
٩٧ زمستان ‐ كامپیوتر نویس برنامه
جوهری حسین توسط: تدریس

طوس نصیرالدین خواجه اه دانش

سوم هفته خالصه
مفاهیم:

پایتون در اصل داده های انواع پایتون، با مقدمات آشنایی فلوچارت،

نمایش طرز با همچنین م دهیم. ارائه وریتم ال ر دی مسئله نمونه چند برای یادآوری) (برای هفته این در
بطور و م رویم پایتون زبان سراغ به سپس م شویم. آشنا flowchart فلوچارت از استفاده با وریتمها ال
نوع چند معرف به انتها در م شویم. آشنا پایتون برنامه نویس محیط و پایتون برنامه های اجرای شیوه با مقدمات

م پردازیم. پایتون در اصل داده

فلوچارت ١
طرز سریعتر و بهتر نمایش برای م شود، استفاده نمودار و ل ش از اوقات بعض ریاض اثباتهای در که همانطور
استفاده فلوچارت نمایش زبان از منظور این برای کرد. استفاده نمودار و ل ش از م توان وریتم، ال ی کار
و هندس ال اش از استفاده با را ایده هایش حلش راه تا م کند کم وریتم ال طراح به فلوچارت م شود.
منطق و ایده م تواند سریعتر برنامه نویس وریتم، ال ی فلوچارت داشتن با ذارد. ب نمایش به جهتدار خطوط

کند. تبدیل کامپیوتری برنامه  ی به را مسئله حل راه

فلوچارت طراح برای قرارداد چند ١ . ١
م شود. استفاده بیض ی از وریتم ال پایان و شروع نمایش برای •

م شود. استفاده االضالع متوازی از خروج در چاپ و ورودی از مقدار گرفتن برای •



م شود. استفاده مستطیل از برنامه بدنه و محاسبات انجام نمایش برای •

م شود استفاده لوزی از شرط ر عمل و تصمیم دادن نشان برای •

مثال چند ١ . ٢
م کند. تبدیل سلسیوس به را فارنهایت درجه که م دهد نمایش را وریتم ال زیر فلوچارت



م کند چاپ باشد زوج که صورت در و خوانده را عددی که م دهد نمایش را وریتم ال زیر فلوچارت
ODD م کند چاپ باشد فرد که صورت در و EVEN

م کند. چاپ را ١٠٠ تا ١ بین اعداد مجموع که م دهد نمایش را وریتم ال زیر فلوچارت



پایتون زبان ٢
سال در Guido Van Rossom روسوم وان خیدو توسط که است برنامه نویس زبان ی python پایتون

م کنیم. ذکر را زبان این ویژگ چند زیر در است. شده طراح ١٩٩١

برنامه نویس زبانهای به نسبت مخصوصا است. آن از استفاده سادگ و خوانایی پایتون اصل ویژگ . ١
محیطهای از خیل در امروزه دلیل، همین به است. سریعتر و آسانتر پایتون یادگیری جاوا، یا C++ مثل

م شود. استفاده افزار نرم سریع تولید و برنامه نویس آموزش برای پایتون از تجاری و اه دانش

قابل و کوتاهتر ر دی زبانهای کد به نسبت پایتون کد غالبا پایتون، در باال سطح دستورات وجود دلیل به . ٢
است. فهمتر

داشته نوع باید متغیرها برنامه نویس زبانهای اکثر در ندارند. نوع تعیین به نیازی پایتون زبان در متغیرها . ٣
اعشاری). عدد یا هستند صحیح عدد نوع از مثال (برای شود. ذکر صریحا برنامه در باید آنها نوع و باشند
برنامه طول در است ن مم که م کند تعیین را متغیر نوع م شود داده متغیر به که مقداری پایتون در

کند. تغییر آن محتوای با ام هم م تواند پایتون زبان در متغیر داده نوع پس کند. تغییر

مفسر نام به نرم افزاری که است معن بدین این است. interpreted شده تفسیر زبان ی پایتون . ۴
را خروج اش مسقیما و کرده اجرا را آن و کرده دریافت را پایتون کد که دارد وجود interpreter
نوشته جاوا یا و Fortran فورترن ، C++ مثل زبانهایی با که برنامه هایی پایتون، خالف بر م کند. تولید
یا ) ماشین کد به تبدیل م شود گفته compiler کامپایلر آن که به نرم افزار ی توسط ابتدا م شوند
پایتون مفسر ه حالی در م شود. اجرا کامپیوتر توسط شده تولید کد سپس و شده ر) دی میان کد ی

م کند. تولید را آن خروج و کرده اجرا را پایتون کد مستقیما

برنامه های اجرای با مقایسه در پایتون برنامه های اجرای زیاد، انعطاف و زبان بودن باال سطح دلیل به
داریم، نیاز سریع بسیار اجرای به که موقعیتهایی در دلیل همین به است. کندتر C++ مثل ر دی زبانهای
آن، زیاد انعطاف و راحت دلیل به وجود این با شود. استفاده ر دی زبان از برنامه نویس برای است بهتر

م شود. استفاده افزار نرم تولید برای پایتون از موقعیتها از خیل در



پایتون برنامه اجرای ٢ . ١
در پایتون مفسر برنامه  م شود. اجرا پایتون مفسر نام به نرم افزاری توسط پایتون کد شد، گفته که همانطور
برنامه این ویندوز، عامل سیستم در البته است. موجود ( م لینوکس، ویندوز، (مثل متنوع نرم افزاری وهای س
وبسایت کند. نصب و کرده تهیه ر دی جایی از را آن باید کاربر دلیل همین به ندارد. وجود فرض پیش بطور
پایتون نسخه جدیدترین م توان سایت این به مراجعه با م کند. ارائه  را پایتون نسخه های آخرین python.org

م کنیم. استفاده باال به 3.7 پایتون نسخه از ما درس این در کرد. دانلود را
برنامه اصل پوشه در که python.exe فایل طریق از پایتون مفسر برنامه  ویندوز، در پایتون نصب از بعد

است. مشاهده قابل پایتون دستورات اجرای محیط فایل، این اجرای با اجراست. قابل دارد، قرار شده نصب

ویندوز عامل سیستم در پایتون مفسر محیط :١ ل ش

کرد. استفاده پایتون مفسر از م توان شیوه دو به کل طور به

م کند. کار پایتون مفسر با تعامل بصورت کاربر حالت این در Interactive Mode تعامل حالت •
این در برم گرداند. را نتیجه و کرده اجرا را آن مفسر و م دهد برنامه به را عبارت) (یا دستور ی کاربر

تعامل حالت از دلیل همین به فرستاد. مفسر به اجرا برای را دستور یا عبارت ی م توان فقط حالت
کار از نمونه ی زیر در م شود. استفاده ساده عبارات و دستورات تست یا و زبان آموزش برای بیشتر

است. شده داده نشان تعامل صورت به پایتون مفسر با



حالت این در است. معمول و سنت نویس برنامه شیوه ی این Script Mode توب م برنامه حالت •
م شود. داده پایتون مفسر به شده ذخیره .py پسوند با فایل در و شده نوشته پایتون زبان با که برنامه ای

م دهد. نشان را برنامه خروج و کرده اجرا را مربوطه کد پایتون مفسر

C:\Python37\python example.py

پایتون در اصل داده انواع ٣

دارد: وجود پایتون در اصل داده نوع چهار

integer صحیح عدد •

floating point اعشاری عدد •

true false منطق مقدار •

string رشته •

پرداخته آنها به اینجا در که ( موهوم عدد (مثل دارند وجود پایتون در نیز ری دی اصل داده های نوع توجه:
نم شود.

صحیح عدد ٣ . ١

ذخیره ٢ مبنای در اعداد کامپیوترها، در ول داریم سروکار ١٠ مبنای در معمول بطور صحیح اعداد با ما
حافظه از واحد ی اندازه ی و هستند ٢ از توان اینکه بدلیل ( ١۶ مبنای (باالخص هم ١۶ و ٨ مبنای م شوند.
م شوند شروع 0B پیشوند با پایتون در ( binary باینری (اعداد ٢ مبنای در اعداد دارند. فراوان استفاده هستند

کرد.) استفاده نیز b کوچ حرف از (م توان

>>> 0B1101
13
>>> 0b11110
30

م شوند. شروع 0x پیشوند با ١۶ مبنای در اعداد

>>> 0x3A
52
>>> 0X11
17



b دلخواه مبنای به تبدیل

7 مبنای در 2136 عدد مثال برای شدیم. آشنا ١٠ مبنای به b دلخواه مبنای از مبنا تبدیل شیوه با اول، هفته در
م شود. 10 مبنای به تبدیل زیر بصورت

(2136)7 = 2× 73 + 1× 72 + 3× 71 + 6× 70 = 762

م خواهیم کنید فرض کرد. استفاده ان پل تقسیم از م توان b دلخواه مبنای به 10 مبنای از تبدیل برای
فرض حال بود. خواهد n خود b مبنای در n عدد نمایش باشد، کمتر b از n اگر ببریم. b مبنای به را n عدد

باشد. b بر n تقسیم باقیمانده r کنید

n = mb+ r

یعن بود. خواهد b مبنای در n نمایش راست سمت از آخر رقم r حالت این در

n = (...r)b

به را تقسیم باقیمانده بار هر پس کنیم. تکرار m با را کار همین است کاف بعدی رقم کردن پیدا برای
را تقسیم عمل و م کنیم قبل عدد زین جای را آمده بدست قسمت خارج و م کنیم اضافه چپ سمت انتهای

م کنیم. تکرار

ببریم. 7 مبنای به را 478 عدد م خواهیم است. شده داده نشان زیر ل ش در مثال ی

478 = (1252)7

١٦ و ٨ مبنای به باینری تبدیل

در را معادلش و کنیم جدا رقم سه بار هر راست سمت از است کاف ٨ مبنای به باینری عدد ی تبدیل برای
صفر کاف تعداد به م توانیم نباشد، سه از مضربی ارقامش تعداد باینری عدد که صورت در بنویسیم. ٨ مبنای

مثال برای کنیم. اضافه چپ سمت انتهای به

(01110111001)2 = ( 001︸︷︷︸ 110︸︷︷︸ 111︸︷︷︸ 001︸︷︷︸)2 = (1671)8

رقم ٤ بار هر اینجا، که تفاوت این با م کنیم عمل ٨ مبنای به تبدیل مانند ١٦ مبنای به باینری تبدیل برای
م کنیم. جدا

(01110111001)2 = (0011︸︷︷︸ 1011︸︷︷︸ 1001︸︷︷︸)2 = (3B9)16

زبانهای اکثر ندارد. وجود محدودیت کرد ذخیره م توان که صحیح عدد بزرگترین برای پایتون در نکته :
نم تواند C++ زبان در int نوع از صحیح عدد مثال برای قائلند. محدودیتهایی اعداد بزرگ برای برنامه نویس



است. شده گرفته نظر در صحیح عدد برای بایت چهار تنها معمول بطور چون باشد ٢١۴٧۴٨٣۶۴٧ از بزرگتر
ندارد. وجود محدودیت چنین پایتون در

اعشاری عدد ٣ . ٢
عدد مثال برای شوند. داده نمایش مختلف مبناهای در م توانند هم دارند) ممیز که (اعدادی اعشاری اعداد

است. اعشاری باینری عدد ی زیر،

(11101.011)2 = (29.375)10

اعداد که تفاوت این با م کنیم عمل صحیح اعداد مانند 10 مبنای به b مبنای در اعشاری عدد تبدیل برای
م کنیم. شروع −1 توان از م کنیم. ضرب b منف توانهای در را ممیز راست سمت

(0.101)2 = 1× 2−1 + 0× 2−2 + 1× 2−3 = 0.625

(0.4F )16 = 4× 16−1 + 15× 16−2 = 0.30859375

٢ مبنای به ١٠ مبنای در اعشاری عدد تبدیل

قسمت تبدیل برای است.) قبل مانند صحیح قسمت (تبدیل است ی از کمتر شده داده عدد م کنیم فرض
صحیح قسمت اگر م کنیم. ثبت را صحیح قسمت و م کنیم ضرب 2 در متوال بطور را نظر مورد عدد اعشاری،

م دهند. نشان را کار روش زیر مثالهای م دهیم. ادامه اعشاری قسمت با را بعدی مرحله بود، 1



دور ی در و م شود تولید دوباره 0.8 عدد چون نم شود متوقف اه هیچ ضرب پروسه ی زیر مثال در
دارد. رقم بینهایت 2 مبنای در معادلش 0.7 عدد که است این مسئله این دلیل م افتد.

0.7 = (0.101100110011...)2

از بعض چون کرد ذخیره کامپیوتر در دقیق بصورت نم توان را (١٠ مبنای (در اعشاری عدد هر نتیجه:
بصورت غالبا اعشاری اعداد پس دارند. نیاز رقم بینهایت به شوند داده نمایش ٢ مبنای در وقت اعشاری اعداد

م شوند. ذخیره کامپیوتر در تقریبی
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