. در اين ميان، پايتون انتخابى مناسب براى كاربران مبتدى و حرفه اى خواهد بود (كمى بعد با داليل اين انتخاب آشنا خواهيد شد). اين مقاله 
گزيده اي است از مجموعه مقاالتي در شماره هاى مختلف مجله Full Circle Magazine  (مجله رسمى توزيع لينوكس اوبونتو) كه به صورت بسيار ساده و در عين حال 
كاربردى به معرفى اين زبان و قابليت هاى آن خواهد پرداخت. يكي دو قســمت ابتدايي اين مجموعه به معرفي زبان پايتون و آشنايي ابتدايي با آن اختصاص داده شده 

است. مطالب ساير قسمت ها كامًال مستقل از يكديگر بوده و هريك با ارائه مثال هاى كاربردى به بررسى جنبه اى خاص از پايتون خواهد پرداخت. 

اين مار خوش خط و خال
آشنايي و كار با زبان برنامه نويسي  پايتون

قسمت اول

    احمد شريف پور
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انتخاب اول
مجموعه عظيــم زبان هاى برنامه نويســى 
موجود را بر اســاس ويژگى ها و قابليت هايشان 
بــه دســته هاى مختلفــى طبقه بنــدى كرده اند. 
دسته بندى هايى نظير شيء گرا در برابر روال گرا 
يا اپن ســورس در برابر منبع بســته، مســتقل از 
پلتفرم در برابر وابســته به پلتفرم، ترجمه اى در 
برابر تفسيرى و . . . هر يك از اين دسته ها نشانگر 
ويژگى ها و امكاناتى هســتند كه ممكن اســت از 
يك ديدگاه خاص بســيار مفيد و ارزنده محسوب 
شــده و از ديدگاهــى ديگر به عنــوان محدوديت 
شناخته شــوند. هميــن امــر انتخاب يــك زبان 
را براى شــروع يادگيــرى به انتخابى دشــوار 
تبديل مي كند. در اين ميان، زبان هاى مشــهور يا 
زبان هاى پركاربرد لزومًا انتخاب هاى مناســبى 
نخواهند بــود. به عنوان مثال، زبان هايى نظير C يا 
++C بــه برنامه نويس اين امــكان را مى دهند كه 

برنامه هاى خود را با جزئيات بسيار باال نوشته و 
با سرعت فوق العاده اى اجرا كنند. اما اين سرعت 
باال و كنترل شــديد برنامه نويس بر تمام جزئيات 
به قيمت صرف زمان بيشــتر براى كدنويسى و 
رفع اشــكال كد تمام خواهد شد. نكته جالب توجه 
اين كــه در بســيارى از مــوارد ســرعت اجراى 

برنامه ها چندان مهم نيست. 
در حال حاضر نيز با ارزان شدن مداوم قدرت 
پردازش سيستم ها، بســيارى از برنامه نويسان 
معتقدنــد، هدر رفتن درصدى از نيروى پردازش 
پردازنده در اثر اســتفاده از زبان هاى سطح باال 
و در عوض فراهم شدن زمان بيشتر براى تمركز 
برنامه نويس بر فعاليت اصلى اش يعنى كدنويسى، 
معامله اى مقرون به صرفه اســت. زبانى كه براى 
شــروع يادگيرى انتخاب مى شــود در ابتدا بايد 
ســاده باشــد، به برنامه نويس تفكر سيستمى و 
منطقى را بياموزد، اصول كدنويسى درست را به 
كاربر آموزش دهد، قادر به پاســخ گويى به غالب 
نيازهاى كاربر باشد و در  نهايت اين كه بهتر است 
به سيســتم عامل يا ابــزار خــاص و پيچيده اى 

وابسته نباشد.
بر همين اساس، بســيارى پايتون را بهترين 
زبــان بــراى شــروع يادگيرى برنامه نويســى 
مى داننــد. پايتون زبانى ســطح بــاال، دايناميك، 
اسكريپتى، تفسيرى، شيء گرا، آزاد، اپن سورس 
و مستقل از پلتفرم است كه در سال 1991 توسط 
گوئيدو وان روســوم ابداع شد. بايد توجه داشت 
كه معرفى پايتون به عنوان زبان مناسب مبتديان 
به معناى كم بودن قابليت هاى آن نيست. هم اكنون 
پايتون به عنوان يكــى از قدرتمندترين ابزارهاى 
برنامه نويســى سيستمى، برنامه نويسى وب و... 

مورد استفاده قرار مى گيرد. 

چرا پايتون؟
از  بســيارى  اســت  ممكــن  اگرچــه 
برنامه نويســان قديمــي كه بــا زبان هايى نظير 
جاوا و C ســروكار داشــته اند، برنامه نويســى 
بــا پايتــون را چندان جدى نگيرنــد و حتى آن را 
كودكانه بدانند، اما اين امر از قابليت هاى اين زبان
 نخواهد كاســت. در عــوض، تعــداد زيــادى از 
برنامه نويســان (كســانى نظير برنامه نويسان 
گــوگل) پايتــون را بــه دليل ســادگى، خوانايى 
و امكانــات فــراوان به هر زبــان ديگرى ترجيح 
 Pythonistas مى دهند. طرفداران پايتون كه غالبًا
ناميــده مى شــوند، معتقدند، اين زبــان به قدرى 
كامــل و كار بــا آن به قدرى لذت بخش اســت كه 
براى تمام نيازهاى برنامه نويسى مى توان به آن 
مراجعه كــرد. آن ها براى ايــن ادعا داليل فنى هم 
ارائه مى كنند كه برخى از آن ها به شرح زير است:

سادگى 
پايتون زبانى بســيار ساده و مينى ماليستى 
اســت. خواندن يك برنامه خــوب پايتون همانند 
خواندن يك متن انگليســى اســت. ايــن طبيعت 
شبه كد (Pseudo-Code) يكى از بزرگ ترين نقاط 
قوت پايتون اســت و به شما اين امكان را مى دهد 
كه به جاى تمركز روى زبان بر  روش حل مسئله 

تمركز كنيد.
سهولت يادگيرى

ســادگى اين زبان باعث مى شود، يادگيرى 
آن از غالــب زبان هاى موجود ســاده تر باشــد. 
برخــى عقيــده دارنــد ، يــك روز تعطيلي آخر 
هفتــه بــراى يادگيرى دســتور و قواعــد زبان 
پايتــون و بخشــى از كتابخانــه اســتاندارد آن 

كافى است.
(FLOSS) آزاد و اپن سورس بودن

يكى از بارزترين نمونه هاى FLOSS (سرنام 
 (Free/Libre and Open Source So ware

پايتون است. به عبارت ســاده تر، شما مى توانيد 
نســخه هايى از ايــن نرم افــزار را آزادانه توزيع 
كنيد، كدهاى منبع آن را بخوانيد، تغيير دهيد و از 
 FLOSS آن در برنامه هايتان استفاده كنيد. اساس
بر جامعه اى بنا شــده كه افراد آن دانش خود را با 
يكديگر به اشتراك مى گذارند. يكى از داليل برترى 
پايتون نيز همين است كه به صورت مداوم توسط 
جامعه اى كه تنها خواسته اش بهتر شدن اين زبان 

است، بررسى شده و بهبود داده مى شود. 
(High-Level) سطح باال بودن

الزم  پايتــون  در  كدنويســى  هنــگام 
نيســت نگــران جزئيات ســطح پايين باشــيد. 
پســماندها جمــع آورى  حافظــه،  مديريــت 

Garbage Collec) و... همــه توســط خود  on) 
زبان انجام خواهد شد.

(Portable) قابليت حمل
به واســطه طبيعــت اپن ســورس پايتــون، 
ايــن زبان به بســيارى از پلتفرم هــا انتقال داده 
شده اســت. تمام برنامه هاى شما مى توانند بدون 
هيچ تغييرى روى تمامى اين پلتفرم ها اجرا شوند. 
البته به شــرطى كه با هوشــيارى از قابليت هاى 
خاص وابســته به پلتفرم پرهيز كنيد. برنامه هاى 
پايتون شــما به ســادگى روى لينوكس، ويندوز، 
FreeBSD ، مك، ســوالريس، آميگا، پلى استيشن، 

Pocket PC و... قابل اجرا هستند.

(Interpreted) تفسيرى بودن
برنامه اى كه با يكــى از زبان هاى ترجمه اى 
نظير C يا #C نوشــته مى شــود، توسط كامپايلر 
و تنظيــم تعداد زيادى گزينه و Flag به زبان قابل 
فهم ماشــين تبديل مى شود. وقتى برنامه را اجرا 
مى كنيد، Loader/Linker برنامه، آن را به حافظه 

كپى كرده و اجرا مى كند. 
بر خــالف اين زبان هــا پايتون بــه مترجم 
نيــازي نــدارد و برنامه شــما به طور مســتقيم 
از روى كــد اجــرا مى شــود. در واقع در پشــت 
پرده، مفســر پايتــون برنامه شــما را به حالتى 
واســطه اى به نــام ByteCode تبديــل كــرده و

 سپس اجرا مى كند.
 تمام اين ها باعث مى شــود كه اســتفاده از 
پايتون ســاده تر شــود. زيرا الزم نيست نگران 
چرخه كدنويســى، كامپايل، كنتــرل، اصالح كد، 
كامپايل دوبــاره يا نگران گزينه هــاى كامپايلر، 
در دســترس بودن و لينك شــدن كتابخانه هاى 
موردنظر و... باشــيد. اين سيســتم قابليت حمل 
برنامه را نيز افزايش مى دهد. زيرا كافى است شما 
كد را به سيستم ديگرى كپى كنيد و برنامه بدون 

نياز به كامپايل دوباره به سادگى اجرا مى شود.
(Object Oriented) شيء گرايى

پايتــون از هــر دو شــيوه برنامه نويســى 
شــيء گرا و روال گرا به خوبى پشتيبانى مى كند. 
در زبان هاى روال گــرا، برنامه بر مبناى تعدادى 
روال يا تابع ســاخته مى شــود كه در  واقع چيزى 
جزء قطعات كد با قابليت استفاده دوباره نيستند. 
در زبان هــاى شــيء گرا برنامه بر  پايه اشــيايى 
ســاخته مى شود كه اطالعات و عملكرد را يك جا 
نگه دارى مى كنند. پايتون در مقايسه با زبان هايى 
نظير #C  يا جاوا روش بســيار ســاده ترى براى 

برنامه نويسى OOP دارد.
(Extensible) قابليت توسعه

اگر در برنامه شما قطعه  كدى حساس وجود 
دارد كه الزم اســت با سرعت بااليى اجرا شود يا 
مى خواهيد الگوريتــم به  كار رفته در آن را مخفى 
 C# يا C كنيــد، مى توانيد آن قســمت را به زبــان
بنويسيد و آن را از داخل برنامه پايتون اجرا كنيد.
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فهرست 1

(Embeddable) قابليت جاسازى
مى تــوان پايتــون را به صــورت تــوكار 
(Embedded) در برنامه هاى C يا #C يا زبان هاى 

ديگر به كار برد و از اين طريق به استفاده كنندگان 
برنامه  قابليت اسكريپت نويسى را هديه كرد. 

كتابخــانــه استــانــــدارد غنــــــى 
(Extensive Library)

كتابخانه اســتاندارد پايتون بسيار گسترده 
و غنى اســت. ايــن كتابخانه كــه به همراه نصب 
اســتاندارد پايتــون در دســترس خواهــد بود، 
مى توانــد گســتره عظيمــى از امــور را نظيــر
 ،Document Genera on ، Regular Expression 
، D a t a b a s e ، T h r e a d i n g ، U n i t  Te s n g

 Cryptography، HTML ، XML ، FTP،Web Browsing

،GUI وEmail پوشش دهد. 
در كنار كتابخانه اســتاندارد پايتون، تعداد 
زيــادى كتابخانــه خوش ســاخت ديگــر نظير 
wxPython (بــراى ســاخت رابــط گرافيكــى)،

اينترنــت)، توســعه  ورك  (فريــم   Twisted

 PIL يا Python Imaging Library (براى ويرايش 
تصاوير) نيز در دسترس شما است.اما در نهايت 
شايد مهم ترين دليل طرفداران پايتون هيچ يك از 
موارد فوق نباشــد. آنچه آن ها را شيفته اين زبان 
مى كند لذتى است كه از كار با چنين زبان ساده و 

قدرتمندى نصيب برنامه نويس خواهد شد.

چه كسانى از پايتون استفاده مى كنند؟
به دليل ماهيت اپن ســورس و رايگان بودن، 
آمــار دقيقى از اســتفاده كنندگان ايــن زبان در 
دســترس نيست، اما شــايد نام بردن تعدادى از 
 IT بزرگ ترين شركت هاى مرتبط و غير مرتبط با
كه از اين زبان استفاده مى كنند تا حدى نشان دهنده 

عموميت و قدرت اين زبان باشد.
مشهورترين كاربر زبان پايتون غول دنياى 
اينترنــت يعنــى گوگل اســت. پايتــون به عنوان 
زبان مورد عالقه برنامه نويســان گوگل شناخته 
مى شــود. موتور پــردازش ابرى گــوگل با نام

پشــتيبانى  پايتــون  از   Google App Engine  
مى كند. شــما مى توانيــد برنامه هايــى را كه به 
محاســبه هاي ســنگين و پيچيــده نيــاز دارند 
 App Engine بــا پايتــون نوشــته و از طريــق
اجــراى آن را بــه ســرورهاى قدرتمنــد گوگل 
بســپاريد. ناســا نيز از ديگر اســتفاده كنندگان 
پايتــون اســت. به صــورت دقيق تــر شــركت
 United Space Alliance شركت اصلى پيمانكار 
مسئول نگه دارى شاتل ها در ناسا از پايتون براى 
برنامه نويســى هاى علمى، طراحى رابط كاربر و 
توســعه ســريع نرم افزار بهره مى برد. همچنين 
شركت اتودسك كه از بزرگ ترين توليد كنندگان 

نرم افزارهاى طراحي به كمك كامپيوتر( CAD ) و 
مصور سازي است، از پايتون براى ايجاد قابليت 
اسكريپت نويسى در محيط مايا استفاده مى كند. 
امــا تصور نكنيد كه اســتفاده از پايتون تنها به 
محاســبه هاي علمــى و كاربردهاى مهندســى 
محدود است؛ جرج لوكاس شركت ILM (سرنام 
Industrial Light and Magic) را در سال 1975 

بــراى ايجاد جلوه هاى ويــژه فيلم اصلى جنگ 
ســتارگان تأســيس كرد. اين شركت هم اكنون 
براى ايجاد جلوه هاى ويژه، گرافيك كامپيوترى 
و مديريت سيستم ها از پايتون استفاده مى كند. 
و در نهايت مى توان از شــركت فيليپس نام برد. 
اين توليد كننده سرشناس وسايل الكترونيكى و 
مصرفى براى توسعه ســريع نرم افزار، كنترل 
خط توليد و سيستم كنترل كيفيت خود از پايتون 
بهره مى برد. براي مشــاهده فهرست كاملى از 
كاربران مشهور پايتون بر اساس زمينه فعاليت 
به همــراه خالصــه اى كوتاه از نحوه اســتفاده 
و داليــل به كارگيــرى اين زبــان مي توانيد به 
 http://python.org/about/successآدرس

مراجعه كنيد.

كدام پايتون ؟ كدام ابزار؟
زبان پايتون در حال حاضر در دو ويرايش  
 2.x متفاوت منتشر مى شود. ويرايش اول سرى
پايتون است كه اكنون توزيع استاندارد پايتون 
به شــمار مي آيد وبه نســخه 2/7 رسيده است. 
توســعه در اين دسته بر مبناى حفظ سازگارى 
با نســخه  هاى قبلــى انجام مى شــود. ويرايش 
دوم ســرى x.3 پايتون اســت كه از ابتدا بدون 
ســازگارى با نســخه هاى x.2 و با هدف ايجاد 
قابليت هاى بيشتر و به روز تر در زبان توليد شده 

و اكنون به نسخه 3/1 رسيده است.
 ايــن نســخه هنــوز هماننــد ســرى دوم 
ايــن  در  به همين دليــل  و  نيافتــه  عموميــت 
مجموعــه مقاله هــا از ســرى x.2 اســتفاده 

خواهد شد.
 به يقين تمام كدهاى نوشــته شــده در اين 
مجموعه با هر نســخه اي  باالتر از 2/2 سازگار 
بــوده و قابل اجرا هســتند.اين ســرى مقاله ها 
بر مبنــاى سيســتم عامل لينوكــس (به صورت 
خاص اوبونتو) نوشته شــده اند. اما تمام كدها 
روى تمام سيســتم ها قابل اجرا هستند. اگر در 
كدهــا از توابع و ويژگى هاى خاص وابســته به 
سيستم عامل استفاده شده باشد، در كنار كد به 
آن اشاره خواهد شد. درصورتى كه شما از يكى 
از توزيع هاى مشهور لينوكس استفاده مى كنيد، 
به  احتمال زياد پايتون از پيش روى سيستم شما 
نصب شده است. براى سيستم عامل هاى ويندوز 

و مــك مى توانيد با مراجعه به ســايت رســمى
 پايتون(www.python.org) نســخه مناســب 
سيستم  عامل خود را دانلود كرده و نصب كنيد.

كار بــا زبــان برنامه نويســى پايتــون به 
هيــچ ابزار يــا امكانات خاصى احتيــاج ندارد. 
تنها با داشــتن يك ويرايشــگر متن ساده نظير 
Gedit در لينوكــس يــا Notepad در وينــدوز 

مى توانيــد شــروع بــه كدنويســى كنيــد. اما 
در صورتى كه ويرايشــگر شما از رنگ بندى كد

تورفتگــى  سيســتم  و   (Syntax Highlight)  
كنــد،  پشــتيبانى   (Auto Indent) خــودكار 
ســرعت كدنويســى و تصحيح شــما بســيار 
باالتــر خواهد رفت. غالب ويرايشــگرهاى متن 
 Gedit (GNOME) و Kate (KDE) لينوكس نظير
از هر دوى اين قابليت ها پشــتيبانى مى كنند. در 
ويندوز مى توانيد از ++Notepad كه نرم افزارى 
آزاد و رايگان است اســتفاده كنيد. همچنين در 
وينــدوز و مك نصب اســتاندارد پايتون محيط 
برنامه نويســى پيش فرض پايتــون يا IDLE را 
نيز به همراه خواهد داشــت كه بســيار فراتر از 
يك ويرايشــگر متن ساده در نوشتن و تصحيح 
كد به شما كمك خواهد كرد. در تمام توزيع هاى 
لينوكــس، ايــن برنامــه از مخــازن سيســتم 
به سادگى قابل نصب است. با مراجعه به آدرس
 h p://wiki.python.org/moin/PythonEditors 
مى توانيد فهرســت ويرايشــگرها و محيط هاى 

توسعه موجود را براى پايتون مشاهده كنيد.

مثال مقدماتى 5 دقيقه اى
نمونه كد پايتون

فــرض كنيــد مى خواهيم حاصــل عبارت 
معــادل  x مقاديــر  بــراى  را    

 0.9 , . . . , 0.3 , 0.2 , 0.1 بيابيم. كافى  اســت در 
يك فايل متنى مثًال با نام fme.py كد موجود در 
فهرســت 1 را نوشــته و در خط فرمان با تايپ 

دستور زير آن را اجرا كنيد. 
 $ python fme.py 

خروجــى برنامه مانند فهرســت 2 خواهد 
بــود (مى توانيــد ايــن عمليــات را در IDLE نيز 
انجام دهيد. كافى  اســت پس از باز كردن برنامه 
از منــوى File گزينه New Window را انتخاب 
كرده، كد موردنظر را تايپ كرده و پس از ذخيره 

كردن با F5 اجرا كنيد).

for i in rage (10) :

 x=0.1*i

 print x

 print x/ (1-x*x)
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فهرست5

فهرست4

فهرست3

فهرست6

فهرست2

>>>

0.0

0.0

0.1

0.10101010101

0.2

0.208333333333

0.3

0.32967032967

0.4

0.47619047619

0.5

0.666666666667

0.6

0.9375

0.7

1.37254901961

0.8

2.22222222222

0.9

4.73684210526

>>>

ليست ها در پايتون
مى كنــد؟  كار  چگونــه  برنامــه  ايــن 
در ابتــدا تابــع ()range پايتــون نمونــه اى 
زبــان ايــن  در  را  ليســت ها  اســتفاده  از 

 نشان مى دهد.
 در زبان پايتون ليســت چيزى شبيه آرايه 
اســت. ليســت ها يكى از انواع بنيــادى پايتون 
هســتند. تابــع ()range درواقع يك ليســت را 
برمى گردانــد كــه در اينجــا عبارت اســت از 
. بــه عالمت هــاى []   [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

توجه كنيد.
 ايــن روش رســمى پايتون براى نشــان 
دادن يك ليســت است. ليست در واقع رديفى از 
اشــياي مختلف (هر تعداد شيء با هر ترتيب و 
هر نوعى) است كه داخل [] قرار دارند و با كاما 
از يكديگر جدا شــده اند. پس دستور اول كد ما 

در واقع معادل عبارت زير است:
for i in [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]:

همان طــور كه حدس مى زنيد اين كد باعث 
ده بار گردش حلقه مى شــود كه در بار نخست

 i   برابر صفر و در بار دهم برابر9 است. پايتون 
.(un l هم دارد (البته بدون while يك ساختار
 break دســتور   C++/C ماننــد  همچنيــن   
بــراى خــروج كامــل از حلقــه در دســترس

 است (فهرست3).

>>>  x=5

>>>  while  1:

 x  +=  1

 if  x  ==  8:

  print  x

  break

8

>>>

تعريف بلوك در پايتون
 for حال به عالمت دونقطه انتهاى دســتور
توجــه كنيد كه شــروع يك بلوك  كــد را اعالم 
مى كنــد. برخــالف زبان هايى نظيــر C++/C يا 
حتى Perl ، كه از {} براى تعريف بلوك اســتفاده 
مى كنند، پايتــون از تركيب دونقطه و تورفتگى 
بــراى تعريــف بلوك ها اســتفاده مى كند. ما با 
دونقطــه به پايتــون مى گوييم كــه قصد داريم 
يــك بلوك كد را آغاز كنيم و با تورفتگى ابتداى 
خطوط دســتورات آن بلوك را تعريف مى كنيم. 
بــراى تورفتگى مى توانيم از 3 يا 4 يا 10 فضاى 
خالى اســتفاده كنيم. ميزان اين فضاى خالى تا 
زمانى كه در تمام كد رعايت شود، اهميتى ندارد. 
بنابرايــن، در صــورت وارد كــردن كــد 
(فهرســت4) با خطاى دستورى پايتون مواجه 
مى شــويم، زيرا تنها در صورتى مى توانيم در 
يك بلوك از تورفتگى استفاده كنيم كه بخواهيم 

بلوك ديگرى در دل آن ايجاد كنيم (فهرست 5).

>>> for i in range (10) :

 print 0.1*i

  print g(0.1*i)

File “<pyshell#18>”, line 3

print g(0.1*i)

Indenta onError: unexpected indent

>>>

>>> for i in range (10) :

  if i%2 == 1 :

   print 0.1*i

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

>>>

در اين حالت فقط زمانى كه متغير i  يك عدد 
فرد است ما دستور چاپ را اجرا مي كنيم. عملكرد 
% يــا mod همانند C++/C باقى مانده تقســيم را 
باز    مى گردانــد. دوباره به عالمــت دونقطه در 
انتهاى دستور if و فاصله گذارى ابتداى دستور 
print دقت  كنيد. همين طور دقت داشــته باشيد 

كــه ماننــد C++/C/perl احتياجــى به عالمت 
نقطه كاما در انتهاى دســتورات نيست. هر خط 
جديــد به معناى دســتورى جديــد خواهد بود. 
در صورتى كــه خطى طوالنــى داريد مى توانيد 
براى شكســتن آن از عالمت ”\“ اســتفاده كنيد 

(فهرست 6).

>>>  y=7

>>>  z=12.5

>>>  x = y + \

 z

>>>

>>>  x

19.5

پوسته تعاملى (خط فرمان پايتون)
يكــى از قابليت هاى جذاب پايتون خط فرمان 
تعاملى آن اســت. شما به صورت معمول زياد از 
اين قابليت اســتفاده نمى كنيد، اما براى بررســى 
برخــى امكانات و آزمايش ســريع دســتورات 
بسيار مفيد خواهد بود. هرگاه به عملكرد درست 
قسمتى شــك داريد بايد از سيســتم آزمايش و 
خطا اســتفاده كنيد و بهترين و سريع ترين روش 
آزمودن اســتفاده از خط فرمــان تعاملى پايتون 
است. به جاى نوشتن كد در فايل متنى و اجراى آن 
ما كد را در پوسته پايتون نوشته و اجرا مى كنيم. 
 IDLE به تنهايى يا اجراى Python با تايپ دســتور
به پوســته پايتون دسترســى خواهيم داشــت 

(شكل 1).
در اينجــا بــا اجــراى پايتون اعــالن حالت 
تعاملــى يعنــى <<< به نمايش در مى آيد. ســپس 
شــروع به تايپ خط به خط كد مى كنيم. هر زمان 
كه داخل يك بلوك كد باشــيم اعــالن ويژه ” ...“ 
به نمايــش در مى آيد. وقتى در انتهاى كد يك خط 
خالى را وارد كنيم، پايتون متوجه اتمام كد شــده 
و آن را اجــرا مى كنــد. درباره پوســته تعاملى 
توجه داشــته باشــيد كه بين پلتفرم هاى مختلف 
تفاوت هاى كمى وجود دارد. به عنوان مثال، ممكن 
اســت فاصله گذارى به صورت خــودكار انجام 
نشــود يا در ويندوز شــما با تايــپ CTRL + Z از 
پوســته خارج مى شــويد، اما در لينوكس بايد از
 CTRL + D اســتفاده كنيد. همچنين توجه كنيد كه 
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فهرست 8

فهرست 7

در IDLE اعــالن ”. . . “ بــه نمايش در نمى آيد. در 
حالت تعاملى ارجاع به يك شــىء يا ســاخت يك 
شــىء يا نوشتن يك عبارت بدون نسبت دادن آن 
به يك متغير باعث چاپ شــدن مقدار آن مى شود 

(فهرست7).

>>> for i in range (4) :

 3*i

0

3

6

9

>>>  open (“x.txt”)

<open file ‘x.txt’ , mode ‘r’ at 0x01944390>

>>>

در مثــال دوم ما فايلx.txt را باز كرده ايم كه 
نتيجــه حاصل يك شــىء فايل اســت و چون آن 
را به متغيرى (معموًال f) نســبت نداده ايم، شــىء 
فايل چاپ شــده اســت (فايل x.txt بايد در مسير 

جست وجوى پايتون موجود باشد).
پايتون به عنوان يك ماشين حساب

يكــى از قابليت هــاى ديگر پوســته تعاملى 
امكان استفاده از آن به عنوان يك ماشين حساب 
سريع اســت. به عنوان  مثال، براى محاسبه مقدار 

88.88 به عــالوه پنج درصد كافى  اســت، عبارت 

اول را تايپ كنيم (فهرست8 ) يا براى تبديل اعداد 
بيــن مبناى 10 و 16 از دســتورات قســمت دوم

 استفاده كنيم. 
>>>  1.05*88.88

93.323999999999998

>>>

>>>

>>>  0x12

18

>>>  hex (18)

‘ 0x12 ‘

>>>

اگر به محاســبه هاي رياضــى خاصى احتياج 
داشــته باشــيم بايد ابتــدا كتابخانــه math  را از 
 import مجموعه كتابخانه هاى اســتاندارد پايتون
كنيم. دقيقًا همانند سيستمى كه در سي يا سي شارپ 
با دستور include# پياده مى شود، سپس مى توانيم 
با سيســتم نشــانه گذارى نقطه اى از توابع تعريف 
شــده در كتابخانه math استفاده كنيم. در شكل2  
استفاده از توابع ()sin و ()sqrt نشان داده شده است. 
 math با تايپ IDLE همچنين توجه كنيد كه در محيط
و عالمت نقطه و مكثى كوتاه فهرست توابع موجود 

كتابخانه ظاهر مى شود.

شــما اكنون تا حدودى با زبان پايتون آشنا 
شــده ايد و كم و بيــش توانايى هــا و قابليت هاى 
آن را مى شناســيد. اگــر در قســمت هاى بعدى 
اين مجموعه با ما همراه باشــيد، در هر قســمت 
بــا جنبه اى تــازه و كاربردى از اين زبان آشــنا 

خواهيد شد. 
و  درعين ســادگى  بعــدى  قســمت هاى 
كاربــردى بودن مســتقل از يكديگــر بوده و 
بــراى مطالعه و اســتفاده از آن هــا به مهارت 
خاصــى نياز نداريــد و حتى الزم نيســت به 
پايتون چندان مسلط باشيد، زيرا در هر قسمت 
مطالــب پايه اى مرتبط آورده خواهند شــد. اما 
در صورتى كــه زيبايى پايتون توجه شــما را 
جلــب كرده و مشــتاق يادگيرى بهتر اين زبان 
هســتيد، به ترتيــب دو منبــع زير را به شــما 

پيشنهاد مى كنيم:
1- A Byte of Python (Swaroop C H)     

h p://www.swaroopch.com 

2- Dive into Python (Mark Pilgrim)  

   h p://www.diveintopython.org

متأســفانه زبان هر دو منبع انگليسى است و 
هنوز مرجعى مناســب و رايگان به زبان فارسى 
وجود نــدارد. در پايــان به خاطر داشته باشــيد 
كــه دنياى نرم افزار دنيايى اســت كه در آن تنها 
محدوديت، خالقيت و دانش شما از برنامه نويسى 

است.
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