
٩٧ زمستان ‐ كامپیوتر نویس برنامه
جوهری حسین توسط: تدریس

طوس نصیرالدین خواجه اه دانش

هفتم هفته خالصه
for حلقه لیست، ادامه مفاهیم:

لیستها م توان for حلقه با ونه چ که م دهیم نشان و م دهیم انجام لیست با را بیشتری تمرینات هفته این در
کرد. پیمایش را

لیست از استفاده با میانگین از باالتر نمرات چاپ ١

while حلقه ی با ونه چ که دیدیم کردیم. مطرح را نمرات سری ی میانگین محاسبه مسئله گذشته هفته در
به کنیم چاپ هم را میانگین از باالتر نمرات میخواستیم وقت این وجود با کنیم. محاسبه را میانگین توانستیم
را کار این م کردیم. ذخیره را آنها جایی بایست و بود رفته دست از شده وارد نمرات چون برخوردیم ل مش
م شود، محاسبه میانگین و م شود وارد نمرات اینکه حین در زیر کد م دهیم. انجام لیست ی از استفاده با
با را نمرات ر دی حلقه ی از استفاده با نمرات، ذخیره و ورود از پس م کند. ذخیره لیست ی در را نمرات

م کنیم. چاپ را میانگین از باالتر نمرات و کرده مقایسه آمده بدست میانگین

م شود. نگه داری g متغیر در بعدی نمره م شوند. ذخیره grades لیست در نمرات

n = 20
i = 1
sum = 0
grades = []
while (i <= n):

g = float(input("please enter the next grade: "))
grades.append(g)
sum = sum + g
i = i + 1

avg = sum / n
print("average =",avg)

i = 0
while (i < n):

if (grades [i] > avg):
print (grades[i])

i = i + 1



در و اسم) ی با همراه نمره (هر شود وارد هم دانشجویان اسم نمرات بر عالوه بخواهیم کنید فرض حال
دو از استفاده با را کار این زیر کد قطعه کنیم. چاپ را شده میانگین از باالتر نمره شان که کسان اسم نهایت

. اسام برای لیست و نمرات برای لیست م دهیم. انجام لیست

n = 20
i = 1
sum = 0
grades = []
while (i <= n):

s = input("please enter the next name: ")
g = float(input("please enter the next grade: "))
names.append(s)
grades.append(g)
sum = sum + g
i = i + 1

avg = sum / n
print("average =",avg)

i = 0
while (i < n):

if (grades [i] > avg):
print (names[i])

i = i + 1

for حلقه ٢
for حلقه م شود. استفاده آن از تکرار انجام برای که دارد وجود نیز ری دی ساختار while حلقه بر عالوه
برای واقع در دارد. وجود برنامه نویس زبانهای غالب در که است برنامه نویس در پرکاربرد بسیار ساختار ی

کنید. توجه زیر مثال به م شود. استفاده for ساختار از بیشتر لیستها پیمایش

for x in a:
print(x)

a[0] اول م شود. لیست عناصر از ی بار هر ترتیب به م کند حرکت a لیست روی x متغیر اینجا  در
آخر. به تا ترتیب همین به و a[1] سپس

شبیه ساختاری range ساختار کرد. استفاده باشد شمارش قابل که ساختاری هر از م توان لیست جای به
مختلف پارامترهای برای range ساختار زیر در م شود. استفاده آن از شمارش برای اغلب که است لیست

است. شده تعریف



range(n) = { 0, 1, 2, ..., n-1}

range (m,n) = {m,m+1, m+2, ..., n-1}

range(m,n,t) = {m, m+t, m+2t,..., } goes up to n-1

کند. چاپ هم زیر 100 تا 1 اعداد که بنویسید برنامه ای مثال:

for i in range(1,101):
print(i)

کند. چاپ هم زیر را 100 تا 1 بین فرد اعداد که بنویسید برنامه ای مثال:

for i in range(1,100,2):
print(i)

لیستها و for حلقه ٢ . ١
هم با را مثال چند زیر در دارد. فراوان کاربرد لیستها پیمایش و خواندن در for حلقه شد گفته که  همانطور

م بینیم.
کند. چاپ را هستند 10 از بیشتر که a عددی لیست عناصر که بنویسید برنامه ای مثال:

for i in range(len(a)):
if (a[i] > 10):

print(a[i])

کند. اضافه b لیست به را هستند مثبت که a عددی لیست عناصر که بنویسید برنامه ای مثال:

for i in range(len(a)):
if (a[i] > 0):

b.append(a[i])

منف عناصر بخواهیم کنید فرض نیست. مناسب است تغییر حال طولش که لیست پیمایش برای for حلقه
بدست را مناسب نتیجه اما م رسد بنظر درست اول نگاه در اگرچه زیر کد کنیم. حذف a عددی لیست از را
بطور شده انجام تغییرات از فارغ for حلقه و است شدن کم حال در لیست طول که است این دلیلش نم دهد.

م کند. اضافه ی بار هر را i مقدار اتوماتی

for i in range(len(a)):
if (a[i] < 0):

del a[i]

شود. استفاده ری دی ابزار از یا شود استفاده while حلقه از است بهتر مواقع اینگونه در



i = 0
while(i <= len(a)):

if(a[i] < 0):
del a[i]

else:
i = i+1

تودرتو حلقه های لیست، ی سازی مرتب ٢ . ٢
م دهیم نشان حلقه از استفاده با قسمت این در داده هاست. پردازش در اساس و ابتدایی عمل ی سازی مرتب

م کنیم. حل را ساده تر مسئله ی ابتدا داد. انجام را سازی مرتب عمل م توان ونه چ که
کند. چاپ را آن و کند پیدا را a لیست عنصر ترین کوچ اندیس که بنویسید کدی قطعه مثال:

index = 0
for i in range(len(a)):

if(a[i] < a[index]):
index = i

print("index of the minimum item in the list =",index)

م کنیم مقایسه را هم کنار عنصر دو بار هر مثال برای کرد. مرتب مختلف روشهای با م توان را لیست ی
نامرتب هم کنار عنصر دو هیچ تا م کنیم تکرار آنقدر را کار این م کنیم. جابجا را آنها نبودند مرتب اگر و

است. شده مرتب لیست کل اینکه یعن بیافتد اتفاق این اگر نباشند.
سازی مرتب عنوان با سازی مرتب شیوه این م کنیم. استفاده ر دی ایده ی از سازی مرتب برای اینجا در
لیست اول در را آن و م کنیم پیدا را لیست عنصر ترین کوچ بار هر ایده، این در است. شده شناخته انتخابی
a[1, n− 1] بازه یعن لیست بقیه با را این کنیم). مرتب صعودی بصورت را لیست (م خواهیم م دهیم قرار
حاال م دهیم. قرار لیست اول در را آن و م کنیم پیدا بازه آن در را عنصر ترین کوچ دوباره م دهیم. ادامه

کردیم. حل را لیست عنصر ترین کوچ کردن پیدا مسئله اول چرا شدید متوجه
م کند. مرتب انتخابی سازی مرتب روش با را a لیست زیر کد



for j in range(len(a)):
# finding the minimum index in the range [j, len(a)]
index = j
for i in range(j,len(a)):

if(a[i] < a[index]):
index = i

# swapping a[index] and a[j]
temp = a[index]
a[index] = a[j]
a[j] = temp

# print the sorted list
print(a)

پیدا [j, len(a)] بازه در عنصر ترین کوچ اندیس مرحله هر در م برد. جلو ی را j بار هر اول for حلقه
این م شود. آورده لیست اول به نظر مورد بازه در عنصر ترین کوچ سپس م شود. ذخیره index در و م شود

م شود. انجام ( swapping ) حلقه دوم قسمت در کار
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