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پایتون برای بچهها
معرفی برنامهنویسی بصورت بازی
Jason R.Briggs

مقدمه
به چه دلیل برنامهنویسی یاد میگیریم؟
برنامهنویسی باعث پرورش و تقویت خالقیت ،قوه استدالل و حل مسئله میشود .برنامههنهویس
این فرصت را پیدا میکند تا از هیچ چیز ،چیزی را بوجود آورده و از منطق برای تبدیل سازههای برنامه-
نویسی به فرم قابل اجرا در یک رایانه استفاده کرده و زمانیکه همه چیز طبق انتظار پیشنمیرود ،از حهل
مسئله برای یافتن مشکل استفاده کند .برنامهنویسی یک سرگرمی و برخی اوقهات یهک فعالیهت چهالش-
برانگیز(و گهگاه ناامیدکننده) است و مهارتهای آموخته شده از آن هم در مدرسه و ههم در محهل کهار
مفید خواهند بود ...حتی اگر در حرفه شما کاری با رایانه انجام نشود.
اگر همه این موارد را کنار بگذاریم ،وقتی هوای بیرون منزل دلگیر است میتوانیم از برنامهنویسی
برای گذراندن یک بعد از ظهر استفاده کنیم.
چرا پایتون ؟
یادگیری زبان برنامهنویسی پایتون بسیارساده بوده از ویژگیهای واقعاً مفید و جذابی بهرای یهک
برنامهنویس مبتدی برخوردار میباشد .در مقایسه با دیگر زبانهای برنامهنویسی ،خواندن کد بسیار آسان
بوده و دارای یک محیط تعاملی است که در آنجا میتوانید برنامههای خود را وارد کرده و اجهرای آنهها را
مشاهده کنید .پایتون عالوه بر ساختار ساده زبانی و محیط محاورهای (تعاملی) برای آزمایش ،از ویژگی-
های دیگری نیز برخوردار است که بطور قابلتوجهی فرآیند یادگیری را تقویت کهرده و بهه شهما اجهازه
1
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میدهد تا برای خلق بازیهای دلخواهتان ،پویانماییهای ساده را در کنار ههم قهرار دهیهد .یکهی از ایهن
ویژگیها ،ماژول  turtleاست که الهام گرفتهه از گرافیهک ( Turtleکهه در زبهان برنامههنویسهی Logoدر
دهه 1960مورداستفاده بوده است) و طراحی شده با هدف آمهوزش بهوده اسهت .ویژگهی دیگهر ،مهاژول
 tkinterاست؛ یک رابط1برای  Tk GUI toolkitکه شیوهای ساده را برای خلق برنامههایی با پویانمهایی و
گرافیکهای نسبتاً پیشرفتهتر ارائه میکند.
چگونه کدنویسی را بیاموزیم؟
همانند هر چیز دیگری که برای اولین بار امتحان میکنید ،بهترین کار شروع کردن با مبانی است
پس با فصلهای اول کار را آغاز کرده و برای رفتن به فصلهای بعد عجله نمهیکنهیم .ههیچ کهس قهادر
نیست برای اولین بار و تنها بواسطه استفاده از وسایل ،یک ارکستر سمفونی را رهبری کنهد .دانشهجویان
خلبانی تا قبل از درک کنترلهای پایه ،پرواز با هواپیما را امتحان نمیکنند .ژیمانستها معموالً نمیتواننهد
اولین بار پشتک بزنند .اگر در این کار عجله کنید ،نه تنها ایدههای اولیه و پایه در ذهن شما جا نمیافتنهد
بلکه محتوای فصلهای بعد نیز برای شما سنگین و غیرقابل درک خواهند بود.
همچنان که در این کتاب جلو میروید ،به مثالها توجه کهرده و ببینیهد چگونهه کهار مهیکننهد.
همچنین در انتهای هر فصل ،چیستانهای برنامهنویسی نیز ارائه شده است تا انجام دهیهد زیهرا بهه شهما
کمک میکند تا مهارتهای برنامهنویسی خود را بهبود بخشید .بخاطر داشته باشید که هر چه بهتر مبهانی
و اصول را درک کنید ،درک ایدههای پییدهتر ،آسانتر خواهد بود.
اگر از نظر شما چیزی ناامیدکننده یا بسیار چالشبرانگیز است ،در اینجها مهواردی مطهرح شهده
است که میتواند در تسهیل آن به شما کمک کند:
 -1مسئله را به بخشهای کوچکتری تقسیم کنید .سعی کنید بفهمید هر تکه کد چه کاری انجام
میدهد یا فقط روی بخش کوچکی از یک ایده دشوار تمرکز کنید (به جای اینکه سعی کنید همه چیز را
به یکباره درک نمایید)
 -2اگر این کار هم کمک نکرد ،برخی اوقات فقط بهتر است مدتی کاری با آن نداشهته باشهید و
بعداً به سراغش بیایید .این راهکار برای حل بسیاری از مسائل جواب داده و بویژه بهرای برنامههنویسهان
رایانه بسیار مفید واقع شده است.

interface 1

2
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این کتاب برای چه کسانی است؟
این کتاب برای عالقمندان به برنامهنویسی رایانه است صرفنظر از اینکه با چه سن و سالی بهرای
اولین بار به سراغ برنامهنویسی آمده باشد .اگر میخواهید یادبگیرید چطور نرمافزار دلخواهتان را خودتهان
خلق کنید ،به جای این که از برنامههای توسعه یافته توسط دیگران استفاده کنیهد ،پهایتون بهرای بچهههها
میتواند نقطه آغاز بسیار خوبی باشد.
در فصلهای بعد ،اطالعاتی دریافت خواهید کرد که میتواند به شما در نصب پایتون ،بهاال آوردن
محیط پایتون و انجام محاسبات پایه ،چاپ متن روی صفحه نمایش و ایجاد لیست ،و کنترل در حد ساده
روی جریان عملیاتها با استفاده از دستورات  ifو حلقههای( forهمچنین یاد میگیرید که دستورات ifو
حلقههای forچه چیزی هستند)کمک کند.خواهید آموخت که چگونه با استفاده از توابع ،مبانی کالسهها

1

و شی2ها و توصیف برخی از چندین تابع و ماژول ذاتی پایتون مجدداً از کد استفاده کنید.
فصلهایی نیز به گرافیکهای ساده و پیچیده الکپشت و استفاده از ماژول tkinterبهرای ترسهیم
روی صفحه رایانه اختصاص داده شدهاند .در انتهای هر فصل نیز چیستانهای برنامههنویسهی بها سهطوح
مختلف پیچیدگی ارائه میشوند که به خواننده کمک میکنند تا دانش تازه کسب کرده خود را با نوشهتن
برنامههای کوچک تحکیم کند.
بعد از برپا کردن دانش زیرساختی برنامهنویسی ،خواهید آموخت که چگونه میتوانید برنامهههای
دلخواهتان را بنویسید .دو بازی گرافیکی را توسعه داده و درباره تشهخی

برخهورد(تالقی ،)3رخهدادها و

تکنیکهای مختلف پویانمایی چیزهایی میآموزید.
در اکثر مثالهای این کتاب از محیط( IDLEمحیط توسعه یکپارچه)4پایتون اسهتفاده شهده اسهت.
 IDLEترکیبی5را ارائه میکند که روی کارکرد کپی-درج(6مشهابه آنچهه در برنامههههای کهاربردی دیگهر
انجام میدهید)و یک پنجره ویرایشگر تأکید دارد که در آنجا میتوانید کد خود را برای استفاده آتی ،ذخیره
کنید ،به این معنی که IDLEهم بعنوان یک محیط محاورهای برای آزمایش و هم بصهورت چیهزی شهبیه
ویرایشگر متن عمل میکند .مثالها منطبق با کنسول استاندارد و یک ویرایشهگر مهتن عهادی بهوده ولهی

class 1
object 2
Collision detection 3

Integrated DeveLopment Environment 4
Syntax 5
Copy-paste 6
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ترکیب و محیط کاربرپسند1نسبتاً متفاوت  IDLEمیتواند به درک کمک کند بنابراین در فصل اول به شهما
نشان میدهیم که چگونه بایستی آن را برپا کنید.
این کتاب حاوی چه مطالبی است؟
در اینجا بطور مختصر محتوای هر فصل معرفی شده است:
فصل اول مقدمهای است بر برنامهنویسی با دستورات نصب پایتون برای اولین بار.
فصل دوم به معرفی متغیرها و محاسبات پایه میپردازد و
فصل سوم برخی نوعهای اصلی در پایتون از قبیل رشتهها 2،لیستها و چنهدتایی3را شهرح مهی-
دهد.
در فصل چهارم برای اولین بار با ماژول turtleآشنا میشویم .از برنامهنویسی پایهه جهدا شهده و
یک الکپشت را در صفحه نمایش(به شکل یک فلش)حرکت میدهیم.
در فصل پنجم ،انواع شرطها و دستورات ifارائه شده و در فصل ششم به سراغ حلقهههای forو
حلقههای whileمیرویم.
فصل هفتم جایی است که استفاده و خلق توابع را آغاز کهرده و در فصهل هشهتم ،کهالسهها و
شیءها معرفی میشوند .همچنین به حد کافی به ایدههای اصلی بهرای پشهتیبانی از برخهی تکنیهکههای
برنامهنویسی موردنیاز در فصلهای بعد(مربوط به توسعه بازی)خواهیم پرداخهت .در اینجها ،موضهوعات
کم کم پیچیدهتر میشوند.
فصل نهم به مرور اکثر توابع جزء ساختار پایتون پرداخته فصل دهم به معرفی چند مهاژول مهی-
پردازد که (اساساً مجموعهای از کارکردهای سودمند)بصورت پیشفرض همراه با پایتون نصب میشوند.
فصل یازدهم مجدداً به سراغ ماژول turtleرفته تا خواننده شکلهای پیچیدهتری را تجربهه کنهد.
فصل دوزادهم ،به سراغ استفاده از ماژول tkinterبرای خلق گرافیکهای پیشرفتهتر میرود.
در فصلهای سیزدهم و چهاردهم ،اولین بازی خودمهان بهه نهام ” “Bounce!,را مهیسهازیم کهه
براساس دانش بدست آمده از فصلهای قبل بنا شده است.
در فصلهای پانزدهم تا هجدهم ،بازی دیگری به نام” “Mr. Stick Man Races for the Exit.را
میسازیم .فصلهای مربوط به توسعه بازی جایی هستند که ممکن است اشتباهات بسیاری رخ دهد .اگر

userfriendly 1
String 2
tuple 3
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همه چیز خراب شد میتوانید کد را از وب سایت به آدرس  http://python-for-kids.com/دانلود کهرده و
کد خود را با مثالهای درست مقایسه کنید.
در بخش نتیجهگیری ،با نگاهی به PyGameو برخی دیگر از زبانهیا برنامهنویسی مشههور ،کهار
را خاتمه میدهیم.
درنهایت ،در ضمیمه 1،اطالعات مفصلی درباره کلید واژههای پایتون دراختیار شما قرار گرفتهه و
در واژهنامه2تعاریف اصطالحات برنامهنویسی بکاررفته در سراسر این کتاب ارائه خواهد شد.
وب سایت راهنما
اگهر در حهین خوانهدن مطالهب بهه کمهک نیهاز پیهدا کردیهد میتوانیهد بهه وب سهایت راهنمها
 http://python-for-kids.com/,سر بزنید جاییکه امکان دانلود تمامی مثالهای این کتاب و تعداد بیشتری
چیستان برنامهنویسی وجود دارد .همچنین اگر در پاسخ به سئواالت درمانهدهایهد ،میتوانیهد بهه ایهن وب
سایت مراجعه کرده و پاسخ تمامی چیستانهای برنامهنویسی این کتاب را مشاهده کنید.
خوش بگذره!
همچنان که با این کتاب پیش میروید بخاطر داشته باشید که برنامهنویسی میتواند سرگرمکننهده
باشد .به برنامهنویسی بعنوان یک کار نگاه نکنید .برنامهنویسی را بعنوان راههی بهرای خلهق برنامههههای
کاربردی بازیهای سرگرمکنندهای درنظر بگیرید که میتواند آن را با دوستان خود یا دیگران بهه اشهتراک
بگذارید.
یادگیری نوشتن برنامه یک تمرین ذهنی جالب بوده و نتایج بسیار رضایتبخش و ارزشمند خواهند بود.
ولی اساساً هر کاری که انجام دهید ،سرگرم خواهید شد!

Appendix 1
glossary 2
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بخش اول
یادگیری نوشتن برنامه
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فصل اول
همه مارها نمیخزند
یک برنامه رایانهای مجموعهای از دستورات است که باعهث مهیشهوند رایانهه کهاری را انجهام
دهد.برنامه ،بخشهای فیزیکی یک رایانه نیست -مثالً سیمها ،ریزتراشهها 1،کهارتهها ،دیسهک سهخت2و
 – ....بلکه چیزی است که بطور پنهان روی آن سختافزار اجرا میگردد .یک برنامه رایانهای ،که معموالً
بطور مختصر تحت عنوان یک برنامه3شناخته میشوند ،مجموعهای از فرمانها میباشد که به سختافزار
زبان بسته میگوید چه کاری انجام دهد .نرمافزار4مجموعهای از برنامههای رایانهای است.
بدون برنامههای رایانهای ،تقریباً هر وسیلهای که بطور روزمره استفاده میکنید ،بالاستفاده بوده یا
کارایی کمتری خواهد داشت .برنامههای رایانهای به هر فرمی که باشند نه فقط رایانه شخصی شما بلکهه
سیستمهای بازی ویدئویی ،تلفنهای همراه و دستگاههای GPSدرون خودرو را نیز کنترل میکنند .نهرم-
افزار همچنین آیتمهای نه چندان مشهود همچون تلوزیونهای ال سهی دی و دسهتگاه کنتهرل از راه دور
آنها و همچنین برخی از جدیدترین رادیوها ،دستگاههای پخش دی وی دی ،اجاق گاز ،و برخی یخچال-
ها را کنترل میکنند .حتی موتور ماشینها ،چراغهای راهنمهایی ،روشهنایی خیابهان ،عالمهتههای قطهار،
تابلوهای اعالنات الکترونیکی و آسانسورها نیز توسط برنامهها کنترل شدهاند.

microchip 1
Hard drive 2
program 3
software 4
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برنامهها تاحدودی شبیه فکر کردن هستند .اگر تفکر نکنید ،فقط روی زمهین نشسهته ،بیکهار بهه
جایی خیره شده و آب دهانتان روی لباستان سرازیر میشود .تفکر شما مبنی بر«بلند شدن از روی زمین»
یک دستور یا فرمان است که به بدن شما میگوید از جا بلند شود .به همین ترتیب برنامهههای رایانههای
نیز به رایانه میگویند که چه کاری را انجام دهد.
اگر نوشتن برنامههای رایانهای را بلد باشید میتوانید هر نوع کار سودمندی را انجام دهید .مطمئناً
نمیتوانید برنامههایی برای کنترل خودروها ،چراغهای راهنمایی یا یخچال بنویسید(حداقل نهه االن)بلکهه
میتوانید صفحات وب شخصی ،بازیها خودتان یا حتی برنامهای برای کمک کردن به انجام تکالیفتان را
بنویسید.
چند کالمی درباره زبان
رایانهها نیز همانند انسانها از چندین زبان برای برقراری ارتباط استفاده میکنند -در ایهن مهورد
میتوان به زبانهای برنامهنویسی اشاره نمود .یک زبان برنامهنویسی یک شیوه خاص برای صحبت کهردن
با یک رایانه است -راهی برای استفاده از دستورات که هم برای انسان و هم برای رایانه قابل درک باشد.
برخههی زبههانهههای برنامهههنویسههی بههه نههام انسههانههها(مثالً Adaو ،)Pascalبرخههی بهها نههامهههای
مخفف(مثالً BASICو )FORTRANو حتی برخهی بهه نهام نمهایشههای تلویزیهونی از جملههPython

نامگذاری شدهاند .بله زبان برنامهنویسی پایتون نهام

برنامهه تلویزیهونیMonty Python’s Flying Circus

است نه مار پایتون.
نکته Monty Python’s Flying Circus :یک نمایش کمهدی انگلیسهی اسهت کهه اولهین بهار در
دهه 1970پخش شد و امروزه در میان مخاطبین خاصی جایگاه ویژهای دارد .این نمایش شهامل انگهاره-
هایی همچون” “The Ministry of Silly Walks,” “The Fish-Slapping Dance,و”“The Cheese Shop

بود(که هیچ پنیری نمیفروخت).
زبان برنامهنویسی پایتون از ویژگیهایی برخوردار است که باعث شده تا برای مبتدیان فوقالعاده
سودمند باشد .مهمتر از همه ،میتوانید از پایتون استفاده کرده و بهه سهرعت برنامههههای سهاده و مهی ری
بنویسید .پایتون نمادهای پیچیدهای ندارد ،مثالً کروشه)} {( ،هشتک) ،(#1و عالمت دالر) ($که باعهث مهی-
شوند خواندن دیگر زبانهای برنامهنویسی دشوار شده و بنابراین چندان موردتوجه مبتدیان قرار نگیرند.

hashes 1
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نصب پایتون
نصب پایتون نسبتاً ساده و سرراست است .دراینجا مراحل نصب آن در ویندوز،)Windows 7( 7
مکینتاش( )Mac OS Xو اوبونتو( )Ubuntuرا مرور میکنهیم .هنگهام نصهب پهایتون ،میهانبری نیهز بهرای
برنامه IDLEایجاد خواهید کرد جاییکه محیط توسعه یکپارچه()1IDLEبه شما اجازه میدهد برنامههههایی
را برای پایتون بنویسید .اگر پایتون روی رایانه شما نصب شده است ،مستقیماً به صفحه 10بروید «بعد از
اینکه پایتون را نصب کردید»
نصب پایتون در ویندوز7
برای نصب پایتون در مایکروسافت ویندوز ،7به آدرس http://www.python.org/رفته و آخهرین
نسخه برنامه نصب Python3تحت ویندوز را دانلود کنید .در لیست بدنبال عنوان Quick Linksباشید:

نکته :نسخه دقیق پایتون که دانلود میکنید تا مادامیکه با عدد 3آغاز میشود،اهمیتی ندارد.
بعد از اینکه برنامه نصب تحت ویندوز را دانلود کردید ،روی آیکهون آن دوبهار کلیهک کهرده و
دستورات را برای نصب پایتون در محل پیشفرض دنبال کنید:
 Install for All Users -1را انتخاب کرده و روی Nextکلیک کنید
 -2کاری با دایرکتوری پیشفرض نداشته باشید ولی به نام دایرکتوری نصب توجه کنید(احتماالً
C:\Python31یا.)C:\Python32روی Nextکلیک نمایید.
 -3درطی نصب از بخش Customize Pythonصرفنظر کرده و روی  Nextکلیک کنید
در انتهای این فرآیند ،بایستی یک ورودی Python3در منوی شروع( )Start menuداشته باشید:

Integrated DeveLopment Environment 1
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سپس مراحل زیر را برای افزودن میانبر Python3به دسکتاپ( )desktopدنبال کنید:
 -1روی دسکتاپ راست کلیک کرده و NewShortcutرا از منوی گزینهههها1انتخهاب کنیهد.
درجاییکه از شما خواسته میشود(Type the location of the itemمحل آیتم را تایه

کنیهد) (اطمینهان

حاصل کنید که دایرکتوری که وارد میکنید همان دایرکتوری باشد که قبالً ذکر کهردهایهد) مهوارد زیهر را
وارد کنید:
c:\Python32\Lib\idlelib\idle.pyw –n

دیالوگ(کادر) شما بایستی بصورت زیر باشد

 -3روی Nextکلیک کرده و به دیالوگ بعدی بروید.
 -4نام را بصورت IDLEوارد کرده و روی  Finishکلیک کنید تا میانبر ایجاد شود.

Pop-up 1
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حال میتوانید به بخش«بعد از اینکه پایتون را نصب کردید» در صفحه  10رفته و کار با پایتون را
آغاز کنید.
نصب پایتون درMAC OS X

اگر از یک Macاستفاده میکنید باید نسخه پیشنصب شده پایتون را پیدا کنید ولی احتمهاالً ایهن
نسخه یک نسخه قدیمی از این زبان خواهد بود .برای اینکه مطمئن شوید جدیدترین نسخه را اجرا می-
کنید ،به آدرس http://www.python.org/getit/رفته تا آخرین برنامه نصب را برای Macدانلود کنید.
دو برنامه نصب متفاوت در آنجا مشاهده خواهید کرد .نسخهای که باید دانلهود کنیهد بهه نسهخه
سیستمعامل Mac OS Xشما وابسته است(برای اینکه بفهمید از چه نسخه سیستمعاملی استفاده میکنیهد
روی آیکون Appleدر نوار منوی باال کلیک کرده و  About this Macرا انتخاب کنید) .بصورت زیر یک
برنامه نصب انتخاب نمایید:
 اگر نسخه سیستمعامل Mac OS Xشما بهین 10.3و 10.6است،نسهخه 32بیتهی  Python3رابرای  i386/PPCدانلود کنید.
-

اگر نسخه سیستمعامل Mac OS Xشما  10.6یا باالتر است،نسخه 64بیتی32/بیتی Python3

را برای  x86-64دانلود کنید.
بعد از اینکه فایل دانلود شد(باید با پسوند .dmgباشد)روی آن دوبار کلیک کنید.پنجرهای نمایش
داده خواهد شد که آن محتوای فایل را میبینید.

در این پنجره دوبار روی  Python.mpkgکلیک کرده و سپس دستورات را برای نصب نرمافهزار
دنبال کنید .برای نصب پایتون از شما کلمهعبور مدیر سیستم Macپرسیده میشود (اگر کلمهعبور مدیر را
دراختیار ندارید ،از والدین خود بخواهید آن را وارد کنند).
سپس بایستی یک اسکریپت به دسکتاپ اضافه کرده تا برنامهکاربردی IDLEمربهوط بهه پهایتون
اجرا شود:

11

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

 -1روی آیکون Spotlightکلیک کنید ،یک ذرهبین1کوچک در گوشه سمت راست باالی صفحه
نمایش.
 -2در کادر(جعبه)ی که ظاهر میشود Automator،را وارد کنید.
 -3با ظاهر شدن یک برنامهکاربردی شبیه ربات در منو ،روی آن کلیک کنیهد .ممکهن اسهت در
بخشی با عنوان Top Hitیا در applicationsباشد.
 -4با شروع ، Automatorالگوی Applicationرا انتخاب کنید.

 Choose -5را برای ادامه انتخاب کنید.
 -6در فهرست اقدامات Run Shell Script ،را پیدا کهرده و آن را بهه صهفحه خهالی در سهمت
راست بکشید:
 -7در جعبه متن ،کلمه catرا مشاهده خواهید کرد .کلمه را انتخاب کرده و متن زیر را جایگزین
آن کنید(هر چیزی از openتا:)-n
open -a "/Applications/Python 3.2/IDLE.app" --args -n

با توجه به نسخه پایتون ی که نصب کردهاید شاید الزم باشد دایرکتوری را تغییر دهید.
 FileSave -8را انتخاب کرده و  IDLEرا بعنوان نام وارد کنید.
 Desktop -9را از دیالوگ(کادر) Whereانتخاب کرده و روی Saveکلیک کنید.

Magnifying Glass 1
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حال میتوانید به بخش«بعد از اینکه پایتون را نصب کردید» در صفحه 10رفته و کار با پهایتون را
آغاز کنید.
نصب پایتون در اوبونتو
پایتون بصورت پیشفرض روی لینوکس اوبونتو نصب شده است ولی ممکهن اسهت نسهخه آن
قدیمی باشد .برای نصب Python3روی  Ubuntu 12.xمراحل زیر را دنبال کنید:
 -1روی دکمه Ubuntu Software Centerدر نوار کناری کلیک کنید(آیکونی که شبیه یک کیهف
نارنجی است -اگر آن را مشاهده نکردید میتوانید روی آیکون Dash Homeکیک کهرده و Softwareرا در
کادر وارد کنید)
 -2در کادر جستجو در گوشه باال سمت راست Python، Software Centerرا وارد کنید.
 -3در لیست نرمافزار نمایش داده شده ،آخرین نسخه IDLEرا انتخاب کنید کهه در ایهن مثهال،
) IDLE (using Python 3.2میباشد:
 -4روی Installکلیک کنید.
 -5برای نصب نرمافزار باید کلمه عبور مدیر را وارد کنید و سهپس روی Authenticateکلیهک
نمایید( .اگر کلمه عبور مدیر را در اختیار ندارید میتوانید از والهدین خهود خهواهش کنیهد تها آن را وارد
کنند).
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نکته :در برخی نسخههای اوبونتو در منوی اصلی Python (v3.2) ،را (به جهای )IDLEمشهاهده
کرده که میتوانید آن را نصب کنید.
حال که آخرین نسخه پایتون را نصب کردید ،آن را امتحان میکنیم.
بعد از نصب پایتون
حال باید یک آیکون روی دسکتاپ ویندوز یا  Mac OS Xشهما
با عنوان IDLEقهرار گرفتهه باشهد .اگهر از اوبونتهو اسهتفاده مهیکنیهد ،در
منهوی Applicationsبایسهتی گهروه جدیهدی بهه نهام Programmingرا
برنامهکاربردی )( IDLE (using Python 3.2یا نسخه دیگری)را مشهاهده
کنید.
روی آیکون دوبار کلیک کهرده یها گزینهه منهو را انتخهاب کنیهد،
درنتیجه بایستی پنجره زیر را مشاهده کنید:

14
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این رابط پایتون است که بخشی از محیط توسهعه یکپارچهه پهایتون مهیباشهد .سهه تها عالمهت
بزرگتر(>>>)(prompt،اعالن آمادگی) نامیده میشود.
برای اینکه فرمانهایی را در Promptوارد کنیم با کد زیر شروع میکنیم:
)">>> print("Hello World

مطمئن شوید که ازعالمت نقلقول دوتایی(" ")استفاده کردهاید .هنگامی که تای

خط اول تمهام

شد ،دکمه ENTERرا روی صفحه کلید فشار دهید .اگهر فرمهان را درسهت وارد کهرده باشهید ،بایسهتی
خروجی زیر را مشاهده کنید:
)">>> print("Hello World
Hello World
>>>

 Promptبایستی مجدداً ظاهر شود تا بفهمید که رابط پایتون آماده پذیرش فرمهانههای بیشهتری
است.
تبریک میگوییم! شما اولین برنامه پایتون خود را نوشتید .کلمههprint

یک نوع از فرمان پایتون است که یک تابع نامیده میشود و هرآنچه درون پرانتز
قرارداشته باشد را روی صفحه نمایش چاپ میکند .اساساً ،شما به رایانه دستور
میدهید که کلمات" "Hello Wordرا نمایش دهد -دستوری که هم شما و ههم
رایانه آن را درک میکنید.

15
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ذخیره برنامههای پایتون
اگر هربار نیاز به بازنویسی برنامههای پایتون داشته باشید،این برنامهها چندان مفید نخواهند بهود
بنابراین اهمیت ندهید ،میتوانید آنها را چاپ کنید و هربار کهه خواسهتید بهه آنهها رجهوع نماییهد.مطمئناً،
بازنویسی برنامههای کوتاه کار سختی نیست ولی برنامه بزرگی همچون پردازشگر مهتن ،میتوانهد حهاوی
میلیونها خط کد باشد .اگر آنها را چاپ کنید ،دهها هزار صفحه کد خواهید داشت .تصور کنید بخواهیهد
این حجم کاغذ را با خود به خانه ببرید .پس بهتر است آرزو کنیهد هیچگهاه در چنهین وضهعیتی گرفتهار
نشوید.
خوشبختانه میتوانیم برنامهها را برای استفادههای آتی ذخیره کنیم .برای ذخیره کرده یهک برنامهه
جدیهد IDLE ،را بهاز کهرده و FileNew Windowرا انتخهاب کنیهد .یهک پنجهره خهالی بها عنهوان
* *Untitledدر نوار منو ظاهر خواهد شد .کد زیر را در پنجره رابط جدید وارد کنید:
)"print("Hello World

حال FileSaveرا انتخاب کنید .زمانیکه از شما نام فایل خواسهته مهیشهود hello.py،را وارد
کرده و فایل را روی دسکتاپ ذخیره کنید .سپس RunRun Moduleرا انتخاب کنید .بهدون نیهاز بهه
شانس ،برنامه ذخیره شده شما اجرا خواهد شد:

حال اگر پنجره رابط را بسته ولهی پنجهرهhello.py

همچنان باز باشد و RunRun Moduleرا انتخاب کنیهد،
رابط پایتون مجدداً باید ظاهر شهود و برنامهه شهما دومرتبهه
اجرا گردد( .برای اینکه رابطه پهایتون بهدون اجهرای برنامهه
دوباره باز شود RunPython Shell ،را انتخاب کنید)
بعد از اجرای کد ،آیکون جدیدی روی دسکتاپ بها
16
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عنوان hello.pyظاهر خواهد شد .اگر دوبار روی آیکون کلیک کنید ،یک پنجره سیاه برای لحظاتی ظهاهر
و سپس محو میگردد .چه اتفاقی افتاده است؟
شما شاهد باال آمدن کنسول خط-فرمان پایتون (مشهابه رابهط( ،))shellچهاپ" "Hello Wordو
سپس خروج هستید .اگر دید مافوق بشری داشته باشید میتوانید قبل از بسته شدن پنجره ،آن را ببینید:

عالوه بر منوها ،میتوانید از میانبرهای صفحهکلید نیز برای ساختن یک پنجره رابط جدید ،ذخیره
یک فایل و اجرای یک برنامه استفاده کنید.
 -در ویندوز و اوبونتو ،از

ctrl-N

برای ایجاد یک پنجره رابط جدید ،از

ctrl-S

برای ذخیره فایهل

بعد از خاتمه ویرایش استفاده کرده ،واز فشار کلید F5برای اجرای برنامه استفاده کنید.
-

در Mac OS Xاز-N

برای ساختن یک پنجره رابط جدید ،از-S

بهرای ذخیهره فایهل

استفاده کرده و با نگهداشتن کلید FNو فشار F5برنامه خود را اجرا کنید.
نصب برنامه پایچارم (اختیاری)
برای داشتن یک محیط گرافیکی با امکانات بیشتر میتوان از برنامه پایچارم هم بهره برد .برنامهه
پایچارم یکی از قدرتمندترین فضاهای برنامهنویسی برای پایتون هست .استفاده از آن برای این کتاب امها
کامال اختیاری است.
اینجا نصب آن بر روی کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز را توضیح میدهیم.
برای دانلود اینجا را کلیک کن:
https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows
پس از دانلود نسخه رایگان  ،Communityفایل را اجرا کن .پنجره زیر باز میشود:
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بر روی  Nextکلیک کن و مرحلههای بعدی نصب را انجام بده .در صورت نصهب درسهت ،در
پایان این پنجره را میبینی:

18
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پایچارم را از منوی استارت ویندوز باز کن .پنجرههای زیر باز میشوند:

روی  OKکلیک کن.

روی  Create New Projectو سپس  Createکلیک کن .پایچارم باز میشود:

19
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حاال سمت چ

و باال روی پروژه  untitledراست-کلیک کن و مثل شکل زیر یک فایل جدیهد

پایتون بساز:

در پایان یک خط کد مثل شکل زیر را بنویس و از منو روی  Runکلیک کن تا برنامه اجرا شود:

20

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

استفاده از پایلیباکس (اختیاری)
پایلیباکس یک محیط یکپارچه لینوکس هست که پایتون ،پایچارم و خیلی از ابزارهای الزم برای
برنامهنویسیهای پیشرفته مانند ساخت اپلیکیشن موبایل روی آن از پهیش نصهب و آمهاده شهده
است .پایلیباکس را میتوان به هر کامپیوتری هم جابجا و با آن کار کرد.

برای این کتاب اما استفاده از پایلیباکس الزامی نیست و استفاده از آن اختیاری است .در صورت
تمایل ،برای آشنایی و استفاده از آن به اینجا مراجعه کن:
https://pylie.com/course/pyliebox_intro

آنچه آموختید
در این فصل کار را با برنامهکاربردی Hello Wordآغاز کردیم -برنامهای که تقریباً هرکسی برای
آموختن برنامهنویسی رایانه ،با آن شروع میکند .در فصل بعد کارهای مفیدتری را با رابط پهایتون انجهام
خواهیم داد.
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فصل دوم
محاسبات و متغیرها

1

حال که پایتون را نصب کردید و فهمیدید که چطور بایدد برنامده پدایتون را اجدرا کییدد ،آمداد
هستید تا کاری با آن انجام دهید .کار را با برخی محاسباتی ساد آغاز کرد و بعد به سراغ متغیرهدا مدی-
رویم .متغیرها راهی برای روایت چیزها در یک برنامه رایاندهای هسدتید و میتوانیدد بده دما در نو دت
برنامههای سودمید کمک کیید.
محاسبه با پایتون
بطور معمول زمانی که از ما خواسته می ود ضرب دو عدد مثالً  8×3.75را پیدا کیید ،از یدک
ما ی حساب یا یک قلم و کاغذ استفاد خواهید کرد .خوب ،نظرتدان دربدار اسدتفاد از برنامده2پدایتون
برای انجام محاسباتتان چیست؟ اجاز دهید امتحان کییم.
با دوبار کلیک کردن روی آیکون IDLEروی بخش رومیدزی 3،برنامده پدایتون را اجدرا کدرد یدا
درصددورتیکه از Ubuntuاسددتفاد مددیکییددد ،روی آیکددون IDLEدر میددوی Applicationکلیددک کییددد.
در4promptمعادله(5تساوی) زیر را وارد کیید:
>>> 8 * 3.57
28.56
Variable 1
 Shell 2برنامه واسط
desktop 3
 4پیجر ورود اطالعات
equation 5
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توجه دا ته با ید که هیگام ورود محاسبه ضرب در پایتون ،از نماد ستار (*)بده جدای عالمدت
ضرب(×)استفاد می ود.
اگر بخواهیم یک رابطه سودمیدتر بیویسیم باید چه کار کییم؟ فرض کیید در حال کیددن باغچده
حیاط پشتی هستید که ناگهان یک کیف با  20سکه طال پیدا میکیید .روز بعد،یوا کی به زیرزمی رفته و
سکهها را در اختراع تکراری موتور بخار پدربزرگتان جاسازی میکیید(خیلی خدو

دان

هسدتید کده

انداز  20سکه جا دارد) .صدای غژغژ و ترکیدنی را می یوید و چید ساعت بعد  10سکه دیگدر سوسدو
میزنید.
اگر هر روز سال ای کار را تکرار کیید در صیدوقچه خود چقددر سدکه خواهیدد دا دت؟ روی
کاغذ ،معادالت اییگونه خواهید بود:
10 × 365 = 3650
20 + 3650 = 3670

مطمئیاً انجام ای محاسبات روی کاغذ یا ما ی حساب بسیار ساد است ولدی میتوانیدد تمدامی
ای محاسبات را با برنامه پایتون هم انجام دهید .ابتدا 10 ،سکه را در  365روز یک سال ضرب کدرد تدا
عدد  3650بدست آید .سپ

با 20سکه اصلی جمع کرد تا عدد  3670بدست آید.
>>> 10 * 365
3650
>>> 20 + 3650
3670

حال ،اگر یک کالغ برای طالهایی درخشان ما میقار تیز کرد  ،هر هفته داخل اتاق خواب ما
بشود و سه سکه بدزدد ،قضیه چگونه خواهد بود؟ در پایان سال چید سکه برای ما باقی خواهد ماندد؟
ظاهر محاسبه در برنامه پایتون اییگونه خواهد بود:
>>> 3 * 52
156
>>> 3670 - 156
3514

ابتدا 3،سکه را در  52هفته در سال ضرب میکییم .نتیجه عدد  156خواهد بدود .اید عددد را از
کل سکهها(یعیی )3670کسر میکییم درنتیجه خواهیم دید که در پایان سال  3514سکه باقی میماند.
ای یک برنامه بسیار ساد است .در ای کتاب ،خواهید آموخت که چگونه میتوانید ای اید ها را
برای نو ت برنامههای سودمیدتر بسط و گستر

دهید.
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عملگر1های پایتون
ما میتوانید ضرب 2،جمع 3،تفریق4و تقسیم5را در کیدار دیگدر عملیداتهدای ریاضدی کده اکیدون
کاری با آنها نداریم ،در برنامه پایتون انجام دهید .نمادهای اصدلی مورداسدتفاد در پدایتون بدرای انجدام
عملیاتهای ریاضی ،عملگرها نامید می وند که در جدول 2.1نشان داد

د اند.

جدول : 2.1عملگرهای اصلی پایتون
عملیات

نماد

جمع

+

تفریق

-

ضرب

*

تقسیم

/

از اسلش )/(6برای نشان دادن تقسیم استفاد می ود زیرا مشابه همان
خط تقسیم است که از آن در هیگام نو ت یک کسر استفاد میکیید .بعیوان
مثال اگر  100دزددریایی 7و 20بشکه 8بزرگ دا ته با ید و بخواهید حساب
کیید که چید دزددریایی میتوانید در هر بشکه پیهان وند ،با وارد کردن
 100/20در برنامه پایتون میتوانید  100دزد دریایی را بر  20بشکه تقسیم
کیید(.)100 ÷ 20فقط بخاطر دا ته با ید که اسلش( )/به سمت راست زاویه
دارد.

operator 1
multiplication 2
addition 3
subtraction 4
division 5
Slash(/) 6
Pirate 7
barrel 8
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ترتیب عملیاتها
در یک زبان برنامهنویسی از پرانتزها برای کیترل ترتیب عملیاتها استفاد می ود .یک عملیات

1

هر چیزی است که از یک عملگر استفاد میکید .ضدرب و تقسدیم نسدبت بده جمدع و تفریدق در رتبده
باالتری قرار دارند به ای معیی که ابتدا اجرا می وند .به بیان دیگر،اگر معادلهای را در پایتون وارد کییدد،
ضرب یا تقسیم قبل از جمع یا تفریق اجرا می وند.
بعیوان مثال ،در معادله زیر،ابتدا اعداد  30و 20در هم ضرب د و سپ

عدد 5به حاصل آنهدا

اضافه می ود.
>>> 5 + 30 * 20
605

ای معادله را دیگری برای بیان «ضرب  30در  20و سپ

جمع کردن 5با نتیجه» است .حاصل

 605خواهد بود .با اضافه کردن پرانتز دور دو عدد اول ،میتوانیم ترتیب عملیات را تغییر دهیم:
>>> (5 + 30) * 20
700

نتیجه ای معادله (700نه  )605خواهد بود زیرا پرانتزهدا بده
پایتون میگویید که ابتدا عملیاتهدای درون پرانتدز را انجدام دهدد و
سپ

به سراغ عملیات بیرون پرانتز برود .ای مثال میگوید 5« :را با

 30جمع کید و سپ

نتیجه را در 20ضرب ک »

پرانتزها میتوانید تودرتو2با ید به ای معیی که ممکد اسدت
پرانتزهایی درون پرانتزهای دیگری قرار دا ته با ید ،مثآلً
>>> ((5 + 30) * 20) / 10
70.0

در ای مورد پایتون ابتدا داخلیتری پرانتزها را ارزیابی کرد و سپ

به سراغ پرانتزهای بعددی

میرود و درنهایت عملگر تقسیم را اجرا میکید .به بیان دیگر،ای معادله میگوید 5« :را با  30جمع ک ،
سپ

حاصل را در  20ضرب کرد و نتیجه را بر  10تقسیم ک » .ای اتفاقی است که میافتد:
 از جمع  5با 30داریم 35 از ضرب  35در  20داریم 700 -از تقسیم  700بر  10داریم  70که جواب نهایی است

operation 1
nested 2
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اگر از پرانتز استفاد نکرد با ید ،نتیجه اندکی متفاوت خواهد بود:
>>> 5 + 30 * 20 / 10
65.0

در ای مورد  ،ابتدا  30در 20ضرب د (نتبجه  600خواهد بدود) و سدپ

 600بدر  10تقسدیم

می ود (نتیجه  60خواهد بود) .درنهایت 5،به جواب اضافه د تا  65بدست آید.
تذکر:
به خاطر دا ته با ید که ضرب و تقسیم هموار قبل از جمع و تفریق انجام می دوند مگراییکده
از پرانتزها برای کیترل ترتیب عملیاتها استفاد

د با د.

متغیرها مانید برچسبها هستید
در برنامهنویسی ،واژ «متغیر» محل ذخیر اطالعاتی مانید اعداد ،مت  ،فهرست اعداد و مت و ....
را توصیف میکید .از جیبه دیگر میتوان یک متغیر را بعیوان یک برچسب درنظر گرفت.
بعیوان مثال ،برای ایجاد یک متغیر به نام ،fredاز عالمت مساوی(=) اسدتفاد کدرد و سدپ

بده

پایتون میگوییم که متغیر بایستی برچسب چه اطالعاتی با د .در اییجا متغیدر fredرا ایجداد کدرد و بده
پایتون میگوییم که عدد  100را برچسب میزند(توجه دا ته با ید به ای معیی نیست که متغیر دیگدری
نمیتواند همی مقدار را دا ته با د):
>>> fred = 100

برای اییکه بفهمیم یک متغیر چه عددی را برجسب میزند print ،و بددنبال آن ندام متغیدر را در
داخل پرانتز ،در برنامه وارد میکییم:
)>>> print(fred
100

همچیی میتوانیم به پایتون بگوییم که متغیر fredرا طوری تغییر دهد که چیز دیگری را برچسب
بزند .بعیوان مثال ،در اییجا نشان داد

د است که چگونه میتوان fredرا به عدد  200تغییر داد:
>>> fred = 200
)>>> print(fred
200

در خط اول ،میتوان گفت که  fredعدد  200را برچسب میزند .در خط دوم ،برای تأییدد تغییدر
ای سئوال را مطرح میکییم که  fredچه چیزی را برجسب میزند .پایتون نتیجه را در خط آخدر چدا
میکید.
همچیی میتوان از یک برچسب(بیش از یک متغیر)برای یک آیتم استفاد نمود:
26
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>>> fred = 200
>>> john = fred
)>>> print(john
200

در ای مثال ،به پایتون میگوییم که میخدواهیم بدا عالمدت مسداوی(=)میان johnو ، fredنام(یدا
متغیر) johnهمان چیزی را برچسب بزند که که fredبرچسب میزند.
البته fred ،احتماالً نام میاسبی برای یک متغیر نیست زیرا اطالعاتی را دربار مورد مصرف متغیر
در اختیار ما قرار نمیدهد .متغیر number_of_coinsرا به جای fredفراخوانی میکییم:
>>> number_of_coins = 200
)>>> print(number_of_coins
200

درنتیجه رو

می ود که دربار  200سکه صحبت میکییم .نامهای متغیر میتوانیدد از حدروف،

اعداد و کاراکتر زیرخط(_) تشکیل د با ید ولی نمیتوانید با عدد روع وند .میتوان از هر چیدزی از
یک حرف(مثالً )aتا جمالت طوالنی برای نامهای متغیر استفاد نمود( .یک متغیر نمیتواند حداوی جدای
خالی با د بیابرای از زیرخط برای جدا کردن واژ ها استفاد می ود) .برخی اوقات اگر میخواهید کاری
را سریعاً انجام دهید ،یک نام متغیر کوتا بهتری گزییه خواهد بود .نامی که انتخاب میکیید به خواسدت
ما دربار میزان معیاداری نام متغیر وابسته است.
حال که میدانید چگونه باید یک متغیر را ساخت ،به سراغ چگونگی استفاد از آنها میرویم.
استفاد از متغیرها
معادله ما را برای حل ای مسئله بخاطر بیاورید که در پایان سال چید سکه خواهید دا دت اگدر
بطور خیالی بتوانید سکههای جدیدی را با کمک اختراع دیوانهوار پدربزرگتان در زیدرزمی بسدازید؟ای
معادله را داریم:
>>> 20 + 10 * 365
3670
>>> 3 * 52
156
>>> 3670 - 156
3514

میتوانیم آن را به یک خط کد تبدیل کییم:
>>> 20 + 10 * 365 – 3 * 52
3514
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حال با تبدیل اعداد به متغیرها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کد زیر را وارد کیید:
>>> found_coins = 20
>>> magic_coins = 10
>>> stolen_coins = 3

ای ورودیها میتوانید متغیرهای found_coins,magic_coinsو  stolen_coinsرا ایجاد کیید.
حال میتوانیم مجدداً معادله را وارد کییم:
>>> found_coins + magic_coins * 365 - stolen_coins * 52
3514

میتوان دید که همگی جواب یکسانی دارند .آیا کسدی
اهمیت میدهد؟ بله ،ولی ای جا جادوی متغیرهدا وجدود دارد.
اگر یک مترسک کیار پیجر بگذارید ،و کالغ فقط دو سدکه بده
جای سه سکه سرقت کید ،مسئله چگونه خواهد د؟ زمانی که
از یک متغیر استفاد کییم میتوانیم متغیر را به گونهای تغییر دهیم که عدد جدید را حفظ کرد و هر کجدا
در هر معادلهای استفاد

ود،تغییر کید .با کد زیر میتوانیم  stolen_coinsرا به 2تغییر دهیم:
>>> stolen_coins = 2

سپ

برای محاسبه مجدد پاسخ میتوانیم معادله را کپی و درج1کییم:

 -1با موس روی متیی که میخواهید کپی کیید کلیک کرد و از ابتدا تدا انتهدای خدط را انتخداب
کیید.

 -2برای کپی کردن مت برگزید
کلید

د  ،کلید( ctrlیا اگر از سیستمعامدل Macاسدتفاد مدیکییدد،

)را نگهدا ته و کلید  Cرا فشار دهید( .از ای به بعدد بصدورت CTRL-Cنمدایش داد خواهدد

د).
 -3روی آخری خط( promptبعد از )stolen_coins=2کلیک کیید.
paste 1
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 -4برای درج مت برگزید  ،همزمان کلید CTRLرا نگهدا ته و کلید Vرا فشار دهید(از ای بده
بعد بصورت CTRL-Vنمایش داد خواهد د)
 -5برای دیدن نتیجه جدید ENTER،را فشار دهید

آیا آسانتر از تایپ مجدد کل معادله نیست؟ البته که هست.
میتوانید متغیرهای دیگر را تغییر داد و معادله را کپی( )CTRL-Cو درج( )CTRL-Vکیید و اثدر
تغییرات خود را مشاهد نمایید .بعیوان مثال اگر در لحظه میاسب به دوطرف اختراع پددربزرگتان ضدربه
بزنید ،و هر بار  3سکه دیگر از آن خارج ود،درمییابید که تا پایان سال  4661سکه خواهید دا ت.
>>> magic_coins = 13
>>> found_coins + magic_coins * 365 - stolen_coins * 52
4661

البته استفاد از متغیرها برای چیی معادله ساد ای ،خیلی مفید نیست .اکیون فقط به خاطر دا دته
با ید که متغیرها راهی برای برچسب زدن چیزها هستید بطوریکه بتوانید بعداً از آنها استفاد کیید.
آنچه آموختید
در ای فصل یاد گرفتید که چگونه معادالت ساد را با استفاد از عملگرهای پایتون حل کدرد و
چگونه از پرانتزها برای کیترل ترتیب عملیاتها ساتفاد کیید(ترتیب ارزیابی بخشهای معادالت توسدط
پایتون) .سپ

متغیرهایی را برای برچسب زدن مقادیر ایجاد کدرد و از اید متغیرهدا در محاسدباتمدان

استفاد کردیم.
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فصل3
رشته1ها ،لیستها ،چندتایی2ها و نقشهها

3

در فصل 2برخی محاسبات پایه را با پایتون انجام داده و چیزهایی دربااره متییرهاا ماوختیم .در
این فصل ،با یتمهای دیگری در برنامههای پایتون سروکار خواهیم داشت :رشتهها ،لیستها ،چندتاییها
و نقشهها .از رشتهها برای نمایش پیامها در برنامههااممالً پیاامهاای ”“Get Readyو” “Game Overدر
یک بازی)استفاده میکنید .همچنین درخواهید یافت که چگونه از لیستها ،چندتاییها و نقشاههاا بارای
ذخیره کردن مجموعه چیزها استفاده میشود.
رشتهها
در اصطًحات برنامهنویسی معموال ماتن را یاک رشاتهم )stringمایناامیم .اگار یاک رشاته را
بصورت یک مجموعه از حروف درنظر بگیرید ،این اصطًح منطقی خواهد بود .تمامی حروف ،اعداد و
نمادها در این کتاب میتوانند یک رشته باشند .درنتیجه ناام و در

شاما هام

یک رشته است .درواقع ،در اولین برنامه پایتون ی کاه در فصال 1سااختیم ،از
رشته” “Hello Worldاستفاده شده است.
ایجاد رشتهها

string 1
tuple 2
map 3
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در پایتون ،با قراردادن عًمت نقل قولم"")اطراف متن ،یک رشته را ایجاد میکنیم .بعنوان مالال،
از متییر بًاستفاده  fredدر فصل 2برای برچسبگذاری یک رشته استفاده میکنیم:
"!!fred = "Why do gorillas have big nostrils? Big fingers

سپس ،برای اینکه ببینیم چه چیزی داخل fredوجود دارد میتوانیم) print(fredرا وارد کنیم:
)>>> print(fred
!!Why do gorillas have big nostrils? Big fingers

همچنین میتوانید از تک نقلقول م' ') نیز برای ایجاد یک رشته استفاده کنید
'!!>>> fred = 'What is pink and fluffy? Pink fluff
)>>> print(fred
!!What is pink and fluffy? Pink fluff

هرچند اگر سعی کنید بیش از یک خط متن را تنها با استفاده از نقل قول تکایم') یاا نقال قاول
دوتاییم")برای رشته وارد کنید یا با یک نوع نقل قول شروع کرده و با نقل قول دیگری خاتمه دهید ،پیام
خطا را از جانب برنامه پایتون مشاهده خواهید کرد .بعنوان مالال اگر خط زیر را وارد کنید:
?>>> fred = "How do dinosaurs pay their bills

نتیجه زیر را مشاهده میکنید:
SyntaxError: EOL while scanning string literal

این یک پیام خطا درباره نحو1کد است زیرا از قوانین ختم یک رشته با نقل قول تکی یا دوتاایی
تبعیت نکردهاید.
نحوم )Syntaxبه معنای چیدمان و ترتیب واژگاان در یاک جم اه یاامدر ایان مورد)چیادمان و
ترکیب واژگان و نمادها در یک برنامه است.

SyntaxError

به این معنی است که کاری را به ترتیبی انجاام

دادهاید که برای پایتون غیرمنتظره بوده است .یا پایتون انتظار چیزی را دارد که فراموش کردهاید EOL .به
معنای پایان خطم )end of lineاست بنابراین بقیه پیام خطا به شما میگوید پایتون به سارا پایاان خاط
رفته و نقل قول دوتایی را برای بستن رشته مشاهده نمیکند.
بری استفاده از بیش از یک خط متن در رشتهمتحت عنوان رشاته چنادخطی)از ساه نقال قاول
تکیم' ' ') استفاده کرده و سپس بین خطوط  ENTERبزنید:
?>>> fred = '''How do dinosaurs pay their bills
'''!With tyrannosaurus checks

حال محتوای  fredرا چاپ کرده تا ببینیم درست کار میکند یا نه:
)>>> print(fred
?How do dinosaurs pay their bills

 Syntax 1ترکیب
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!With tyrannosaurus checks

مدیریت مسائل با رشتهها
این مالال رشته را درنظر میگیریم که باعث میشود پایتون یک پیام خطا را نشان دهد.
'">>> silly_string = 'He said, "Aren't can't shouldn't wouldn't.
SyntaxError: invalid syntax

در خط اول ،سعی میکنیم یاک رشاته را ایجااد کنیممبصاورت متییار silly_stringتعریا
است)که در تک نقل قولم') قرار گرفته است و حاوی ترکیبای از تاک نقال قاولهاا در واژگاان
 shouldn'tوwouldn't

شاده
can't,

و نقل قولهای دوتایی است.

بخاطر داشته باشید که پایتون باندازه انسان هوشمند نیست بنابراین تمامی ن چیزی که مایبیناد
یک رشته حاوی

said, "Aren,

 Heو بدنبال ن یک دسته از کاراکترهایی است که انتظاار نادارد .زمانیکاه

پایتون با عًمت نقل قول مواجه میشودمتک نقل قول یا دوتایی) ،انتظاار دارد کاه رشاته بعاد از اولاین
عًمت غاز شده و بعد از عًمت نقل قولمتکی یا دوتایی) بعدیماز همان نوع) در ن خط خاتمه یاباد.
در این مورد ،شروع رشته با عًمت نقل قول تکی قبل از  Heو انتهای رشته همانطوریکه پاایتون انتظاار
دارد ،یک نقل قول تکی بعد از nدر Arenمیباشد IDLE .روی جایی تأکید دارد که اشتباه رخ داده است:

خرین خط IDLEبه ما نشان میدهد که چه نوع خطاایی رخ داده اسات -در ایان ماورد ،یاک
خطای نحوی.
استفاده از نقل قول دوتایی به جای تکی هنوزهم خطا تولید میکند.
"">>> silly_string = "He said, "Aren't can't shouldn't wouldn't.
SyntaxError: invalid syntax

در اینجا پایتون با یک رشته مواجه است که در میان نقل قول دوتایی قرار گرفته است و حااوی
حروف  He said,مو یک فضای خالی) است .هر چیزی بعد از این رشاتهم از Aren'tباه بعاد)خطا ایجااد
میکند.
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زیرا از دیدگاه پایتون ،این چیز اضافی نباید اینجا باشد .پایتون بدنبال نقل قول منطبا مهم ناوع)
بعدی است و نمیداند میخواهید با چیزهایی که بعد از نقل قول در ن
خط مدهاند ،چه کار کند.
راهحل ایان مساه ه یاک رشاته چنادخطی اسات کاه قابً
چیزهایی درباره ن موختیم ،از سه عًمات نقال قاولم' ' ') اساتفاده
کرده و میتوانیم نقل قول تکی و دوتایی را با هم و بدون تولیاد خطاا،
در رشته ترکیب کنیم .درواقع ،اگر از نقل قول سهتایی اساتفاده کنایم،
میتوانیم هر ترکیبی از نقل قولهای تکی و دوتاایی را در رشاته قارار
دهیممتا زمانی که سعی نکنیم سه عًمت نقل قول تکای را در نجاا
قرار دهیم) .در زیر نمونهای از نسخه بدون خطای رشته را مشاهده میکنید:
'''"silly_string = '''He said, "Aren't can't shouldn't wouldn't.

ولی صبر کنید ،چیزهای بیشتری وجود دارد .اگر واقعا میخواهید در پایتون ،یک رشته را در نقل
قولهای تکی یا دوتایی به جای سهتایی قرار دهید ،میتوانید قبل از هر عًمت نقل قاول در رشاته ،یاک
اس ش معکو م\)قرار دهید .به این کار فرار1میگویند .این راهی است بارای اینکاه باه پاایتون بگاوییم
«ب ه،میدانم نقل قولهایی در رشتهام دارم و میخواهم تا رسیدن به نقل قول پایانی ،نها را نادیده بگیری».
خواندن رشتههای  escapingدشوارتر است بنابراین بهتر است از رشتههاای چنادخطی اساتفاده
کنیم .هنوزهم ممکن است با تکه کدهایی روبرو شوید که از  escapingاستفاده مایکنناد بناابراین بهتار
است بفهمید چرا بکاس شهام\) نجا هستند.
در اینجا چند مالال از چگونگی کار کردن  escapingارائه شده است:
'">>> single_quote_str = 'He said, "Aren\'t can\'t shouldn\'t wouldn\'t.

escaping 1
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""\>>> double_quote_str = "He said, \"Aren't can't shouldn't wouldn't.
)>>> print(single_quote_str
"He said, "Aren't can't shouldn't wouldn't.
)>>> print(double_quote_str
"He said, "Aren't can't shouldn't wouldn't.

ابتدا در  ،یک رشته با نقل قولهای تکی را با استفاده از بکاس ش در ج وی نقل قولهای تکی
در ن رشته میسازیم .در

یک رشته با نقل قولهای دوتایی ساخته و از بکاس ش در ج وی این نقال

قولها در ن رشته استفاده میکنیم .در خطهای بعد ،متییرهایی که ایجاد کردهایم را چاپ میکنیم .توجه
داشته باشید بعد از چاپ ،کاراکتر بکاس ش دررشتهها ظاهر نمیشود.
تعبیه مقادیر در رشتهها
اگر میخواهید با استفاده از محتویات یک متییر پیامی را نمایش دهید ،با استفاده از %sکه مشاابه
عًمت مقداری است که میخواهید بعدا اضافه کنید ،میتوانید مقادیر را در یک رشته تعبیه کنیاد مبرناماه-
نویس به جای «اضافه کردن مقادیر» از «تعبیه مقادیر» استفاده میکند) .بعنوان مالاال ،بارای اینکاه پاایتون
تعداد امتیازات گرفته شده در یک بازی را محاسبه و ذخیره کرده و سپس ن را به عباارتی مانناد «مان...
امتیاز گرفتم» اضافه کند ،در عبارت از %sبه جای مقدار استفاده کارده و ساپس ن مقادار را باه پاایتون
اعًم میکند مالً:
>>> myscore = 1000
'>>> message = 'I scored %s points
)>>> print(message % myscore
I scored 1000 points

در اینجا متییر myscoreرا با مقادار  1000و متییار messageرا باا یاک رشاته حااوی واژگاان
«من %sامتیاز گرفتم» ایجاد میکنیم ،که در ن %sیک متییر جایگزین1برای تعداد امتیازات مایباشاد .در
خط بعد ،با نماد print(message)، %را فراخوانی میکنیم تا به پایتون بگوییم که  %sرا جایگزین مقادار
ذخیره شده در متییر myscoreنماید .در نتیجه این پیام چاپ خواهد شد .I scored 1000 pointsنیاازی باه
استفاده از یک متییر برای مقدار نداریم .همین مالال را تنها با استفاده

از)print(message % 1000

میتاوانیم

انجام دهیم.
همچنین میتوانیم از مقادیر مخت فی برای متییر جاایگزین %sباا اساتفاده از متییرهاای مخت ا
استفاده کنیم مالً در این مالال:
placeholder 1
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'>>> joke_text = '%s: a device for finding furniture in the dark
'>>> bodypart1 = 'Knee
'>>> bodypart2 = 'Shin
)>>> print(joke_text % bodypart1
Knee: a device for finding furniture in the dark
)>>> print(joke_text % bodypart2
Shin: a device for finding furniture in the dark

دراینجا سه متییر را ایجاد میکنیم .متییرا ول joke_text،شامل رشتهای
با عًمت %sاست .دو متییر دیگر عبارتند

از bodypart1وbodypart2

 .میتوانیم

متییر joke_txtرا چاپ کرده و یکبار دیگر از عم گر %برای جاایگزین کاردن
ن با محتویات متییرهای

 bodypart1وbodypart2

برای تولید پیامهای مخت ا

استفاده کنیم.
همچنین میتوان از بیش از یک متییر جایگزین در یک رشته استفاده نمود .مالً:
'!!>>> nums = 'What did the number %s say to the number %s? Nice belt
))>>> print(nums % (0, 8
!!What did the number 0 say to the number 8? Nice belt

زمانیکه از بیش از یک متییر جایگزین استفاده میکنید،اطمینان حاصل کنید که مقادیر چاایگزین
را درون پرانتز قرار دادهایدمهمانند مالال).مقادیر به همان ترتیبی قرار میگیرند که در یک رشته بکارگرفته
خواهند شد.
ضرب رشتهها
جواب  10ضربدر 5چقدر میشود؟ البته که پاسخ  50است .ولی  10ضربدر aچقدر میشود؟ در
اینجا پایتون پاسخ میدهد.
)'>>> print(10 * 'a
aaaaaaaaaa

مالً برنامهنویسان پایتون از این رویکرد برای به خط کردن رشتهها با یک تعاداد فضاای خاالی
معااین در هنگااام نمااایش پیااامهااا در برنامااهم )shellاسااتفاده ماایکننااد .درباااره چاااپ یااک حاارف در
برنامهم)shellنظرتان چیست م FileNew Windowرا انتخاب کرده و کد زیر را وارد کنید):
spaces = ' ' * 25
)print('%s 12 Butts Wynd' % spaces
)print('%s Twinklebottom Heath' % spaces
)print('%s West Snoring' % spaces
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)(print
)(print
)'print('Dear Sir
)(print
)'print('I wish to report that tiles are missing from the
)'print('outside toilet roof.
)'print('I think it was bad wind the other night that blew them away.
)(print
)'print('Regards
)'print('Malcolm Dithering

به مجرد این که کد را در پنجره برنامه تایپ کردید FileSave As ،را انتخاب کرده و نام فایال
خود را myletter.pyقرار دهید.
نکته :از حاال به بعد زمانی که بااالی یاک تکاه کاد Save As: somefilename.py ،را مایبینیاد
میدانید که باید FileNew Windowرا انتخاب کرده ،کد را در پنجرهای که ظاهر میشود وارد کارده و
سپس ن را همانند مالال ،ذخیره کنید.
در اولین خط این مالال ،متییر spaceرا با ضریب یک کاراکتر جاای خاالیم )spaceدر 25ایجااد
کردیم .سپس از این متییر در سه خط بعد استفاده کرده تا متن را در برنامه راستچین کنیم .حال میتوانید
نتیجه این دستورات printرا در زیر ببینیم:

عًوه بر استفاده از ضرب برای همترازی 1،میتوانید از ن بارای پار کاردن صافحه باا پیاامهاای
خستهکننده استفاده کنید .این مالال را خودتان انجام دهید:
)'>>> print(1000 * 'snirt

alignment 1
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لیستها بسیار قدرتمندتر از رشتهها هستند
«پاهای عنکبوت ،پنجههای قورباغه ،چشم سمندر 1،بالهای خفااش ،روغان ح ازون2و پوسات
خشک شده مار» فقط یک فهرست خرید ساده نیستند ممگراینکه یک جادوگر باشید) ولی میتوانیاد از ن
بعنوان اولین مالال برای درک تفاوت میان لیستها و رشتهها استفاده کنید.
میتوانیم این فهرست یتمها با استفاده از رشتهای مانند زیر در متییر wizard_listذخیره کنیم:
>>> wizard_list = 'spider legs, toe of frog, eye of newt, bat wing,
'slug butter, snake dandruff
)>>> print(wizard_list
spider legs, toe of frog, eye of newt, bat wing, slug butter, snake
dandruff

ولی میتوانیم یک listهم درست کنیم که تاحدودی یک ناوع جاادویی از شای پاایتون و قابال
دستکاری است .در اینجا میبینیم که وقتی این یتمها بصورت یک لیست نوشته میشوند به چه صاورتی
خواهند بود:
>>> wizard_list = ['spider legs', 'toe of frog', 'eye of newt',
]''bat wing', 'slug butter', 'snake dandruff
)>>> print(wizard_list
['spider legs', 'toe of frog', 'eye of newt', 'bat wing', 'slug
]'butter', 'snake dandruff

در مقایسه با ایجاد یک رشته ،ایجاد یک لیست باه تایاپ بیشاتری نیااز دارد ولای یاک لیسات
سااودمندتر از یااک رشااته اساات زیاارا میتااوان ن را دسااتکاری کاارد .بعنااوان مالااال میتوانیااد سااومین
یتم wizard_listمچشم سمندر)را با وارد کردن موقعیت ن درلیستمتحت عنوان موقعیات انادیس) در
داخل کروشهم] [) چاپ کنید:
)]>>> print(wizard_list[2
eye of newt

خوب! یا این سومین یتم در لیست نیست؟ ب ه ،ولی لیست در موقعیت اندیس 0غاز مایشاود
بنابراین اولین یتم یک لیست ،0 ،دومین یتم 1 ،و یتم سوم 2 ،میباشد .این موضوع چنادان از نظار ماا
منطقی به نظر نمیرسد ولی از نظر رایانهها منطقی است.

newt 1
slug 2
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همچنین میتوانیم بسیار سادهتر از کاری در یک رشته انجام میدهیم ،یک یتم را در یک لیسات
تیییر دهیم .شاید به جای چشم سمندر به زبان مار نیاز داشته باشیم .دراینجا نشان خواهیم داد که چگونه
این کار را با لیست خودمان انجام میدهیم.
'>>> wizard_list[2] = 'snail tongue
)>>> print(wizard_list
['spider legs', 'toe of frog', 'snail tongue', 'bat wing', 'slug
]'butter', 'snake dandruff

در اینجا یتم در موقعیت اندیس ، 2قبل از چشم سمندر در زبان مار قرار میگیرد.
گزینه دیگر ،نمایش زیرمجموعهای از یتمها در لیسات اسات .ماا
اینکار را با استفاده از یک عًمت دونقطه مک ون)م ):داخال کروشاه انجاام
میدهیم .بعنوان مالال ،عبارت زیر را وارد کرده تا یتمهاای ساوم و چهاارم
لیست را مشاهده کنیدممجوعه فوقالعادهای از عناصر تشاکیل دهناده بارای
یک ساندویچ دلچسب):
)]>>> print(wizard_list[2:5
]'['snail tongue', 'bat wing', 'slug butter

با نوشتن] [2:5میخواهیم بگوییم « یتمهای موقعیت اندیس 2تا موقعیت انادیس 5مبادون خاود
موقعیت )5را نمایش بده» یا به عبارت دیگر یتمهای.2,3,4
میتوان از لیستها برای ذخیره هر گونه یتمی مالً اعداد استفاده نمود:
]>>> some_numbers = [1, 2, 5, 10, 20

همچنین میتوانند حاوی رشتهها باشند:
]'>>> some_strings = ['Which', 'Witch', 'Is', 'Which

یا ترکیبی از اعداد و رشتهها:
>>> numbers_and_strings = ['Why', 'was', 6, 'afraid', 'of', 7,
]'because', 7, 8, 9
)>>> print(numbers_and_strings
]['Why', 'was', 6, 'afraid', 'of', 7, 'because', 7, 8, 9

حتی میتوانند شامل لیستهای دیگری باشند:
]>>> numbers = [1, 2, 3, 4
]'>>> strings = ['I', 'kicked', 'my', 'toe', 'and', 'it', 'is', 'sore
]>>> mylist = [numbers, strings
)>>> print(mylist
]]'[[1, 2, 3, 4], ['I', 'kicked', 'my', 'toe', 'and', 'it', 'is', 'sore
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این مالال لیست در لیست ،سه متییر را ایجاد میکند numbers :با چهار عدد strings ،باا هشات
رشته و  mylistبا استفاده از numbersو .stringsلیست سوم م )mylistتنها دو عنصر دارد زیارا فهرسات
نامهای متییر است نه محتویات متییرها.
افزودن یتمها به یک لیست
برای افزودن یتمها به یک لیست از تابع appendاستفاده میکنیم .یک تابع1یک تکه از کد اسات
که به پایتون میگوید کاری را انجام دهد .در این مورد append،یک یتم را به انتهای یک لیست اضاافه
میکند.
بعنوان مالال ،برای اضافه کردن یک رو خر

به لیست خرید جادگر،این کار را انجام میدهیم:
)'>>> wizard_list.append('bear burp
)>>> print(wizard_list

['spider legs', 'toe of frog', 'snail tongue', 'bat wing', 'slug
]'butter', 'snake dandruff', 'bear burp

به همین ترتیب میتوانید به اضافه کردن یتمهای جادویی بیشتر به لیست جادوگر ادامه دهید:
)'>>> wizard_list.append('mandrake
)'>>> wizard_list.append('hemlock
)'>>> wizard_list.append('swamp gas

درنتیجه لیست جادوگر به این شکل خواهد بود
)>>> print(wizard_list
['spider legs', 'toe of frog', 'snail tongue', 'bat wing', 'slug
butter', 'snake dandruff', 'bear burp', 'mandrake', 'hemlock', 'swamp
]'gas

حاال جادوگر ماده انجام یک جادوی واقعی است.
حذف یتمها از یک لیست
برای حذف یتمها از یک لیست ،از فرمان delمکوتاه شده )deleteاساتفاده کنیاد .بعناوان مالاال،
برای حذف ششمین یتم در لیست جادوگرمپوست خشکیده مار) به شیوه زیر عمل کنید:
]>>> del wizard_list[5
)>>> print(wizard_list
['spider legs', 'toe of frog', 'snail tongue', 'bat wing', 'slug

function 1
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]'butter', 'bear burp', 'mandrake', 'hemlock', 'swamp gas
NOTE

نکته :یاد ور میشویم که موقعیتها از 0شروع مایشاوند ،بناابراین] wizard_list[5درواقاع باه
ششمین یتم لیست اشاره دارد.
ایاان نشااان ماایدهاایم کااه چگونااه میتااوانیم یااتمهااای افاازوده شااده بااه لیساات را حااذف
کنیمممهرگیاه،1شوکران2و گاز مرداب:)3
]>>> del wizard_list[8
]>>> del wizard_list[7
]>>> del wizard_list[6
)>>> print(wizard_list
['spider legs', 'toe of frog', 'snail tongue', 'bat wing', 'slug
]'butter', 'bear burp

حسابگان لیست
با اضافه کردن لیستها به هم میتوانیم نها را به هم پیوند بزنیم دقیقا همانند جمع کردن اعداد با
استفاده از عًمت جمعم.)+بعنوان مالال فرض کنید دو لیست داریام List1 :حااوی اعاداد 1تاا 4وList2

حاوی چند ک مه .با استفاده از  printو عًمت +میتوانیم نها را با هم جمع کنیم:
]>>> list1 = [1, 2, 3, 4
]'>>> list2 = ['I', 'tripped', 'over', 'and', 'hit', 'the', 'floor
)>>> print(list1 + list2
]'[1, 2, 3, 4, 'I', 'tripped', 'over', 'and', 'hit', 'the', 'floor

همچنین میتوانیم دو لیست را با هم جمع کرده و نتیجه را برابر با متییر دیگری قرار دهیم.
]>>> list1 = [1, 2, 3, 4
]'>>> list2 = ['I', 'ate', 'chocolate', 'and', 'I', 'want', 'more
>>> list3 = list1 + list2
)>>> print(list3
]'[1, 2, 3, 4, 'I', 'ate', 'chocolate', 'and', 'I', 'want', 'more

و میتوانیم یک لیست را در یک عدد ضرب کنیم .بعنوان مالال ،برای ضرب list1در  5مینویسیم
.list1*5
]>>> list1 = [1, 2

mandrake 1
hemlock 2
swamp 3
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)>>> print(list1 * 5
][1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2

درو اقع با این کار به پایتون میگوییم  list1را پنج بار تکرار کن درنتیجه

داریام 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

.2, 1, 2
از سوی دیگر تقسیمم )/و تفری م )-فقط خطا تولید میکنند:
>>> list1 / 20
Traceback (most recent call last):
>File "<pyshell>", line 1, in <module
list1 / 20
'TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int
>>> list1 - 20
Traceback (most recent call last):
>File "<pyshell>", line 1, in <module
list1 - 20
'TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'list' and 'int

ولی چرا؟ خوب ،پیوند دادن لیستها با عًمت +و تکرار لیستها باا عًمات عم یااتهاای
ساده و بی واسطهای هستند .این مفاهیم در دنیای واقعی نیز منطقی میباشند .بعنوان مالال اگار دو لیسات
خرید به شما بدهم و بگویم «این دو لیست را با هم جمع کن» ،شما تمامی یتمها را به ترتیب از ابتدا تا
به انتها روی برگه کاغذ دیگری خواهید نوشت .همین کار در این مورد نیز صادق است اگر بگویم «ایان
لیستها را در  3ضرب کن» ،شما میتوانید تصور کنید لیستی از تمامی یتمهای لیسات را ساه مرتباه در
برگه کاغذ دیگری مینویسید.
ولی چگونه میتوانیم یک لیست را تقسیم کنیم؟بعنوان مالال ،یک لیست از شش عددم 1تا)6را باه
دو تقسیم کنید .در این جا سه راه متفاوت وجود دارد:
][4, 5, 6

][1, 2, 3

][2, 3, 4, 5, 6

][1

][1, 2, 3, 4

][5, 6

یا لیست را از وسط بعد از یتم اول دو قسمت کرده یا فقاط یاک محال را
بطور تصادفی انتخاب و تقسیم را در نجا انجام میدهید؟ پاسخ به ایان ساهوال سااده
نیست و زمانی که از پایتون میخواهید یک لیست را تقسیم کند ،نمیداند چگوناه بایاد
اینکار را انجام دهد .به همین دلیل با پیام خطا پاسخ میدهد.

41

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

همین قضیه در خصوص اضافه کردن هر چیزی به جز یک لیست به یک لیست نیز صادق است.
شما نمیتوانید اینکار را انجام دهید .بعنوان مالال در اینجا میبینیم که اگر ساعی کنایم عادد 50را باه list1

اضافه کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد:
>>> list1 + 50
Traceback (most recent call last):
>File "<pyshell>", line 1, in <module
list1 + 50
TypeError: can only concatenate list (not "int") to list

به چه دلیل با پیام خطا مواجه میشویم؟ اضافه کردن 50به یک لیست به چه معنی است؟ یا باه
معنای اضافه کردن  50به هر یتم است؟ ولی اگر یتمها عدد نباشند چه میشود؟ یاا باه معناای اضاافه
کردن عدد 50به انتها یا ابتدای لیست است؟
در برنامهنویسی رایانهای ،فرمانها بایستی به همان شیوهای که نها را وارد میکنیم عمل نمایناد.
رایانه زبان بسته همه چیز را سیاه و سفید میبینید .اگر از او بخواهید کارهای پیچیادهای را انجاام دهاد،
یک مشت پیام خطا به شما تحویل خواهد داد.
چندتاییها
یک چندتایی ،لیستی است که از پرانتزها استفاده میکند ،بعنوان مالال:
)>>> fibs = (0, 1, 1, 2, 3
)]>>> print(fibs[3
2

در اینجا متییر fibsرا بصورت اعداد 0,1,1,2,3تعری

میکنیم .سپس همانند کاری کاه در یاک

لیست انجام میدادیم ،با استفاده از )] ، print(fibs[3یتمی را که در موقعیت اندیس 3در چندتایی قرار دارد
چاپ میکنیم.
عمده تفاوت میان یک چندتایی و یک لیست در این اسات کاه وقتای یاک چنادتایی را ایجااد
کردید ،بًفاص ه قابل تیییر نیست .بعنوان مالاال اگار ساعی کنیاد عادد 4را جاایگزین اولاین مقادار در
چندتایی fibsنمایید مهمانند جایگزینی مقادیر در  )wizard_listنگاه با پیام خطای زیر روبارو خواهیاد
شد:
>>> fibs[0] = 4
Traceback (most recent call last):
>File "<pyshell>", line 1, in <module
fibs[0] = 4
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TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

چرا از چندتایی به جای یک لیست استفاده میکنید؟ اساسا به این دلیل که برخی اوقات استفاده
از چیزی که میدانید هیچ وقت تیییر نمیکند ،سودمند خواهد بود .اگر یک چندتایی حاوی دو عنصار را
ایجاد کنید ،همواره این دو عنصر درون ن وجود خواهند داشت.
نقشههای پایتون نمیتوانند به شما در پیدا کردن راهتان کمک کنند
در پایتون یک نقشه مکه تحت عنوان  dictمخف

دیکشنری نیز شناخته میشود) مجموعاهای از

چیزها میباشد مالً لیستها و چندتاییها .تفاوت بین نقشهها و لیستها یا چندتاییها در این است کاه
هر یتم در یک نقشه دارای یک ک ید1و یک مقدار متناظر با ن میباشد.
بعنوان مالال ،لیستی از ماردم و ورزشهاای موردعًقاه نهاا را دراختیاار داریام .میتاوانیم ایان
اطًعات را در یک لیست پایتون قرار دهیم بطوریکاه ناام فارد و بادنبال ن ورزش
مورد عًقهای قرار گیرد:
>>> favorite_sports = ['Ralph Williams, Football',
'Michael Tippett, Basketball',
'Edward Elgar, Baseball',
'Rebecca Clarke, Netball',
'Ethel Smyth, Badminton',
]''Frank Bridge, Rugby

اگر از شما بپرسم ورزش موردعًقه Rebecca Clarkeچیست ،میتوانید در این لیست جساتجو
کرده و پاسخ را بیابید :نت بال.ولی اگر در این لیست  100نفر وجود داشته باشاند میاا بیشاتر) وضاعیت
چگونه خواهد بود؟
حاال اگر همان اطًعات را در یک نقشه ذخیره کنیم ،جاییکه نام فرد بعنوان ک ید و ورزش مورد
عًقهاش بعنوان مقدار میباشد،کد پایتون بصورت زیر خواهد بود:
>>> favorite_sports = {'Ralph Williams' : 'Football',
'Michael Tippett' : 'Basketball',
'Edward Elgar' : 'Basebal',
'Rebecca Clarke' : 'Netball',
'Ethel Smyth' : 'Badminton',
}''Frank Bridge' : 'Rugby

key 1
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از عًمت دونقطهم ):برای جدا کردن هر ک ید از مقدارش استفاده کرده و هر ک ید و مقدارش در
یک نقل قول تکی قرار میگیرند .همچنین توجه داشته باشید که یتمهای یاک نقشاه درون کاوالدم}{)
قرار میگیرند نه پرانتز یا براکت.
درنتیجه یک نقشه مهر ک ید به یک مقدار خاص نگاشت1میشود) بصورت جادول 3.1خواهیاد
داشت.
جدول :3.1ک یدها به مقادیر در یک نقشه از ورزشهای موردعًقه اشاره دارند
مقدار

ک ید
Ralph Williams

فوتبال

Michael Tippett

بسکتبال

Edward Elgar

بیسبال

Rebecca Clarke

نت بال

Ethel Smyth

بدمینتون

Frank Bridge

راگبی

حاال که فهمیدیم چه ورزشی موردعًقه Rebecca Clarkeاست ،با استفاده از نام او بعنوان ک ید
میتوانیم به نقشه favorite_sportsدسترسی داشته باشیم:
)]'>>> print(favorite_sports['Rebecca Clarke
Netball

و پاسخ نتبال خواهد بود.
برای حذف یک مقدار در یک نقشه ،از ک ید ن استفاده میکنیم .بعنوان مالال در اینجا نشان می-
دهیم که چگونه  Ethel Smythحذف میشود.
]'>>> del favorite_sports['Ethel Smyth
)>>> print(favorite_sports
{'Rebecca Clarke': 'Netball', 'Michael Tippett': 'Basketball', 'Ralph
Williams': 'Football', 'Edward Elgar': 'Baseball', 'Frank Bridge':
}''Rugby

برای جایگزینی یک مقدار در یک نقشه از ک ید ن استفاده میکنیم.
'>>> favorite_sports['Ralph Williams'] = 'Ice Hockey
)>>> print(favorite_sports
{'Rebecca Clarke': 'Netball', 'Michael Tippett': 'Basketball', 'Ralph

map 1
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Williams': 'Ice Hockey', 'Edward Elgar': 'Baseball', 'Frank Bridge':
}''Rugby

با استفاده از ک یاد Ice Hokey،Ralph Williamsرا جاایگزین  favorite sport of Footballمای-
کنیم.
همانطوریکه مشاهده میکنید ،کار با نقشه همانند کار کردن با لیستها و چندتاییها میباشد باا
این تفاوت که نمیتوانید نقشهها را با عم یات جمعم)+به هم پیوند بدهید .اگر سعی کنید این کار را انجام
دهید ،با پیام خطا مواجه خواهید شد.
>>> favorite_sports = {'Rebecca Clarke': 'Netball',
'Michael Tippett': 'Basketball',
'Ralph Williams': 'Ice Hockey',
'Edward Elgar': 'Baseball',
}''Frank Bridge': 'Rugby
>>> favorite_colors = {'Malcolm Warner' : 'Pink polka dots',
'James Baxter' : 'Orange stripes',
}''Sue Lee' : 'Purple paisley
>>> favorite_sports + favorite_colors
Traceback (most recent call last):
>File "<stdin>", line 1, in <module
'TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'dict' and 'dict

پیوند دادن نقشهها برای پایتون منطقی نیست بنابراین از این کار منصرف میشود متس یم مای-
شود).
نچه موختید
در این فصل ،موختید که چگونه پایتون از رشتهها برای ذخیره متن استفاده کارده و چگوناه از
لیستها و چندتاییها برای مدیریت چندین یتم استفاده میکند .همچنین دیدید که یتمهای یک لیسات
را میتوان تیییر داد و میتوانید یک لیست را به دیگری پیوند دهید ولی مقادیر یاک چنادتایی قابال تیییار
نیستند .همچنین موختید که چگونه میتوانید از نقشه برای ذخیره مقادیر همراه با ک یدهای شناسایی نهاا
استفاده کنید.
مچیستان)معماهای برنامهنویسی
در زیر چند زمایش ارائه شده است که میتوانید خودتان نها را انجام دهید.پاسخهاا را میتوانیاد
در http://python-for-kids.com/.مشاهده کنید.
 -1عًقمندیها
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لیستی از سرگرمیهای موردعًقهتان تهیه کرده و نام متییر را gamesبگذاریاد .حااال لیساتی از
غذاهای موردعًقهتان تهیه کرده و نام متییر را foodقرار دهید .این دو لیست را به هم پیوند داده و نتیجه
را Favoritesبنامید .درنهایت متییر favoritesرا چاپ کنید.
 -2شمارش جنگندهها
اگر سه ساختمان داشته باشیم که در هر طبقه  25نینجا مخفی شده و  2تونل کاه  40ساامورایی
در هر تونل پنهان شده است ،چند نینجا و سامورایی در این نبرد شرکت دارند؟ ممیتوانید ایان کاار را باا
یک رابطه در برنامه پایتون انجام دهید)
 -3پیامهای تبریک!
دو متییر ایجاد کنید :یک متییر به نام اول و متییر دیگر به فامیل شما اشاره کند .حال یک رشاته
ایجاد کرده و از متییرهای جایگزین برای چاپ نام و یک پیام با استفاده از این دو متییر استفاده کنید مالً
”!.“Hi there, Brando Ickett
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فصل4
نقاشی با الک پشت ها
یک  turtleدر پایتون گونهای از یک الکپشت در دنیای واقعی استت متا الکپشتت را بع توان
گونهای از خزندگان میش اسیم که بسیار ک د حرکت کرده و خانهشان در پشت آنها قرار دارد در دنیتای
پایتون،یک الکپشت یک فلش کوچک و سیاه است که به آرامی در صتحهه حرکتت متیک تد درواقت،،
فرض ک ید الکپشت پایتون در حین حرکت در صحهه اثری را از خود به جا میگذارد که باعث میشود
بیشتر شبیه به یک حلزون یا نرمتن صدفدار باشد تا یک الکپشت
الکپشت راه م اسبی برای یادگیری برخی از مبانی گرافیکهای رایانهای است ب تابراین در ایتن
فصل از الکپشت پایتون برای ترسیم برخی اشکال و خطوط ساده استحاده میک یم
استحاده از ماژول turtleدر پایتون
یک ماژول1در پایتون راهی است برای تأمین یتک کتد ستودم د
برای ای که برنامه دیگری بتواند از آن استحاده ک د(عالوه بر چیزهای دیگر
توابعی در ماژول وجود دارند که میتوانیم از آنها استحاده ک یم) در فصل7
بیشتر درباره ماژولها خواهیم آموخت پایتون یک ماژول بستیار ختا
به نام turtleدارد که میتوانیم از آن استحاده کرده و یاد بگیریم که چگونته
رایانهها تصاویر گرافیکی را روی صحهه متیکشت د متاژول turtleراهتی
است برای برنامهنویسی گرافیکهای برداری که اساساً ترسیم بتا خطتوط
module 1
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ساده ،نقاط و م ه یها میباشد
اجازه دهید به این موضوع بپردازیم که  turtleچگونه کار میک تد ابتتدا،با کلیتک روی آیکتون
رومیزی (اگر از Ubuntuاستحاده میک یتد ) ApplicationsProgrammingIDLE،برنامته پتایتون را
اجرا میک یم سپس به پایتون میگوییم که با وارد کردن ماژول turtleبصورت زیر از  turtleاستحاده ک د:
>>> import turtle

وارد کردن یک ماژول به پایتون میگوید که شما میخواهید از آن استحاده ک ید
نکته:
اگر از Ubuntuاستحاده میک ید و در این نقطه با پیام خطا روبرو شدید ،بایستی tkinterرا نصت
ک ید برای ای کار Ubuntu Software Center،را بتازکرده و در کتادر جستت و python-tk ،را وارد ک یتد
بایستی" “Tkinter – Writing Tk Applicaitions with Pythonدر پ ره ظتاهر شتود بترای نصت

ایتن

م موعه ،روی Installکلیک ک ید
ای اد یک بوم

1

حالکه ماژول turtleرا وارد کردیم ،بایستی یک بوم ای اد کی م -یک فضای خالی بترای نقاشتی
روی آن مان د بوم ه رم دان برای ای کار ،تاب pen،را از ماژول turtleفراخوانی میک یم که بطور خودکتار
یک بوم ای اد خواهد کرد دستور زیر را در برنامه پایتون وارد ک ید:
)(>>> t = turtle.Pen

بایستی یک کادر خالی(بوم) ببی ید که در آن یک فلش در مرکز قرار گرفته است:

فلش در مرکز صحهه ،الکپشت()turtleاست و شما کار را درست ان تام دادهایتد -زیتاد شتبیه
الکپشت نیست
canvas 1
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اگر پ ره Turtleپشت پ ره برنامه پایتون ظاهر شود ،درخواهید یافت که بدرستی کار نمیک د
زمانی که موشواره1خود را روی پ ره Turtleجاب ا میک ید ،نشانگر2به یک ستاعت شت ی تبتدیل متی-
شود:

این اتحاق ممکن است به دالیل مختلحی رخ دهد :شما روی برنامه را از طریت آیکتون رومیتزی
اجرا نکردهاید (اگر از وی دوز یا  Macاستحاده متیک یتد) ،روی  )Python GUI( IDLEدر م توی شتروع
وی دوز کلیک کردید؛ یا  IDLEبدرستی نص

نشده است از برنامته ختارش شتوید و برنامته را از روی

آیکون رومیزی م دداً اجرا ک ید اگر ای کار موفقیتآمیز نبود ،سعی ک یتد از ک ستول پتایتون بته جتای
برنامه( )shellاستحاده ک ید:
 -1در وی دوز StartAll Programs ،را انتخاب کترده و ستپس در گتروه Python 3.2روی
) Python (command lineکلیک ک ید
 -2در Mac OS Xروی آیکون Spotlightدر گوشه سمت راست -باالی صحهه کلیک کرده و در
کادر ورودی Terminal ،را وارد ک ید بعد از باز شدن ترمی ال python،را وارد ک ید
 -3در ، Ubuntuترمی ال را از م وی Applicationsباز کرده و pythonرا وارد ک ید
حرکت دادن الکپشت
با استحاده از توابت ،دردستترد در متریتر tکته
همان د استحاده از تاب pen،در ماژول turtleای اد کردیم،
دستتتورات را بتترای  turtleمتتیفرستتتیم بع تتوان ملتتال،
دستور forwardبته الکپشتت متیگویتد کته بته جلتو
 Mouse 1مود
cursor 2
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حرکت ک د برای ای که الکپشت  50پیکسل جلو برود ،فرمان زیر را وارد ک ید:
)>>> t.forward(50

بعد از وارد کردن این دستور باید چیزی شبیه به این روی صحهه ظاهر شود:

الکپشت 50پیکسل به جلو رفته است یک پیکسل1یک نقطه روی صتحهه استت-کتوچکترین
ع صری که قابل نمایش است هرچیزی که روی صحهه نمایش رایانه خود میبی ید از پیکسلهتا ستاخته
شده است که نقاط مربعیشکل بسیار کوچک هست د اگر بتوانید بوم و خط ترسیم شده توسط الکپشت
را بزرگ مایی ک ید خواهید دید که فلش نشانده ده مسیر الکپشت ،م موعهای از پیکسلها میباشد
این گرافیکهای ساده رایانهای است

حال ،با فرمان زیر به الکپشت میگوییم 90درجه به چپ بچرخد:
)>>> t.left(90

اگر ه وز درجه را بلد نیستید ،در ای ا میتوانید ت سمی از آن داشته باشید تصور ک ید در مرکتز
یک دایره ایستادهاید
 جهت روبروی شما صحر درجه است اگر دست چپ خود را از پهلو بل د ک ید ،این 90درجه به چپ است اگر دسته راست خود را از پهلو بل د ک ید 90،درجه به راست استpixel 1
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در ای ا میتوانید 90درجه به چپ یا راست را ببی ید:

اگر به سمت راستت از همتان جاییکته دستت راستت شتما بته آن اشتاره متیک تد ،دور دایتره
بچرخید180،درجه درست پشت سر شما خواهد بود و  270درجه جهتی است که دست چپ شما به آن
اشاره میک د ،و 360درجه پشت نقطه شروع چرخش است؛ درجهها از صحر تا  360میباش د درجتههتا
در یک دایره کامل زمانیکه به راست می چرخید ،بصورت  45درجه 45 ،درجه (تقستیمات 45درجتهای)
نمایش داده شدهاند

زمانیکه الکپشت پایتون به چپ میچرخد ،دور دایره چرخیده تتا رو بته جهتت جدیتد قترار
گیرد(مان د زمانیکه بدن خود را تابانده تا رو به جایی قرار گیرید که دست شما به چپ  90درجته اشتاره
میک د)
فرمان) t.left(90فلش را رو به باال نشانه میرود (زیرا با اشاره به راست شروع شده است):
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نکته:
زمانیکه)t.left(90

را فراخوانی میک ید همان د

) t.right(90نیز صادقی است که همان

د)t.left(270

فراخوانی)t.right(270

است این مورد برای

calling

میباشد فقط این دایره را ت سم کرده و زاویهها را دنبال

ک ید
حاال یک مرب ،کشیدهایم کد زیر را به خطوطی که وارد کردهاید اضافه ک ید:
)>>> t.forward(50
)>>> t.left(90
)>>> t.forward(50
)>>> t.left(90
)>>> t.forward(50
)>>> t.left(90

الکپشت شما بایستی یک مرب ،را ترسیم کرده باشد و در همان جهتی قرار بگیرد که حرکتت را
شروع کرده

برای پاک کردن بوم reset ،را وارد ک ید درنتی ه بوم پاک شده و الکپشت به موقعیتت شتروع
بازمیگردد
)(>>> t.reset

همچ ین میتوانید از clearاستحاده ک ید که صحهه را پاک کرده و الکپشتت را همتان جتایی کته
هست رها میک د
)(>>> t.clear

همچ ین میتوانیم الکپشت را به راست چرانده یا به عق

برگردانیم میتوانیم از  upبترای بل تد

کردن قلم از روی صحهه (به بیان دیگر به الکپشت بگوییم که ترسیم را متوقف ک تد) و از downبترای
شروع ترسیم استحاده ک یم این تواب ،به شیوهای که از بقیه تواب ،استحاده میشود ،نوشته میشوند
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با استحاده از برخی از این تواب ،ترسیمهای دیگری را ان ام میدهیم این بتار ،الکپشتت دو تتا
خط میکشد کد زیر را وارد ک ید:
)(>>> t.reset
)>>> t.backward(100
)(>>> t.up
)>>> t.right(90
)>>> t.forward(20
)>>> t.left(90
)(>>> t.down
)>>> t.forward(100

ابتدا ،با

دستتور)(t.reset

بتوم را از بازنشتانی1کترده و

الکپشت را به موقعیت شروع برمیگردانیم سپس بتا دستتور
) t.backward(100الکپشتتت را 200پیکستتل بتته عق ت
گردانیم و سپس

از)(t.up

برمتتی-

برای برداشتن قلتم و توقتف ترستیم

استحاده میک یم
در ادامه ،با فرمان ) t.right(90الکپشت را  90درجه به
پایین به سمت انتهای صحهه میچرخانیم و با

فرمان)t.forward(20

 20پیکسل جلو میرویم هیچ چیتزی

ترسیم نمیشود زیرا در خط سوم از فرمان  upاستحاده شده است با

دستور)t.left(90

الکپشت  90درجه

به چپ چرخانده تا رو به سمت راست قرار گیرد و سپس با فرمان downبه الکپشت میگتوییم قلتم را
م دداً پایین آورده و ترسیم را از سر بگیرد درنهایت با فرمان) t.forward(100یک خط مستقیم به موازات
اولین خط میکشیم دو خط موازی که کشیدهایم به این صورت خواه د بود:

reset 1
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آنچه آموختید
در این فصل ،یاد گرفتید که چگونه باید از ماژول turtleدر پایتون استتحاده ک یتد بتا استتحاده از
فرمانهای  forward ،right ،leftو backwardچ د خط ساده ترسیم کردیم فهمیدید که چگونه میتوانیتد
با فرمان upالکپشت را از ترسیم کردن باز دارید و م دداً با فرمان downترسیم کردن را از سر بگیریتد
همچ ین دریافتید که الکپشت چ د درجه میچرخد
(چیستان)معماهای برنامهنویسی
برخی از شکلهای زیر را با الکپشت ترسیم ک ید پاست هتا

درhttp://python-for-kids.com/.

ارائه شدهاند
 -1یک مستطیل

1

با استحاده از تاب pen،ماژول turtleیک بوم جدید ای اد کرده و یک مستطیل ترسیم ک ید
 -2یک مللث

2

بوم دیگری ای اد کرده و این بار یک مللث ترسیم ک ید م دداً به سترا دیتاگرام دایتره متدرش
بروید («حرکت دادن الکپشت» در صحهه )49تا بخاطر بیاورید که با استحاده از درجههتا میتوانیتد الک-
پشت را به چه جهاتی بچرخانید
 -3یک کادر بدون گوشه
Rectangle 1
triangle 2
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برنامهای ب ویسید تا چهار خط زیر را ترسیم ک د (سایز اهمیتی ندارد ،فقط شکل مهم است)
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فصل5
طرح سئواالت با IFوELSE

دربرنامهنویسی ،سئواالت بلی یا خیر را مطرح کرده و تصمیم داریم براساس این پاسخ کاار را
انجام دهیم .بعنوان مثال ،ممکن است بپرسیم «آیا سن شما بیشتر از  20سال است؟» و اگر پاساخ مثتات
بود ،با «شما خیلی مسن هستی» پاسخ دهیم.
این دسته سئواالت ،شرایط1نامیده شده و این شرایط و پاسخها را در دستورات  ifبا هم ترکیا
میکنیم .شرایط میتوانند پیچیدهتر از یک سئوال باشند و دستورات  ifرا میتوان با چندین سئوال و جواب
براساس پاسخ به هر سئوال ،ترکی

نمود.

در این فصل یاد میگیریم که چگونه از دستورات  ifبرا ساختن برنامهها استفاده کنید.
دستوراتIF

یک دستور if2در پایتون به فرم زیر است:
>>> age = 13
>>> if age > 20:
)'!print('You are too old

condition 1
 Statement 2جمله
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یااک دسااتور ifاز کلیاادواژه ،ifباادنتال آن یااک شاار و یااک
دونقطه( ):تشکیل شده است ،مثالً  .if age > 20:خطو بعد از دو نقطه بایستی در یک بلوک قرار گیرناد
و اگر پاسخ به سئوال مثتت بود(یا ،trueدر برنامهنویسی پایتون) آنگاه فرمانها واقع در بلوک اجرا می-
شوند .حال به بررسی این موضوع میپردازیم که چگونه بلوکها و شر ها را بنویسیم.
یک بلوک1یک دسته از دستورات برنامهنویسی است.
یک بلوک از کد یک مجموعه گروهتند شده از دستورات برنامهنویسی است .بعنوان مثال وقتی
( true ، if age > 20:برقرار) است میخواهید کار بیش از صرفاً چاپ «چند سالته؟» انجاام دهیاد .شااید
میخواهید دستورات دیگر را نیز چاپ کنید مثالً:
>>> age = 25
>>> if age > 20:
)'!print('You are too old
)'?print('Why are you here
)'?print('Why aren\'t you mowing a lawn or sorting papers

این بلوک کد از سه دستور printتشکیل شده است که فقط درصورتی اجرا میشوند کاه شار
( true، age > 20برقرار) باشد .در مقایسه با دستور ifفوق ،در ابتدا هار خاط در بلاوک ،چهاار فاصاله

2

قرار دارد .در اینجا مجدداً به کد نگاه میکنیم با این تفاوت که این بار فضاها خالی مشخص هستند:
>>> age = 25
>>> if age > 20:
)'!▯ ▯ ▯ ▯ print('You are too old
)'?▯ ▯ ▯ ▯ print('Why are you here
)'?▯ ▯ ▯ ▯ print('Why aren\'t you mowing a lawn or sorting papers

در پایتون whitespace1،مثالً یک ( tabزمانی اضافه میشود که کلید TABرا فشار دهید) یا یاک
فاصله (زمانی اضافه میشوند که  spacebarرا فشار دهید) معنادار است .کد که در همان موقعیت قرار
block 1
 Space 2فضا خالی
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دارد (به همان تعداد فاصله از حاشیه چپ تورفتگی2دارد) در یک بلوک گروهتند شده اسات و هرگااه
خط جدید را با فضاها خالی بیشتر درمقایسه با خط قتل شروع کنید ،بلوک جدید را آغاز کرده-
اید که بخشی از بلوک قتلی است:

دستورات را با هم در یک گروه در بلوکها قرار میدهیم زیارا باه هام رباط دارناد .دساتورات
بایستی با هم اجرا شوند.
وقتی تورفتگیها را تغییر میدهید ،معموالً در حال خلق بلوکها جدید هستید .مثال زیار ساه
بلوک مجزا را نشان میدهد که فقط با تغییر تورفتگی ایجاد شدهاند.

در اینجا حتی با فرض این که بلوکها 2و 3یک تورفتگی دارند ،متفاوت درنظر گرفته میشوند
زیرا یک بلوک با تورفتگی کمتر بین آنها وجود دارد (فضاها خالی کمتر).

 1کاراکتر که در سند چاپ شده ظاهر نمیشود
indent 2
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به این منظور ،زمانی که یک بلوک با چهار فاصله در هر خط و شش فاصاله در خاط بعاد را
اجرا میکنید ،یک پیام خطا تورفتگی را نمایش میدهد زیرا پایتون انتظاار دارد از تعاداد فاصالههاا
یکسانی برا تمامی خطو در یک بلوک استفاده کنید .بنابراین اگر یک بلوک با چهار فاصاله را شاروع
میکنید ،بایستی بطور ثابت از چهار فاصله برا آن بلوک استفاده نمایید .بعنوان مثال:
>>> if age > 20:
)'!▯ ▯ ▯ ▯ print('You are too old
)'?▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ print('Why are you here

در اینجا فضاها خالی نمایش داده شدهاند بطور که بتوانید تفاوتها را مشاهده کنیاد .توجاه
داشته باشید که در خط سوم ،به جا چهار فاصله ،شش فاصله وجود دارد.
زمانیکه میخواهیم این کد را اجرا کنیم IDLE،یک خط را پررنگ میکند جاییکه مسئلها را در
بلوک قرمز رنگ مشاهده کرده و یک پیام توضیحی Syntaxerrorرا نمایش میدهد:
>>> age = 25
>>> if age > 20:
)'!print('You are too old

)'?■print('Why are you here
SyntaxError: unexpected indent

پایتون انتظار ندارد دو فاصله اضافی در ابتدا دومین خط printمشاهده کند.
نکته:
از فاصلهگذار سازگار استفاده کرده تا قرائت کد شما سادهتر گردد .اگار باا نوشاتن برناماها
شروع کنید که در آنجا چهار فاصله در ابتدا بلوک گذاشته شده است ،در ابتدا دیگر بلوکها برنامه
نیز از چهار فاصله استفاده کنید .همچنین مطمئن شوید که تورفتگیها هر خط در یک بلوک باا تعاداد
فاصلهها برابر انجام میشود.
شر ها به ما کمک میکنند تا چیزها را مقایسه کنیم.
یک شر 1یک دستور برنامهنویسی است که چیزهاا را مقایساه کارده و ( Trueبلای) یاا False

(خیر) بودن معیار تعیین شده در مقایسه را به ما نشان میدهد .بعنوان مثاال>  ageیاک شار اسات کاه

condition 1
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اینگونه نیز میتوان آن را بیان کرد «آیا مقدار ageبزرگتر از 10است؟» .این هم یک شر است:
' == 'mauveیا به عتارت دیگر «آیا mauveمقدار

متغیرhair_color

hair_color

است؟»

از نمادها در پایتون (که عملگرها نامیده میشوند) برا ایجاد شار هاا اساتفاده مایکنایم ماثالً
'مساو با'' ،بزرگتر از' ،و 'کوچکتر از' .جدول 5.1برخی از نمادها شر ها را نشان میدهد.
جدول )5.1نمادها شر ها
تعریف

نماد
==

مساو با

=!

مساو نیست با

>

بزرگتر از

<

کوچکتر از

=>

بزرگتر یا مساو

=<

کوچکتر یا مساو

بعنااوان مثااال ،اگاار شااما 10سااال داریااد ،شاار

== 10

 True ،your_ageرا برماایگردانااد

درغیراینصورت False ،را برخواهد گرداند .اگار 12ساال داریاد ،شار  True ،your_age > 10را برمای-
گرداند.
هشدار:
مطمئن شوید هنگام تعریف شر 'مساو با' ،از عالمت مساو دوتایی(= =) استفاده میکنید.
حال اجازه دهید تا چند مثال دیگر را عنوان کنیم .دراینجا سن خود را برابر با  10گرفته و سپس
یک دستور شرطی مینویسیم که اگر سن شما بیشتر از  10بود« ،جوک من مناس

سان شاما نیسات (

! »)You are too old for my jokesرا چاپ کند.
>>> age = 10
>>> if age > 10:
)'!print('You are too old for my jokes

وقتی این عتارت را در IDLEتایپ کرده و ENTERرا فشار میدهید،
چه اتفاقی خواهد افتاد؟
هیچ اتفاقی رخ نمیدهد.
چون مقادار بازگشاتی از  ageبزرگتار از  10نیسات درنتیجاه پاایتون
بلوک printرا اجرا نمیکند .هرچند اگر متغیر ageرا برابر با  20درنظر بگیاریم،
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پیام چاپ خواهد شد.
حال مثال قتل را تغییر داده تا از شر 'بزرگتر یا مساو '(=>) استفاده کنیم:
>>> age = 10
>>> if age >= 10:
)'!print('You are too old for my jokes

باید پیام”! “You are too old for my jokesرو صفحه نمایش چاپ شده باشد.
در مرحله بعد از شر 'مساو با' (= =) استفاده کنید:
>>> age = 10
>>> if age == 10:
)'!!print('What\'s brown and sticky? A stick

باید پیام (چه چیز قهاوها و سافت است؟عصاا

)”!!“What’s brown and sticky? A stick

رو صفحه چاپ شود.
دستوراتIF-THEN-ELSE

عالوه بر این که وقتی شرطی برقرار است ( )Trueاز دستورات  ifبرا انجام کار استفاده می-
کنیم ،میتوانیم وقتی شرطی برقرار نیست ( )Falseنیز از دستورات ifاستفاده کنیم .بعنوان مثال ،اگار سان
شما  12سال باشد یک پیام و اگر  12نتاشد ( )Falseپیام دیگر را رو صفحه نمایش چاپ کنیم.
در اینجا رمز کار استفاده از یک دستور if-then-elseاست که به معنا «اگر چیز  trueبود ایان
کار را انجام بده یا آن کار را انجام بده».
حال یک دستور if-then-elseایجاد میکنیم .عتارت زیر را در برنامه وارد کنید:
)"?>>> print("Want to hear a dirty joke
?Want to hear a dirty joke
>>> age = 12
>>> if age == 12:
)"!print("A pig fell in the mud
else:
)"print("Shh. It's a secret.
!A pig fell in the mud

چون متغیر ageرا  12درنظر گرفتهایم و شر ایان اسات کاه سان برابار باا 12باشاد ،بایساتی
اولین printرا رو صفحه مشاهده کنید .حال مقدار ageرا به عدد بزرگتر از  12تغییر دهید:
)"?>>> print("Want to hear a dirty joke
?Want to hear a dirty joke
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>>> age = 8
>>> if age == 12:
)"!print("A pig fell in the mud
else:
)"print("Shh. It's a secret.
Shh. It's a secret.

این بار ،بایستی پیام دومین  printرا مشاهده کنید.
دستورات IFوELIF

با ( elifمخفف )else-ifمیتوانیم دستور ifرا بسط دهیم .بعنوان مثال میتوانیم  10،11یاا  12ساال
(یا بیشتر) بودن سن یک نفر را بررسی کرده و از برنامه بخواهیم براساس پاساخ کاار متفااوتی را انجاام
دهد .وجه تمایز این دستورات با دستورات  if-then-elseدر این است که بیش از یک elifمیتواند در یک
دستور وجود داشته باشد:
>>> age = 12
>>> if age == 10:
)"?print("What do you call an unhappy cranberry
)"!print("A blueberry
elif age == 11:
)"?print("What did the green grape say to the blue grape
)"!print("Breathe! Breathe
elif age == 12:
)"?print("What did 0 say to 8
)"!print("Hi guys
elif age == 13:
)"?print("Why wasn't 10 afraid of 7
)"print("Because rather than eating 9, 7 8 pi.
else:
)"?print("Huh
!What did 0 say to 8? Hi guys

در این مثال ،دستور ifدر خاط دوم ،مسااو باودن متغیار ageباا 10را در
دستور printدر

وارسای مایکناد.

درصورتی اجرا خواهد شد که  ageبرابر  10باشاد .هرچناد ،چاون ageرا برابار باا12

درنظر گرفتهایم ،رایانه به دستور ifبعد در پریده و مساو بودن ageبا  11را وارسی میکند .تسااو
برقرار نیست بنابراین رایانه به سراغ دستور ifبعد در

رفته تا برابر باودن ageباا 12را وارسای کناد.

تساو برقرار است بنابراین این بار فرمان printدر اجرا میشود.
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زمانی که این کد را در IDLEوارد میکنید ،بطور خودکار تورفتگی پیدا میکند بناابراین مطمائن
باشید کاه بعاد از تایاپ هار دساتور ،printکلیاد BACKSPACEیاا DELETEرا مایزنیاد بطوریکاه
دستورات elif ،ifو elseاز منتهی علیه سمت چاپ آغااز شاوند .ایان هماان جایگااهی اسات کاه اگار
)>>>( Promptوجود نداشت ،دستور ifدر آن قرار میگیرد.

ترکی

شر ها

با استفاده از کلیدواژهها and 1و orکه کد سادهتر و کوتاهتر را تولید میکنند ،شر ها را با هم
ترکی

کنید .در اینجا مثالی از کاربرد orوجود دارد:
>>> if age == 10 or age == 11 or age == 12 or age == 13:
)'!print('What is 13 + 49 + 84 + 155 + 97? A headache
else:
)'?print('Huh

در این کد ،اگر هریک از شر ها

خاط اول  trueباشند(صادق کنند)(باه بیاان دیگار اگارage

 12,11,10،یا 13باشد) بلوک کد در خط بعد که با Printآغاز میشود اجرا خواهد شد.
اگر شر ها خط اول  trueنتاشند( )elseپایتون به سراغ بلوک آخرین خط مایرود و ? Huhرا
رو صفحه نمایش میدهد.
برا این که این مثال بازهم مختصرتر شود ،میتوانیم از کلیدواژه andدر کنار عملکرد بزرگتر یاا
مساو (=>) و کوچکتر یا مساو (=<) استفاده کنیم:
>>> if age >= 10 and age <= 13:
)'!print('What is 13 + 49 + 84 + 155 + 97? A headache
else:
)'?print('Huh

keyword 1
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در اینجااا اگاار ageبزرگتاار یااا مساااو  10و کااوچتر یااا
مساو  13باشد ،طتق تعریف خط اول باا
13:

if age >= 10 and age

=<  ،بلوک کد که در خط بعد با printشروع شاده اسات

اجرا خواهد شد .بعنوان مثال اگر مقدار 12،ageباشد آنگااه

What

! is 13 + 49 + 84 + 155 + 97? A headacheرو صافحه چااپ
میشود زیرا  12بزرگتر از  10و کوچکتر از  13میباشد.
متغیرها

بدون مقدارNone-

همانطوریکه میتوانیم اعداد ،رشتهها و لیستها را به یک متغیر نستت1دهیم ،میتوانیم هیچ چیز یا
یک مقدار تهی را نیز به یک متغیر نستت دهیم .در پایتون یک مقدار تهی با Noneنشان داده شده و فاقاد
مقدار است .الزم به ذکر است که مقدار Noneبا مقدار 0متفاوت است زیرا به جاا عادد باا مقادار،0
فاقد مقدار است .زمانیکه به یاک متغیار مقادار تهای Noneرا نساتت مایدهایم ،تنهاا مقادار کاه آن
متغیرخواهد داشت ،هیچ چیز خواهد بود( آن متغیر هیچ مقدار نخواهد داشت) .بعنوان مثال:
>>> myval = None
)>>> print(myval
None

نستت داده یک مقدار Noneبه یک متغیر یکی از راهها بازنشانی آن به حالات تهای اصالیاش
است .مقداردهی یک متغیر با Noneنیز یکی از راهها تعریف یک متغیر بدون تعیاین مقادار آن اسات.
اینکار زمانی انجام میشود که بعداً در برنامه به یک متغیر نیاز خواهید داشت ولی قصد دارید در ابتادا
برنامه تمامی متغیرها را تعریف کنید .برنامهنویسان غالتاً متغیرها خود را در ابتدا یک برناماه تعریاف
میکنند زیرا قراردادن آنها در آنها ،مشاهده نامها تمامی متغیرها مورداستفاده در یک تکه کد را آسان-
تر میکند.
همچنین میتوانید وجود Noneرا در یک دستور ifوارسی کنید:
>>> myval = None
>>> if myval == None:
)"print("The variable myval doesn't have a value
The variable myval doesn't have a value

assign 1
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اینکار زمانی سودمند است که فقط قصد داشته باشاید یاک مقادار را بارا متغیار کاه هناوز
محاسته نشده است ،محاسته کنید.
تفاوت میان رشتهها و اعداد
ورود کاربر چیز است که یک نفر رو صفحهکلید وارد میکند -میتواند یک کااراکتر ،یاک
کلید پیکان1یا ENTERفشرده شده یا هر چیز دیگر باشد .ورود کاربر در پایتون بصورت یاک رشاته
دریافت میشود به این معنی که وقتی عدد 10را رو صفحهکلید تایپ میکنیاد ،پاایتون عادد 10را در
یک متغیر بصورت یک رشته ذخیره میکند نه یک عدد.
چه تفاوتی میان عدد 10و رشته' '10وجود دارد؟ این دو در نظر ما یکسان هستند با این تفااوت
که یکی از آنها بین نقل قول تکی قرار گرفته است .ولی برا رایانه این دو با هم متفاوت هستند.
بعنوان مثال فرض کنید مقدار متغیر ageرا با یک عدد در دستور ifمقایسه میکنیم:
>>> if age == 10:
)"?print("What's the best way to speak to a monster
)"!print("From as far away as possible

سپس متغیر ageرا برابر با عدد  10قرار میدهیم:
>>> age = 10
>>> if age == 10:
)"?print("What's the best way to speak to a monster
)"!print("From as far away as possible
?What's the best way to speak to a monster
!From as far away as possible

همانطوریکه مشاهده میکنید دستور printاجرا میشود.
سپس  ageرا برابر با رشته ' '10قرار میدهیم (با عالمت نقل قول):
'>>> age = '10
>>> if age == 10:
)"?print("What's the best way to speak to a monster
)"!print("From as far away as possible

در اینجا کد دستور printاجرا نمیشود زیارا پاایتون عادد
داخل نقل قول(یک رشته) را بعنوان یک عدد درنظر نمیگیرد.

arrow 1

65

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

خوشتختانه ،پایتون توابع جادویی در اختیار دارد که میتوانند رشتهها را به اعداد و اعاداد را باه
رشتهها تتدیل کنند .بعنوان مثال ،با کمک intمیتوانید رشته' '10را به یک عدد تتدیل کنید:
'>>> age = '10
)>>> converted_age = int(age

اکنون متغیر converted_ageدارا عدد 10خواهد بود.
برا تتدیل یک عدد به یک رشته از strاستفاده میکنیم:
>>> age = 10
)>>> converted_age = str(age

در این مورد ،converted_ageبه جا عدد ،10رشته 10را نگه میدارد.
یادآور میشویم زمانی که متغیر یک رشته(')age = '10درنظر گرفته شده بود،

دستورif age == 10

هیچ چیز را چاپ نمیکرد .اگر ابتدا متغیر را تتدیل کنیم ،نتیجها کامالً متفاوت بدست خواهیم آورد:
'>>> age = '10
)>>> converted_age = int(age
>>> if converted_age == 10:
)"?print("What's the best way to speak to a monster
)"!print("From as far away as possible
?What's the best way to speak to a monster
!From as far away as possible

حاال به این نکته توجه کنید:اگر بخواهید یک عدد اعشار را تتدیل کنید ،باا پیاام خطاا روبارو
خواهید شد زیرا تابع intانتظار دارد با یک عدد صحیح1مواجه شود.
'>>> age = '10.5
)>>> converted_age = int(age
Traceback (most recent call last):
>File "<pyshell#35>", line 1, in <module
)converted_age = int(age
'ValueError: invalid literal for int() with base 10: '10.5

یک  ValueErrorچیز است که پایتون از آن استفاده میکند تا به شما بگویاد از مقادار مناساتی
استفاده نمیکنید .برا اصالح این خطا ،از تاابع floatباه جاا  intاساتفاده کنیاد .تاابع flaotباا اعاداد
غیرصحیح سروکار دارد.
'>>> age = '10.5
)>>> converted_age = float(age
)>>> print(converted_age

Integer 1
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10.5

اگر سعی کنید یک رشته فاقد عدد را به ارقام تتدیل کنید با پیام خطا روبرو خواهید شد:
'>>> age = 'ten
)>>> converted_age = int(age
Traceback (most recent call last):
>File "<pyshell#1>", line 1, in <module
)converted_age = int(age
'ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'ten

آنچه آموختید
در این فصل یاد گرفتید که چگونه با دستورات ifبرا ساخت بلوکها کد استفاده کنید کاه
فقط زمانی اجرا میشوند که شر (شرو )خاصی برقرار باشاند .دیدیاد کاه چگوناه باا اساتفاده از elif

میتوانید دستورات  ifرا بسط دهید بطوریکه بخشها مختلف کد تحت شرایط مختلاف اجارا شاوند و
چگونه از کلیدواژه  elseبرا اجرا کد استفاده کنیاد اگار هیچیاک از شار هاا برقارار( )trueنتاشاند.
همچنین یاد گرفتید که چگونه میتوانید شر هاا را باا اساتفاده از کلیادواژههاا  andو orترکیا

کنیاد

بطوریکه قرارداشتن اعداد در یک رنج را وارسی کنید و چگونه با کمک int,strو floatرشتهها را به اعداد
تتدیل نمایید .دریافتید که هیچچیز()Noneبرا

پایتون معنا دارد و میتوان از آن برا بازنشانی متغیرها به

حالت تهی اولیهشان استفاده نمود.
(چیستان)معماها برنامهنویسی
معماها زیر را با استفاده از شار هاا و دساتور ifحال کنید.پاساخهاا

درhttp://python-for-

 kids.com/ارائه شدهاند.
 -1آیا ثروتمند هستید؟
فکر میکنید کد زیر چه کار انجام میدهد؟بدون تایپ کردن در محیط برنامه،پاسخ را پیدا کنید
و سپس پاسخ خود را وارسی نمایید.
>>> money = 2000
>>> if money > 1000:
)"!!print("I'm rich
else:
)"!!print("I'm not rich
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)"print("But I might be later...

twinkies -2

یک دستور ifبنویسید که کمتر بودن تعداد (Twinkiesدر متغیر )twinkiesاز 100یا بیشتر باودن
آن از 500را وارسی کند .برنامه شما بایستی در صورت برقرار بودن( )trueشر ،

پیاام “Too few or too

”( manyخیلی کم یا خیلی زیاد) را چاپ کند.
 -3فقط عدد درست
یک دستور ifبنویسید که تعیین کند مقدار پول در متغیار moneyباین  100و 500اسات یاا باین
 1000و .5000
 -4من میتوانم با این نینجاها متارزه کنم
یک دستور  ifبنویسید که اگر متغیر ninjaجاو عدد کمتار از  50باوده ،رشاته

“That’s too

”( manyتعداد آنها خیلی زیاد است)را چاپ کند و اگر متغیر ninjaحاو عدد کمتر از 30باود،

“It’ll

”( be a struggle, but I can take ’emاین یک متارزه است ولی میتوانم آن ها را شکست دهام)را چااپ
کند و اگر این عدد کمتر از 10بود( “I can fight those ninjas!” ،من میتوانم با این نینجاها متارزه کمک)
را چاپ نماید .کد خود را مقدار زیر امتحان کنید:
>>> ninjas = 5
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فصل6
 ( Going loopyبریم برای حلقه زدن)
هیچ چیز بدتر این است که یک کار را بارها و بارها تکررار کیریم ایرن کره بر رر مررد بررای
وابیدن مجبور هستید تعداد گوسفیدان را بشمارند ،دلیل اص ود را داشته و هیچ ارتباطر به قردر
القایر گوسفیدان ،این پستانداران پشمالو ندارد دلیل این موضوع این است که تکرار برپایران یرک چیرز
ستهکییده است و اگر روی چیز جالبر تمرکز نکردهاید ،ذهن(مغز) شما راحرتترر بره روا

واهرد

رفت
برنامهنویسان بویژه ودشان تمایلر به تکرار کردن ندارند مگرر ایرن کره
بخواهید وا

عمیقر داشته باشید بسیاری از زبانهای برنامهنویسر از چیزی به

نا حلقه forبر ودار هستید که چیزهای دیگری مانید دستورا

برنامرهنویسرر و

بلوکهای کد را بطور ودکار تکرار مرکیید
در این فصل نگاهر داریم به حلقههای forو نروع دیگرری از حلقره کره
پایتون ارائه مرکید ،یعیر حلقهWhile
استفاده از حلقههای for

برای اییکه در پایتون hello ،پیجبار چاپ شود میتوانید کار زیر را انجا دهید:
)">>> print("hello
hello
)">>> print("hello
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hello
)">>> print("hello
hello
)">>> print("hello
hello
)">>> print("hello

hello

ولر اییکار کسلکییده مرباشد درعوض میتوانید از یک حلقه forبرای کاهش تعداد تایپکردن-
ها و تکرارها استفاده کیید:
>>> for x in range(0, 5):
)'print('hello
hello
hello
hello
hello

hello

برای سا تن یک لیست از اعداد از عدد شروع ترا یرک عردد قبرل از

میتوان از تابع rangeدر

عدد پایانر استفاده کرد اییکار کمر سردرگمکییده است اجازه دهید ترابع rangeرا برا ترابع listترکیر
کرده و ببیییم چگونه کار مرکید تابع rangeدرواقع یک لیست از اعداد را درست نمررکیرد بلکره یرک
تکرارکییده1را برمرگرداند که نوعر از شرء پایتون است و بویژه برای کار با حلقهها طراحر شده اسرت
هرچید ،اگر rangeرا با listترکی

کییم به لیستر از اعداد دست واهیم یافت:
)))>>> print(list(range(10, 20

][10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

در مورد حلقه ،forکد ط

به پایتون مرگوید که کار زیر را انجا دهد:

-

آغاز شمارش از 0و توقف قبل از رسیدن به5

-

برای هر تعدادی که مرشماریم ،ذ یره کردن مقدار در متغیرx

سپس پایتون بلوک کد ط را اجرا مرکید توجه داشرته باشرید کره چ رار فاارله اضرافر در
ابتدای ط

وجود دارد(درمقایسه با ط )  IDLEبطور ودکار این تورفتگر را بررای شرما انجرا

مردهد
وقتر بعد از ط دو  ENTERرا مرزنیم ،پایتون پیج بار” “helloرا چاپ مرکید
همچیین میتوانیم برای شمارش helloها از  xدر دستور printاستفاده کییم
iterator 1

70

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان
>>> for x in range(0, 5):
)print('hello %s' % x
hello 0
hello 1
hello 2
hello 3

hello 4

اگر بازهم میخواهیم از حلقه forاستفاده نکییم ،کد ما اییگونه واهد بود:
>>> x = 0
)>>> print('hello %s' % x
hello 0
>>> x = 1
)>>> print('hello %s' % x
hello 1
>>> x = 2
)>>> print('hello %s' % x
hello 2
>>> x = 3
)>>> print('hello %s' % x
hello 3
>>> x = 4
)>>> print('hello %s' % x

hello 4

بیابراین استفاده از  loopما را از دست نوشتن هشت ط اضافر کد رصص مررکیرد برنامره-
نویسان ماهر از این که بیش از یکبار کاری را انجا دهید متیفر هستید بیابراین حلقه forیکر از محبو -
ترین دستورا

در یک زبان برنامهنویسر به شمار مرآید

نیازی نیست هیگا نوشتن حلقههای ،forاز توابع rangeو listاستفاده کیید همچیین میتوانیرد از
لیستر که ایجد کردهاید استفاده کیید مثصً لیست رید فصل:3
>>> wizard_list = ['spider legs', 'toe of frog', 'snail tongue',
]''bat wing', 'slug butter', 'bear burp
>>> for i in wizard_list:
)print(i
spider legs
toe of frog
snail tongue
bat wing
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slug butter

bear burp
wizard_listاین کد راهر است برای بیان «برای هرر آیرتم در

»متغیر را چاپ کیید

 ذ یره کرده و سپس محتویاiمقدار را در متغیر

 بایستر کار زیر را انجا، استفاده نکییمforبازهم اگر میخواهیم از حلقه
:دهیم
>>> wizard_list = ['spider legs', 'toe of frog', 'snail tongue',
'bat wing', 'slug butter', 'bear burp']
>>> print(wizard_list[0])
spider legs
>>> print(wizard_list[1])
toe of frog
>>> print(wizard_list[2])
snail tongue
>>> print(wizard_list[3])
bat wing
>>> print(wizard_list[4])
slug butter
>>> print(wizard_list[5])

bear burp

 حلقه ما را از دست تایپ کردن صص کرد اجازه دهید حلقه دیگری بیویسیم کد زیرر،بازهم
:را در محیط برنامه نویسید بایتسر بطور ودکار تورفتگر را در کد ایجاد کیید
>>> hugehairypants = ['huge', 'hairy', 'pants']
>>> for i in hugehairypants:
print(i)
print(i)
huge
huge
hairy
hairy
pants

pants

' را ایجاد مرکییم در طpants''وhuge', 'hairy' یک لیست حاوی، در ط اول
- نسربت داده مررiدر آیتمهای این لیست حلقه مرزنیم و سپس هر آیتم به متغیرر
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شود محتویا

متغیر را در دو ط بعد دوبار چاپ مرکییم( و ) در ط الر بعد  ،دکمهENTER

را فشار داده و به پایتون مرگوییم که بلوک را اتمه دهد و سپس کد را اجرا و هر مؤلفه از لیسرت

را

دوبار چاپ کید
یادآور مرشویم که اگر تعداد فاالهها را بدرستر وارد نکیید ،با پیا
اگر کد قبلر را با یک فااله اضافر در ط چ ار

طا روبررو واهیرد شرد

وارد کییرد ،پرایتون طرای ترورفتگر را نمرایش

واهد داد
]'>>> hugehairypants = ['huge', 'hairy', 'pants
>>> for i in hugehairypants:
)print(i

)■print(i
SyntaxError: unexpected indent

همانطوریکه در فصل 5آمو تید ،پایتون انتظار دارد تعداد فاالهها در یک بلوک همسان باشرد
تا مادامیکه از یک عدد(تعداد) برای هر ط جدید استفاده مرکیید (بعصوه این که باعث مرشود روانن
کد برای انسان آسانتر شود) اهمیتر ندارد چید فااله اضافه کرده باشید
در اییجا مثال پیچیدهتری از یک حلقه forبا دو بلوک کد وجود دارد:
]'>>> hugehairypants = ['huge', 'hairy', 'pants
>>> for i in hugehairypants:
)print(i
for j in hugehairypants:
)print(j

بلوکهای در کجاین این کد قرار دارند؟ اولین بلوک،اولین حلقه forاست:
]'hugehairypants = ['huge', 'hairy', 'pants
for i in hugehairypants:
print(i) #
for j in hugehairypants: # These lines are the FIRST block.
print(j) #

دومین بلوک یک ط printدر دومین حلقه  forاست:
]'hugehairypants = ['huge', 'hairy', 'pants
for i in hugehairypants:
)print(i
for j in hugehairypants:
print(j) # This line is also the SECOND block.
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آیا میتوانید بف مید این تکه کد چه کاری انجا مردهد؟ بعرد از ایرن کره یرک لیسرت بره نرا
 hugehairypantsدر ایجاد شد ،میتوانید آن را از دو ط بعدی که فرا وانر کیید که تک تک آیتمهرای
لیست را پردازش کرده و هر یک را چاپ مرکید هرچید در
مقدار را به متغیر jنسبت مردهد و در

بازهم لیست را جستجو کرده و ایرن برار

مجدداً هر آیتم را چاپ مرکید کد در و

هیوزهم بخشر از

حلقه forاست به این معیر که با گذر کردن حلقه forاز سراسر لیست ،برای هر آیتم اجرا واهید شد
پس زمانر که این کد اجرا مرشود ،بایستر داشته باشیم hugeو بعد از آن  huge, hairy, pants,و
سپس  hairyو بدنبال آن  huge, hairy, pants,و به همین ترتی
کد را در برنامه پایتون وارد کرده و واهید داشت:
]'>>> hugehairypants = ['huge', 'hairy', 'pants
>>> for i in hugehairypants:
)print(i
for j in hugehairypants:
)print(j
huge
huge
hairy
pants
hairy
huge
hairy
pants
pants
huge
hairy

pants

پایتون حلقه او را وارد کرده و یک آیتم را از لیست
کرده و تمامر آیتمهای لیست

چاپ مرکید سرپس ،حلقره دو را وارد

را چاپ مرکید در ادامه با فرمان) print(jادامه مردهد ،آیرتم بعردی را

در لیست اجرا کرده و لیست کامل را مجدداً با) print(jچراپ مررکیرد در روجر ،طروطر کره برا
مشخص شدهاند با دستور) print(iچاپ مرشوند طوط بدون عصمت با دستور) print(jچاپ واهیرد
شد
آیا میتروان کراری بره غیرر از چراپ وا ههرا را انجرا داد؟
محاسبه انجا شده در فصل 2را یادآور مرشویم جاییکه میخواسرتیم
بف میم اگر از ا تراع پدربزرگتان برای دوبرابر کردن سکهها استفاده
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کیید ،آ ر سال چید سکه طص واهید داشت؟ کد برنامه اییگونه واهد بود:
>>> 20 + 10 * 365 – 3 * 52

به این معیر 20 :سکه پیدا شده بعصوه  10سکه جادویر ضربدر 365روز سال ،می ای سه سرکه
در یک هفته توسط کصغ سرقت شده است
جال

واهد بود وقتر مربییید هر هفته چقدر به انبوه سکههای شما اضافه مررشرود میتروانیم

اییکار را با حلقه forدیگری اجا دهیم ولر ایرن برار بایسرتر مقردار متغیرر magic_coinsرا تغییرر دهریم
بیابراین تعداد کل سکههای جادویر هرهفته را نشان مردهد  10سکه جادویر برای هر روز از هفت روز
هفته وجود دارد بیابراین magic_coinsبایستر  70باشد:
>>> found_coins = 20
>>> magic_coins = 70

>>> stolen_coins = 3

میبیییم که گیج ما هر هفته با ایجاد متغیر دیگری به نا  coinsو استفاده از یک حلقه افزایش مر-
یابد:
>>> found_coins = 20
>>> magic_coins = 70
>>> stolen_coins = 3
>>> coins = found_coins
>>> for week in range(1, 53):
coins = coins + magic_coins - stolen_coins
))print('Week %s = %s' % (week, coins

در

متغیر coinsبا مقدار متغیر found_coinsبارگذاری(پر) شده اسرت ایرن عردد آغرازین مرا

است ط بعدی در
طوط و

حلقه forرا برپا مرکید که فرمرانهرا را در بلروک اجررا واهرد کررد (بلروک از

تشکیل شده است) هر بار که حلقه مرزند ،متغیرر weekبرا عردد بعردی در رنرج 1ترا52

بارگذاری(پر) مرگردد
ط

اندکر پیچیدهتر است اساساً هر هفته میخواهیم تعداد سکههای جادویر را اضافه کرده و

تعداد سکههای سرقت شده را کسر کییم متغیر coinرا چیزی مانید یک ایدوق گیج تصرور کییرد هرر
هفته سکه جدیدی به این ایدوق اضافه مرشود بیابراین این ط به این معیر است« :جرایگزین کرردن
تعداد سکههای جاری با محتویا

متغیر coinو جمع زدن آن با چیزی که این هفته لق کردها » اساسً

عصمت(=) یک تکه برجسته از کدی است که مرگوید «محاسبه سمت راست ،ذ یره آن بررای بعردی و
استفاده از نا در سمت چپ»
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ط

یک دستور printاست که از متغیرهای جایگزین( )1placeholderاستفاده مرکید و تعرداد

هفته و تعداد کل سکهها (تا اییجا) را روی افحه نمایش مردهد (اگر اییکار از نظر شما میطقر به نظرر
نمرآید ،مجدداً به افحه 30با عیوان «گیجاندن(تعبیه) مقادیر در رشتهها»مراجعه کیید) بیابراین اگر ایرن
برنامه را اجرا کیید ،چیزی شبیه به پیجره زیر را مشاهده واهید کرد:

وقتر درباره حلقهزنر احبت مرکییم
یک حلقه forفقط یک نوع حلقه نیست که میتوانید آن را در پرایتون بسرازید حلقره whileهرم
وجود دارد یک حلقه forیک حلقه با طول معین است درحالیکه زمانر از حلقه whileاستفاده مررشرود
که از قبل درباره زمان توقف حلقهزنر آگاه نیستید
یک راهپله با 20پله را تجسم کیید راهپله دا ل سا تمان بوده و میدانیم که به آسانر میتوانیرد از
 20پله باال بروید یک حلقه forاییگونه است
>>> for step in range(0, 20):
)print(step

 1جانگ دار

76

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

حال یک راهپله را تصور کیید که در دامیه واقع است دامیه واقعاً مرتفع است و قبل از این که به
باالی آن برسید انر ی شما تما مرشود یا این که شرایط جوی ممکن است بد شود و شما مجبور شوید
توقف کیید حلقه whileاییگونه است
step = 0
while step < 10000:
)print(step
if tired == True:
break
elif badweather == True:
break
else:
step = step + 1

اگر سعر کیید این کد را وارد و آن را اجرا کیید ،برا پیرا

طرا

مواجه واهید شد چرا؟ زیرا متغیر tiredو  badweatherرا نسا تهایم
هرچید کد ما قابل اجرای یک برنامه را ندارد ولر یک نمونه اساسرر از
یک حلقه whileرا به تصویر مرکشد
با ایجاد متغیری به نا  step=0شروع مرکییم سپس،حلقهwhile

را مرسازیم که بررسر مرنماید آیا متغیر stepکه تعرداد کرل پلرههرا از
پایین تا باالی دامیه است ،از)step<10000( 10000کوچکتر مرباشد یرا
یر تا مادامیکه step<10000باشد ،پایتون بقیه کد را اجرا مرکید
با) print(stepمقدار متغیر را چاپ کرده و  Trueبودن متغیر tiredرا با  if tired= =Trueبررسرر
مرکییم( Trueیک مقدار بولین1نامیده مرشود که در فصل 8درباره آن واهیم آمو ت) دراییصور  ،از
کلیدوا ه breakبرای روج از حلقه استفاده مرکییم کلیدوا ه breakراهر است برای(بصفاارله) بیررون
پریدن از حلقه(به بیان دیگر،متوقف کردن آن) که هم درwhileو هم در loopجوا

مرردهرد در اییجرا

شاهد اثر بیرون پریدن از بلوک و وارد شدن به حلقه step=step+1هستیم
ط True ، elif badweather == True:بودن متغیر badweatherرا بررسر مرکیرد دراییصرور ،
کلیدوا ه  breakازحلقه ارج مررشرود اگرر نره tiredو نره True(else) ،badweatherنباشرید 1،را بره
متغیر stepاضافه کرده( )step=step+1و حلقه ادامه مریابد
بیابراین گا های یک حلقه loopبصور

زیر هستید:

Boolean 1
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 -1وارسر شرط
 -2اجرای کد در بلوک
 -3تکرار
بطور متداول ،یک حلقه whileرا میتوان با دو شرط به جای یک شرط سا ت:
>>> x = 45
>>> y = 80
>>> while x < 50 and y < 100:
x=x+1
y=y+1
)print(x, y

در

متغیر xرا با مقدار 45و در

متغیر yرا با مقدار 80مرسرازیم حلقره دو شررط را در

وارسر مرکید x :کمتر از  50و  yکمتر از 100درحالیکه هر دو شرط برقرار هستید ،طوط بعدی اجررا
شده و  1به هر دو متغیر اضافه مرگردد و سپس آن ا چاپ مرشوند روجر کد بصرور

زیرر واهرد

بود:
46 81
47 82
48 83
49 84
50 85

آیا مرف مید چگونه عمل مرکید؟
شمار را در 45برای متغیر xو در 80برای متغیر yشروع کرده و سپس هربار که کد در حلقه اجرا
مرشود ،افزایش مریابد(افزودن  1به هر متغیر)تا مادامیکه  x<50و  y<100باشد ،حلقه اجرا واهد شد
بعد از 5بار حلقهزنر(هر بار  1به هر متغیر اضافه مرشود)مقدار xبه 50مررسد حراال شررط اول()x<50
دیگر برقرار نیست ،بیابراین پایتون میداند که باید حلقه را متوقف کید
کاربرد متداول دیگر حلقه ،whileسا تن حلقههای نیمه-برپایان است این نوعر حلقه است که
میتواند تا بیی ایت ادامه داشته باشد ولر درواقع تا زمانر ادامه مریابد که اتفراقر بررای رروج از حلقره
اتفاق بیافتد بعیوان مثال:
while True:
lots of code here
lots of code here
lots of code here
if some_value == True:
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break

شرط حلقه True،whileاست که همواره برقررا اسرت بیرابراین کرد بلروک همرواره اجررا مرر-
شود(بیابراین حلقه برپایان1است) تی ا درارورتیکه

متغیررsome_value

ارج واهد شد در بخش «استفاده از  randintبرای انتخا

ارادق باشرد ،پرایتون از حلقره

یک عردد تصرادفر» در ارفحه 134مثرال

ب تری برای درک این مورد ارائه شده است ولر ابتدا باید فصل هفت را بطور کامل درک کیید
آنچه آمو تید
در این فصل ،از حلقهها برای انجا وظایف تکراری بدون تکرار همره آن را اسرتفاده کرردیم برا
نوشتن وظایف درون بلوکهای کد ،که درنو حلقه قرار دادیم ،به پایتون گفتیم میخواهیم چه چیزی تکرار
شود از دو نوع حلقه استفاده کردیم :حلقههای forو حلقههای whileکه مشابه بوده ولرر بره شریوههرای
متفاوتر بکار برده مرشوند همچیین از کلیدوا ه breakبرای توقرف حلقرهزنرر اسرتفاده کرردیم -یعیرر
روج از حلقه
(چیستان)معماهای برنامهنویسر
در اییجا مثالهایر از حلقهها ارائه شده است که میتوانید ودتان امتحان کیید پاسخها را میتوان
در http://python-for-kids.com/.مشاهده کرد
 -1حلقهHello

فکر مرکیید کد زیر چه کار مرکید؟ ابتدا ،حدس بزنید چه اتفراقر مررافترد و سرپس کرد را در
پایتون اجرا کرده تا ببییید حق با شما بوده است یا نه
>>> for x in range(0, 20):
)print('hello %s' % x
if x < 9:
break

 -2اعداد زوج

2

حلقهای بسازید که اعداد زوج را آنقدر چاپ کید تا به سن شما برسد یا دراورتیکه سرن شرما
یک عدد فرد1باشد ،اعداد فرد را آنقدر چاپ کید تا به سن شما برسد بعیوان مثال ،میتواند چیزی مشرابه
روجر زیر را چاپ کید:
eternal 1
even 2
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2
4
6
8
10
12
14

 -3پیج ماده موردعصقه من
لیستر حاوی  5ماده مختلف ساندویچ بسازید:
>>> ingredients = ['snails', 'leeches', 'gorilla belly-button lint',
]''caterpillar eyebrows', 'centipede toes

حال حلقهای درست کیید که لیست را چاپ کید(شامل اعداد):
1 snails
2 leeches
3 gorilla belly-button lint
4 caterpillar eyebrows
5 centipede toes

 -4وزن شما روی ماه
اگر روی ماه ایستاده باشید ،وزن شما  %16.5وزن شما روی زمین واهد بود میتوانید این عردد
را با ضر

وزن زمین در 0.165محاسبه کیید
اگر اگر تا  15سال دیگر ،هر سال یک کیلو اضافه کیید ،هر سال که به مراه مرررویرد وزن شرما

چقدر واهد بود و بعد از 15سال چه وزنر واهید داشت؟ با یک حلقه forکه وزن هر ساله شما روی
ماه را چاپ مرکید ،برنامهای بیویسید

Odd 1
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فصل7
با توابع و ماژولها کد خود را بازیابی کنید
درباره این موضوع فکر کنید که هر روز چه چیزهایی را دور میریزید :بطریهاای ب ،قاویی-
های سودا پاکتهای چیپس سیبزمینی کاغذ پالستیکی ساندویچ پاکتهای حاوی زردک یا تکههاای
سیب ساک خرید روزنامه مجله و  . ....حال تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد اگر تمامی این زبالهها
در یک در انتهای مسیر رانندگی شما روی هم تلانبار شده ولی کاغذ پالستیک و قویههای حلبی از بنها
تفکیک نشده باشند.
البته احتماالً شما تا حد امکان بازیافت کردهاید زیارا هایچ کاس
دوست ندارد ربای رفتن به مدرسه از کوهی از زباله باال بارود .باه ااای
نشستن در تلی از زباله بطریهای شیشهای که بازیافات کاردهایاد وو،
شده و به بطریها و کوزههای ادید تبدیل شدهاند؛ کاغذ برایت بدی لباه
کاغذ بازیافتی خمیر میشود؛ پالستیک به کاالهای پالساتیکی ساننینتار
تبدیل میشود .بنابراین اگر از چیزها مجدداً استفاده نکنایم بایاد بنهاا را
دور بریزیم.
در دنیای برنامهنویسی استفاده مجدد اهمیت فوقالعاادهای دارد.
پرواضح است که برنامه شما زیر کوهی از زباله مدفون نمیگردد ولی اگر
از برخی کارهای خود مجدداً استفاده نکنیاد درنهایات در مسایر تکارار
تایپ ریزبرنامهها( )stubاننشتان شما از پار درخواهند بمد .استفاده مجدد میتواند باعث کوتاهتر شدن کد
و سهولت قرائت بن شود.
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همانطوریکه در این فصل خواهید بموخت پایتون راههای مختلفی را برای استفاده مجدد از کد
ارائه خواهد کرد.
استفاده از توابع
یکی از راههای بازیابی کد پاایتون را شااهد بودیاد .در فصال قبال از تواباع rangeو listبارای
شمارش پایتون استفاده کردیم.
))>>> list(range(0, 5
][0,1,2,3,4

اگر شمارش بلد هستید ساخت یک لیست از اعداد متوالی با تایپ ایان اعاداد چنادان دشاوار
نبوده ولی هر چه لیست یوالنیتر باشد تایپ بیشتری باید انجام دهید .هرچند اگر از توابع استفاده کنید
بسادگی میتوانید یک لیست با هزاران عدد بسازید.
در اینجا مثالی ارائه شده است که از توابع listو rangeبرای تولید یک لیسات از اعاداد اساتفاده
میکند:
))>>> list(range(0, 1000
][0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16...,997,998,999

توابع1تکه2هایی از کد هستند که به پایتون میگویند کاری را انجام دهاد .یاک راه بارای اساتفاده
مجدد از کد واود دارد -میتوانید از توابع در برنامههای خود بارها و بارها استفاده کنید.
زمانیکه برنامههای سادهای مینویسید استفاده از توابع بسیار بسان خواهد بود .زمانیکاه نوشاتن
برنامههای یوالنی و پیچیدهتر را بغاز میکنید مثالً بازی توابع ضارور

پیادا مایکنناد (فار

کنیاد

میخواهید نوشتن برنامه را در این قرن به پایان ببرید)
بخشهایی از یک تابع
یک تابع سه بخش دارد :نام3پارامترها4و بدنه 5.در اینجا مثالی از یک تابع ساده ارائه شده است:
>>> def testfunc(myname):
)print('hello %s' % myname

functions 1
chunk 2
name 3
parameters 4
body 5
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نام این تابع  testfuncاست .این تابع یک پارامتر به نام  mynameداشته و بدنه بن بلوکی از کد
و بدنبال بن خطی است که با( defمخفف )defineبغاز میشود .یک پارامتر یک متغیر است کاه تنهاا در
زمانی که از تابع استفاده میشود واود خارای دارد.
با فراخوانی نام تابع با استفاده از پرانتز دور مقدار پارامتر تابع را اارا کنید:
)'>>> testfunc('Mary
hello Mary

یک تابع میتواند دو سه یا چندین پارامتر داشته باشد:
>>> def testfunc(fname, lname):
))print('Hello %s %s' % (fname, lname

دو مقدار برای این پارامترهای با کاما( ),از هم ادا میشوند:
)'>>> testfunc('Mary', 'Smith
Hello Mary Smith

میتوانیم ابتدا متغیرها را ایجاد و سپس فراخوانی تابع را با بنها انجام دهیم:
'>>> firstname = 'Joe
'>>> lastname = 'Robertson
)>>> testfunc(firstname, lastname
Hello Joe Robertson

غالباً از تابع برای برگرداندن یک مقدار با استفاده از دستور returnاستفاده میشود .بعنوان مثال
میتوانید برای محاسبه مقدار پولی که پسانداز کردهاید تابعی بنویسید:
>>> def savings(pocket_money, paper_route, spending):
return pocket_money + paper_route – spending

این تابع ساه پاارامتر دارد .ایان تاابع دو پاارامتر اول را باا هام اماع کارده(pocket_moneyو
)spendingو پارامتر بخر را از بن کسر میکند( .)spendingنتیجه بازگردانده شده و میتواند به یاک متغیار
نسبت داده شده(همانطوریکه بقیه مقادیر به متغیرها نسبت داده شدند)یا چاپ گردد.
))>>> print(savings(10, 10, 5
15

متغیرها و حوزه

1

زمانیکه تابع به اارا خاتمه میدهد نمیتوان از متغیری که درون بدن یک تابع قرار دارد مجادداً
استفاده نمود زیرا فقط درون تابع واود دارد .در دنیای برنامهنویسی (حوزه) scopeنامیده میشود.

scope 1
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در اینجا نناهی به یک تابع ساده خواهیم داشت که از دو متغیر استفاده کرده ولی هیچ پاارامتری
ندارد:
>>> def variable_test():
first_variable = 10
second_variable = 20
return first_variable * second_variable

در ایاااان مثااااال تااااابعی بااااه نااااام variable_testرا در

ماااایسااااازیم کااااه دو

متغیر(first_variableو )second_variableرا درهم ضر ،کرده و نتیجه را در برمیگرداند.
))(>>> print(variable_test
200

اگر این تابع را با استفاده از Printچاپ کنایم نتیجاه 200 :بدسات خواهاد بماد .هرچناد اگار
بخواهیم محتوای first_variableرا (یا second_variableبرای این موضوع) بیرون بلوک کد در تابع چااپ
کنیم با پیام خطا روبرو خواهیم شد:
)>>> print(first_variable
Traceback (most recent call last):
>File "<pyshell#50>", line 1, in <module
)print(first_variable
NameError: name 'first_variable' is not defined

اگر یک متغیر در بیرون از تابع تعریف شده باشد حوزه متفاوتی خواهد داشات .بعناوان مثاال
قبل از این که تابعمان را بسازیم یک متغیر را تعریف کرده و سپس از بن درون تابع استفاده میکنیم:
>>> another_variable = 100
>>> def variable_test2():
first_variable = 10
second_variable = 20
return first_variable * second_variable * another_variable

در این کد حتی اگر نتوان از متغیرهای

 variables first_variableوsecond_variable

استفاده نمود میتوان از متغیر( another_variableکه بیرون تابع در

بیارون تاابع

ساخته شاده اسات) درون بن در

استفاده نمود.
در اینجا نتیجه فراخوانی این تابع نشان داده شده است:
))(>>> print(variable_test2
20000

حال فر

کنید یک سافینه فااایی را باا اساتفاده از یاک چیاز مقارون باه ارفه ماثالً یاک

قویی(کنسرو) حلبی مستعمل میسازید .فر

کنید هر هفته میتوانید دو قویی را مسطح کرده تا دیواره-
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های منحنی سفینه فاایی شما ساخته شود ولای بارای تکمیال دماغاه1باه
حدود  500قویی نیاز خواهید داشت .بسادگی میتوان تابعی نوشت تاا در
دو قاویی در

بربورد زمان الزم برای مسطح کرده  500قاویی باا فار
هفته به ما کمک کند.

ااازه دهید تابعی را بسازیم تا نشان دهیم هر هفته تا پایان ساال
چند قویی مسطح شده خواهیم داشت.تابع ما تعداد قاوییهاا را بعناوان
یک پارامتر درنظر میگیریم.
>>> def spaceship_building(cans):
total_cans = 0
for week in range(1, 53):
total_cans = total_cans + cans
))print('Week %s = %s cans' % (week, total_cans

در اولین خط تابع متغیری به

نامtotal_cans

ساخته و به بن مقدار 0میدهیم .یعنای یاک حلقاه

برای هستههای سال ساخته و تعداد قوییهای مسطح شده در هر هفته را به بن اضافه میکنیم .این بلوک
کد محتوای تابع ما را میسازد .ولی بلوک کد دینری نیز در این تابع واود دارد :دو خط بخر که بلوک
حلقه forرا شکل میدهند.
این تابع را در برنامه وارد کرده و با مقادیر متفاوتی برای تعداد  cansبن را فراخوانی میکنیم:
)>>> spaceship_building(2
Week 1 = 2 cans
Week 2 = 4 cans
Week 3 = 6 cans
Week 4 = 8 cans
Week 5 = 10 cans
Week 6 = 12 cans
Week 7 = 14 cans
Week 8 = 16 cans
Week 9 = 18 cans
Week 10 = 20 cans
)(continues on...
)>>> spaceship_building(13
Week 1 = 13 cans
Week 2 = 26 cans

fuselage 1

85

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان
Week 3 = 39 cans
Week 4 = 52 cans
Week 5 = 65 cans
)(continues on...

میتوان مجدداً از این تابع با مقادیر مختلف برای تعداد قوییهای هر هفته نیز استفاده نماود کاه
اندکی مؤثرتر از هر بار تایپ مجدد حلقه forبرای امتحان کردن اعداد مختلف است.
همچنین میتوان توابع را در ماژولها گروهبندی نمود که این همان اایی است که مزیت پاایتون
به چشم میبید.
استفاده از ماژولها
از ماژولها برای گروهبندی توابع متغیرها و چیزهای دینر به برنامههای بزرگتار و قدرتمنادتر
استفاده میشود .برخی از ماژولها ازو پایتون هستند و شاما
میتوانید اداگانه ماژولهای دینر را دانلود کنید .ماژولهاا باه
شما برای نوشتن برنامهها کمک میکنند(مثالً tkinterکه اازو
پایتون است و PyGameکه ایننونه نیست) ماژولهایی بارای
دستکاری تصاویر(مثالً PILکتابخانه تصویر پایتون) و ماژول-
هایی برای ترسیم گرافیکهای سه-بعدی(مثالً.)Panda3D
میتوان از ماژولها برای انجام انواع کارهاای ساودمند
استفاده نمود .بعنوان مثال اگر درحال یراحی یک بازی شبیهسازی هستید و میخواهید دنیای بازی واقعااً
تغییر کند میتوانید با استفاده از ماژول واتی پایتون به نام timeتاریخ و ساعت فعلی را محاسبه کنید:
>>> import time

در اینجا از فرمان importاستفاده شده است تا به پایتون بنوییم میخواهیم از ماژول timeاستفاده
کنیم.
سپس با استفاده از نماد نقطه1میتوانیم توابع دردسترس در این مااژول را فراخاوانی کنیم(یاادبور
میشویم که از چنین توابعی برای کار باا مااژول turtleدر فصال 4اساتفاده کاردیم ماثالً ).)t.forward(50
بعنوان مثال در اینجا نشان داده شده است که چنونه تابع asctimeرا با ماژول timeفراخوانی میکنیم:
))(>>> print(time.asctime
''Mon Nov 5 12:40:27 2012

dot 1
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تابعasctime

بصور

بخشی از مااژول  timeاسات کاه تااریخ و زماان فعلای را

یک رشته برمیگرداند.
حال فر

کنید از کسی میخواهید از برنامه شما بارای وارد کاردن یاک

مقدار شاید تاریخ تولد یا سن خود استفاده کند .میتوانید اینکاار را باا اساتفاده از
دستور printبرای نمایش پیام و ماژول ( sysمخفف)systemکاه حااوی امکانااتی
برای تعامل با خود سیستم پایتون است انجام دهید .ابتدا ماژول sysرا وارد مای-
کنیم:
>>> import sys

درون ماژول sysیک شیء ویژه به نام ( stdinبرای ورودی استاندارد) است که تابع سودمندی به
نام readlineرا تأمین میکند .از تابع readlineبرای خواندن یک خط از متن تایپ شده روی فحه کلید تا
فشرده شادن کلیاد ENTERاساتفاده مایشاود( .در فصال  8باه کاارکرد شایءها مایپاردازیم) .بارای
تست readlineکد زیر را در برنامه وارد میکنیم:
>>> import sys
))(>>> print(sys.stdin.readline

سپس واژگانی را وارد کارده و ENTERرا فشاار دهیاد واژگاانی کاه در برناماه( )shellچااپ
خواهند شد.
مجدداً به سراغ کدی میرویم که در فصل 5با استفاده از یک دستور ifنوشتیم:
>>> if age >= 10 and age <= 13:
)'!print('What is 13 + 49 + 84 + 155 + 97? A headache
else:
)'?print('Huh

به اای ساختتن متغیر ageو نسبت دادن یک مقدار معاین قبال از دساتور ifمیتاوانیم از کسای
بخواهیم مقدار را وارد کند .ولی ابتدا باید کد را به یک تابع تبدیل کنیم:
>>> def silly_age_joke(age):
if age >= 10 and age <= 13:
)'!print('What is 13 + 49 + 84 + 155 + 97? A headache
else:
)'?print('Huh

حال میتوانید با وارد کردن نام تابع بن را فراخوانی کرده و با وارد کاردن عادد در پرانتاز باه او
بنویید از چه عددی استفاده کند .بیا اوا ،میدهد؟
)>>> silly_age_joke(9
?Huh

87

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان
)>>> silly_age_joke(10
!What is 13 + 49 + 84 + 155 + 97? A headache

بله اوا ،میدهد! حال تابع askرا برای سن یک فرد مینویسیم (میتوانید تابع را هر چندبار کاه
میخواهید اضافه کرده یا تغییر دهید).
>>> def silly_age_joke():
)'?print('How old are you
))(age = int(sys.stdin.readline
if age >= 10 and age <= 13:
)'!print('What is 13 + 49 + 84 + 155 + 97? A headache
else:
)'?print('Huh

بیا تابع intرا در تشخیص دادید که یک رشته را به یک عدد تبدیل میکند؟ به این دلیل از این
تابع استفاده شده است که )( readlineهربنچه را بصور

یک رشته وارد میشود برمایگرداناد ولای ماا

بدنبال عدد هستیم تا بتوانیم اعداد 10و 13را در مقایسه کنیم.
برای اینکه این کار را خودتان انجام دهید تابع را بدون هیچ پارامتری فراخوانی کرده و با ظااهر
شدن ? How old are youعددی را تایپ کنید.
)(>>> silly_age_joke
?How old are you
10
!What is 13 + 49 + 84 + 155 + 97? A headache
)(>>> silly_age_joke
?How old are you
15
?Huh

بنچه بموختید
در این فصل دیدید که چنونه میتوان با استفاده از توابع تکه کدهایی را در پاایتون نوشات کاه
مجدداً قابل استفاده هستند و چنونه از توابع تأمین شده توسط مااژولهاا اساتفاده نماود .بموختیاد کاه
چنونه حوزه متغیرها مشاهده شدن بنها درون یا بیرون توابع را کنترل میکناد و چنوناه باا اساتفاده از
کلیدواژه defتوابع را تعریف کنید .همچنین دریافتیم کاه چنوناه مااژولهاا را وارد کنایم تاا بتاوانیم از
محتوای بنها استفاده کنیم.
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(چیستان)معماهای برنامهنویسی
مثالهای زیر را بعنوان تمرین درنظر بنیریاد و تواباع خودتاان را بساازید .پاساخهاا

در http://

 python-for-kids.com/.ارائه شدهاند.
 -1تابع ا لی وزن ماه

در فصل 6یک معمای برنامهنویسی برای ساختن یک حلقه forبرای تعیین وزنتان در ماه در یک
دوره15ساله مطرح گردید .این حلقه forرا بسادگی میتوان به یک تابع تبدیل کرد .تابعی بسازید کاه وزن
شروع را گرفته و هر سال مقدار وزن را افزایش دهد .تایع ادید را با کد زیر فراخوانی کنید:
)>>> moon_weight(30, 0.25

 -2تابع وزن ماه و سالها
تابعی که ساختید را درنظر بنیرید و برای محاسبه وزن در دورههای مختلاف تغییار دهیاد ماثالً
5سال یا 20سال .مطمئن شوید که تابع را یوری تغییر میدهید که سه برگومان داشته باشد :وزن ابتدایی
وزن بدست بمده در هرسال و تعداد سالها.
)>>> moon_weight(90, 0.25, 5

 -3برنامه وزن ماه
به اای یک تابع ساده ااییکه مقادیر را بصور

پارامتر درنظر گرفتهایاد میتوانیاد یاک برناماه

کوچک نوشته که با استفاده از)( sys.stdin.readlineمقاادیر را بپاذیرد .در ایان ماورد تاابع را بادون هایچ
پارامتری فراخوانی کنید:
)(>>> moon_weight

تابع یک پیام را نمایش میدهد که وزن شروع را خواسته و پیام دوم مقدار وزنی را میپرسد کاه
هر سال اضافه میشود و درنهایت در یک پیام تعداد سالها پرسیده میشود .چیزی شبیه باه کاد زیار را
مشاهده خواهید کرد:
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Please enter your current Earth weight
45
Please enter the amount your weight might increase each year
0.4
Please enter the number of years
12

: را وارد کنیدsysبخایر داشته باشید قبل از ساختن تابعتان ابتدا ماژول
>>> import sys
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فصل8
چگونه از کالسها و شیء1ها استفاده کنیم
چرا یک زرافه شبیه یک پیادهرو است؟ چون هم زرافهه و ههم پیهادهرو «موجهود »2هسهتن ،و در
زبان انگلیسی تحت عنوان «نام »3و در پایتون تحت عنوان «شیء» شناخته میشون.،
ای،هی اشیاء یک ای،هی بسیار مهم در دنیهای رایانهه محسهوب مهیشهود .شهیءها راههی بهرای
سازمان،هی ک ،در یک برنامه و شکستن موجودات برای تسهیل تفکر درباره ای،ههای پیچی،ه مهیباشهن.،
(در فصل 4زمانی که با قلم-الکپشت کار میکنیم از یک شیء استفاده خواهیم کرد).
برای درک کردن شیءها در پایتون بایستی درباره انواع شیء فکر کنیم .اجازه دهی ،بها زرافهه و
پیادهرو کار را شروع کنیم.
یک زرافه یک نوع پستان،ار است که گونهای از یک حیهوان نیه
محسوب میشود -زن،ه است.
حال یک پیادهرو را درنظر مهیگیهریم .چیه زیهادی ن هیتهوان
دربارهی پیادهرو بیان کرد به ج این که یک موجود زن،ه نیسهت .اجهازه
دهی ،آن را شیء بیجان ( یا به بیان دیگر غیرزن،ه) بنامیم.
اصطالحات پستان،ار حیوان جان،ار و بیجان ه گی راهههایی
برای طبقهبن،ی موجودات هستن.،

object 1
Thing 2
noun 3

91

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

شکستن موجودات به کالسها
در پایتون شیءها با کالس1ها تعریف میشون ،که میتوان آنها را راهی برای طبقههبنه،ی شهیءها
به گروهها درنظر گرفت .در اینجا یک ن ودار درختی از کالسها ارائه ش،ه است که در آنجا زرافههها و
پیادهروها براساس تعاریف قبلی جای داده ش،هان.،

 Thingsکالس اصلی است .در زیر کالس Inanimate Thingsو Animateوجود دارن .،که بازهم
به  Sidewalksبرای  Inanimateو  Animals, Mammalsو Giraffesبرای Animateشکسته میشون.،
میتوانیم از کالسهها بهرای سهازمان،هی بیهتههای که ،پهایتون اسهتفاده کنهیم .بعنهوان ماهال
ماژول turtleرا درنظر بگیری .،هر موجودی که ماژول turtleپایتون بتوان ،انجام ده -،ماالً حرکت رو بهه
جلو حرکت رو به عقب چرخی،ن به چپ و چرخی،ن به راست -توابع در کالس Penهستن .،یک شیء
را میتوان بعنوان یک عضو از یک کالس درنظر گرفت و هر تع،اد شیء که بخواهیم برای یهک کهالس
بنویسیم -به اختصار به آن خواهیم پرداخت.
حال اجازه دهی ،ه ان مج وعه کالسهای ن ودار درختیمهان را از بهاال بهه پهایین بسهازیم .بها
استفاده از کلی،واژهی classو سپس یک نام کالسها را تعریف مهیکنهیم .چهون Thingsگسهتردهتهرین
کالس است ابت،ا آن را خواهیم ساخت:
class 1
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>>> class Things:
Pass

این کالس را Thingsنامی،ه و از عبارت passاستفاده میکنیم تا بهه پهایتون بفه هانیم کهه قصه،
ن،اریم اطالعاتی بیشتری را ارائه کنیم .از passزمانی استفاده میشود که میخهواهیم کهالس یها تهابعی را
ایجاد کنیم ولی در آن زمان قص ،ن،اریم ج ئیات زیادی را ارائه ن اییم.
سپس کالسهای دیگر را اضافه کرده و روابطی را میان آنها ایجاد میکنیم.
فرزن،ان و وال،ین
اگر یک کالس بخشی از کالس دیگری باش ،آن را فرزن1،آن کهالس نامیه،ه و کلهس دیگهر را
وال2،آن مینامیم .کالسها هم میتوانن ،فرزن،ان و هم وال،ین کالسهای دیگر باشن .،در ن ودار درختهی
ما کالسی که باالی کالس دیگری قرار دارد وال ،آن و کالسی که زیهر آن قهرار دارد فرزنه ،آن اسهت.
بعنوان ماال  Inanimateو Animateهردو فرزن،ان کالس Thingsهستن ،به این معنی که  Thingsوال ،آنها
میباش.،
برای اینکه به پایتون بگوییم یک کالس فرزن ،کالس دیگری است نام کالس وال ،را در پرانت
بع ،از نام کالس ج،ی ،قرار میدهیم:
>>> class Inanimate(Things):
pass
>>> class Animate(Things):
pass

در اینجا یک کالس به نام Inanimateساخته و به پایتون میگوییم که کالس واله ،آن Thingsبها
کInanimate(Things)،

 classاسهت .سهپس یهک کهالس بهه نهام Animateسهاخته و بها اسهتفاده از

class

) Animate(Thingsبه پایتون میگوییم که کالس وال ،آن نی  Thingsاست.
اجازه دهی ،ه ین مورد را درخصوص کهالس  Sidewalksامتحهان کنهیم .کهالس Sidewalksرا بها
کالس وال Inanimate،میسازیم:
>>> class Sidewalks(Inanimate):
pass

و میتهوانیم کهالسههای Animals, Mammalsو Giraffesرا بها اسهتفاده از کهالسههای وال،شهان
بصورت زیر مرتب کنیم:
child 1
parent 2
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>>> class Animals(Animate):
pass
>>> class Mammals(Animals):
pass
>>> class Giraffes(Mammals):
pass

اف ودن شیءها به کالسها
حاال یک مشت کالس داریم ولی بایستی چه چی ی در این کالسها بگذاریم؟ ماالً یک زرافه به
نام Reginaldداریم .میدانیم که متعلق به کالس Giraffesاست ولی در زبان برنامهنویسهی بایسهتی از چهه
چی ی برای شرح و توصهیف یهک زرافهه بهه نهام Reginaldاسهتفاده کنهیم؟  Reginaldرا یهک شهیء از
کالس Giraffesمینامیم ( شای ،با اصطالح ن ونه1یک کالس نی روبرو شوی .)،برای معرفی Reginaldبهه
پایتون از تکه ک ،زیر استفاده میکنیم:
)(>>> reginald = Giraffes

این ک ،به پایتون میگوی ،که یک شیء را در کالس Giraffesایجاد کرده و آن را به

متغیرreginald

نسبت ده .،نام کالس نی ه انن ،یک تابع درون پرانت قرار میگیرد .در ادامهی این فصل مهیبینهیم کهه
چگونه میتوان شیءها را ساخت و از پارامترها درون پرانت استفاده ن ود.
ولی شیء reginaldچه کاری انجام میده،؟ خوب در واقع در این لحظه کاری انجام ن یدهه.،
برای اینکه این شیء به درد بخورد هنگامی که کالسهای ان را میسازیم بایستی توابعی را تعریف کنهیم
که در کنار شیءهای آن کالس قابل استفاده باشن .،به جای اینکه فقط از کلی،واژهی passبعه ،از تعریهف
کالس استفاده کنیم میتوانیم تعاریف تابع را اضافه کنیم.
تعریف توابع کالسها
در فصل 7توابع بعنوان راهی برای استفاده مج،د از ک ،معرفی گردی،ن .،زمهانی کهه یهک تهابع
مربوط به یک کالس را تعریف میکنیم این کار را برای ت امی توابع بطور یکسان انجام مهیدههیم مگهر
این که آن را نی تعریف کالس قرار داده باشیم .بعنوان ماال در این جا تابع نرمالی وجود دارد که به یک
کالس مربوط ن یشود:
>>> def this_is_a_normal_function():
)'print('I am a normal function

instance 1
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و در این جا دو تابع وجود دارد که به یک کالس تعلق دارن:،
>>> class ThisIsMySillyClass:
def this_is_a_class_function():
)'print('I am a class function
def this_is_also_a_class_function():
)'?print('I am also a class function. See

اف ودن مشخصههای کالس بصورت توابع
کالسهای فرزن ،کالس Animateرا که قبالً تعریف کردیم درنظر بگیرد .برای اینکه نشان دههیم
هر کالس چیست و چه کاری میتوان ،انجام ده ،میتوانیم به هر کالس مشخصههایی1را اضهافه کنهیم.
یک مشخصه یک ویژگی2مشترک برای ت امی اعضای یک کالس(و فرزن،ان آن) میباش.،
بعنوان ماال وجه مشترک ت امی حیوانات چیست؟ ه ه نفس میکشن ،حرکت میکننه ،و غهذا
میخورن .،پستان،اران چه وجه مشترکی دارن،؟ پستان،اران به فرزن،ان خود شیر میدهن ،نفس میکشن،
حرکت میکنن ،و غذا میخورن .،میدانیم که زرافه از برگهای باالی درختان تغذیه میکن ،و ه انن ،ههر
پستان،اری به فرزن ،خود شیر میده ،نفس میکش ،حرکت میکنه ،و غهذا مهیخهورد .زمانیکهه ایهن
مشخصهها را به ن ودار درختیمان اضافه میکنیم چی ی شبیه به ن ودار زیر ب،ست خواهیم آورد:

این مشخصهها را میتوان بعنوان فعالیت یا توابع درنظر گرفت -چی هایی کهه یهک شهیء از آن
دسته میتوان ،انجام ده.،
برای اف ودن یک تابع به یک کالس از کلی،واژهی defاستفاده میکنیم .بنابراین کالسAnimals

اینگونه خواه ،بود:
characteristics 1
trait 2
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>>> class Animals(Animate):
def breathe(self):
pass
def move(self):
pass
def eat_food(self):
pass

در خط اول این فهرست کالس را ه انن ،قبل تعریف میکنهیم
ولی به جای اینکه در خط بع ،از کلی،واژهی  passاستفاده کنهیم تهابعی
به نام breatheرا تعریف کرده و یک پارامتر به آن میدهیم. self :
پارامتر selfراهی است برای این که یهک تهابع در یهک کهالس
بتوان ،تابع دیگری در یک کالس(و در کهالس واله )،را صه،ا ب نه .،در
ادامه شاه ،یکی از کاربردهای این پارامتر خواهیم بود.
در خط بع ،کلی،واژهی  passبه پایتون اعالم میکن ،کهه قصه،
ن،اریم اطالعات بیشتری را دربارهی تهابع breathارائهه کنهیم زیهرا ابن بهه درد مها ن هیخهورد .سهپس
توابع moveو  eat_foodرا اضافه میکنیم که ابن کاری انجام ن یدهن .،کالسها را مج،داً ساخته و که،
مناسبی را در توابع قرار میدهیم .این یک راه مت،اول برای توسعه برنامهها میباش .،غالباً برنامهنویسهها
برای این که دریابن ،کالس چه کاری بای ،انجام ده ،و قبل از اینکه وارد ج ئیات توابع خاص شون ،با
ک ک توابعی که کاری انجام ن یدهن ،کالسهایی را ایجاد میکنن.،
ه چنین توابعی را به دو کالس دیگر یعنی Mammalsو Giraffesاضافه میکنیم .هر کهالس مهی-
توان ،از مشخصههای(توابع) وال ،خود استفاده کن .،به این معنی که نیهازی نیسهت کهالس پیچیه،های را
بسازی :،میتوانی ،توابع خود ر در باالترین وال ،قرار دهی ،یعنی ه ان جایی کهه مشخصهههها بکارگرفتهه
میشون( .،این یک شیوه مناسب برای سادهتر و قابلدرکتر کردن کالسها میباش.)،
>>> class Mammals(Animals):
def feed_young_with_milk(self):
pass
>>> class Giraffes(Mammals):
def eat_leaves_from_trees(self):
pass

چرا از کالسها وشیءها استفاده میکنیم؟
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توابع را به کالسهای ان اضافه کردیم ولی وقتی میتوانیم توابهع نرمهالی ماننه،

breathe, move,

 eat_foodو ...را بنویسیم پس به چه دلیل از کالسها و شیءها استفاده میکنیم؟
برای پاسخ به این پرسش از زرافه خود به نام Reginaldاستفاده میکنیم که قبالً آن را بصهورت
یک شیء از

کالسGiraffes

ساختیم:
)(>>> reginald = Giraffes

از

آنجاییکهreginald

یک شیء است میتوانیم توابعی که توسط این کالس(

کهالسGiraffes

)و

کالسهای وال ،آن ارائه ش،هان ،را فراخوانی(اجرا) کنیم .با استفاده از ع لون ،نقطه( ).و نام تابع توابع را
ص،ا میزنیم .برای اینکه به زرافهی Reginaldبگوییم حرکت کن ،یا غذا بخورد میتهوانیم توابهع زیهر را
ص،ا ب نیم:
)(>>> reginald = Giraffes
)(>>> reginald.move
)(>>> reginald.eat_leaves_from_trees

فرض کنی Reginald،یک دوست زرافه به نام Harldدارد.

شیءGiraffes

دیگری بهه

نهامharold

میسازیم:
)(>>> harold = Giraffes

از آنجاییکه از شیءها و کالسها استفاده میکنیم زمانی که میخواهیم تابع moveرا اجرا کنهیم
دقیقاً میتوانیم به پایتون بگوییم کهه دربهارهی که،ام زرافهه صهحبت مهیکنهیم .بعنهوان ماهال اگهر مهی-
خواهیم Haroldحرکت کن ،ولی  Reginaldسر جهایش ب انه ،مهیتهوانیم تهابع moveرا بها اسهتفاده از
شیء haroldص،ا ب نیم:
)(>>> harold.move

در این مورد قفط Haroldحرکت خواه ،کرد.
حال کالسهای ان را ان،کی تغییر داده تا این موضوع ان،کی واضحتهر شهود .بهه جهای اسهتفاده
از passدستور printرا به هر تابع اضافه میکنیم:
>>> class Animals(Animate):
def breathe(self):
)'print('breathing
def move(self):
)'print('moving
def eat_food(self):
)'print('eating food
>>> class Mammals(Animals):
def feed_young_with_milk(self):
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)'print('feeding young
>>> class Giraffes(Mammals):
def eat_leaves_from_trees(self):
)'print('eating leaves

حال زمانی که شیءهای reginaldو haroldر ساخته و توابع را برای آنها صه،ا مهیزنهیم مهی-
توانیم شاه ،اتفاق زیر باشیم:
)(>>> reginald = Giraffes
)(>>> harold = Giraffes
)(>>> reginald.move
moving
)(>>> harold.eat_leaves_from_trees
eating leaves

در دو خههط اول متغیرهههای reginaldو haroldرا مههیسههازیم کههه
شیءهای

کالسGiraffes

هستن .،سپس تابع  moveرا بهرای  reginaldصه،ا

میزنیم و پایتون  movingرا در خط زیر چاپ میکن .،به ه ین ترتیب تابع
 eat_leaves_from_treesرا برای haroldص،ا میزنیم و پایتون

eating leaves

را چاپ میکن .،اگر اینها زرافههای واقعی بودن ،نه شیءهای یهک رایانهه
یک زرافه راه رفته و زرافه دیگر برگ خواه ،خورد.

شیءها و کالسها در تصاویر
نظرتان درباره استفاده از یک رویکرد گرافیکیتر برای شیءها و کالسها چیست؟
اجازه دهی ،به سراغ ماژول turtleبرویم که در فصل 4با آن سرگرم بودیم .زمانیکه

از)(turtle.Pen

استفاده میکنیم پایتون یک شیء از کالس Penمیسازد که توسط ماژول turtleتأمین ش،ه است ( مشابه
شیءهای reginaldو haroldدر در بخش قبل) .ه انن ،اتفاقی کهه بهرای دو زرافهه افتهاد مهیتهوانیم دو
شیء turtleبسازیم (به نام Averyو:)Kate
>>> import turtle
)(>>> avery = turtle.Pen
)(>>> kate = turtle.Pen

هر شیء avery( turtleو )kateیک عضو از کالس Penاست.
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این جا ه ان جایی است که ق،رت شیءها رو به اف ایش میرود .بع ،از این که شیءهایturtle

مان را ساختیم میتوانیم توابعی را برای هر ک،ام از آنها ص،ا ب نیم و آنها نی مستقالً ترسیم میکننه .،که،
زیر را امتحان کنی.،
)>>> avery.forward(50
)>>> avery.right(90
)>>> avery.forward(20

با این سری دستورات به Averyمیگوییم که  50پیکسل به جلو حرکهت کهرده  90درجهه بهه
س ت راست چرخی،ه و  20پیکسل به جلو برود بطوریکه رو به پایین توقف کن .،به خطر داشهته باشهی،
که الکپشتها ه واره رو به س ت راست حرکت را شروع میکنن.،
حاال نوبت حرکت دادن Kateاست.
)>>> kate.left(90
)>>> kate.forward(100

به Kateمیگوییم که 90درجه به چپ چرخیه،ه و سهپس  100پیکسهل بهه جلهو حرکهت کنه،
بطوریکه رو به باال توقف ن ای.،
تا اینجا یک خط با فلشهای در دو جهت مختلف داشتیم که سر هر ک،ام از آنهها شهیءturtle

متفاوتی را نشان میده Avery :،رو به پایین و  Kateرو به باال.

حاال الکپشت( )turtleدیگری به نام Jacobرا اضافه کرده و آن را حرکت میدهیم ب،ون این که
برای Kateیا Averyم اح تی ایجاد کن.،
)(>>> jacob = turtle.Pen
)>>> jacob.left(180
)>>> jacob.forward(80
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ابت،ا یک شیء Penج،ی ،به نام jacobرا ایجاد کهرده سهپس  180درجهه آن را چرخانه،ه و 80
پیکسل به جلو میبریم .شکل ما با سه الکپشت بصورت زیر خواه ،بود:

به خاطر داشته باشی ،هر بار که )( turtle.Penرا برای ساخت یک turtleص،ا میزنیم یهک شهیء
ج،ی ،مستقل را اضافه میکنیم .هر شیء یک ن ونه از کالس Penاست و میتوانیم از ه ان توابهع بهرای
هر شیء استفاده کنیم ولی از آنجایی که از شیءها استفاده میکنیم مهیتهوانیم ههر(turtleالکپشهت) را
بطور مسهتقل حرکهت دههیم .ه اننه ،شهیءهای giraffeمسهتقل ( Reginaldو Avery )HaroldوKate

و Jacobنی شیءهای turtleمستقلی هستن .،اگر شیء ج،ی،ی را با ه هان نهام متغیهر شهیءای کهه قهبالً
ساختهایم ایجاد کنیم شیء ق،ی ی ل وماً از بین نخواه ،رفت .این کهار را خودتهان امتحهان کنیه :،الک-
پشت Kateدیگری ساخته و سعی کنی ،آن را حرکت دهی.،
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دیگر خصیصههای سودمن ،شیءها و کالسها
کالسها و شیءها کار گروهبن،ی توابع را آسانتر میکنن .،ه چنین زمانی که میخواهیم برنامهه
را در تکههای کوچکتری تصور کنیم به ما ک ک خواهن ،ن ود.
بعنوان ماال یک اپلیکیشن نرماف اری بسیار ب رگ ماالً یک پروازشگر واژه یا یک بازی رایانههی
-3بع،ی را درنظر بگیری .،درک چنین برنامههای ب رگی تقریباً برای اکار مردم غیرم کن است زیرا حجم
ک ،بسیار زیاد است .ولی با شکستن این برنامههای غولآسا به تکههای کوچکتر و البته با آگاهی از زبان
درک هر تکه قابل درک خواه ،بود.
هنگام نوشتن یک برنامهی ب رگ چن ،پاره کردن آن به ش ا اجازه میده ،تا کهار را بهین دیگهر
برنامهنویسان تقسیم کنی .،پیچی،هترین برنامههایی که از آنها استفاده میکنی (،ماالً مرورگهر وب) توسهط
چن،ین نفر یا تی ی از افراد که در نقاط مختلف جهان و بطور ه مان روی بخشهای مختلف کار مهی-
کنن ،نوشته ش،هان.،
حال تصور کنی ،که میخواهیم برخی کالسههایی کهه در
این فصل ساختهایم( )Animals, Mammals, Giraffesرا بسط دههیم
ولی چون بای ،حجم زیادی از کار را انجام دهی ،خواههان ک هک
دوستان خود هستیم .میتوانیم کار نوشتن ک ،را به گونهای تقسیم
کنیم تها یهک نفهر روی کهالس Animalsیهک نفهر دیگهر روی
کالس Mammalsو فرد دیگری روی کالش Griaffesکار کن.،
توابع موروژی

1

کسانی که دقت و توجه کافی را به کار بردهان ،درک میکننه ،کهه ههر کسهی کهار روی کهالس
 Giraffesرا ت ام کن ،خوششانس اسهت زیهرا مهیتهوان از توابهع خلهق شه،ه توسهط کسهانی کهه روی
کالس Animalsو کالس Mammalsکار میکنن،

درکالسGiraffes

نی استفاده ن ود .کالس Giraffesتوابع

را از کالس Mammalsو به ه ین ترتیب از کالس Animalsبه اثر میبرد .به بیان دیگر زمهانی کهه یهک
شیء زرافه را ایجاد میکنیم میتوانیم از توابع تعریف ش،ه در کالس Giraffesو ه چنین توابهع تعریهف
ش،ه در کالسهای Animalsو Mammalsاستفاده کنیم .و به ه ین ترتیهب اگهر یهک شهیء mammal
(پستان،ار) بسازیم میتوانیم از توابع تعریف ش،ه در کالس Mammalsو کالس وال ،آن یعنهیAnimals

نی استفاده کنیم.
inherited 1
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مج،داً نگاهی به رابطهی میان کالسهای Animals,

 Mammalsو  Giraffesمیانه،ازیم .کهالس Animalsواله،
کالس Mammalsاست .و  Mammalsواله Giraffes،مهی-
باش.،
حتی با فرض این که Reginaldیک شیء از Giraffesاست بازهم میتوانیم تابع moveرا که در
کالس Animalایجاد کردهایم ص،ا ب نیم زیرا توابع تعریف ش،ه در هر کالس وال ،در دسترس کهالس-
های فرزن ،نی میباشن:،
)(>>> reginald = Giraffes
)(>>> reginald.move
moving

درواقع میتوانیم از شیء  Reginaldت امی توابعی را که در هر دو کالس AnimalsوMammals

تعریف کردیم ص،ا ب نیم زیرا این توابع موروثی هستن:،
)(>>> reginald = Giraffes
)(>>> reginald.breathe
breathing
)(>>> reginald.eat_food
eating food
)(>>> reginald.feed_young_with_milk
feeding young

توابعی که توابع دیگر را ص،ا میزنن،
زمانی که توابع را روی یک شیء ص،ا میزنیم از نام متغیر شیء استفاده میکنیم.بعنوان ماال در
اینجا نشان میدهیم که  giraffeچگونه تابع moveرا روی  Reginaldص،ا میزن:،
)(>>> reginald.move

برای این که تابعی در کلس Giraffesداشته باشیم کهه تهابع moveرا صه،ا ب نه ،از پهارامترself

استفاده میکنیم .پارامتر selfراهی است تا یک تابع در یک کالس بتوان ،تابع دیگری را ص،ا ب ن .،بعنوان
ماال فرض کنی ،تابعی به

نامfind_food

را به کالس Giraffesاضافه میکنیم:
>>> class Giraffes(Mammals):
def find_food(self):
)(self.move
)"!print("I've found food
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)(self.eat_food

در اینجا تابعی را میسازیم که ترکیبی از دو تابع دیگر است و کاری مت،اول در برنامههنویسهی
میباش .،غالباً تابعی را مینویسیم که کار مفی،ی انجام میده ،و بع ً،میتوانیم از آن درون تهابع دیگهری
استفاده کنیم (این کار در فصل 13انجام خواه ،ش ،جایی که توابع پیچی،هتری را برای ساختن یک بازی
خواهیم نوشت).
اجازه دهی ،از selfبرای اضافه کردن چن ،تابع به کالس Giraffesاستفاده کنیم:
>>> class Giraffes(Mammals):
def find_food(self):
)(self.move
)"!print("I've found food
)(self.eat_food
def eat_leaves_from_trees(self):
)(self.eat_food
def dance_a_jig(self):
)(self.move
)(self.move
)(self.move
)(self.move

از توابهههع eat_foodو moveکهههالس والههه Animals،بهههرای تعریهههف
 eat_leaves_from_treesوdance_a_jig

برای کالس Giraffesاستفاده مهیکنهیم زیهرا

اینها توابع موروثی میباشن .،زمانیکه شیءهای این کالسها را ایجاد میکنهیم بها
اف ودن توابعی که به این ترتیب توابع دیگر را ص،ا میزنن ،میتوانیم تابعی را ص،ا
ب نیم که بیش از یک کار را انجام میده .،میتوان مشهاه،ه ن هود کهه وقتهی تهابع
 dance_a_jigرا ص،ا میزنیم چه اتفاقی میافت -،زرافه  4بار به جلهو حرکهت مهی-
کن(،یعنی متن” “movingچهار بار چاپ میشود).
)(>>> reginald = Giraffes
)(>>> reginald.dance_a_jig
moving
moving
moving
moving
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مق،اردهی1یک شیء
برخی مواقع در هنگام ایجاد یک شیء میخواهیم برخی مقادیر (که ویژگیها2نامی،ه میشهون)،
را برای مصارف بع،ی تعیین کنیم .هنگام مق،اردهی یک شیء آن را برای استفاده آماده میکنیم.
بعنوان ماال فرض کنی ،میخواهیم هنگام ساخته ش،ن شیءهای زرافه( )giraffeتعه،اد نقهاط را
روی آنها تعیین کنیم -یعنی زمانی که مقه،اردهی شه،هانه .،بهرای ایهن کهار یهک تهابع__ __initرا مهی-
سازیم(توجه داشته باشی ،که دو کاراکتر زیرخطدار در هر طرف وجود دارن ،و در مج وعه چهار کاراکتر
داریم).
این یک نوع خاص از تابع در کالسهای پایتون است و بایستی این نام را داشته باش .،تهابعinit

راهی است برای تعیین ویژگیها برای یک شیء در زمانی است که شیء ابت،ا خلق میشود و زمهانی کهه
شیء ج،ی،ی را میسازیم پایتون بطور خودکار این تابع را ص،ا میزن .،در اینجها نشهان مهیدههیم کهه
چگونه از آن استفاده میکنیم:
>>> class Giraffes:
def __init__(self, spots):
self.giraffe_spots = spots

ابت،ا با ک def __init__(self, spots): ،تابع initرا با دو پارامتر selfو spotتعریهف مهیکنهیم .دقیقهاً
ه انن ،توابع دیگری که در کالس تعریف کردهایم در تابع initنی بایستی selfبعنوان پارامتر اول درنظهر
گرفته شود .سپس با استفاده از پارامتر selfبا

کself.giraffe_spots = spots،

پارامتر spotsرا با یهک متغیهر

شیء (ویژگی آن)به نام giraffe_spotsمق،ردهی میکنیم .این خهط که ،بهه ایهن معنهی اسهت کهه«مقه،ار
پارامتر spotsرا گرفته و بری مصرف بع،ی ذخیره کن (با استفاده از متغیر شیء .»)giraffe_spotsچهون بها
استفاده از پارامتر selfفقط یک تابع در یک کالس میتوان ،تابع دیگری را ص،ا ب ن ،متغیرهای کالس نی
با استفاده از selfدردسترس خواهن ،بود.
سپس اگر دو شهیء giraffeج،یه ،را سهاخته( )Ozwald and Gertrudeو تعه،اد نقهاط آنهها را
ن ایش دهیم میتوانیم تابع مق،اردهی زیر را داشته باشیم:
)>>> ozwald = Giraffes(100
)>>> gertrude = Giraffes(150
)>>> print(ozwald.giraffe_spots
100
)>>> print(gertrude.giraffe_spots

Initializing 1
Properties 2
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150

ابت،ا یک ن ونه از کالس Giraffesرا با استفاده از مق،ار پارامتر 100ایجاد میکنیم .این کار هم-
اثر با فراخوانی تابع__ __initو استفاده از 100برای مق،ار پرامتر spotsاسهت .سهپس ن ونههی دیگهری از
کالس Giraffesولی این بار با مق،ار  150میسازیم .درنهایت متغیر شیء giraffe_spotsرا برای هریهک
از شیءهای giraffeچاپ کرده و خواهیم دی ،که نتایج 100و 150میباشن.،پس جواب میده!،
بخاطر داشته باشی ،زمانی که یک شیء از یک کالس را میسازیم ماالً  ozwaldبها اسهتفاده از
ع لگههر( dotنقطهههه) و نهههام متغیهههر یههها تهههابعی کههه مهههیخهههواهیم از آن اسهههتفاده کنهههیم (بعنهههوان
ماال )ozwald.giraffe_spotsمیتوانیم به متغیرها یا توابع آن اشاره ن اییم .ولی زمانی که تهوابعی را درون
یک شیء ایجاد میکنیم با استفاده از پارامتر )self.giraffe_spots(selfبه ه هان متغیرهها (و توابهع دیگهر)
اشاره میکنیم.
آنچه آموختی،
در این فصل از کالسها برای ایجاد دستههایی از اشیاء(چی ها) و ساخت اشیاء( ن ونههای) این
کالسها استفاده کردیم .آموختی ،که چگونه فرزن ،یهک کهالس از توابهع واله،ش ار

مهیبهرد و حتهی

درصورتیکه دو شیء از یک کالس باشن ،ل وماً ه اد نیستن.،
بعنوان ماال یگ شیء زرافه میتوان ،تع،اد نقاط خودش را داشته باش .،آموختی ،که چگونه می-
توانی ،توابع را روی یک شیء ص،ا زده(یا اجرا کرده) و این که متغیرهای شیء راهی برای ذخیره کهردن
مقادیر در این شیءها میباشن .،درنهایت برای اشاره به متغیرها و توابع دیگهر از پهارامتر selfدر توابهع
استفاده کردیم .این مفاهیم مفاهیم اساسی در پایتون بوده و در ادامه این کتهاب بارهها و بارهها بها آنهها
مواجه خواهی ،ش.،
چیستانهای برنامهنویسی
برخی از ای،ههای مطرح ش،ه در این کتاب در طی بکارگیری مل وستر خواهن ،ش .،ماالههای
زیر را انجام داده و پاسخهای خود را در http://python-for-kids.com/.مشاه،ه کنی.،
 )1گام برداشتن زرافه
تابعی را به کالس Giraffesاضافه کرده تا پای چپ و راست زرافه به عقب و جلو حرکت کنه.،
تابع حرکت دادن پای چپ بصورت زیر است:
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>>> def left_Foot_Forward(self):
)'print('left foot forward

سپس تابعی به نام danceرا برای آموزش رقص به  Reginaldبسازی (،این تابع چهار تهابعfoot

را که قبالً ساختهای ،ص،ا میزن .)،نتیجهی فراخوان این تابع ج،ی ،یک رقص ساده خواه ،بود:
)(>>> reginald = Giraffes
)(>>> reginald.dance
left foot forward
left foot back
right foot forward
right foot back
left foot back
right foot back
right foot forward
left foot forward

 )2پنجهی الکپشت
با استف،ه از چهار شیء  turtle penتصویر زیهر را از پنجههی کنهاری ایجهاد کنیه(،طول دقیهق
خطوط اه یتی ن،ارد) .به خاطر داشته باشی ،که ابت،ا بایستی ماژول turtleرا وارد کنی.،
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فصل9
توابع ذاتی پایتون
پایتون یک مجموعه کافی از ابزارهای برنامهنویسی از جمله تعداد زیادی از توابع و ماژولهاایی
را در اختیار دارد که آمادهی استفاده شما میباشند .همانند یک چکش قابلاعتماد یا یک آچار دوچرخاه
این ابزارهای ذاتی -در واقع تکههایی از کد -کار برنامهنویسی را بسیار آسانتر میکنند.
همانطوریکه در فصل 7آموختید قبل از استفاده از ماژولها بایستی آنها را وارد کرد .ولی نیاازی
نیست که همان ابتدا توابع ذاتی پایتون را وارد کنیم؛ با باال آمدن پایتون تمامی آنها در دساتر

خواهناد

بود .در این فصل به برخی از توابع سودمند ذاتی پایتون نگاهی خواهیم اناداخت و سا ر روی یکای از
آنها تمرکز میکنیم که به شما اجازه میدهد فایلها را برای خواندن و نوشتن باز کنید.
استفاده از توابع ذاتی
به 12تابع ذاتی میپردازیم که بطور معمول برنامهنویسان از آنها استفاده میکنند .همچنین شرح
خواهم داد که چه کاری انجام میدهند و چگونه بایستی از آنها استفاده کرد همچنین مثالهای ارائه می-
گردند که نشان میدهند چگونه میتوانند به برنامههای شما کمک کنند.
تابعABS

تابع absقدر مطلق1یک عدد را برمیگرداند که همان مقدار یک عادد بادون عتمات آن اسات.
بعنوان مثال قدرمطلق 10همان 10است و قدرمطلق 10 -10میباشد.
Absolute value 1
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برای استفاده از تابع absآن را با یک عدد یک متغیر بعنوان پارامتر آن صدا میزنیم:
))>>> print(abs(10
10
))>>> print(abs(-10
10

میتوان از تابع absبرای کار دیگری مثتً محاسبهی مقدار دقیق جابجایی یاک کااراکتر در یاک
بازی صرفنظر از جهت حرکت این کاراکتر استفاده نمود .بعنوان مثال کاراکتر  3گام باه راسات  )+3و
س ر  10گام به چپ  )-10برمیدارد .اگر جهت اهمیتی نداشته باشد مثبت یا منفی) آنگااه قادرمطلق
این اعداد  3و 10خواهد بود .میتوان از این روند در بازی تخته نیز استفاده کرد یعنی جایی که دو تا
را ریخته و س ر کاراکتر خود را براسا

مجموع تا ها به اندازهی ماکسیمم گام در هر جهت حرکت

میدهید .حال اگر تعداد گامها را در یک متغیر ذخیره کنیم میتوانیم حرکت کردن/نکردن کااراکتر را باا
کد زیر تعیین کنیم .شاید زمانیکه بازیکن تصمیم به حرکت میگیرد بخواهیم اطتعاتی را نمایش دهایم
در این مورد فقط «کاراکتر در حال حرکت است» را نمایش میدهیم):
>>> steps = -3
>>> if abs(steps) > 0:
)'print('Character is moving

اگر از absاستفاده نکرده باشیم دستور ifبصورت زیر خواهد بود:
>>> steps = -3
>>> if steps < 0 or steps > 0:
)'print('Character is moving

همانطوریکه مشاهده میکنید استفاده از absباعث میشود تا دستور ifاندکی کوتاهتر و درک آن
سادهتر شود.
تابع bool

نام  Boolمختصر شدهی  Booleanاست واژهای که برنامهنویسان از آن برای توصیف نوع داده-
ای استفاده میکنند که میتواند یک از دو مقدار احتمالی :درست) trueیا نادرست) falseرا داشته باشد.
تابع boolیک پارامتر را گرفته و با توجه به مقدار آن  Trueیا Falseرا برمایگرداناد .در هنگاام
استفاده از Boolبرای اعداد  False 0را برمیگرداند و هر عدد دیگاری Trueرا برمایگرداناد .در اینجاا
مورد استفادهی  boolبا اعداد مختلف نشان داده شده است:
))>>> print(bool(0
False
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))>>> print(bool(1
True
))>>> print(bool(1123.23
True
))>>> print(bool(-500
True

زمانی که از boolبرای مقادیر دیگر استفاده میکنید مثتً رشته1ها اگر هیچ مقداری بارای رشاته
به بیان دیگر کلیدواژهی Noneیا یک رشتهی خاالی) وجاود نداشاته باشاد  Falseو درغیراینصاورت
 Trueرا برمیگرداند:
))>>> print(bool(None
False
))'>>> print(bool('a
True
))' '(>>> print(bool
True
))'!>>> print(bool('What do you call a pig doing karate? Pork Chop
True

تابع  boolبرای لیستها چندتاییها و نگاشتهایی که حاوی هیچ مقداری نیستند نیاز Falseرا
برگردانده و برای مورد زیر Trueرا برمیگرداند:
][ = >>> my_silly_list
))>>> print(bool(my_silly_list
False
]'>>> my_silly_list = ['s', 'i', 'l', 'l', 'y
))>>> print(bool(my_silly_list
True

همچنین زمانی که میخواهید درمورد تعیین یک مقدار تصامیمگیاری کنیاد مایتوانیاد ازbool

استفاده نمایید .بعنوان مثال اگر از دیگران بخواهیم از برنامهی ما برای وارد کرن سال تولدشاان اساتفاده
کنند میتوانیم برای آزمودن مقداری که وارد کردهاند از .boolدر دستور ifاستفاده کنیم:
)' >>> year = input('Year of birth:
Year of birth:
>>> if not bool(year.rstrip()):
)'print('You need to enter a value for your year of birth
You need to enter a value for your year of birth

string 1
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در اولین خط این مثال از  inputبرای ذخیرهی چیزی استفاده شده است که توسط صفحه کلیاد
بعنوان متغیر yearوارد شده است .با زدن کلید ENTERدر خط بعد بادون اینکاه چیازی تایاپ شاود)
از)(sys.stdin.readline

مقدار کلید ENTERدر متغیر ذخیره میگردد.

–فصل -7استفاده مایکنایم کاه راه

دیگری برای انجام این کار است).
در خااط بعااد دسااتور ifمقاادار Booleanمتغیاار را بعااد از
اسااتفاده از تااابع

rstrip

بررساای ماایکنااد تمااامی فاصاالههااا1و

کاراکترهای ENTERرا از انتهای رشته حذف میکند) .چاون در ایان
مثال کاربر چیزی را وارد نکارده اسات تاابع false boolرا برمای-
گرداند .چون در دستور ifاز کلیدواژهی  notاستفاده شده اسات باه
این معنی است که «اگر تابع trueرا برنگرداند این کار را انجام بده»
درنتیجه کد در خط بعدی این را چاپ میکند «

You need to enter

 »a value for your year of birthباید مقداری را برای ساال تولادتان
وارد کنید)
تابعDIR

تابع dirمخفف )Directoryاطتعاتی را دربارهی هر مقداری برمیگرداند .اساساً توابعی کاه باا
آن مقدار قابل استفاده هستند را به ترتیب حروف الفبا به شما نشان میدهد.
بعنوان مثال برای نمایش توابعی که برای یک مقدار لیست دردستر

هساتند کاد زیار را وارد

کنید:
)]'>>> dir(['a', 'short', 'list
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__',
'__delitem__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__',
'__getattribute__', '__getitem__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__',
'__imul__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__',
'__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
'__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__',
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 'count',
]''extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort

space 1
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 تقریباً برای هر چیزی جواب میدهد از جمله رشتهها اعداد توابع ماژولها شیءها وdirتابع
 را برایdir  بعنوان مثال اگر. ولی برخی اوقات اطتعاتی که برمیگرداند چندان سودمند نیستند.کت ها
 صدا بزنید تعداد توابع ویژه توابعی که با زیرخط شروع شده و خاتمه مییابند) ماورد اساتفادهی1عدد
.)خود پایتون را نمایش خواهد داد که به درد نمیخورد غالباً اکثر آنها را کنار میگذاریم
>>> dir(1)
['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__',
'__class__', '__delattr__', '__divmod__', '__doc__', '__eq__',
'__float__', '__floor__', '__floordiv__', '__format__', '__ge__',
'__getattribute__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__',
'__index__', '__init__', '__int__', '__invert__', '__le__',
'__lshift__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__',
'__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__', '__radd__', '__rand__',
'__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
'__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__', '__rmul__', '__ror__',
'__round__', '__rpow__', '__rrshift__', '__rshift__', '__rsub__',
'__rtruediv__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__',
'__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__',
'__xor__', 'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'imag',
'numerator', 'real']

زمانی که یک متغیر دراختیار دارید و به سرعت میخواهید بدانید چه کاری مایتوانیاد روی آن
 حاوی یک مقادارpopcorn بعنوان مثال با استفاده از متغیر. استفاده کنیدdirانجام دهید میتوانید از تابع
 را مشاهده نماییاد تماامیstring  را اجرا کرده و لیستی از توابع تولید شده توسط کتdirرشته تابع
:) هستندString رشتهها اعضای کت
>>> popcorn = 'I love popcorn!'
>>> dir(popcorn)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__',
'__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__',
'__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__',
'__le__', '__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__',
'__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__',
'__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__',
'__subclasshook__', 'capitalize', 'center', 'count', 'encode',
'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index',
'isalnum', 'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier',
'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 'istitle',
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'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip', 'maketrans', 'partition',
'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition',
'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip',
]''swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill

در این جا میتوانید از helpبرای دریافت توضیح مختصری درباره هر یک از تواباع موجاود در
لیست استفاده کنید .در اینجا مثالی از اجرای helpبرای تابع upperوجود دارد:
)>>> help(popcorn.upper
Help on built-in function upper:
)upper(...
S.upper() -> str
Return a copy of S converted to uppercase.

اطتعات نمایش داده شده کمی سردرگم کنناده خواهاد باود بناابراین نگااهی دقیاقتار مای-
اندازیم (...).به این معنی است که  upperیک تابع ذاتای در کات  stringاسات و درایان ماورد هایچ
پارامتری ندارد (->) .در خط بعد به این معنی است که این تابع یک رشته  )strرا برمیگرداند .خط آخر
نیز شرح مختصری از عملکرد تابع را ارائه مینماید.
تابعEVAL

تابع evalمختصر )evaluateیک رشته را بعنوان یک پارامتر درنظر گرفته و آن را بصورت یاک
عبارت پایتون اجرا میکند .بعنوان مثال

)')" eval('print("wowدستور)"print("wow
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تابع  evalفقط با عبارات1سادهای مانند نمونه زیر کار میکند:
)'>>> eval('10*5
50

عبارات چندخطی مثتً دستورات )ifمعموالً ارزیابی نمیشوند:
>>> eval('''if True:
)''')"print("this won't work at all
Traceback (most recent call last):
>File "<stdin>", line 1, in <module
File "<string>", line 1
)'if True: print("this won't work at all
^
SyntaxError: invalid syntax

غالباً از تابع evalبرای تبدیل ورودی کاربر به عبارات پایتون استفاده میشود .بعنوان مثال مای-
توانید برنامهی سادهی ماشینحسابی را بنویسید که روابط وارد شده به پایتون را خوانده و س ر جواب-
ها را محاسبه ارزیابی) کند.
چون ورودی کاربر بعنوان یک رشته خوانده مایشاود پاایتون بایساتی قبال از انجاام هرگوناه
محاسبهی آن را به عدد و عملگر تبدیل نماید .تابع evalاین تبدیل را بسیار آسان میکند:
)' >>> your_calculation = input('Enter a calculation:
Enter a calculation: 12*52
)>>> eval(your_calculation
624

در این مثال از inputبرای خواندن چیزی که کاربر در متغیر your_calculationوارد کرده اسات
استفاده میکنیم .در خط بعد عبارت 12*52را وارد میکنیم شاید سن شما در تعداد هفتههای یاک ساال
ضرب شده باشد) .از evalبرای اجرای این محاسبه استفاده کرده و نتیجه در خط آخر چاپ میشود.
تابعEXEC

تابع execمانند evalاست با این تفاوت که میتوانید از آن برای اجرای برنامههاای پیچیادهتاری
استفاده نمایید .تفاوت میان این دو در این است که  evalیک مقدار را برمیگرداند چیزی که مایتوانیاد
در یک متغیر ذخیره نمایید) درحالیکه  execقادر به انجام آن نیست .بعوان مثال:
)'>>> my_small_program = '''print('ham
''')'print('sandwich

expression 1
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)>>> exec(my_small_program
ham
sandwich

در دو خط اول متغیری را بک رشتهی چندخطی حاوی دو دستور printایجااد کارده و سا ر
از execبرای اجرای رشته استفاده میکنیم.
میتوان از execبرای اجرای برنامههای کوچکی که برنامهی پاایتون از فایالهاا خواناده اسات
استفاده کرد -درواقع برنامههای درون برنامهها! این کاردر هنگام نوشتن اپلیکیشنهای طوالنی و پیچیده
به درد میخورد.
بعنوان مثال میتوانید بازی دوئل رباتها )Dueling Robotsرا بسازید جاایی کاه دو رباات در
صفحه حرکت کرده و سعی میکنند به هم حمله کنند .بازیکنان با برنامههای کوچک پایتون باه رباات-
هایشان دستور میدهند بازی Dueling Robotsاین اسکری تها را خوانده از  execبارای اجارا اساتفاده
میکنیم.
تابعFLOAT

تابع floatیک رشته یا یک عدد را به یک عادد ممیاز
شناور1تبدیل میکند که یک عدد اعشاری اسات عادد حقیقای

2

نیااز نامیااده ماایشااود) .بعنااوان مثااال عاادد  10یااک عاادد
صحیح کامل)3است که عادد صاحیح4نیاز نامیاده مایشاود)
ولاای 10.1 10.0یااا  10.253اعااداد ممیزشااناور هسااتند عاادد
شناور5نیز نامیده میشود)
بسادگی با فراخوانی floatمیتوانید یک رشته را به عدد شناور تبدیل کنید:
)'>>> float('12
12.0

میتوانید از یک اعشار در یک رشته استفاده کنید:
Floating point 1
real 2
integer 3
Whole Number 4
float 5

114

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان
)'>>> float('123.456789
123.456789

میتوانید از floatبرای تبدیل مقادیر وارد شده به برنامه به اعداد مناسب استفاده کنیاد کاه بارای
مقایسهی مقادیر مختلفی که وارد شدهاند بسیار سودمند خواهد بود .بعنوان مثال برای این که ببینیم سن
یک نفر بزرگتر از یک عدد معین است یا نه میتوانیم کار زیر را انجام دهیم:
)' >>> your_age = input('Enter your age:
Enter your age: 20
)>>> age = float(your_age
>>> if age > 13:
))print('You are %s years too old' % (age - 13
You are 7.0 years too old

تابعINT

تابع intیک رشته یا عدد را به یک عدد صحیح تبدیل میکند که به این معنی که هر چیزی بعد
از ممیز حذف خواهد شد .بعنوان مثال در اینجا نشان داده میشود که چگونه یک عدد ممیزشناور را باه
یک عددصحیح ساده تبدیل کنیم:
)>>> int(123.456
123

این مثال یک رشته را به یک عددصحیح تبدیل میکند:
)'>>> int('123
123

ولی اگر سعی کنید یک رشته حاوی یک عدد ممیزشناور را به یک عدد صحیح تبدیل کنید یک
پیام خطا نمایش داده خواهد شد .بعنوان مثال در اینجا سعی داریم باا اساتفاده از تاابع Intیاک رشاته
حاوی یک عدد ممیزشناور تبدیل کنیم:
)'>>> int('123.456
Traceback (most recent call last):
>File "<pyshell>", line 1, in <module
)'int('123.456
'ValueError: invalid literal for int() with base 10: '123.456

همانطوریکه مشاهده میکنید نتیجه یک

پیامValueError
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تابعLEN

تابع lenطول طول یک شیء یاا
در مورد یک رشاته تعاداد کاراکترهاا در
یک رشته را را برمیگرداند .بعنوان مثاال
برای بدست آوردن طول رشتهی this is a testکار زیر را انجام میدهیم:
)'>>> len('this is a test string
21

اگر از lenدر یک لیست یا چندتایی استفاده شود تعداد آیتمهای آن لیست یا چندتایی را برمی-
گرداند.
>>> creature_list = ['unicorn', 'cyclops', 'fairy', 'elf', 'dragon',
]''troll
))>>> print(len(creature_list
6

اگر از lenدر یک نگاشت استفاده گردد تعداد آیتمهای نگاشت را برمیگرداند:
>>> enemies_map = {'Batman' : 'Joker',
'Superman' : 'Lex Luthor',
}''Spiderman' : 'Green Goblin
))>>> print(len(enemies_map
3

بویژه زمانی که با حلقهها کار میکنید تابع lenسودمند خواهد بود.بعنوان مثاال مایتاوان از آن
برای نمایش موقعیت اندیر عناصر در فهرستی مانند زیر استفاده کنید:
]'>>> fruit = ['apple', 'banana', 'clementine', 'dragon fruit
)>>> length = len(fruit
>>> for x in range(0, length):
))]print('the fruit at index %s is %s' % (x, fruit[x
the fruit at index 0 is apple
the fruit at index 1 is banana
the fruit at index 2 is clementine
the fruit at index 3 is dragon fruit

در اینجا طول لیسات در متغیار lengthدر
تابع rangeبرای خلق حلقه استفاده میکنیم .در

ذخیاره گردیاده و سا ر در از ایان متغیار در

زمانی که هر آیتم از لیست را چک کاردیم پیاامی را

چاپ میکنیم که موقعیت و مقدار اندیر آیتم را نشان مایدهاد .همچناین درصاورتیکه یاک لیسات از
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رشتهها را در اختیار داشته و بخواهیم آیتم دوم یا سوم لیست را چاپ کنیم باید از تاابع lenنیاز اساتفاده
نماییم.
توابع MAXوMIN

تابع maxبزرگترین آیتم در یک لیست چندتایی یا رشته را برمای-
گرداند .بعنوان مثال در اینجا نشان داده شده است که چگوناه از آن بارای
یک لیست از اعداد استفاده کنیم:
]>>> numbers = [5, 4, 10, 30, 22
))>>> print(max(numbers
30

در مورد یک رشته با کاراکترهایی که با کاما یا فاصله از هام جادا
شدهاند نیز صادق است:
'>>> strings = 's,t,r,i,n,g,S,T,R,I,N,G
))>>> print(max(strings
t

همانطوریکه این مثال نشان میدهد حروف به ترتیب الفبا مرتب شدهاند و حروف کوچک بعاد
از حروف بزرگ قرار میگیرند بنابراین  tبزرگتر از Tاست.
ولی لزومی ندارد از لیست چندتایی یا رشاتههاا اساتفاده کنایم .همچناین مایتوانیاد مساتقیماً
تابع maxرا صدا زده و آیتمهایی که میخواهید مقایسه کنید را بعنوان پارامتر در پرانتز قرار دهید:
))>>> print(max(10, 300, 450, 50, 90
450

تابع minنیز همانند تابع maxعمل میکند با این تفاوت که کوچکترین آیتم در لیست چنادتایی
یا رشته را برمیگرداند .در اینجا مثالی از یک لیست از اعداد وجود دارد که در آنجا از minبه جاایmax

استفاده شده است:
]>>> numbers = [5, 4, 10, 30, 22
))>>> print(min(numbers
4

فرض کنید بازی حد بزن را در یک تیم چهار نفره بازی میکنید و هار یاک از افاراد بایساتی
عددی را کوچکتر از عدد مدنظر شما حد

بزنند .اگر حد

شما باشد تمامی بازیکنان بازنده هستند ولی اگر حد
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زده شده کمتر از عدد ماوردنظر هساتند مایتاوانیم

خواهند بود .برای اینکه سریعاً بفهمیم اعداد حد
از maxاستفاده کنیم:

>>> guess_this_number = 61
]>>> player_guesses = [12, 15, 70, 45
>>> if max(player_guesses) > guess_this_number:
)'print('Boom! You all lose
else:
)'print('You win
Boom! You all lose

در این مثال عددی که بایستی حاد
ذخیره میکنیم .حد های اعضای تیم

زده شاود را باا اساتفاده از متغاایرguess this number

درplayer_guesses

با عدد guess_this_numberمقایسه کرده و اگر حد

 listذخیره شدهاند .دستور ifحد

ماکسیمم را

بازیکنن بیشتر از عدد موردنظر باشد

“Boom! You

” all lose.را چاپ میکنیم.
تابعRANGE

اساساً از تاابع rangeهمانطوریکاه قبتًدیادیم) در
حلقههای forبرای گردش در یک بخش از کاد باه دفعاات
معین استفاده میکنیم .دو پاارامتر اول range؛  startوstop

نامیده میشوند .در مثال قبلی که از تابع Lenبرای کار با یک
حلقه استفاده شد شاهد استفاده از  rangeبا این دو پاارامتر
بودیم.
اعدادی که  rangeتولید میکند با عددی آغاز میگردد که بعنوان پارامتر اول شناخته میشاود و
به عددی ختم میشو که یکی کمتر از پارامتر دوم است .بعنوان مثال در اداماه نشاان داده مایشاود کاه
هنگام چاپ اعداد بین 0و 5که توسط rangeتولید شدهاند چه اتفاقی خواهد افتاد:
>>> for x in range(0, 5):
)print(x
0
1
2
3
4
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درواقع تابع rangeیک شیء خاص به نام iteratorرا برمیگرداند که یک عمال را چنادین باار
تکرار میکند .در این مورد هر بار که فراخوانی میشود بزرگترین عدد بعدی را برمیگرداند.
میتوان تکرارگر1را به یک لیست تبدیل کرد با استفاده از تابع .)listاگر بدنبال فراخاوانیrange

مقدار بازگشتی را چاپ کنید اعدادی که در آن وجود دارد را خواهید دید:
)))>>> print(list(range(0, 5
][0, 1, 2, 3, 4

همچنین میتوانید پارامتر سومی را به نام stepرا به  rangeاضافه کنید .اگر مقدار Stepقارارداده
نشده باشد از عدد 1بصورت پیشفرض بعنوان  stepگام) استفاده شده است .ولی زمانی کاه عادد 2را
بعنوان stepدرنظر بگیریم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نتیجه را میبینیم:
))>>> count_by_twos = list(range(0, 30, 2
)>>> print(count_by_twos
][0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

هر عدد در لیست دو تا بیشتر از عدد قبلی است و لیست با عدد 28خاتمه مییابد که  2تا کمتار
از 30میباشد .ازگامهای منفی نیز میتوانید استفاده کنید:
))>>> count_down_by_twos = list(range(40, 10, -2م
)>>> print(count_down_by_twos
][40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12

تابعSUM

تابع sumآیتمهای یک لیست را با هم جمع کرده و نتیجهی نهایی را برمیگرداند .بعنوان مثال:
))>>> my_list_of_numbers = list(range(0, 500, 50
)>>> print(my_list_of_numbers
][0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450
))>>> print(sum(my_list_of_numbers
2250

در خط اول با استفاده از rangeو یک گام50تایی لیستی از اعداد بین 0و 500را ایجاد میکنایم.
س ر برای مشاهدهی نتیجه لیست را چاپ  )printمینماییم .درنهایت متغیر my_list_of_numbersرا در
تابع sumقرار داده و با)) print(sum(my_list_of_numbersتمامی آیتمهای لیست را با هام جماع کارده تاا
مجموع 2250بدست آید.

iterator 1
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کار با فایلها
فایلهای پایتون همانند دیگر فایلهای رایانهی شما هستند :اسناد تصاویر موسیقی بازیها و....
درواقع هرچیزی که رایانه شما بعنوان فایل ذخیره کرده است.
در اینجا خواهیم دید که چگونه در پایتون با استفاده از تابع ذاتی openمیتوان فایالهاا را بااز
نمود و با آنها کار کرد .ولی ابتد بایستی یک فایل جدید بسازیم.
ایجاد یک فایل تست
با یک فایل متنی کار میکنیم و آن را  test.txtمینامیم .مراحلی را دنبال کنید که برای سیساتم-
عامل مورداستفادهی شما معین شده است.
ایجاد یک فایل جدید در ویندوز
اگر از ویندوز استفاده میکنید مراحل زیر را برای ایجاد یک test.txtدنبال کنید:
 StartAll ProgramsAccessoriesNotepad .1را انتخاب کنید
 .2یک خط جدید در فایل خالی وارد نمایید
 FileSave .3را انتخاب کنید
 .4بعد از ظاهر شدن پنجره انتخاب درایو C:با دوبار کلیک روی  My Computerو س ر دوبار
کلیک روی

)Local Disk (C:

 test.txt .5را در بخش File nameدر پایین کادر نمایش داده شده وارد کنید
 .6درنهایت روی دکمهی Saveکلیک نمایید
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ایجاد یک فایل جدید در

Mac OS X

اگر از یک Macاستفاده میکنید مراحل زیر را برای ایجاد یک text.txtدنبال نمایید:
 .1کلیک روی آیکون Spotlightدر نوار منوی در باالی صفحه
 .2وارد کردن TextEditدر کادر جستجویی که ظاهر میشود
 TextEdit .3بایستی در بخش Applicationsظاهر گردد .روی آن کلیک کرده تا ادیتور1باز شاود
میتوانید TextEditرا در پوشهی Applicationsدر Finderپیدا کنید)
 .4چند خط متن در فایل خالی خود تایپ کنید
.5

انتخابFormatMake Plain Text

.6

انتخابFileSave

 .7در کادر test.txt Save Asرا وارد کنید
 .8در  Places listروی نام کاربری2کلیک کرده -نامی کاه باا آن وارد سیساتم شادهایاد یاا ناام
صاحب رایانهای که از آن استفاده میکنید.
 .9در نهایت روی دکمهی Saveکلیک کنید.
 Editor 1ویرایشگر ویراستار
username 2
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ایجاد یک فایل جدید درUBUNTU

اگر از UBUNTUاستفاده میکنید بایستی مراحل زیر را برای ایجاد یک text.txtدنبال نمایید:
 .1ادیتور خود را که معموالً  Text Editorنام دارد بازکنید.
 .2چند خط متن در ادیتور وارد کنید.
FileSave .3را انتخاب نمایید.
 .4در کاردرد text.txt Nameر بعنوان filenameنام فایل) وارد کنید .دایرکتوری اصلی مشاار
در این کادر تحت عنوان Save in Folderمشخص شده است درغیراینصاورت در  Places listروی آن
کلیک نمایید دایرکتوری اصلی1شما نامکاربری است که با آن وارد سیستم شدهاید).
 .5روی دکمهی Saveکلیک کنید.

Home directory 1

122

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

باز کردن یک فایل در پایتون
تابع ذاتی openدر پایتون یک فایل را در پنجرهی پایتون بااز کارده و محتویاات آن را نماایش
میدهد .این که به این تابع بگوید کدام فایل را باز کند به سیستمعامل شما بساتگی دارد .باه مثاالهاای
مربوط به یک فایل ویندوز دقت کرده و اگر از سیستمعامل دیگری استفاده مایکنیاد باه بخاش ویاژه-
ی Macیا UBUNTUمراجعه نمایید.
باز کردن یک فایل ویندوز
اگر از ویندوز استفاده میکنید برای باز کردن text.txtکد زیر را وارد نمایید:
)'>>> test_file = open('c:\\test.txt
)(>>> text = test_file.read
)>>> print(text
There once was a boy named Marcelo
Who dreamed he ate a marshmallow
He awoke with a start
As his bed fell apart
And he found he was a much rounder fellow

در خط اول  Openرا باز میکنیم که یک شیء فایل را همراه با توابعی برای کار کردن با فایلها
برمیگرداند .از پارامتر stringهمراه با تابع openاستفاده میکنیم که به پایتون میگوید کاه در کجاا مای-
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تواند فایل را پیدا کند .اگر از ویندوز استفاده میکنید  test.txtرا در دیسک محلی روی درایاو C:ذخیاره
کردهاید بنابراین مکان فایل را بصورت c:\\test.txtتعریف میکنید.
دو بکاسلش \\) در نامفایل ویندوز به پایتون میگوید کاه باکاسالکش جازو فرماان نیسات.
همانطوریکه در فصل 3آموختید بکاسلکشها بویژه در رشته )stringها در پایتون معنا دارند) .شایء
فایل را را در متغیرtest_fileذخیره میکنیم.
در خط دوم برای خواندن محتویات فایل و ذخیرهی آن در متغیر textاز تابع readاستفاده می-
کنیم که توسط شیء فایل درست شده است .در خط آخر بری نمایش محتویات فایال متغیار را چااپ
میکنیم.
باز کردن

یک فایلMac OS X

اگر از Mac OS Xاستفاده میکنید برای باز کردن  test.txtبایستی مکان متفاوتی را برای اولین
خط مثال ویندوز وارد کنید .هنگام ذخیرهی فایل متنی در رشته از نامکاربری که روی آن کلیک کردهاید
استفاده نمایید .بعنوان مثال اگر  sarahwintersنامکاربری باشد پارامتر openبایستی به شکل زیر باشد:
)'>>> test_file = open('/Users/sarahwinters/test.txt

باز کردن یک فایلUBUNTU

اگر از Ubuntuاستفاده میکنید بایستی برای باز کردن  test.txtبایستی مکان متفااوتی را بارای
اولین خط مثال ویندوز وارد نمایید .هنگام ذخیرهی فایل متنی در رشته از نامکاربری که روی آن کلیاک
کردهاید استفاده کنید .بعنوان مثال اگر  jacobنامکاربری باشد پارامتر openبایستی به شکل زیر باشد:
)'>>> test_file = open('/home/jacob/test.txt

نوشتن در فایلها
شیء فایلی که توسط openبازگردانده شده است عتوه بار  readتواباع دیگاری نیاز دارد .باا
استفاده از پارامتر دوم رشتهی' 'wهنگام فراخوانی تابع زیر میتوانیم یک فایال خاالی جدیاد را ایجااد
کنیم:
)'>>> test_file = open('c:\\myfile.txt', 'w

پارامتر' 'wبه پایتون میگوید که به جای خواندن از شیء فایل میخواهیم در شیء فایل بنویسیم.
حال با استفاده از تابع writeمیتوانیم اطتعاتی را به این فایل جدید اضافه کنیم:
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)'>>> test_file = open('c:\\myfile.txt', 'w
)'>>> test_file.write('this is my test file

درنهایت با استفاده از تابع closeزیر بایستی به پایتون بگوییم که چه زماان نوشاتن در فایال را
خاتمه دادهایم
)'>>> test_file = open('c:\\myfile.txt', 'w
)'!>>> test_file.write('What is green and loud? A froghorn
)(>>> test_file.close

حال اگر فایل را با استفاده از ادیتور متن خود باز کنید بایستی مشااهده کنیاد کاه حااوی ماتن
”! “What is green and loud? A froghornاست یا این که از پایتون بارای
خواندن مجدد آن استفاده کنید:
)'>>> test_file = open('myfile.txt
))(>>> print(test_file.read
!What is green and loud? A froghorn

آنچه آموختید
در این فصل چیزهایی درباره توابع ذاتی پایتون مثتً  floatو intآموختید کاه مایتوانناد اعاداد
اعشاری را به اعداد صحیح و بالعکر تبدیل کنند .همچنین دیدید که چگونه تابع Lenقادر اسات ایجااد
حلقهی تکرار1را آسانتر کند و اینکه چگونه میتوان برای خوانادن از و نوشاتن در فایالهاا از پاایتون
استفاده نمود.
چیستانهای برنامهنویسی
برای درک برخی از توابع ذاتی پایتون مثالهای زیر را دنبال کنید .برای مشاهدهی پاسخها مای-
توانید به آدر

 http://python-for-kids.com/مراجعه کنید.

 )1کد اسرارآمیز
نتیجهی اجرای کد زیر چیست؟ حد

زده و برای ارزیابی درساتی حاد

خاود کاد را اجارا

کنید.
looping 1
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)>>> a = abs(10) + abs(-10
)>>> print(a
>>> b = abs(-10) + -10
)>>> print(b

 )2یک پیام مخفی
از dirو  helpاستفاده کرده تا بفهمیم چطور باید یک رشته را به واژهها تقسیم کنیم و س ر یک
برنامهی کوچک برای چاپ بقیهی واژهها در رشتهی زیر میسازیم که با اولین واژه  )thisشروع میشود:
"this if is you not are a reading very this good then way you to have
"hide done a it message wrong

 )3ک ی کردن یک فایل
برای ک ی کردن یک فایل یک برنامهی پایتون بنویسید .تذکر :بایستی فاایلی را کاه میخاواهیم
ک ی کنید باز کرده آن را خوانده و س ر یک فایل جدید -ک ی -ایجاد نمایید) .با چاپ محتویات فایال
جدید روی صفحه بررسی کنید که برنامه کار میکند.
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فصل10
ماژولهای سودمند پایتون
همانطوریکه در فصل 7آموختید ،یک ماژول پایتون ترکیبی از توابع ،کالسها و متغیرها میباشد.
پایتون از ماژولها برای گروهبندی توابع و کالسها استفاده کرده تا استفاده از آنها سادهتر شوود .بعنووان
مثال ،ماژول turtleکه در فصول قبل از آن استفاده کردیم ،توابع و کالسهایی را گروهبندی میکند کوه از
آنها برای خلق یک بوم برای یک الکپشت برای ترسیم روی صفحه استفاده شده است.
زمانی که یک ماژول را به یک برنامه وارد میکنید ،مویتوانیود از تموامی محتویوان آن اسوتفاده
نمایید .بعنوان مثال ،زمانی که از ماژول turtleدر فصل 4استفاده میکنیم ،به کالس penدسترسی خوواهیم
داشت که میتوانیم از آن برای خلق یک شیء برای نمایش بوم الکپشت استفاده نماییم:
>>> import turtle
)(>>> t = turtle.Pen

پایتون برای انجام وظایف مختلف ،ماژولهای متنوع و متعددی را در اختیار دارد .در این فصل،
نگاهی خواهیم داشت به برخی از سودمندترین نمونه ماژولها و سعی میکنویم از برخوی از توابوع آنهوا
استفاده کنیم.
کپی برداری با استفاده از ماژولcopy

ماژول copyحاوی توابعی برای خلق چندین کپی از شیءها
میباشد .معموالً ،هنگام نوشتن یک برنامه ،شیءهای جدیدی را خلق
میکنید ولی برخی اوقان ایجواد یوک کپوی از یوک شویء و سوپ
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استفاده از آن برای ایجاد یک شیء جدید سودمند خواهد بود ،بویژه زمانی که پروسهی خلق یوک شویء
چند مرحلهای باشد.
بعنوان مثال ،فور

name, number_of_legs

کنیود کوالس Animalبوا توابع__ _initو پارامترهوای

و colorرا در اختیار داریم.
>>> class Animal:
def __init__(self, species, number_of_legs, color):
self.species = species
self.number_of_legs = number_of_legs
self.color = color

با استفاده از کد زیر میتوانیم شیء جدیدی را در کالس Animalایجاد کنیم .اجازه دهیود یوک
اسب-گریفین1صورتی شش پا به نام harryرا خلق کنیم.
)'>>> harry = Animal('hippogriff', 6, 'pink

فر

کنید بدنبال یک گله اسب-گریفین شش پا هستیم .میتوانیم کود قبلوی را بارهوا و بارهوا

تکرار کرده یا از  copyاستفاده کنیم که در ماژول copyپیدا میشود:
>>> import copy
)'>>> harry = Animal('hippogriff', 6, 'pink
)>>> harriet = copy.copy(harry
)>>> print(harry.species
hippogriff
)>>> print(harriet.species
hippogriff

در این مثال ،یک شیء ایجاد کرده و آن را با متغیر harryمشخص کردیم ،سپ

یک کپوی از آن

شیء ایجاد نموده و آن را  harrietنامیدیم .این دو شیء کامالً متفاون هسوتند حتوی بوا فور

ایون کوه

ویژگیهای یکسانی دارند .با این کار اندکی در تایپ صرفهجویی میشود ،ولی زمانی که شیءها پیچیده-
تر میشوند ،کپی کردن آنها مفید خواهد بود.
همچنین میتوانیم یک لیست از شیءهای Animalرا ایجاد و کپی کنیم.
)'>>> harry = Animal('hippogriff', 6, 'pink
)'>>> carrie = Animal('chimera', 4, 'green polka dots
)'>>> billy = Animal('bogill', 0, 'paisley
]>>> my_animals = [harry, carrie, billy
)>>> more_animals = copy.copy(my_animals
)>>> print(more_animals[0].species
hippogriff 1
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hippogriff
)>>> print(more_animals[1].species
chimera

در سه خط اول ،سه شیء Animalرا ایجاد کرده و آنهوا را در

harry,

 carrieو billyذخیووره مووی-کنوویم .در خووط چهووارم ،ایوون شوویءها را بووه
لیست my_animalsاضافه میکنیم .سپ

از  copyبورای ایجواد لیسوت جدیود

 more_animalsاستفاده مینماییم .درنهایت ،گونههای دو شویء اول ] [0و])[1
در لیست more_animalsرا چاپ کرده و مشاهده میکنویم کوه هماننود لیسوت
اصلی هستند hippogriff :و .chimeraیک کپی از لیست میگیریم بدون این کوه
نیازی باشد مجدداً تمامی شیءها را ایجاد کنیم.
ولی حاال میبینیم که اگر گونههای یکی از چهار شیء Animalرا در لیست

اصولیmy_animals

از hippogriffتا )ghoulتغییر دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
پایتون گونهها را در more_animalsنیز تغییر میدهد.
'>>> my_animals[0].species = 'ghoul
)>>> print(my_animals[0].species
ghoul
)>>> print(more_animals[0].species
ghoul

خیلی عجیب است .مگر ما فقط گونهها را در لیست my_animalsتغییر ندادیم؟ پ

چرا گونههوا

در هر دو لیست تغییر کردند؟
چون copyواقعاً یک کپی سطحی میگیرد ،به این معنی که شیءهای داخل شیءهایی کوه کپوی
کردیم را کپیبرداری نمیکند ،گونهها تغییر خواهند کرد .در اینجا شیء  Listاصلی را کپی کرده است نه
شیءهای داخلی آن را.بنابراین لیست جدیدی در اختیار داریم که فاقد شیءهای جدید متعلق به آن می-
باشد -لیست more_animalsدارای همان سه شیء درون آن میباشد.
بووه همووین ترتیووب اگوور حیوووان جدیوودی را بووه لیسووت اول اضووافه کنوویم)،(my_animals
درکپی) (more_animalsظاهر نخواهد شد .برای اثبان این موضوع ،بعد از اضافه کردن هر حیووان ،وول
هر لیست را چاپ میکنیم:
)'>>> sally = Animal('sphinx', 4, 'sand
)>>> my_animals.append(sally
))>>> print(len(my_animals
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4
))>>> print(len(more_animals
3

همانطوریکه مشاهده میگردد ،زمانی که حیووان جدیودی را بوه لیسوت اول

یعنویmy_animals

اضافه میکنیم ،به کپی آن لیست یعنی more_animalsاضافه نخواهد شد .زمانی که از lenاسوتفاده کورده و
نتایج را چاپ میکنیم ،لیست اول دارای چهار المان و لیست دوم ،سه المان خواهد داشت.
تابع دیگری که در ماژول copyوجود دارد؛ یعنی ،deepcopyچنودین کپوی از تموامی شویءهای
درون شیء کپی شده را ایجاد میکند .زمانی که از  deepcopyبرای

کپویmy_animals

اسوتفاده مویکنویم،

لیست جدیدی حاوی کپیهای تمامی شیءهای آن در اختیار خواهیم داشت .درنتیجه ،تغییر بوه یکوی از
شیءهای

اصلیAnimal

ما اثری روی شیءهای در لیست جدید نخواهد داشت.بعنوان مثال:
)>>> more_animals = copy.deepcopy(my_animals
'>>> my_animals[0].species = 'wyrm
)>>> print(my_animals[0].species
Wyrm
)>>> print(more_animals[0].species
ghoul

زمانی که گونههای شیء اول در لیست اصلی را از ghoulبه  wyrmتغییر میدهیم ،همانطوریکوه
هنگام چاپ گونههای شیء اول در هر لیست مشاهده میشود ،لیست کپی شده تغییر نمیکند.
حفظ اثر کلیدواژهها با ماژولKEYWORD

یک کلیدواژه در پایتون ،به هر واژهای در پایتون اتالق میشود که بخشی از خود زبان است مثالً
 else، Ifو .forمواژول keywordحواوی توابعی بوه نوام iskeywordو متغیوری بوه

نوامkwlist

اسوت .توابع

 iskeywordدرصورتی trueبرمیگرداند که هر رشته یک کلیدواژهی پوایتون باشود .متغیور kwlistلیسوتی از
تمامی کلیدواژههای پایتون را برمیگرداند.
در کد زیر دقت کنید که تابع  iskeywordبرای رشتهی  true ،ifو برای رشتهی false ،Ozwaldرا
برمیگرداند .زمانی که محتویان متغیر را چاپ میکنیم ،میتوانید لیست کاملی از کلیدواژهها را مشواهده
کنید .این کار از این جهت سودمند است که کلیدواژهها همواره یکسان باقی نمویماننود .در نسوخههوای
جدید یا نسخههای قدیمیتر) پایتون ممکن است کلیدواژههای متفاوتی وجود داشته باشد.
>>> import keyword
))'>>> print(keyword.iskeyword('if
True
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>>> print(keyword.iskeyword('ozwald'))
False
>>> print(keyword.kwlist)
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class',
'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally',
'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda',
'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while',
'with', 'yield']

. شرحی از هر کلیدواژه ارائه شده است،در ضمیمه
RANDOMتولید اعداد تصادفی با استفاده از ماژول

 مثالً از رایانه- حاوی چندین تابع است که برای تولید اعداد تصادفی مفید هستندrandomماژول
randint, choice

 عبارتنود ازrandom سوودمندترین توابوع در مواژول.»کون

بخواهیم «عددی را انتخوا
. shuffleو

یک عدد تصادفی

 برای انتخاrandomاستفاده از

 یوا1000 توا100 بوین،100 توا1 یک عدد تصادفی را در رنجوی از اعوداد موثالً بوینrandintتابع
: بعنوان مثال.میکند

 انتخا5000  و1000بین

>>> import random
>>> print(random.randint(1, 100))
58
>>> print(random.randint(100, 1000))
861
>>> print(random.randint(1000, 5000))
3795

- برای ایجاد یک بازی حدسبزن ساده و خستهکننوده) بوا اسوتفاده از حلقوهrandintمیتوانید از
:ً مثال. استفاده کنیدwhileی
>>> import random
>>> num = random.randint(1, 100)
>>> while True:
print('Guess a number between 1 and 100')
guess = input()
i = int(guess)
if i == num:
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)'print('You guessed right
break
{ elif i < num:
)'print('Try higher
| elif i > num:
)'print('Try lower

ابتدا ماژول randomرا وارد میکنیم و سپ

با استفاده از رنج 1تا،100

متغیر numرا برابر با یک عدد تصادفی قرار میدهیم .سپ
را در

یک حلقوهیwhile

میسازیم که تا ابد تکرار خواهد شد یا حداقل تا زموانی کوه بوازیکن

عدد را حدس بزند).
سپ  ،پیامی را در
از کاربر استفاده کرده و در

چاپ کرده و آنگاه از inputبرای گورفتن ورودی

آن را در متغیر guessذخیره میکنیم .با اسوتفاده از  intورودی را بوه یوک

عدد تبدیل کرده و در آن را در متغیر iذخیره میکنیم .سوپ
انتخا

در

،آن را بوا عوددی کوه بوه تصواد

شده است مقایسه میکنیم.
درصورن مساوی بودن ورودی و عددی که بصورن تصادفی تولید شده است،

” right,شما درست حدس زدید) را چاپ کرده و در

“You guessed

از حلقه خارج میشوویم .درغیراینصوورن ،در

بزرگتر بودن عدد حدس زده شده نسبت به عدد تصادفی و در

کوچکتر بودن آن نسبت بوه عودد

تصادفی را بررسی کرده و براین اساس یک پیام تذکر را چاپ میکنیم.
این کد یک بیتی است بنابراین شاید بخواهید آن را در یک پنجرهی فرمان جدید تایپ کورده یوا
یک سند متنی ایجاد نموده ،آن را ذخیره کرده و سپ

در IDLEاجورا کنیود .در اینجوا یوک یوادآوری از

شیوهی باز کردن و اجرای یک برنامهی ذخیره شده ارائه گردیده است:
 IDLE .1را آغاز کرده و FileOpenرا انتخا

کنید

 .2همان دایرکتوری که فایل را در آن ذخیره کردهاید ،باز کنید و برای انتخا

آن روی نام فایول

کلیک کنید.
 .3روی Openکلیک کرده
 .4بعد از باز شدن پنجرهی جدید RunRun Module،را انتخا

کنید

در اینجا نشان داده شده است که بعد از اجرای برنامه چه اتفاقی میافتد
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استفاده از CHOICEبرای انتخا

یک آیتم تصادفی از یک لیست

اگر میخواهید به جای یک عدد تصادفی از یک رنج ،یک آیتم تصادفی را از یک لیست انتخا
کنید ،میتوانید از choiceاستفاده کنید .بعنوان مثال ،میخواهید پایتون دسر را برای شما انتخا

کند.

>>> import random
>>> desserts = ['ice cream', 'pancakes', 'brownies', 'cookies',
]''candy
))>>> print(random.choice(desserts
brownies

احتماالً شما نان خامهی1خواهید داشت -انتخا

بدی نیست

استفاده از SHUFFLEبرای بُر زدن2یک لیست

brownies 1
 Shuffle 2به هم ریختن
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تابع shuffleیک لیست را بُر زده و آیتمها را به هم میریزد .اگور در  IDLEکوار مویکنیود و بوا
استفاده از  randomلیست دسرهای مثال قبل را ساختهاید ،میتوانید به سراغ فرمان random.shuffleدر کد
زیر بروید:
>>> import random
>>> desserts = ['ice cream', 'pancakes', 'brownies', 'cookies',
]''candy
)>>> random.shuffle(desserts
)>>> print(desserts
]'['pancakes', 'ice cream', 'candy', 'brownies', 'cookies

بعد از چاپ لیست میتوانید نتایج را مشاهده کنید -ترتیب کامالً متفاون است .اگر یوک بوازی
کارتی نوشتهاید ،میتوانید از این تابع برای بُر زدن یک لیست معر

یک دسته کارن استفاده کنید.

کنترل کردن صفحه پایتون با ماژولSYS

ماژول sysحاوی تابعی از سیستم است که میتوانید از آنها برای کنتورل خوود صوفحهی پوایتون
استفاده کنید .در اینجا خواهیم دید کوه چگونوه از توابع ،exitشویءهای stdinو stdoutو متغیورversion

استفاده میگردد.
خروج از صحفهی پایتون با استفاده از تابعEXIT

تابع exitراهی است برای متوقف کردن کنسول و صفحهی پایتون .با وارد کردن کد زیر صفحه-
ای باز شده و در آنجا از شما خواسته میشود تا خروج از برنامه را تأیید کنید .روی Yesکلیوک کورده و
درنتیجه برنامه بسته خواهد شد.
>>> import sys
)(>>> sys.exit

اگر از نسخهی اصالح شدهی IDLEکه در فصل 1معرفی شد اسوتفاده نکنیود ،ایون کوار جووا
نخواهد داد .درعو

 ،با پیام خطا مواجه خواهید شد:
>>> import sys
)(>>> sys.exit
Traceback (most recent call last):
>File "<pyshell#1>", line 1, in <module
)(sys.exit
SystemExit
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خواندن با شیءSTDIN

شیء stdinمخفف ورودی استاندارد )standard inpputدر ماژول sysاز کواربر مویخواهود توا
ا العاتی را وارد کند که در صفحه خوانده شده و برنامه از آنها استفاده میکند .همانطوریکوه در فصول7
آموختید ،این شیء دارای یک تابع readlnاست که تا قبل از فشرده شدن کلید ENTERتوسط کواربر ،از
آن برای خواندن یک خط از متنی که با صفحه کلید تایپ شده است ،استفاده میگردد .این توابع هماننود
تابع inputکار میکند که از آن برای بازی حدس عدد تصادفی استفاده کردیم .بعنوان مثال کد زیر را وارد
کنید:
>>> import sys
)(>>> v = sys.stdin.readline
He who laughs last thinks slowest

پایتون رشتهی He who laughs last thinks slowestرا در متغیر vذخیره میکند .برای تصدیق ایون
موضوع ،محتوای vرا چاپ میکنیم:
)>>> print(v
He who laughs last thinks slowest

یکی از تفاونهای بین تابع readlineو  inputدر این است که با تابع readlineمیتووانیم تعوداد
کاراکترهایی را که بعنوان یک پارامتر خوانده میشوند ،تعیین کنیم .بعنوان مثال:
)>>> v = sys.stdin.readline(13
He who laughs last thinks slowest
)>>> print(v
He who laughs

نوشتن با شیءSTOUT

برخال  ،stdinمیتوان از شیء stdoutمخفوف )standard outputبورای نوشوتن پیوامهوایی در
شِل یا کنسول) ،به جای خواندن آنها ،استفاده کرد .از جنبههایی مانند printاست ولی با این تفواون کوه
 stdoutیک شیء فایل است و بنابراین از همان توابعی برخوردار است که در فصل 9بیان نموودیم ،موثالً
 .writeبعنوان مثال:
>>> import sys
?>>> sys.stdout.write("What does a fish say when it swims into a wall
)"Dam.
What does a fish say when it swims into a wall? Dam.52
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توجه داشته باشید که به مجرد خاتمهی ،writeتعداد کاراکترهایی را که نوشته است ،برمیگرداند.
در پایان پیام میتوان مشاهده نمود که 52در صفحهی برنامه چاپ شده است .میتوانیم این مقودار را در
یک متغیر ذخیره کرده تا در ی زمان بفهمیم چند کاراکتر روی صفحه نوشتهایم.
من چطور بهفمم که از کدام نسخهی پایتون استفاده میکنم؟
متغیر versionنسخهی پایتون شما را نمایش میدهود .زموانی
این کار مفید است که بخواهید از به روز بودن نسخهی خوود مطمو ن
شوید .برخی از برنامهنویسان تمایل دارند با باال آمدن برناموههایشوان،
ا العان چاپ شود .بعنوان مثال ،شواید بخواهیود نسوخهی پوایتون-
بصورن زیر -در یک پنجرهی Aboutدر برنامهتان ظاهر شود:
>>> import sys
)>>> print(sys.version
])3.1.2 (r312:79149, Mar 21 2013, 00:41:52) [MSC v.1500 32 bit (Intel

زمان انجام کار با استفاده از ماژولTIME

ماژول timeپایتون شامل توابعی برای نمایش زمان است هرچنود ضورورتی در انجوام ایون کوار
نیست .کد زیر را امتحان کنید:
>>> import time
))(>>> print(time.time
1300139149.34

عددی که با فراخوان)( timeبرگردانده میشود ،درواقع تعداد
ثانیهها از  1ژانویهی  1970در 00:00:00 AMاست .این نقطوه ارجواع
غیرمعمول در نگاه اول سودمند نخواهد بود ولی واقعیت چیز دیگری
است .بعنوان مثال ،برای این که بفهمیم اجرای بخشهای برنامه چقدر
ول میکشد ،میتوانیم زمان شروع و خاتمه را ثبت کرده و مقادیر را
با هم مقایسه کنیم .همان کار را برای تعیین زمان الزم برای چاپ تمامی اعداد از 0تا 999انجام دهید.
ابتدا ،تابعی مانند تابع زیر را ایجاد میکنیم:
>>> def lots_of_numbers(max):
for x in range(0, max):
)print(x
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سپ

تابع را با  max=1000صدا میزنیم:
)>>> lots_of_numbers(1000

در ادامه با اصالح برنامه با ماژول ،timeزمان موردنیاز تابع را محاسبه میکنیم:
>>> def lots_of_numbers(max):
)(t1 = time.time
for x in range(0, max):
)print(x
)(t2 = time.time
))print('it took %s seconds' % (t2-t1

مجدداً برنامه را فراخوانی کرده و نتیجهی زیر بدست خواهد آمد با توجه بوه سورعت سیسوتم
نتیجه متفاون خواهد بود):
)>>> lots_of_numbers(1000
0
1
2
3
.
.
.
997
998
999
it took 50.159196853637695 seconds

روند کار اینگونه است :اولین باری که تابع)( timeرا صدا مویزنویم ،مقوداری کوه در
بازگشتی را به متغیر t1نسبت میدهیم .سپ

در

مقودرا

حلقهای ایجاد کرده و تمامی اعداد در خطوط سوم و

چهارم را چاپ میکنیم .بعد از حلقه ،مجدداً تابع )( timeرا فراخوانی کرده و در

مقدار بازگشتی را بوه

متغیر t2نسبت میدهیم .چون تکمیل حلقه چند ثانیه ول میکشد ،مقدار  t2بزرگتر از t1خواهد بود زیرا
از  1ژانویهی  1997ثانیههای بیشتری سپری شده است .در

از تفاضل t1و ،t2تعداد ثانیههای الزم برای

چپ تمامی این اعداد بدست خواهد آمد.
تبدیل یک تاریخ با کمکASCTIME

تابع asctimeیک تاریخ را بصورن یک چندتایی درنظر گرفته و آن را به چیوزی قابول خوانودن
تبدیل میکند .بخا ر داشته باشید که یک چندتایی ماند یک لیست با آیتمهوای غیرقابول تغییور اسوت).
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همانطوریکه در فصل 7دیدیم ،اگر asctimeرا بدون هیچ پارامتری فراخوانی کنیم ،تاریخ و زموان جواری
به فرمی قابل قرائت نمایش داده خواهد شد.
>>> import time
))(>>> print(time.asctime
Mon Mar 11 22:03:41 2013

برای فراخوانی asctimeبا یک پارامتر ،ابتدا یک چندتایی با مقادیری برای تاریخ و زموان ایجواد
میکنیم .بعنوان مثال ،چندتایی را به متغیر tنسبت میدهیم:
)>>> t = (2007, 5, 27, 10, 30, 48, 6, 0, 0

مقادیر در این دنباله عبارتند از سال ،ماه ،روز ،ساعت ،دقیقه ،ثانیه ،روز هفته  0دوشنبه 1،سهشنبه
و به همین ترتیب) ،روز سال  0بعنوان مکاننما) و روز بودن یا نبودن  0نباشد و 1باشد) asctime .را بوا
چندتای مشابهی فراخوانی کرده و خواهیم داشت:
>>> import time
)>>> t = (2020, 2, 23, 10, 30, 48, 6, 0, 0
))>>> print(time.asctime(t
Sun Feb 23 10:30:48 2020

بدست آوردن تاریخ و زمان با تابعLOCALTIME

برخال  ،asctimeتابع localtimeتاریخ و زمان جاری را بصوورن یوک شویء برمویگردانود و
مقادیر آن تقریباً به همان ترتیب ورودی asctimeهستند .اگر شیء را چاپ کنید ،نام کوالس را مشواهده
کرده و هور یوک از مقوادیر

بواtm_mon، tm_year

بورای

مواه)tm_mday

بورای روز

مواه)tm_hour،

و ...

برچسبگذاری شدهاند.
>>> import time
))(>>> print(time.localtime
time.struct_time(tm_year=2020, tm_mon=2, tm_mday=23, tm_hour=22,
)tm_min=18, tm_sec=39, tm_wday=0, tm_yday=73, tm_isdst=0

برای چاپ سال و ماه جاری میتوانید از جایگاه اندی

آنها هماننود چنودتایی کوه بواasctime

استفاده کردیم) استفاده کنید .براساس این مثال ،میدانیم که  yearدر جایگاه اول موقعیت )0و monthدر
جایگاه دوم  )1قرار دارد .بنابراین از] year = t[0و] month = t[1استفاده میکنیم:
)(>>> t = time.localtime
]>>> year = t[0
]>>> month = t[1
)>>> print(year
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2020
)>>> print(month
2

و میبینیم که در ماه دوم  2020هستیم.
ایجاد وقفه با استفاده از تابعSLEEP

از تابع sleepزمانی استفاده میشود که مویخواهیود
در برنامه تأخیر ایجاد کرده یا اجرای آن را کند کنید .بعنووان
مثال برای چاپ هر ثانیه از 1تا 60میتوانیم از حلقوهی زیور
استفاده کنیم:
>>> for x in range(1, 61):
)print(x

این کد به سرعت تمامی اعداد از 1تا 60را چاپ میکند .هرچند ،میتوانیم به پایتون بگوییم کوه
یک ثانیه بین هر دستور printکاری انجام ندهد:
>>> for x in range(1, 61):
)print(x
)time.sleep(1

در نتیجه ،تأخیری بین نمایش هر عدد ایجاد خواهد شد .در فصل ،12از تابع sleepبرای واقعی-
تر جلوه دادن یک انیمیشن استفاده خواهیم کرد.
استفاده از ماژول PICKLEبرای ذخیرهی ا العان
از ماژول pickleبرای تبدیل شیءهای پایتون به چیزی استفاده شوده اسوت
که در یک فایل قابل نوشتن و بسادگی قابل خوانودن باشود .مواژول pickleهنگوام
نوشتن یک بازی یا زمانی که بخواهیم ا العاتی را دربارهی پیشرفت یوک بوازیکن
ذخیره کنیم ،به درد میخورد .بعنوان مثال در اینجا نشان میدهیم کوه چگونوه موی-
توانیم ویژگی ذخیره را به یک بازی اضافه کنیم:
{ = >>> game_data
'player-position' : 'N23 E45',
'pockets' : ['keys', 'pocket knife', 'polished stone'],
'backpack' : ['rope', 'hammer', 'apple'],
'money' : 158.50
}
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در اینجا ،یک نقشهی پایتون حاوی موقعیت جاری بازیکن را در بازی خیالی خودمان ،فهرسوتی
از آیتمها در جیب جلویی و عقبی بازیکن و مقدار پولی که بازیکن با خود حمل میکند را خلق میکنیم.
با باز کردن یک فایل برای نوشتن و سپ

فراخوانی

تابعdump

 pickle’sمیتوانیم ایون نقشوه را در یوک

فایل ذخیره کنیم:
>>> import pickle
{ = >>> game_data
'player-position' : 'N23 E45',
'pockets' : ['keys', 'pocket knife', 'polished stone'],
'backpack' : ['rope', 'hammer', 'apple'],
'money' : 158.50
}
)'>>> save_file = open('save.dat', 'wb
)>>> pickle.dump(game_data, save_file
)(>>> save_file.close

ابتوودا در
در

موواژول pickleرا وارد کوورده و در

نقشووهای از دادههووای بووازی را موویسووازیم.

فایل save.datرا با پارامتر wbباز میکنیم که به پایتون میگوید فایلی را در مد باینری بنویسد شاید

الزم باشووووود آن را در یوووووک دایرکتووووووری موووووثالً

/home/susanb/

/Users/malcolmozwald,

یا C:\\Users\JimmyIpswichذخیره کنیود همانطوریکوه در فصول 9انجوام شود) .در

از  dumpبورای

حرکت در نقشه و متغیر fileبعنوان دو پارامتر استفاده میکنیم .درنهایت در  ،فایول را مویبنودیم چوون
کارمان با آن تمام شده است.
نکته :فایلهای سادهی متنی فقط حاوی کاراکترهایی هسوتند کوه توسوط انسوان قابول خوانودن
هستند .تصاویر ،فایلهای صوتی ،فیلمها و شیءهای  pickleشدهی پایتون حاوی ا العواتی هسوتند کوه
همواره توسط انسان قابل خواندن نیستند بنابراین تحت عنوان فایلهای باینری شناخته میشوند .اگر می-
خواهید فایل .datرا ذخیره کنید ،خواهید دید که شبیه یک فایل متنی نیست؛ بلکه شبیه مخلو ی درهوم-
آمیخته از متن ساده و کاراکترهای ویژه است.
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میتوانیم شیءهایی که با استفاده از تابع pickle's loadدر فایل نوشته شدهاند را از حالتpickle

خارج کنیم .زمانیکه چیزی را از حالت pickleخارج میکنیم ،معکوس فرآیند pickleرا انجام مویدهویم:
ا العان نوشته شده در فایل را گرفته و آن را به مقادیری برمیگردانیم کوه بورای برناموه قابول اسوتفاده
باشند .این فرآیند مشابه استفاده از تابع dumpاست.
)'>>> load_file = open('save.dat', 'rb
)>>> loaded_game_data = pickle.load(load_file
)(>>> load_file.close

ابتدا با استفاده از rbبه معنای خوندن باینری) بعنوان یک پارامتر ،فایل را باز مویکنویم .سوپ
فایل را به loadانتقال داده و مقدار بازگشت را برابر با متغیر loaded_game_dataقرار میدهویم .در پایوان
فایل را میبندیم.
برای اینکه ثابت کنیم دادههای ذخیره شده بدرستی بارگذاری شدهاند؛ متغیر را چاپ میکنیم:
)>>> print(loaded_game_data
{'money': 158.5, 'backpack': ['rope', 'hammer', 'apple'],
'player-position': 'N23 E45', 'pockets': ['keys', 'pocket knife',
}]''polished stone

آنچه آموختید
در این فصل آموختید که چگونه ماژولهای پایتون ،توابع ،کالسها و متغیرها را گروهبندی کرده
و چگونه با کمک وارد کردن ماژول ،از این توابع استفاده میشود .دیدید که چگونه مویتووان شویءها را
کپی کرد ،اعداد تصادفی تولید نمود و به تصاد

فهرستی از شیءها را بُر زد و همچنین چگونه با زموان

در پایتون کار کرد .درنهایت ،آموختید که چگونه با استفاده از  ،pickleا العان را در یک فایل ذخیره و
از یک فایل فراخوانی کنید.
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چیستانهای برنامهنویسی
کد زیر برای یادگیری ماژولهای پایتون ،امتحان کنید .میتوانیود پاسوخهوای خوود را در آدرس
 http://python-for-kids.comبررسی نمایید.
 )1ماشینهای کپیبرداری شده
کد زیر چه چیزی را چاپ میکند؟
>>> import copy
>>> class Car:
pass
)(>>> car1 = Car
>>> car1.wheels = 4
>>> car2 = car1
>>> car2.wheels = 3
)>>> print(car1.wheels

چه چیزی در اینجا چاپ میشود؟
)>>> car3 = copy.copy(car1
>>> car3.wheels = 6
)>>> print(car1.wheels

چه چیزی در اینجا چاپ میشود؟

 )2برگزیدگان pickleشده
فهرستی از موارد موردعالقهی خود را ایجاد کرده و سپ

از pickleبرای ذخیرهی آنها در فایلی

به نام favorites.datاستفاده کنید .شِل پایتون را ببندید و مجدداً آن را باز کنیود و بوت بارگوذاری فایول،
فهرست موارد برگزیدهی خود را نمایش دهید.
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فصل11
تعداد بیشتری گرافیکهای الکپشت
اجازه دهید نگاهی دوباره داشته باشیی بیه ژیا و  turtleکیه در فصیل 4از آن اسیتااده کیردی .
همانطوریکه در این فصل خواهی دید ،در پایتون ،الکپشتها کاری بیش از ترسی خطوط سییاه سیاده
انجام ژیدهند .بعنوان ژثا  ،ژیتوانید از آنها برای ترسی اشکا گرافیکی پیشرفتهتر استااده کیرده ،رنی -
های ژختلای را ایجاد نموده و حتی شکلهای خود را رن آژیزی کنید.
شروع کار با ژربع
آژوختی که چگونه کاری کنی تا الکپشت شکلهای سادهای را ترسی کند .قبیل از اسیتااده از
الکپشت ،بایستی ژا و  turtleرا وارد کرده و شیء penرا درست کنی :
>>> import turtle
)(>>> t = turtle.Pen

در اینجا کدی وجود دارد که از آن برای درست کردن یک ژربع در فصل 4استااده کردی :
)>>> t.forward(50
)>>> t.left(90
)>>> t.forward(50
)>>> t.left(90
)>>> t.forward(50
)>>> t.left(90
)>>> t.forward(50
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در فصل ،6حلقههای forرا یاد گرفتی  .با دانشی که جدیداً بدست آوری ژیتیوانی بیا اسیتااده از
یک حلقه ،forکد نسبتاً خسته کننده یک ژربع را ساده کنی :
)(>>> t.reset
>>> for x in range(1, 5):
)t.forward(50
)t.left(90

در خییا او ،بییه شیییء penژیییگییویی خییود را
بازنشانی( resetریست)کند .سپس حلقه forای را شروع ژی-
کنی که از 1تا 4را با کد) range(1, 5ژیشمارد .سپس ،با خطوط
زیر در هر اجرای حلقه 50،پیکسل به جلو رفته و 90درجه بیه
چپ ژیچرخی  .چون از حلقه forاستااده کیردی  ،کید انیدکی
کوتاهتر از نسخه قبلی است -از خا resetصرفنظر کرده و کد
را از شش خا به سه خا کاهش ژیدهی .
ترسی ستاره
حا  ،با چند تغییر ساده در حلقه ،forژیتوانی چیز جالبتری بسازی  .کد زیر را تایپ کنید:
)(>>> t.reset
>>> for x in range(1, 9):
)t.forward(100
)t.left(225

این کد یک ستاره هشت پر را ژیسازد.
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خود کد بسیار شبیه به کدی است که برای ترسی ژربع استااده شده است ولی با این تااوت که:
 به جای این که با) range(1, 5چهار بار حلقه بزنی  ،با) range(1, 9هشت بار حلقه ژیزنی . به جای اینکه  50پیکسل جلو بروی ؛ 100پیکسل جلو ژیروی . به جای اینکه 90درجه بچرخی  225 ،درجه به چپ ژیچرخی .حا ستاره را اندکی بیشتر جلو ژیبری  .با استااده از کد زیر ،با استااده از یک زاویه 175درجیه
و  37بار حلقه زدن ،ژیتوانی ستارهای با تعداد نقاط(رئوس) بیشتر بسازی :
)(>>> t.reset
>>> for x in range(1, 38):
)t.forward(100
)t.left(175

نتیجه اجرای این کد بصورت زیر خواهد بود:

درحالیکه با ستارهها بازی ژیکنی  ،در اداژه کدی برای ساختن یک ستاره ژارپیچ(حلزونی) ارائیه
گردیده است:
)(>>> t.reset
>>> for x in range(1, 20):
)t.forward(100
)t.left(95

با تغییر درجه چرخش و کاهش تعداد حلقهها ،الکپشت ترسی سبک ژتایاوتی از سیتاره را بیه
پایان ژیبرد:
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با استااده از کد ژشیابهی ،ژیتیوانی شیکلهیای
ژختلای را بسازی از یک ژربیع گرفتیه تیا ییک سیتاره
ژارپیچ .همانطوریکه ژیبینید ،با استااده از حلقههای،for
ترسی این شکلها را به ژراتب سیادهتیر کیردی  .بیدون
حلقههای ،forاینکار ژستلزم فرآیند خسته کننیده تاییپ
است.
حا اجازه دهید از دستور ifبرای کنتر ژییزان
چرخش الکپشت استااده کرده و نوعی دیگر از سیتاره
را ترسی کنی  .در این ژثا ،ژیخواهی الکپشیت در بیار
او یک درجه چرخیده و بار بعد یک درجه دیگر بچرخد.
)(>>> t.reset
>>> for x in range(1, 19):
)t.forward(100
if x % 2 == 0:
)t.left(175
else:
)t.left(225

در اینجا یک حلقه درست ژیکنی که

18بار))19

 (range(1,را اجرا کرده و به الکپشت ژیگویید

 100پیکسل به جلو برود)) .(t.forward(100اتااق جدیدی که در اینجا رخ داده است،
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) .% 2 == 0:این دستور با استااده از عملگر moduloبررسی ژیکند که ژتغیر xحاوی یک عدد زوج باشد
و  %در عبارت x % 2 == 0راهی است برای گاتن این که« x mod2برابر با 0است»
عبارت x%2اساساً بیان ژیکند «زژانی که عدد ژتغیر xرا به دو تقسی ژیکنی  ،چقدر بیاقی ژیی-
ژاند؟» بعنوان ژثا ،اگر  5توپ را به  2تقسی کنی  ،دو دسته 2تایی توپ (ژجموعیاً 4تیوپ) و باقیمانیده
0ژقدار باقیمانده) 1توپ خواهد بود.

اگر  13توپ را به  2تقسی کنی  ،دو دسته 6تایی توپ و  1توپ باقیمانده خواهی داشت.

زژانیکه بررسی ژیکنی تقسی  xبر ،2هیچ باقیماندهای نداشته باشد(باقیمانده صار) درواقع بدنبا
این هستی که آیا ژیتوان آن را بدون هیچ باقمیاندهای به دو تقسی کرد .این شیوه یک راه بسیار ژطلیو
برای این است که باهمی عدد یک ژتغیر زوج است یا خیر زیرا اعداد زوج همیواره بیه دو بخیشپیییر
هستند(به دو بخش ژساوی تقسی ژیشوند).
در خا پنج این کد به الکپشت ژیگویی که اگر عدد xزوج است)175 ، (if x % 2 == 0:درجه
به چپ بچرخد)) (t.left(175؛ درغیراینصورت) ، (elseدر خا نهایی ،ژیگویی  225درجه به چپ بچرخد
)).(t.left(225
در انیجا نتیجه اجرای کد نشان داده شده است:
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ترسی یک ژاشین
الکپشت به غیر از ترسی ستاره و اشکا ساده هندسی ژیتواند ترسیمات دیگیری را نییز انجیام
دهد .بعنوان ژثا بعدی،یک ژاشین خوش-ظاهر ژیکشی  .ابتدا بدنه ژاشین را ترسی ژیکنی  .در، IDLE
 FileNew Windowرا انتخا

کرده و سپس کد زیر را در پنجره نمایش داده شده وارد ژیکنی :
)(t.reset
)t.color(1,0,0
)(t.begin_fill
)t.forward(100
)t.left(90
)t.forward(20
)t.left(90
)t.forward(20
)t.right(90
)t.forward(20
)t.left(90
)t.forward(60
)t.left(90
)t.forward(20
)t.right(90
)t.forward(20
)t.left(90
)t.forward(20
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)(t.end_fill

سپس چرخ او را ژیکشی :
)t.color(0,0,0
)(t.up
)t.forward(10
)(t.down
)(t.begin_fill
)t.circle(10
)(t.end_fill

درنهایت ،چرخ دوم را خواهی کشید.
)t.setheading(0
)(t.up
)t.forward(90
)t.right(90
)t.forward(10
)t.setheading(0
)(t.begin_fill
)(t.down
)t.circle(10
)(t.end_fill

 FileSave Asرا انتخا
 RunRun Moduleرا انتخا

ژیکنیی  .ییک نیام بیرای فاییل درنظیر ژیی-گییری ژیثاً .car.py
کرده و کد را تست ژیکنی  .در نتیجه ژاشین ژا آژاده است:

اگر دقت کرده باشید ،چند تابع جدید الکپشت در این کد آشکار ژیشوند:
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 از colorبرای تغییر رن-

از begin_fillوbegin_fill

قل استااده ژیشود
کردن) سطح بوم با رن

برای پر کردن (رن

استااده ژیشود

  Circleیک دایره با سایز ژشخص را ژیکشد  setheadingالکپشت را به جهت ژشخصی ژیچرخاندحا ژیبینی که چگونه ژیتوانی از این توابع برای اضافه کردن رن
رن

به نقاشیژان استااده کنی .

کردن چیزها

تابع colorسه پاراژتر دارد .پاراژتر او ژقدار رن
پاراژتر ،ژقدار رن

قرژز ،پاراژتر دوم ژقدار رن

آبی را تعیین ژیکند .بعنوان ژثا  ،برای رن

سیبز و سیوژین

قرژز روشن(براق) ژاشین،

از)color(1,0,0

استااده ژیکنی که به الکپشت ژیگوید از قل قرژز  %100استااده کند.
قرژز ،سبز و آبی RGB ،ناژیده ژیشود .به این شیوه رن ها روی صیاهه

این دستورالعمل رن

نمایش رایانه شما ظاهر ژیشوند و رن های دیگر از ترکیب نسبی این رن هیای اصیلی(اولیه) بدسیت
ژیآیند ،دقیقاً ژانند زژانی که برای بدست آوردن رن
یا برای بدست آوردن رن

نارنجی ،دو رن

ارغوانی،1رن

آبی و قرژز را با ه ترکیب ژیکنید

زرد و قرژز را ترکیب ژیکنید .رن های قرژز ،سیبز و آبیی

رن های اصلی(اولیه) ناژیده ژیشوند زیرا از ترکیب رن های دیگر نمیتوانید به این رن ها دسیت پییدا
کنید.
هرچند زژانیکه رن ها را روی صاهه نمایش رایانه ژیسازی (از نور استااده ژیکنی ) ،درواقیع
استااده نمیکنی  ،ولی برای این که این دستورالعمل  RGBرا بهتر درک کنی  ،سه قوطی رنی

از رن

درنظر ژیگیری  :یک قوطی رن

قرژز ،یک سبز و یک قوطی رن

آبی .قوطیها پر بیوده و ژقیدار(1ییا

 )100%را برای هر قوطی پر درنظر ژیگیری  .سپس در یک ظرف بزرگتر ،کل قوطی رن
رن

سبز ژخلوط کرده تا رن

را

قرژز را با کیل

زرد بدست آید(1و 1از هر کدام یا %100از هر رن ).

حا دوباره به دنیای کد بازژیگردی  .برای اینکه با استااده از الکپشت یک دایره زرد بکشی  ،از
 100%دو رن

سبز و قرژز(نه آبی)استااده ژیکنی :
)>>> t.color(1,1,0
)(>>> t.begin_fill
)>>> t.circle(50
)(>>> t.end_fill

purple 1
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 1,1,0در خا او نشان دهنده %100قرژز%100،سبز و  %0رن

آبی است .در خا بعد بیه الک-

پشت ژیگویی شکلهایی که ترسی کرده است را با این رن  RGBپر کنید) (t.begin_fillو سیپس از آن
ژیخواهی تا با دستور ) (t.circleدایرهای بکشد .در خا آخر (t.circle)،به الکپشت ژیگوید تا داییره را بیا
رن  RGBپر کند(رن آژیزی).
تابعی برای ترسی یک دایره توپر
برای اینکه راحتتر با رن های ژختلف کار کنی  ،تابعی را از این کد ژییسیازی و از آن بیرای
ترسی یک دایره توپر استااده ژیکنی .
>>> def mycircle(red, green, blue):
)t.color(red, green, blue
)(t.begin_fill
)t.circle(50
)(t.end_fill

فقا با نیمی از رن

سبز) (0.5ژیتوانی یک دایره سبز پر رن

بکشی :
)>>> mycircle(0, 0.5, 0

برای بازی با رن های RGBروی صاهه نمیایش ،ابتیدا داییرهای بیا رنی
قرژز(1و ،)0.5در اداژه کاژل با رن

آبی و درنهایت با نصف رن

قرژیز ،سیبز نصیف

آبی ژیکشی :
)>>> mycircle(1, 0, 0
)>>> mycircle(0.5, 0, 0
)>>> mycircle(0, 0, 1
)>>> mycircle(0, 0, 0.5

نکته :اگر بوم شما دره و بره شد،

از)(t.reset

برای حییف ترسیی هیای قبلیی اسیتااده کنیید.

همچنین بخاطر داشته باشید که بدون ترسی خطوط با استااده

از)(t.up

برای برداشتن قل

و)((use t.down

برای برگردان قل  ،ژیتوانید الکپشت را حرکت دهید.
ترکیبهای ژختلف قرژز ،سبز و آبی داژنه گستردهای از رن ها را بوجود ژیآورند ،ژثاً طایی:
)>>> mycircle(0.9, 0.75, 0

در اینجا رن

صورتی ک رن

را داری
)>>> mycircle(1, 0.7, 0.75

و در اینجا دو نسخه برای رن

نارجی را خواهی داشت
)>>> mycircle(1, 0.5, 0
)>>> mycircle(0.9, 0.5, 0.15

خودتان یک سری رن

را با ه ترکیب کنید!
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ایجاد سیاه و ساید خالص
وقتی تماژی چراغها را در شب خاژوش کنید ،چه اتااقی ژیافتد؟ همه چیز سیاه ژیشود .تقریبیاً
چنین اتااقی برای رن ها در یک رایانه ژیافتد .نبودن نور یعنی نبودن رن  ،بنابراین یک دایره که تماژی
رن ها اولیهاش 0باشند ،سیاه را تولید ژیکند:
)>>> mycircle(0, 0, 0

درنتیجه داری :

اگر از  100تماژی رن های اولیه استااده کنید ،ژوضوع کاژاً عکس خواهد بود .در این ژورد به
رن

ساید خواهید رسید .کد زیر را وارد کرده تا دایره سیاه خود را تمیز کنید:
)>>> mycircle(1, 1, 1

تابع رس ژربع
دیدید که با اعام به الکپشت برای شروع پر کردن با استااده از  begin_fillشکلها را با رن

پر

کرده و به ژجرد پر شدن شکلها از تابع end_fillاستااده ژیکنی .حا سعی ژیکنی آزژایشات بیشیتری را
با شکلها و رن آژیزی انجام دهی  .از تابع رس ژربع ابتدای فصل استااده کرده و سایز ژربیع را بعنیوان
یک پاراژتر درنظر ژیگیری .
>>> def mysquare(size):
for x in range(1, 5):
)t.forward(size
)t.left(90

با فراخوانی تابع با سایز 50آن را تست کنید:
)>>> mysquare(50
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درنتیجه یک ژربع کوچک خواهی داشت

حییا بیایییید تییابع را بییا سییایزهای ژختلییف اژتهییان کنییی  .کیید زیییر پیین ژربییع ژتییوالی بییا
سایز 25،50،75،100و  125را تولید ژیکند:
)(>>> t.reset
)>>> mysquare(25
)>>> mysquare(50
)>>> mysquare(75
)>>> mysquare(100
)>>> mysquare(125

درنتیجه خواهی داشت

رس ژربعهای توپر
برای ترسی یک ژربع توپر،ابتدا باید بوم را بازنشانی(ریست)کرده ،پر کیردن را آغیاز نمیوده و
سپس ژجدداً تابع squareرا با استااده از کد زیر فراخوانی کنی :
)(>>> t.reset
)(>>> t.begin_fill
)>>> mysquare(50
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تا قبل از تکمیل روند پر شدن ،بایستی یک ژربع توخالی ژشاهده کنید:
)(>>> t.end_fill

درنتیجه خواهی داشت:

حا این تابع را به گونهای تغییر ژیدهی که بتوانی ژربع توپر یا توخیالی دیگیری رسی کنیی .
برای این کار ،به پاراژتری دیگر و کدی که اندکی ژتااوت است نیاز داری :
>>> def mysquare(size, filled):
if filled == True:
)(t.begin_fill
for x in range(1, 5):
)t.forward(size
)t.left(90
if filled == True:
)(t.end_fill

در خا او  ،تعریف تابع را طوری تغییر داده تا بتواند دو پاراژتر بگیرد size:و .filledسپس بیا

if

 filled == Trueبررسی ژیکنی که آیا ژقدار filledبرابر با Trueقرار داده شده است یا خیر .دراینصیورت،
 begin_fillرا فراخوانی کرده تا به الکپشت بگویی که باید شکلی که رس کردهای  ،پر(رن ) کند .سپس
برای رس چهار وجه ژستطیل 1،چهار ژرتبه حلقه ژیزنی ))( (for x in range(0, 4به جلو و چیپ حرکیت
ژیکنی ) قبل از این که بازه بیا True، if filled == Trueبیودن filledرا وراسیی کنیی  .دراینصیورت ،بیا
دستور t.end_fillروند پر کردن را ژتوقف کرده و الکپشت ژربع2را با رن

پر ژیکند.

با خا کد زیر ژیتوانی یک ژربع توپر رس کنی :
)>>> mysquare(50, True

یا اینکه با خا کد زیر،یک ژربع توخالی بکشی :
rectangle 1
square 2
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)>>> mysquare(150, False

بعد از این دو فراخوان تابع ،mysquareتصویر زیر بدست خواهد آژد که اندکی شبیه یک چش
ژربعی است.

ولی در اینجا کار ژتوقف نمیشود .ژیتوانید تماژی انواع شکلها را کشیده و آنها را بیا زنی

پیر

کنید.
رس ستارههای توپر
بعنوان آخرین ژثا  ،ستارهای که قباً کشیدی را با رن

پر ژیکنی  .کد اصلی بصورت زیر است:
for x in range(1, 19):
)t.forward(100
if x % 2 == 0:
)t.left(175
else:
)t.left(225

اکنون یک تابع mystarژیسازی  .از دستورات ifتابع mystarاستااده کرده و پاراژتر sizeرا اضافه
ژیکنی .
>>> def mystar(size, filled):
if filled == True:
)(t.begin_fill
for x in range(1, 19):
)t.forward(size
if x % 2 == 0:
)t.left(175
else:
)t.left(225
if filled == True:
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)(t.end_fill

در دو خا ابتدایی این تابع True ،بودن  filledرا وارسی کرده و دراینصورت با پر کردن شیکل
کار را شروع ژیکنی  .بازه در دو خا آخر همین وارسی را انجام داده و درصورت trueبودن ، filledپر
کردن را ژتوقف ژیکنی  .هماند تابع mysquareسایز ستاره را در پاراژتر sizeقرار ژییدهیی و در هنگیام
فراخوانی t.forwardاز ژقدار آن استااده ژیکنی .
در اینجا رن

طایی را انتخا

کرده(90%قرژز%75،سبز و %0آبی)و ژجدداً تابع را صدا ژیزنی :
)>>> t.color(0.9, 0.75, 0
)>>> mystar(120, True

الکپشت ستاره توپر زیر را رس ژیکند:

برای اینکه طرحی به ستاره بدهی  ،رن

را به سیاه تغییر داده و ستاره را توخالی رس ژیکنی :
)>>> t.color(0,0,0
)>>> mystar(120, False

اکنون یک ستاره طایی با خطوط سیاه داری :
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آنچه آژوختید
در اییین فصییل ،یییاد گرفتییید کییه چگونییه از
ژا و  turtleبرای رس چند شکل هندسیی پاییه اسیتااده
کرده و از حلقههای forو دستورات ifبرای کنتر کاری که
الکپشت روی صاهه انجام ژیدهد ،بهره بگیریید .رنی
قل الکپشت را عوض کرده و شکلهایی که رس ژیکند
را پر ژیکنی  .همچنین از کد رس در برخی توابع ژجیدداً
استااده کرده تا تنها با فراخوانی یک تابع ،شیکلهیایی بیا
رن های ژختلف را سادهتر ترسی کنی .
(چیستان)ژعماهای برناژهنویسی
در آزژایشات زیر ،شکلهای دلخواهتان را با الکپشت بکشید .هماننید همیشیه ،جیوا هیا در
 http:// python-for-kids.com/دردسترس ژیباشند.
 -1رس یک هشتوجهی

1

ستاره ،ژربع و ژشتطیل را در این فصل کشیدی  .نظرتان درباره رس ییک شیکل هشیت وجهیی
ژانند یک هشتپر چیست؟ (تیکر :سعی کنید الکپشت را 45درجه بچرخانید)

 Octagon 1هشت پر
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 -2رس یک هشتوجهی توپر
حاال که تابعی برای رس یک هشتوجهی دارید ،آن را طوری تغییر دهید تا یک هشیتوجهیی
توپر بکشد .سعی کنید یک هشتوجهی با خطوط دور رس کنید ،همانطوریکه در خصوص ستاره انجام
شد.

 -3یک تابع دیگر برای رس ستاره
تابعی با دو پاراژتر سایز و تعداد نقاط ،برای رس یک ستاره بنویسید .شروع تابع چیزی شبیه زیر
خواهد بود:
def draw_star(size, points):
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فصل12
استفاده از  TKINTERبرای گرافیک های بهتر
مشکل استفاده از یک الکپشت برای ترسیم این است که الکپشتها خیلی کند هستتند تتی
زمانی که الکپشت با سرعت رکت میکند ،بازهم خیلی سریع نیست ایتن اتفتاب بترای الکپشتتهتا
مسئلهای نیست ولی برای نگارهسازی رایانهای مسئلهساز میباشد
نگارهسازی1رایانهای بویژه در بازیها ،معموالً بایستی به سرعت انجام شتود اگتر یتک کنستو
بازی در اختیار دارید یا بازی رایانهای انجام میدهید ،لحظاتی به ترستیماتی کته روی حتفحهی نمتای
میبینید ،فکر کنید گرافیکهای 2بعدی( )2Dمسطح هستتند-
کاراکترها معموالً فقط باال و پایین یا چت

و راستت رکتت

متتیکننتتد -هماننتتد بستتیاری از بتتازیهتتای

Nintendo DS,

) PlayStation Portable (PSPو بتازیهتای تلفتن همتراه در
بازیهای شبه 3بعدی( -)3Dبتازیهتایی کته تقریبتاً 3بعتدی
هستند -تصاویر واقعیتر به نظر رسیده ولتی کاراکترهتا فقتط
نسبت به حفحهی حاف رکت میکنند( این مورد تحت عنوان نگارههای ایزومتریک شناخته میشتود)
و در نهایت ،بازیهای 3بعدی هستند که در آنها در تالش برای تقلید از واقعیتت ،تصتاویر روی حتفحه
نمای

کشیده شدهاند خواه در بازی از نگارههای 2بعدی ،شبه3-بعدی یا 3بعدی استتفاده شتده باشتد،

همگی یک وجه مشترک دارند :بایستی به سرعت روی حفحهی نمای

کشیده شوند

اگر هیچ وقت سعی نکردید انیمیشنی بسازید ،این پروژهی ساده را امتحان کنید:

graphics 1
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 1یک دفترچه یادداشت خالی پیدا کرده و در گوشهی پتایین حتفحهی او آن چیتزی بکشتید
(مثالً عکس یک عصا)
 2درگوشهی حفحهی بعد ،همان شکل عصا را مجدداً بکشید ولی این بتار انتدکی پتایین آن را
جابجا کنید
 3در حفحهی بعد همین کار را تکرار کرده و این بار بازهم اندکی پایین آن را جابجا کنید
 4همین کار را در چندین حفحه تکرار کرده و هر بار پای عصا را کمی بیشتر جابجا کنید
بعد از خاتمهی کار ،حفحات را به سرعت ورب بزنید و با این کار بایستی شاهد رکتت کتردن
عصا باشید این شیوهای احلی مورداستفاده در تمامی انیمیشتن(پویانمایی)ها متیباشتد ،چته تلویزیتون،
کارتون یا بازی رایانهای و کنسو تصویری کشیده شده است و سپس با انتدکی تیییتر تصتویر دیگتری
کشید شده تا رکت مجسم گردد برای این که یک تصویر متحرک به نظر برسد ،بایستی به سرعت هتر
فریم1یا بخشی از انیمیشن را نمای

دهید

پایتون راههای متفاوتی را برای خلق نگارهها ارائه میکند شما عالوه بر ماژو  ،turtleمیتوانیتد
از ماژو های خارجی (که بایستی بطور جداگانه نصب شتوند) و متاژو  tkinterکته بایستتی در نصتب
استاندرد پایتون دراختیار داشته باشید ،استفاده کنید میتوانیتد از  tkinterبترای ستاخت اپلیکیشتنهتای
کاملی از جمله واژهپرداز2و ترسیمات ساده استفاده نمایید در این فصل ،بته کتاوش ایتن مو تو متی-
پردازیم که چگونه میتوان از  tkinterبرای ساخت نگارهها استفاده نمود
خلق یک دکمهی قابل کلیک
برای اولین مثا  ،از tkinterبرای ساخت یک اپلیکیشن پایه با یک دکمه استفاده میکنیم کد زیر
را وارد کنید:
* >>> from tkinter import
)(>>> tk = Tk
)">>> btn = Button(tk, text="click me
)(>>> btn.pack

در خط او  ،محتوای ماژو  tkinterرا وارد میکنیم استفاده

از* from module-name import

به ما

اجازه میدهد تا از محتویات یک ماژو استفاده کنیم بدون این که از نتام آن استتفاده نمتاییم درمقابتل،

frame 1
Word-processor 2
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زمانی که در مثا های قبل

ازimport turtle

استفاده میکنیم ،برای دسترستی بته محتتوای آن بایستتی نتام

ماژو را نیز بکار ببریم
import turtle
)(t = turtle.Pen

هنگام استتفاده از*  ، importهماننتد کتاری کته در
فصو 4و 11انجتام دادیتم ،نیتازی بته

فراختوانیturtle.Pen

نیست درخصوص ماژو  turtleچندان کاربردی ندارد ولتی
زمانی که از ماژو هایی با چندین کالس و تابع استفاده می-
کنید ،بدلیل این که کمتر باید تای

کنید ،مفید خواهد بود
* from turtle import
)(t = Pen

در خط بعد در مثا زیر ،دقیقاً همانند ایجاد یک شیء Penبرای  ،turtleمتییری اوی یک شیء
از کالس tkرا

با)(tk = Tk

ایجاد میکنیم شیء tkیک پنجرهی احلی را میسازد کته متیتتوانیم چیزهتای

دیگری از قبیل دکمهها ،کادرهای ورودی یا یک بوم برای ترسیم را به آن ا افه کنیم این همتان کتالس
احلی است که توسط ماژو  tkinterساخته شده است -بدون ساختن شیءای از کالس Tkقادر نخواهید
بود ترسیمات یا پویانماییهایی را خلق کنید
در خط سوم،

باbtn = Button

دکمهای را ایجاد کرده و متییتر tkرا بعنتوان پتارامتر او و

" meرا بعنوان متنی که توسط دکمه و با )" (tk, text="click meنمای

"click

داده خواهد شد ،درنظر میگیریم

هرچند این دکمه را به پنجره ا افه کردهایم ولی تا قبل از این که خط)( btn.packرا وارد نکنتیم،
نمای

داده نخواهد شد زیرا این خط به دکمه فرمان میدهد تا ظاهر شود نتیجه بایستی چیزی شبیه بته

این باشد:

دکمه click meی کار زیادی انجام نمیدهد شما هر روز میتوانید روی آن کلیک کنید ولتی تتا
زمانی که کد را اندکی تیییر ندهیم ،اتاقی نخواهد افتاد (از بسته بودن پنجرهای که قبالً ساختهاید ،مطمئن
شوید!)
ابتدا ،برای چاپ یک متن ،تابعی را ایجاد میکنیم:
>>> def hello():
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)'print('hello there

سپس برای استفاده از این تابع جدید ،مثا را تیییر میدهیم:
* >>> from tkinter import
)(>>> tk = Tk
)>>> btn = Button(tk, text="click me", command=hello
)(>>> btn.pack

توجه داشته باشید که تیییر بسیار کمتی در نستخهی قبلتی ایتن کتد ایجتاد کتردهایتم :پتارامتر
 commandرا ا افه کردهایم که به پایتون میگوید به مجرد کلیک شدن دکمه ،از تابع helloاستفاده کند
ا  ،زمانی که روی دکمه کلیک میکنید ،مشاهده خواهید کرد که” “hello thereدر شِل نوشتته
شده است در مثا زیر 5 ،مرتبه روی دکمه کلیک کردهایم:

این اولین باری است که از پارامترهای بانام در نمونه کدها استفاده کردهایم بنابراین اجازه دهیتد
قبل از ادامهی ترسیمات خود ،بیشتر دربارهی آن تو یح دهیم
استفاده از پارامترهای بانام

1

پارامترهای بانام همانند پارامترهای معمو هستند با این تفاوت که بته جتای استتفاده از ترتیتب
خاحی از مقادیر تابعی که تعیین میکند کدام مقدار مربوط به کتدام پتارامتر استت ( مقتدار او  ،اولتین

 Named 1مشخص،مشهور
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پارامتر؛ مقدار دوم ،دومین پارامتر؛ مقدرا سوم ،سومین پارامترو

) ،مقادیر را نامگذاری کرده و درنتیجه

میتوانند به هر ترتیبی ظاهر شوند
برخی اوقات ،توابع پارامترهای زیادی دارند و همواره نیازی نیست برای هر پتارامتر مقتداری را
تعیین کنیم پارامترهای با نام ،راهی است برای تعیین مقادیر برای پارامترهایی که بایستی بته آنهتا مقتدار
بدهیم
بعنوان مثا فرض کنید تابعی به نام personبا دو پارامتر  widthو heightداریم
>>> def person(width, height):
))print('I am %s feet wide, %s feet high' % (width, height

بطور معمو  ،تابع را اینگونه حدا میزنیم:
)>>> person(4, 3
I am 4 feet wide, 3 feet high

با استفاده از پارامترهای بانام میتوانیم این تابع را فراخوانده و نام پارامتر را با هر مقتدار تعیتین
کنیم
)>>> person(height=3, width=4
I am 4 feet wide, 3 feet high

پارامترهای بانام در هنگام کار با ماژو  tkinterبسیار مفید هستند
ساخت یک بوم برای ترسیم
دکمههای ابزارهای سودمندی هستند ولی زمانی که میختواهیم چیتزی را روی حتفحه ترستیم
کنیم ،به درد نمیخوردند وقتی واقعاً میختواهیم چیتزی بکشتیم ،بته جتزء دیگتری نیتاز داریتم :یتک
شیء canvasکه یک شیء از کالس Canvasمیباشد (توسط ماژو  tkinterتولید شده است)
زمانی که یک بوم میسازیم ،طتو و عترض بتوم( بر ستب پیکستل)را بته پتایتون متیدهتیم
درغیراینصورت ،کد مشابه کد دکمه خواهد بود بعنوان مثا :
* >>> from tkinter import
)(>>> tk = Tk
)>>> canvas = Canvas(tk, width=500, height=500
)(>>> canvas.pack

همانند مثا دکمه ،زمانی که

)(= Tk

 tkرا وارد متیکنیتد

پنجرهای ظاهر میگردد در خط آخر ،بتوم را بتا دستتور

canvas.

)( packفشتترده متتیکنتتیم جتتایی کتته ستتایز بتتوم بتته طتتو  500و

163

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

عرض 500پیکسلی که در سومین خط کد تعریف شده است ،تیییر خواهد کرد
همانند مثا دکمه ،تابع packبه بوم دستور میدهد تا ختود را در موقعیتت حتحیحی در پنجتره
نمای

داده نخواهد شد

دهد درحورتی که این تابع فراخوانی نشده باشد ،چیزی بدرستی نمای
ترسیم خطوط

برای کشیدن یک خط روی بوم ،از مختصات پیکسل استفاده متیکنتیم  Coordinatesموقعیتت
پیکسلها روی یک سطح را تعیین میکند در بوم ،tkinterمختصات نشان میدهنتد کته پیکستل در چته
موقعیتی در عرض بوم (از چ

به راست) و در چه موقعیتی در طو بوم (از باال به پتایین) قترار گرفتته

است
بعنتتوان مثتتا چتتون بتتوم متتا  500×500پیکستتل استتت ،مختصتتات گوشتتهی پتتایین-راستتت
حفحه) (500,500میباشد برای کشیدن خطی که در تصویر زیتر نشتان داده شتده استت ،از مختصتات
شرو ) (0,0و مختصات پایان) (500,500استفاده خواهیم کرد

مختصات را با استفاده از تابع create_lineبصورت زیر تعریف میکنیم:
* >>> from tkinter import
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)(>>> tk = Tk
)>>> canvas = Canvas(tk, width=500, height=500
)(>>> canvas.pack
)>>> canvas.create_line(0, 0, 500, 500
1

تابع 1، create_lineرا برمیگرداند که یک شناسه است و بعداً بیشتر دربارهی آن خواهیم آموخت
اگر همین کار را با ماژو  turtleانجام داده باشیم ،به کد زیر نیاز خواهیم داشت
>>> import turtle
)>>> turtle.setup(width=500, height=500
)(>>> t = turtle.Pen
)(>>> t.up
)>>> t.goto(-250, 250
)(>>> t.down
)>>> t.goto(500, -500

بنابراین کد tkinterیک احالح محسوب میشود این کد کوتاهتر و اندکی سادهتر است
ا به برخی از توابع دردسترس در شتیء ccanvasنگتاهی متیانتدازیم کته متیتتوانیم بترای
ترسیمات جالبتر از آنها استفاده کنیم
کشیدن جعبه
با کمک ماژو  turtleبه این حورت یک جعبه میکشتیم :رکتت بته
جلو ،برگشتن ،رفتن به جلو ،بازهم دورزدن و به همین ترتیب تکرار میکنتیم
درنهایت با تیییر میزان رکت خود میتوانیم یک جعبه مربعتی یتا مستتطیلی
بکشیم
ماژو  tkinterترسیم یک مربع یا مستطیل را سادهتر متینمایتد تنهتا چیتزی کته بایتد بدانیتد،
مختصات گوشهها میباشد در اینجا مثالی ارائه شده است(اکنون میتوانید بقیهی پنجرهها را ببندید):
* >>> from tkinter import
)(>>> tk = Tk
)>>> canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(>>> canvas.pack
)>>> canvas.create_rectangle(10, 10, 50, 50

در این کد ،از tkinterبرای ساخت یک بوم به ابعاد 400×400پیکسل استفاده کترده و ستپس در
گوشهی باال-چ

پنجره یک مربع میکشیم:

165

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

پارامترهایی که در آخرین خط کد در canvas.create_rectangleقرار میدهیم ،مختصتات گوشته-
های باال-چ

و پایین-راست مربع میباشند این مختصات را بعنوان فاحله از وجه دست چت

فاحله تا باالی بوم ارائه میکنیم در این مورد ،دو مختصات او (گوشهی باال چ )10پیکسل از چ
پیکسل از باال(اعداد او  )10,10:میباشند گوشهی پایین-راست مربع 50 ،پیکسل از چ

بتوم و
و10

و 50پیکسل از

پایین فاحله دارد (دومین اعداد)50,50:
این دو مجموعه مختصات را با x1,y1و x2,y2نشان میدهیم برای رسم یک مستطیل ،میتوانیم
فاحلهی گوشهی دوم از لبهی بوم را افزی

دهیم (افزای

مقدار پارامتر:)x2
* >>> from tkinter import
)(>>> tk = Tk

)>>> canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(>>> canvas.pack
)>>> canvas.create_rectangle(10, 10, 300, 50

در این مثا  ،مختصات باال-چ

مستطیل( موقعیت آن در حفحه) (10,10)،و مختصات پتایین-

راست (300,50)،میباشند درنتیجه یک مستطیل داریم که عرض آن با مربع احلی برابر است(50یکسل)
ولی طو آن خیلی بیشتر است

همچنین با افزای
(افزای

احلهی گوشهی دوم از باالی بوم نیتز متیتتوان یتک مستتطیل رستم نمتود

مقدار پارامتر:)y2
* >>> from tkinter import
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)(>>> tk = Tk
)>>> canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(>>> canvas.pack
)>>> canvas.create_rectangle(10, 10, 50, 300

در این فراخوان تابع ،create_rectangleبه ترتیب فرامین زیر داده میشود:
  10پیکسل در عرض بوم رکت کن(از باال چ )  10پیکسل به سمت پایین بوم برو این گوشهی شرو مستطیل است مستطیل را تا 50پیکسل در عرض بک تا  300پیکسل به پایین رسم کننتیجهی نهایی بایستی چیزی شبیه به این باشد

کشیدن چند مستطیل بیشتر
نظرتون دربارهی این که بوم را پر از مستطیلهایی با سایزهای مختلف بکنیم ،چیست؟
ما میتوانیم این کار را با وارد کردن ماژو  randomو سپس ایجاد تابعی که از یک عدد تصادفی
برای مختصات در گوشهی باال-چ
از

تابعrandrange

و پایین-راست مستطیل استفاده میکند ،انجام دهیم

که توسط ماژو  randomبدست آمده است ،استفاده خواهیم کرد زمانی که

یک عدد به این تابع میدهیم ،یک عدد تصادفی بین  0و عددی که به آن داده بودیم ،برمیگرداند بعنوان
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مثا ،

فراخواندن)randrange(10

یک عدد یبن 0و 9را برگردانده

و)randrange(100

عددی بین 0و 99را

برگردانده و به همین ترتیب
در اینجتتا متتیبینتتیم کتته چگونتته از randrangeدر یتتک تتتابع استتتفاده ختتواهیم کتترد بتتا
انتخاب FileNew Windowیک پنجرهی جدید ساخته و کد زیر را وارد میکنیم:
* from tkinter import
import random
)(tk = Tk
)canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(canvas.pack
def random_rectangle(width, height):
)x1 = random.randrange(width
)y1 = random.randrange(height
)x2 = x1 + random.randrange(width
)y2 = y1 + random.randrange(height
)canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2

ابتدا تابع

خود)random_rectangle

 (defرا با دو پارامتر widthو heightتعریف میکنیم سپس ،بتا

استفاده از تابع randrangeمتییرهایی را برای گوشهی باال-چ

مستطیل ایجاد کرده و طو و عرض را به

ترتیب بصورت پارامترهایی با) x1 = random.randrange(widthو) y1 = random.randrange(heightتعریف
میکنیم درعمل ،در خط دوم این تابع میگوییم «متییری به نام x1را ساخته و مقادیر آن را برابر با عتدد
تصادفی بین 0و مقدار پارامتر widthقرار بده»
دو خط بعد ،با درنظر گرفتن مختصات باال-چ

( x1یتا )y1و افتزودن عتدد تصتادفی بته ایتن

مقادیر ،متییرهایی را برای گوشهی پایین-راست مستطیل میسازند خط سوم ،تابع میگوید «متییتر x2را
با افزودن عدد تصادفی به مقداری که برای x1محاسبه کردهایم،ایجاد کن»
درنهایتت بتا canvas.create_rectangleاز متییترx1, y1, x2,و y2بترای ترستیم مستتطیل روی بتوم
استفاده میکنیم
برای امتحان کردن تابع ،random_rectangleطو و عرض بوم را به آن میدهیم کد زیر را بعد از
تابعی که وارد کردهاید ،ا افه کنید:
)random_rectangle(400, 400

کدی که وارد کردهاید را ذخیره کنید( FileSaveرا انتخاب کرده و نام فایل را وارد کنید متثالً
 ) randomrect.pyو سپس RunRun Moduleرا انتخاب نمایید اگر دید که تابع جواب متیدهتد ،بتا
ایجاد یک لقه برای چندین بار فراخوانی ، random_rectangleحفحه را با مستتطیلهتا پتر کنیتد یتک
168

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

لقهی forرا برای  100مستطیل تصادفی امتحان کنید کد زیر را وارد کرده ،کار خود را ذخیتره کترده و
مجدداً آن را اجرا کنید:
for x in range(0, 100):
)random_rectangle(400, 400

این کد یک تصویر شلوغ و درهم ایجاد میکند ولی نباید آن را با هنر مدرن اشتباه گرفت:

تنظیم رنگ
البته میخواهیم ترسیمات خود را رنگ کنیم اجازه دهید با تیییتر تتابع random_rectangleیتک
رنگ را بعنوان یک پارامتر ا افی) (fill_colorبرای مستطیل تعیین کنیم این کتد را در پنجترهی جدیتدی
وارد کرده و زمانی که آن را ذخیره کردید ،فایل  colorrect.pyرا فراخوانی کنید:
* from tkinter import
import random
)(tk = Tk
)canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(canvas.pack
def random_rectangle(width, height, fill_color):
)x1 = random.randrange(width
)y1 = random.randrange(height
))x2 = random.randrange(x1 + random.randrange(width
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))y2 = random.randrange(y1 + random.randrange(height
)canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, fill=fill_color

اکنون ،تابع create_rectangleپارامتر fill_colorرا میگیرد که رنگ را برای استفاده در هنگام ترسیم
مستطیل تعیین مینماید
برای ساختن چندین مستطیل با رنگهای مختلف ،رنگهای نتام-
دار را در تابع قرار میدهیم ( با استفاده از بوم 400×400پیکسل) با انجتام
این مثا  ،برای این که کمتر تای

کنیتد ،از کپتی و در 1استتفاده خواهیتد

کرد برای این کار ،متنی که میخواهید کپی کنید را انتخاب کرده ،برای کپی
کردن آن Ctrl+cرا فشار دهید ،روی یک خط خالی کلیتک کترده و بترای
در آن Ctrl+v،را فشار دهید با استفاده از تابع زیر این کد را به colorrect.pyا افه کنید:
)'random_rectangle(400, 400, 'green
)'random_rectangle(400, 400, 'red
)'random_rectangle(400, 400, 'blue
)'random_rectangle(400, 400, 'orange
)'random_rectangle(400, 400, 'yellow
)'random_rectangle(400, 400, 'pink
)'random_rectangle(400, 400, 'purple
)'random_rectangle(400, 400, 'violet
)'random_rectangle(400, 400, 'magenta
)'random_rectangle(400, 400, 'cyan

بسیاری از این رنگهای نامدار(مشخص) رنگی را نمای

میدهند که موردانتظار شما متیباشتد

ولی بقیهی رنگها ممکن است پیام خطایی را تولید کنند (به سیستم عامل شما بستگی دارد:

Windows,

 Mac OS Xیا)Linux
ولی اگر رنگ دلخواهی به جز رنگهای نامدار(مشخص) استفاده شود چه اتفاقی خواهد افتتاد؟
به فصل 11رجو میکنیم ،جایی که رنگ قلم الکشت را با استفاده از درحد رنگهای قرمز ،آبی و سبز
تعیین کردیم تعیین مقدار هر رنگ اولیه (قرمز،سبز،آبی) برای استفاده در یک ترکیتب رنگتی بتا tkinter

اندکی پیچیدهتر است ولی با آن کار خواهیم کرد:
زمانیکه با ماژو  turtleکار میکنیم ،با استفاده از  %90قرمز %75 ،سبز و بدون رنگ آبتی ،رنتگ
طالیی را میسازیم در tkinterمیتوانیم همان رنگ طالیی را با استفاده از خط زیر نیز بسازیم:
)'random_rectangle(400, 400, '#ffd800

Copy-paste 1
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عالمت هَ

()#قبل از مقدار ffd800به پایتون میگوید که یتک عتدد هگزادستیما 1متیستازیم

هگزادسیما راهی است برای نمای

اعدادی که بطورمعمو در برنامهنویسی رایانهای استفاده میشتوند

در اینجا از مبنای 0(16تا 9و سپس Aتا)Fبه جای دسیما 2استفاده میشتود کته مبنتای(10از 0تتا )9دارد
اگر چیزی دربارهی مبناها در ریا یات نمی دانید ،فقط کافی است بدانید که بسادگی و با استفاده از یتک
متییرجایگزین قالب3در یک رشته میتوانید یک عدد نرما دسیما را به هگزادستیما تبتدیل کنیتد:

%x

(به «جاسازی مقادیر در رشتهها» در حفحهی 30رجو کنید) بعنوان مثا  ،برای تبدیل عدد دسیما  15به
هگزادسیما  ،میتوانید این کار را انجام دهید:
)>>> print('%x' % 15
f

برای این که مطمئن شویم عددمان داقل دو رقمی است ،میتوانیم اندکی متییرجایگزین قالتب
را تیییر دهیم ،برای این کار:
)>>> print('%02x' % 15
0f

ماژو  tkinterراه سادهای را برای رسیدن به مقدار رنگ هگزادسیما ارائه مینماید کتد زیتر را
به colorrect.pyا افه کنید( میتوانید بقیه فراخوانیها به تابع random_rectangleرا ذف نمایید):
* from tkinter import
)(colorchooser.askcolor

در نتیجه یک پنجرهی انتخاب رنگ برای شما ظاهر خواهد شد:

 Hexadecimal 1مبنای16
 2مبنای10
Format placeholder 3
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زمانی که رنگی را انتخاب کرده و روی  OKکلیک میکنید ،یک چنتدتایی نمتای

داده خواهتد

شد این چندتایی اوی یک چندتایی دیگر با سه عدد و یک رشته است:
)(>>> colorchooser.askcolor
)'((235.91796875, 86.3359375, 153.59765625), '#eb5699

سه عدد معرف رنگهای قرمز ،سبز و آبی هستند در ،tkinterمقدار رنگ اولیه برای این کته در
یک ترکیب رنگی استفاده شود ،با عددی بین 0و 255نمای

داده میشود (که با استتفاده از یتک درحتد

برای هر رنگ اولیه در ماژو  turtleفرب دارد) رشته در چندتایی اوی نسخهی هگزادسیما ایتن سته
عدد است
برای استفاده از یا ذخیرهی چندتایی بصورت یک متییر ،میتوانید مقتدار رشتته را کپتی و در
کرده و سپس از موقعیت اندیس مقدار هگزادسیما استفاده کنید
در اینجا از تابع random_rectangleبرای مشاهدهی روند این کار استفاده میکنیم
)(>>> c = colorchooser.askcolor
)]>>> random_rectangle(400, 400, c[1

در اینجا نتیجه را میبینیم:
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ترسیم کمان

1

یک کمان ،تکهای از محیط یک دایره یتا هتر
منحنی دیگری است ولی برای کشیدن یک یک کمتان
با ،tkinterبایستی با استفاده از تابع create_arcو کتدی
مشابه کد زیر ،آن را درون یک مستطیل بکشید:
)canvas.create_arc(10, 10, 200, 100, extent=180, style=ARC

اگر تمامی پنجرههای tkinterرا بسته یا  IDLEرا مجدداً اجرا کردهاید ،مطمئن شوید کته tkinter

را مجدداً وارد(ایمپورت) کرده و و بوم را با کد زیر مجدداً ساختهاید:
* >>> from tkinter import

Arc 1
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)(>>> tk = Tk
)>>> canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(>>> canvas.pack
)>>> canvas.create_arc(10, 10, 200, 100, extent=180, style=ARC

ایتن کتتد ،محتتل گوشتهی بتتاال-چت

مستتطیل را تعیتین متتیکنتتد کتته تاوی یتتک کمتتان بتته

مختصات) (10,10به فاحلهی 10پیکسل از پایین و گوشهی پتایین-راستت بته مختصتات) (200,100یتا
200پیکسل از کنار و  100پیکسل از پایین میباشد از پارامتر بعتدی یعنتی extentبترای تعتین درجتهی
زاویهی کمان استفاده میشود با ارجا به فصل 4خاطرنشان میکنیم که درجات راهی برای اندازهگیتری
فاحله برای رکت دور یک دایره هستند در اینجا مثا هایی از دو کمان ارائته شتده استت کته در آنهتا
45درجه و  270درجه دور یک دایره رکت میکنیم:

کد زیر ،چندین کمان مختلف را در پایین حفحه ترسیم میکند بطوریکه خواهید دید در هنگتام
استفاده از درجات مختف با تابع create_arcچه اتفاقی خواهد افتاد
* >>> from tkinter import
)(>>> tk = Tk
)>>> canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(>>> canvas.pack
)>>> canvas.create_arc(10, 10, 200, 80, extent=45, style=ARC
)>>> canvas.create_arc(10, 80, 200, 160, extent=90, style=ARC
)>>> canvas.create_arc(10, 160, 200, 240, extent=135, style=ARC
)>>> canvas.create_arc(10, 240, 200, 320, extent=180, style=ARC
)>>> canvas.create_arc(10, 320, 200, 400, extent=359, style=ARC
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نکته
به جای  360درجه ،از  359درجه در دایرهی نهایی استفاده میکنیم زیترا 360 ،tkinterدرجته را
همان حفر درجه درنظر میگیرد و اگر از 360استفاده کنیم ،هیچ چیزی رسم نخواهد شد
ترسیم چند لعی

1

یک چند لعی ،شکلی است با سه یا چند وجه چند لعیهای منظمی مانند مستطیلها ،مربعها،
مثلثها ،پنج لعیها ،هشت لعیها و

و چند لعیهای نامنظمی با ا ال ناهمستان ،وجتوه زیتاد و

اشکا عجیب و غریب وجود دارند
زمانیکه یک چند لعی را با  tkinterمیکشید بایستی مختصات چند نقطه از چند لعی را تعیین
کنید در اینجا نشان داده شده است که چگونه میتوانید یک مثلث بکشید:
* from tkinter import
)(tk = Tk
)canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(canvas.pack
canvas.create_polygon(10, 10, 100, 10, 100, 110, fill="",
)"outline="black

 Polygon 1چندوجهی
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در این مثا  ،یک مثلث از مختصات xو (10,10) yآغاز شتده ،در عترض بته) (100,10رکتت
کرده و درنهایت در) (100,110خاتمه مییابد در انیجا نتیجه را مشاهده میکنید:

با استفاده ازکد زیر میتوانیم چند لعی نامنظم دیگری را ا افه کنید:
canvas.create_polygon(200, 10, 240, 30, 120, 100, 140, 120, fill="",
)"outline="black

این کد با مختصات) (200,10آغاز شده ،به) (240,30رفته و سپس به) (120,200رکت میکنتد
و درنهایت به) (100,140میرود  Tkinterبطورخودکار خط را به مختصتات او متصتل متیکنتد و در
اینجا نتیجهی اجرای کد را میبینیم:

نمای

متن

عالوه بر کشیدن شکلها ،با استفاده از create_textمیتوانید روی بوم چیز بنویسید این تابع تنها
دو مختصات را (موقعیت xو yمتن) را همراه را یک پارامتر با نام برای نمای
کد زیر ،بوم خود را همانند قبل ساخته و سپس جملهای را نمای

متن در نظر متیگیترد در

میدهیم که در مختصتات)(150,100

قرار گرفته است این کد را بصورت text.pyذخیره میکنی
* from tkinter import
)(tk = Tk
)canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(canvas.pack
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) 'canvas.create_text(150, 100, text='There once was a man from Toulouse,
تابعcreate_text

پارامترهای سودمند دیگری را نیز درنظر میگیرد از جمله یک متن که بتا رنتگ

پر شده است در کد زیر ،تابع create_textبا مختصات) ،(130,120متنی که میخواهیم نمای

داده شود و

سطل رنگ قرمز را فراخوانی میکنیم
canvas.create_text(130, 120, text='Who rode around on a moose.',
)'fill='red

همچنین میتوانیم فونت (ظاهر متن تای
نمای

شدهای کته متیختواهیم

داده شود) را بصورت یک چندتایی با نام فونت و سایز متن تعریتف

کنیم بعنوان مثا  ،چندتایی برای فونت Timesبا ستایز 20عبتارت استت از
)('Times', 20

در کد زیر ،متن را با استفاده ازفونت Timesو سایز ،15فونتت

 Helveticaبا سایز 20و فونت Courierبا سایز 22و ستپس  30نمتای

متی-

دهیم:
canvas.create_text(150, 150, text='He said, "It\'s my curse,',
))font=('Times', 15
canvas.create_text(200, 200, text='But it could be worse,',
))font=('Helvetica', 20
canvas.create_text(220, 250, text='My cousin rides round',
))font=('Courier', 22
))canvas.create_text(220, 300, text='on a goose."', font=('Courier', 30

در اینجا نتیجهی این توابع با استفاده از سه فونت تعریف شده با سایزهای مختلتف را مشتاهده
خواهیم نمود:
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نمای

تصاویر

برای نمای
سپس از

یک تصویر روی یک بوم با استفاده از  ،tkinterابتدا تصتویر را بارگتذاری کترده و

تابعcreate_image

روی شیء canvasاستفاده میکنیم

هر تصویری که بارگذاری میکنید بایستی در دایرکتوری که پایتون بته آن دسترستی دارد ،قترار
داشته باشد برای این مثا تصویر خود  test.gifرا در دایرکتوری\ C:قرار میدهیم که دایرکتتوری ریشته
(دایرکتوری احلی) درایو C:میباشد ولی شما میتوانید آن را هرکجا که مایل هستید قرار دهید
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اگر از سیستم Macیا لینوکس استفاده میکنید میتوانیتد تصتویر را در دایرکتتوری Homeقترار
دهید اگر نمیتوانید فایلها را در درایو C:قرار دهید ،میتوانید تصویر را روی دسکتاپ بگذارید
نکته:
با کمک  tkinterمیتوانید فقط میتوانید تصاویر GIFرا بارگذاری کنید یعنی فایلهای تصتویری
با پسوند .gifهمچنین میتوانید دیگر انوا تصویر از قبیل) PNG (.pngو) JPG (.jpgرا نیز نمای
ولتتتتتی بایستتتتتتی از متتتتتاژو دیگتتتتتری متتتتتثالً

Library

Imaging

دهیتد

 Pythonاستتتتتتفاده

کنید )(http://www.pythonware.com/products/pil/

میتوانیم تصویر test.gifرا بصورت زیر نمای

دهیم:
* from tkinter import
)(tk = Tk
)canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(canvas.pack
)'my_image = PhotoImage(file='c:\\test.gif

)canvas.create_image(0, 0, anchor=NW, image=myimage

در چهار خط او  ،همانند مثا های قبل ،بتوم را شتکل متیدهتیم در ختط پتنجم ،تصتویر در
متییر my_imageبارگذاری شده است متا  PhotoImageبتا دایرکتتوری' 'c:\\test.gifرا متیستازیم اگتر
تصویر خود را روی دسکتاپ ذخیره کنید ،بایستی PhotoImageرا با آن دایرکتوری ایجاد نمایید:
)'my_image = PhotoImage(file='C:\\Users\\Joe Smith\\Desktop\\test.gif
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بعد از بارگذاری تصتویر در

متییترcanvas.create_image(0, 0, anchor=NW, image=myimage)،

آن را با استفاده از create_imageتابع نمای

میدهد مختصات) (0,0جایی است که تصویر نمتای

داده

شده است و anchor=NWبه تابع فرمان میدهد که از لبهی باال-چ ( NWبترای شتما غربتی) تصتویر
بعنوان نقطهی شرو استفاده کند (درغیراینصورت ،بطور پی فرض از مرکز تصویر بعنوان نقطهی شرو
استفاده میکند) آخرین پارامتر بانام imageبه آن متییر برای تصویر بارگذاری شده اشاره دارد در اینجتا
نتیجه نشان داده شده است:

ایجاد پویانمایی احلی
دریافتیم که چگونه میتوانیم ترسیمات استاتیک بسازیم -تصاویری که رکت نمتیکننتد ولتی
دربارهی ایجاد پویانمایی او ا چگونه است؟
پویانمایی لزوماً مختص ماژو  tkinterنیست بلکه میتواند احو را نیز مدیریت نماید بعنتوان
مثا  ،میتوانیم ی ک مثلث توپر را ساخته و سپس با استفاده از این کتد آن را در عترض حتفحه رکتت
دهتتیم( فرامتتوش نکنیتتد FileNew Window،را انتختتاب کتترده ،کارتتتان را ذخیتتره کتترده و ستتپس
با RunRun Moduleکد را اجرا نمایید):
import time
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* from tkinter import
)(tk = Tk
)canvas = Canvas(tk, width=400, height=200
)(canvas.pack
)canvas.create_polygon(10, 10, 10, 60, 50, 35
for x in range(0, 60):
)canvas.move(1, 5, 0
)(tk.update
)time.sleep(0.05

زمانی که این کد را اجرا میکنید ،مثلث تا رسیدن به پایان این مسیر ،رکت در عرض حفحه را
آغاز میکند:

چگونه کار میکند؟ همانند قبل ،از سه خط او بعد از وارد کردن(ایمپورت)  tkinterبرای انجام
تنظیمات احلی برای نمای

یک بوم استفاده کردهایم در خط چهارم ،مثلث را با این تابع میسازیم:
)canvas.create_polygon(10, 10, 10, 60, 50, 35

نکته:
زمانی که این کد را وارد میکنید ،یک عدد روی حفحه چاپ خواهد شد این یک شناسه بترای
چندوجهی است همانطوریکه در مثا زیر شرح داده شده است ،بعتداً
میتوانیم از آن برای اشاره به شکل استفاده کنیم
سپس ،یک لقهی forساده را بترای شتماره از 0تتا 59متی-
سازیم که با  for x in range(0, 60):آغاز میشود بلوک کد درون لقته،
مثلث را در عرض حفحه رکت میدهد

تابعcanvas.move

هر شتیء

ترسیم شده را با افزودن مقادیری به مختصات xو yآن رکت میدهد
بعنوان مثا ،

با)canvas.move(1, 5, 0
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مثلث)را  5پیکسل در عرض و  0پیکسل در طو

رکت میدهد برای این که مجتددآً آن را برگتردانیم،

میتوانیم از فراخوان تابع ) canvas.move(1, -5, 0استفاده کنیم
تابع)(tk.update

 tkinter،را مجبور میکند تا حفحه را آپدیت نماید( مجدداً آن را بکشد) اگر از

 updateاستفاده نکنیم tkinter ،آنقدر منتظر خواهد ماند تا قبل از رکت دادن مثلث ،لقه خاتمه یابد به
این معنی که شاهد خواهید بود که به جای رکت در عرض بوم ،به جایگاه آخر میپترد آخترین ختط
لقه یعنی) time.sleep(0.05به پایتون میگوید که قبل از ادامهی کار ،به اندازهی  1/20ثانیه ( )0.05sحبر
کند
برای اینکه مثلث بصورت قطری به پایین حفحه رکت کند ،میتوانیم با فراختوانی

move(1, 5,

) 5این کد را احالح کنیم برای این کار ،بوم را بسته و فایتل جدیتدی) (FileNew Windowرا بترای
کد زیر بسازید:
import time
* from tkinter import
)(tk = Tk
)canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(canvas.pack
)canvas.create_polygon(10, 10, 10, 60, 50, 35
for x in range(0, 60):
)canvas.move(1, 5, 5
)(tk.update
)time.sleep(0.05

این کد از دو جهت با کد احلی تفاوت دارد:
 -با

دستور)canvas = Canvas(tk, width=400, height=400

طو بوم را  400پیکسل قرار داده-

ایم نه  200پیکسل
 با دستور ) 5 ، canvas.move(1, 5, 5وا د به مختصات xو yمثلث ا افه کردهایمبعد از ذخیره و اجرای کد ،موقعیت مثلث در انتهای لقه اینگونه خواهد بود:
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برای رکت دادن قطری مثلث ،با استفاده از

-5

 -5,حفحه را به موقعیت شرو برمتیگتردانیم (

این کد را به انتهای فایل ا افه کنید)
for x in range(0, 60):
)canvas.move(1, -5, -5
)(tk.update
)time.sleep(0.05

ساخت یک شیء به چیزی واکن

نشان دهد

میتوانیم کاری کنیم که وقتی با استفاده از  event bindingsکلیدی فشتار داده متیشتود ،مثلتث
عکسالعمل نشان دهد (Eventsرویدادها) چیزهایی هستند که در ین اجرای برنامه رخ متیدهتد متثالً
کسی موشواره را تکان داده ،کلیدی را فشرده یا پنجرهای را ببندد میتوانیم به tkinterبگوییم مراقبت این
رویدادها بوده و درپاسخ به آنها ،کاری را انجام دهد
برای آغاز مدیریت رویدادها (یعنی وقتی رویدادی رخ میدهد ،پایتون کاری انجام دهتد) ،ابتتدا
یک تابع ایجاد میکنیم بخ

انقیاد1زمانی مطرح میشود که به  tkinterمیگوییم تابع خاحی به رویتداد

binding 1
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خاحی مقید (یا ربط داده شده است) شده است؛ به بیان دیگر بطورخودکار برای متدیریت ایتن رویتداد،
توسط tkinterفراخوانی خواهد شد
بعنوان مثا  ،برای اینکه هنگام فشرده شدن کلید  ،ENTERمثلث رکت کند ،میتوانیم تابع زیر
را تعریف کنیم:
def movetriangle(event):
)canvas.move(1, 5, 0

این تابع یک پارامتر( )eventمیگیرد که  tkinterاز آن برای ارسا اطالعتات دربتارهی رویتداد،
برای تابع استفاده میکند

ا با استفاده از تابع bind_allروی بوم ،به  tkinterمتیگتوییم کته ایتن تتابع

بایستی برای یک رویداد خاص بکارگرفته شود کد کامل اینگونه خواهد بود:
* from tkinter import
)(tk = Tk
)canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(canvas.pack
)canvas.create_polygon(10, 10, 10, 60, 50, 35
def movetriangle(event):
)canvas.move(1, 5, 0
)canvas.bind_all('<KeyPress-Return>', movetriangle

اولین پارامتر در این تابع ،رویتدادی را توحتیف
میکند کته میختواهیم  tkinterمراقتب آن باشتد در ایتن
مورد <KeyPress-Return>،را فراخوانی میکنتد کته فشتار
دادن کلید ENTERیا  RETURNاست به  tkinterمتی-
گتوییم کته هرگتاه رویتداد KeyPressرخ متیدهتد ،تتابع
 movetriangleبایستی فراخوانده شتود ایتن کتد را اجترا
کرده ،با موشواره روی بوم کلیک کترده و کلیتد ENTER

را روی حفحهکلید فشار دهید
اگر بخواهیم جهت رکت مثلث را با توجه به فشرده شدن کلیتدهای مختلتف متثالً کلیتدهای
جهتنما1تیییر دهیم ،چه کار بایتد بکنتیم؟ مشتکلی وجتود نتدارد فقتط بایستتی

تتابعmovetriangle

را

بصورت زیر تیییر دهیم:
def movetriangle(event):
Arrow key 1
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if event.keysym == 'Up':
)canvas.move(1, 0, -3
elif event.keysym == 'Down':
)canvas.move(1, 0, 3
elif event.keysym == 'Left':
)canvas.move(1, -3, 0
else:
)canvas.move(1, 3, 0

شیء رویداد که به  movetriangleانتقا داده شده است اوی چندین متییر میباشد یکی از این
متییرهاkeysym

(مخفف نماد کلید) نامیده میشود که یک رشته است و مقدار کلید واقعی فشارداده شتده

را نگه میدارد خط if event.keysym == 'Up':بیان مینماید کته اگتر متییتر keysymتاوی
باشد ،آنگاه بایستی canvas.moveرا با

پارامترهای)(1, 0, -3

رشتتهی''Up

حدا بزنیم دقیقاً همان کاری کته در ختط زیتر

انجام میدهیم اگر keysymاوی' 'Downباشد مثالً  elif event.keysym == 'Down':آن را با پارامترهتای
) (1, 0, 3حدا خواهیم زد و به همین ترتیب ادامه پیدا میکند
یادآور می شویم که پارامتر او  ،شماره شناسایی برای شکلی استت کته روی بتوم ترستیم شتده
است ،پارامتر دوم مقداری است که بایستی به مختصات( xافقی) ا افه شود و متییر سوم مقداری استت
که به مختصات( yعمودی) ا افه میگردد
سپس به  tkinterمیگوییم که باید از
مختلف (باال،پایین ،چ

تابعmovetriangle

برای مدیریت رویدادها از چهتار کلیتد

و راست) استفاده شود در ادامه نشان میدهیم که این کد چگونه خواهتد بتود

زمانی که این کد را وارد میکنیم ،اگر با انتخاب FileNew Windowیک پنجره شِل جدیتد بستازید،
کار بازهم آسانتر خواهتد شتد قبتل از اجترای کتد ،آن را بتا نتام فایتل معنتاداری ذخیتره کنیتد متثالً
movingtriangle.py
* from tkinter import
)(tk = Tk
)canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(canvas.pack
)canvas.create_polygon(10, 10, 10, 60, 50, 35
def movetriangle(event):
if event.keysym == 'Up':
)canvas.move(1, 0, -3
elif event.keysym == 'Down':
)canvas.move(1, 0, 3
elif event.keysym == 'Left':
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)canvas.move(1, -3, 0
{ else:
)canvas.move(1, 3, 0
)canvas.bind_all('<KeyPress-Up>', movetriangle
)canvas.bind_all('<KeyPress-Down>', movetriangle
)canvas.bind_all('<KeyPress-Left>', movetriangle
)canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', movetriangle

در اولین خط تابع ،movetriangleدر
چنین بود ،در

وجود' 'upدر متییتر keysymرا بررستی متیکنتیم اگتر

با استفاده از تابع moveبا پارامترهای 1, 0, -3به سمت باال رکت میدهیم اولین پارامتر،

شناسهی مثلث است ،پارامتر دوم ،مقداری است که به راست رکت میکنتد (چتون نمتیختواهیم افقتی
رکت کند پس این مقدار را برابر با 0قرار میدهیم) و پارامتر سوم ،مقداری است که بته پتایین رکتت
مینماید( -3پیکسل)
سپس

در وجود' 'Downدر  keysymرا بررسی متیکنتیم ،در اینصتورت ،در

سمت پایین( 3پیکسل) رکت میدهیم در

مثلتث را بته

وجود مقدار' 'leftبررسی میشود ،اگر وجود داشت ،مثلث

را به سمت چ ( -3پیکسل) رکت میدهتیم درحتورتیکه هیچیتک از مقتادیر تطتابق نداشتته باشتند،
آخرین elseدر  ،مثلث را به راست رکت میدهد( در

)

اال مثلث بایستی در جهت فشرده شدن کلیدهای جهتنما رکت کند
راههای دیگر برای استفاده از شناسه
هرگاه از

تابعcreate_ function

بوم استفاده میکنید،

متثالًcreate_polygon

یتا، create_rectangle

یک شناسه برگردانده میشود همانطوریکه قبالً با تابع moveمشاهده کردیم میتوان از این عدد شناسایی
در کنار دیگر توابع canvasاستفاده نمود
* >>> from tkinter import
)(>>> tk = Tk
)>>> canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(>>> canvas.pack
)>>> canvas.create_polygon(10, 10, 10, 60, 50, 35
1
)>>> canvas.move(1, 5, 0
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مسئلهای که در این مثا وجود دارد این است

کتهcreate_polygon

همیشته 1را برنمتیگردانتد

بعنوان مثا  ،اگر شکلهای دیگری ساخته باشید ،ممکن است 2,3یا تی 100را برای آن برگردانده باشد
(با توجه به تعداد اشکالی که ساختهاید) اگر برای ذخیرهی مقداری بازگشتی بصورت یک متییر ،کتد را
تیییر داده و سپس از متییر استفاده کنیم (به جای اینکه فقط به عدد 1اشاره کنیم) ،آنگاه کد بدون توجته
به عدد بازگشتی کار خود را انجام خواهد داد:
)>>> mytriangle = canvas.create_polygon(10, 10, 10, 60, 50, 35
)>>> canvas.move(mytriangle, 5, 0

تابع moveبه ما اجازه میدهد تا با استفاده از شناسهی شئها ،آنها را در حتفحه رکتت دهتیم
ولی توابع canvasدیگری نیز وجود دارند که میتوانند آنچه را ترسیم کردهایم تیییر دهند بعنتوان مثتا ،
میتوان از تابع itemconfigبوم برای تیییر برخی از پارامترهای شکل استفاده نمود مثالً رنگ دور شکل و
رنگی که با آن پُر شده است
میخواهیم یک مثلث قرمز رنگ بگشیم:
* >>> from tkinter import
)(>>> tk = Tk
)>>> canvas = Canvas(tk, width=400, height=400
)(>>> canvas.pack
>>> mytriangle = canvas.create_polygon(10, 10, 10, 60, 50, 35,
)'fill='red

با استفاده از  itemconfigو استفاده از شناسه بعنوان پارامتر او  ،میتوانیم رنتگ مثلتث را تیییتر
دهیم کد زیر میگوید« :با توجه به عدد متییر  ،mytriangleرنگ شیء شناسایی شده را آبی کن»
)'>>> canvas.itemconfig(mytriangle, fill='blue

همچنین میتوانیم رنگ دور مثلث را تیییر دهیم و ایتن بتار نیتز از شناسته بعنتوان پتارامتر او
استفاده میکنیم
)'>>> canvas.itemconfig(mytriangle, outline='red

در ادامه خواهیم آموخت که چگونه میتتوانیم تیییترات دیگتری را در
ترسیمات خود اعما کنیم از جمله پنهتان کتردن و ظتاهر کتردن مجتدد آن در
فصل بعد زمانی که نوشتن بازی را شرو میکنیم خواهید دید که امکتان تیییتر
یک رسم زمانی که روی حفحه نمای
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آنچه آموختید
در این فصل از ماژو  tkinterبرای ترسیم اشکا سادهی هندسی روی بوم ،نمتای

تصتاویر و

اجرای پویانمایی احلی استفاده کردیم آموختید که چگونه از انقیادهای رویداد استتفاده کترده تتا کتاری
کنیم که اشکا ترسیم شده نسبت به فشرده شدن یک کلید توسط یک نفر واکن

نشان دهند ،کاری کته

وقتی میخواهیم نوشتن بازی را آغاز کنیم بسیار سودمند خواهد بود آموختید که چگونته تتوابعی را در
 tkinterبسازیم تا عدد شناسهای را برگردانند که بعد از ترسیم شدن شکلها ،به درد احالح کتردن آنهتا
میخورند مثالً رکت دادن آنها در حفحه یا تیییر رنگ آنها
چیستانهای برنامهنویسی
برای بازی با ماژو  tkinterو پویانمایی پایه ،مثا های زیتر را امتحتان کنیتد بترای مشتاهدهی
جوابها به http://python-for-kids.com/مراجعه کنید
 )1پر کردن حفحه با مثلثها
با استفاده از  tkinterبرنامهای بنویسید که حفحه را پر از مثلث کند سپس کتد را طتوری تیییتر
دهید تا حفحه را با مثلثهایی با رنگهای مختلفی پر کند
 )2رکت دادن مثلث
دستکاری کد برای رکت دادن مثلث (ایجاد پویانمایی پایته در حتفحهی )183بطتوری کته در
عرض حفحه به سمت راست ،سپس پایین رکت کرده ،بعداً بته چت

برگشتته و بته موقعیتت شترو

برگردد
 )3عکس متحرک
سعی کنید با استفاده از tkinterتصویری از خودتان را روی بوم نمای

دهید مطمئن شتوید کته

یک تصویر GIFباشد! آیا میتوانید آن را در حفحه جابجا کنید؟
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بخش2
پرش
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فصل13
اولین بازی خود را آغاز کنید :پرش!
تا اینجا ،مبانی برنامهنویسی رایانهای را دریافتید .آموختید که چگونه از متغیرها بررای خخیررهی
اطالعات ،دستورات ifبرای کد شرطی و حلقههای forبرای تکرار کد استفاده کنید .میدانید کره چگونره
میتوان تابعی را برای استفاده مجدد از کد ،ایجاد نمود و چگونه از کالسها و شیءها برای تقسیم کد به
تکههای کوچکتر برای آسانتر شدن درک آنها استفاده نمود .آموختید که چگونه با هر دو ماژول turtleو
 thinkerمیتوانید گرافیکهایی را روی صفحه بکشید .حاال زمان آن رسیده تا از این دانر

بررای خلر

اولین بازی خود استفاده کنید.
ضربه زدن به توپ درحال جه
قصد داریم با یک توپ درحال پرش و یک راکت یک بازی بسازیم .توپ در صفحه پرواز کرده
و بازیکن با راکت به آن ضربه میزند .اگر توپ به انتهای صفحه اصابت کند ،بازی پایان مییابد .در این-
جا پی نمایشی از بازی نهایی نشان داده شده است.
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بازی ما به نظر ساده میباشد ولی کد بسیار هوشمندانهتر از چیزی است که تا اینجرا نوشرتهایرم
زیرا چیزهای دیگری نیز وجود دارد که بایستی آنها را مدیریت نماییم .بعنوان مثال ،بایستی راکت و توپ
را پویانمایی نموده و دریافت که چه زمان توپ به راکت یا دیوار برخورد میکند.
در این فصل ،با افزودن یک بوم بازی و یک توپ جهنده ،خل بازی را آغاز میکنریم .رد فصرل
بعد ،با افزودن راکت بازی را تکمیل خواهیم نمود.
خل بوم بازی
برای خل بازیتان ابتدا بایستی فایل جدیدی را در شِل پایتون باز کنیرد (انتخرا

FileNew

 .)Windowسپس  tkinterرا وارد (ایمپورت) کرده و بومی را برای ترسیم روی آن ایجاد میکنیم:
* from tkinter import
import random
import time
)(tk = Tk
)"tk.title("Game
)tk.resizable(0, 0
)tk.wm_attributes("-topmost", 1
)canvas = Canvas(tk, width=500, height=400, bd=0, highlightthickness=0
)(canvas.pack
)(tk.update
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این مثال اندکی با مثالهای قبل متفاوت است .ابتدا ،ماژولهای timeو radomبا

import random

و ،import timeرا برای استفادهی آتی در کد ،وارد(ایمپورت) میکنیم.
با)" ،tk.title("Gameاز تابع titleشیء tkکه با)( tk = Tkساختهایم استفاده کرده ترا عنروانی را بررای
پنجرره تعیررین کنرریم .سررپس از resizableاسررتفاده کرررده ترا سررایز اررابتی را برررای پنجررره تعیررین نمرراییم.
پارامترهرای 0,0برره مرریگوینررد کرره «سررایز پنجررره نرره بصررورت افقرری و نرره عمررودی تغییررر نمرریکنررد».
سپس wm_attributesرا صدا زده و به  tkinterبگوییم که پنجرهی حاوی بوم ما را جلوتر از بقیه پنجرهها
قرار دهد)".("-topmost
توجه داشته باشید وقتی که با

=

 canvasیک شیء canvasمیسازیم ،نسبت بره مثرالهرای قبرل،

چند پارامتر مشخص بیشرتر را درنظرر مریگیرریم .بعنروان مثرال،
هم bd=0و هم highlightthickness=0تضمین مینماینرد کره هری
مرزی دور حاشیهی خارجی بوم وجرود نردارد و درنتیجره رراهر
بهتری در صفحهی بازی ایجاد خواهد شد.
خرر )( canvas.packبرره برروم مرریگویررد کرره منببرر بررا
پارامترهای طول و عرض در خ قبل ،سایز خود را تببی دهرد.
درنهایت tk.update()،به thinkerمیگوید خود را برای پویانمرایی
در بازی ما مقداردهی اولیه نماید .بدون خ آخر ،هی چیز طبر
انتظار کار نخواهد کرد.
مبمئن شوید که درطی فرآیند کار ،کد را خخیره میکنید.
اولین باری که آن را خخیره میکنید ،نام فایل معنراداری بررای آن
درنظر بگیرید؛ مثالً .paddleball.py
ایجاد یک کالسball

حال کالسی را برای توپ خواهیم ساخت .با کدی آغاز میکنیم که بواسبهی آن توپ خرودش
را روی بوم ترسیم مینماید .کاری که باید انجام دهیم به این ترتیب است:
 خل یک کالس به نام  ballکه پارامترهایی را برای بوم و رنگ توپی که میخواهیم ترسریمکنیم را میگیرد
 خخیرهی بوم بصورت یک متغیر شیء زیرا توپ را روی آن ترسیم خواهیم نمود ترسیم یک دایرهی تو پُر روی بوم با استفاده از مقدار پارامتر رنگ بعنوان سبل رنگ.192
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 خخیرهی شناسهای که  tkinterدر هنگام ترسیم دایره (بیضی) برمیگرداند زیرا قصد داریم ازآن برای جابجا کردن توپ در صفحه استفاده کنیم.
 حرکت دادن بیضی به وس بوم.این کد بایستی دقیقاً قبل از دو خ اول در فایل اضافه گردد ( بعد از:) import time
* from tkinter import
import random
import time
class Ball:
def __init__(self, canvas, color):
self.canvas = canvas
)self.id = canvas.create_oval(10, 10, 25, 25, fill=color
)self.canvas.move(self.id, 245, 100
def draw(self):
pass

ابتدا ،در

کالس را Ballنامگذاری میکنیم .سپس ،در

تابع مقداردهی اولیره (همانبوریکره

در فصل 8توضیح داده شد) ای را ایجاد میکنیم که پارامترهای canvasو colorرا میگیررد .در

متغیرر

شیء canvasرا برابر با مقدار پارامتر canvasقرار میدهیم.
در

تابع create_ovalرا با پنج پارامتر صدا میزنیم :مختصرات xوy

برررای گوشررهی برراال-چ ر (10و ،)10مختصرراتxو yبرررای گوشررهی پررایین-
راست(25و )25و درنهایت سبل رنگ برای بیضی.
تابع create_ovalیک شناسه را برای شکل ترسیم شده برمیگرداند که
بیضرری را برره وس ر برروم

آن را در متغیررر شرریء idخخیررره مرریکنرریم .در

آورده(موقعیت )245,100و بوم میداند که چه چیزی جابجا شده است زیررا از
شناسه شکل خخیره شده (متغیر شیء )idبرای شناسایی آن استفاده میکنیم.
در دو خ بعد از کالس ،Ballترابع drawرا

برا)draw(self

 defتعریر

کرده و بدنهی تابع همان گذرواژهی Passمیباشد .در این لحظره کراری انجرام
نمیدهد .ما چیزهایی را به این تابع اضافه خواهیم کرد.
حال که کالس Ballرا ساختهایرم ،بایسرتی شریءای از ایرن کرالس را
بسازیم (بخاطر داشته باشید که یک کالس کاری را که مریتوانرد انجرام دهرد
توصی

میکند ولی شیء چیزی است که درواقع انجام میدهد) .کد زیر را بره

انتهای برنامه اضافه کرده تا یک شیء توپ قرمز بسازیم:
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)'ball = Ball(canvas, 'red

اگر این برنامه را برا اسرتفاده از RunRun Moduleاجررا کنیرد ،بروم بررای کسرری از اانیره
راهرشده و بالفاصله ناپدید میشود .برای این که پنجرره بالفاصرله بسرته نشرود ،بایسرتی یرک حلقرهی
پویانمایی اضافه کنیم که ( main loopحلقهی اصلی) بازی ما نامیده میشود.
حلقهی اصلی بخ

مرکزی یک برنامه است که عموماً اکثرر کارهرای آن را مردیریت مریکنرد.

حلقهی اصلی ما برای لحظاتی به  tkinterمیگوید که صفحه را مجدداً ترسیم نماید .حلقه ترا ابرد اجررا
میشود( یا حداقل تا زمانی که پنجره بسته شود) و دائماً به tkinterمیگوید که صفحه را مجردداً ترسریم
کند و سپس برای یکصدم اانیه به خوا

میرود .این کد را به انتهای برنامه اضافه میکنیم.
)'ball = Ball(canvas, 'red
while 1:
)(tk.update_idletasks
)(tk.update
)time.sleep(0.01

حال اگر کد را اجرا کنید ،توپ بایستی در مرکز بوم راهر شود:
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اضافه کردن یک فعالیت
بعد از ایجاد کالس ،Ballزمان آن رسیده تا توپ را بره
حالت پویانمایی درآوریم .کاری میکنیم تا توپ حرکت کررده،
پرش کند و جهت

تغییر نماید.

حرکت دادن توپ
برای حرکت دادن توپ ،تابع drawرا بصورت زیر تغییر میدهیم:
class Ball:
def __init__(self, canvas, color):
self.canvas = canvas
)self.id = canvas.create_oval(10, 10, 25, 25, fill=color
)self.canvas.move(self.id, 245, 100
def draw(self):
)self.canvas.move(self.id, 0, -1

از آنجاییکه__ __initپارامتر canvasرابصورت متغیر شیء canvasخخیره مریکنرد ،از ایرن متغیرر
با self.canvasاستفاده کرده و تابع moveرا روی بوم صدا میزنیم.
سه پارامتر را در moveقرار میدهیم id:بیضی ،و اعداد 0و 0 . -1مریگویرد کره بصرورت افقری
حرکت نکن و  -1میگوید که یک پیکسل به باالی صفحه برو.
چون ایدهی خوبی برای امتحان کردن کد درطی فرآیند کدنویسی میباشد ،ایرن تغییرر انردک را
اعمال کردهایم .تصور کنید اگر کل کد را به یکباره برای بازی مینوشتیم و سپس درمییافتیم که جروا
نمیدهد ،چه اتفاقی میافتاد .کجا باید دنبال اشکال برنامه میگشتیم؟
تغییر دیگری که اعمال شده است در حلقهی اصلی در پایین برنامه مریباشرد.در بلروک حلقره-
ی( whileحلقهی اصلی ما!) یک فراخوان به تابع شیء توپ  drawمیزنیم:
while 1:
)(ball.draw
)(tk.update_idletasks
)(tk.update
)time.sleep(0.01
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اگر این کد را اکنون اجرا کنید ،توپ بایستی به طرف باالی بوم رفتره و ناپدیرد شرود زیررا کرد
به tkinterدستور میدهد به سرعت صفحه را مجدداً ترسیم کند-

فررامین update_idletasksوupdate

بره

 tkinterدستور میدهند عجله کرده و چیزی که روی بوم است را بکشد.
فرمان time.sleepیک فراخوان به تابع sleepماژول timeاست که به پایتون میگوید بررای یرک-
صدم اانیه کاری انجام ندهد .این کار تضمین مینماید که برنامه آنقدر سریع اجرا نمیشود که توپ قبرل
از این که ما آن را ببینیم ،ناپدید گردد.
بنابراین حلقه اساساً میگوید :توپ را اندکی جابجا کن ،مجردداً صرفحه را برا موقعیرت جدیرد
ترسیم کن ،برای چند لحظه کاری نکن ،مجددآً کار را از سر بگیر.
نکته:
ممکن است زمانیکه پنجرهی بازی را میبندید پیامهای خبایی را روی شِل ببینید .به ایرن دلیرل
است که وقتی پنجره را میبندید ،کد از حلقهی whileخارج میشود و پایتون گیج میشود.
بازی شما بایستی چیزی شبیه به این باشد:
* from tkinter import
import random
import time
class Ball:
def __init__(self, canvas, color):
self.canvas = canvas
)self.id = canvas.create_oval(10, 10, 25, 25, fill=color
)self.canvas.move(self.id, 245, 100
def draw(self):
)self.canvas.move(self.id, 0, -1
)(tk = Tk
)"tk.title("Game
)tk.resizable(0, 0
)tk.wm_attributes("-topmost", 1
)canvas = Canvas(tk, width=500, height=400, bd=0, highlightthickness=0
)(canvas.pack
)(tk.update
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)'ball = Ball(canvas, 'red
while 1:
)(ball.draw
)(tk.update_idletasks
)(tk.update
)time.sleep(0.01

جه

دادن توپ

توپی که در باالی صفحه ناپدید شود به درد بازی نمیخورد پس اجازه دهید کمری بپررد .ابتردا،
چند متغیر شیء اضافی را در تابع مقداردهی کالس  Ballخخیره میکنیم:
def __init__(self, canvas, color):
self.canvas = canvas
)self.id = canvas.create_oval(10, 10, 25, 25, fill=color
)self.canvas.move(self.id, 245, 100
self.x = 0
self.y = -1
)(self.canvas_height = self.canvas.winfo_height

سه خ دیگر به برنامه اضافه کردهایم .با  self.x = 0متغیر شیء xرا برابر برا 0قررار داده و سرپس
با self.y = -1متغیر yرا برابر با -1قرار میدهیم .درنهایت نیز با فراخروانی ترابع بروم  winfo_heightمتغیرر
شیء canvas_heightرا مقداردهی میکنیم .این تابع طول جاری بوم را برمیگرداند.
بازهم تابع drawرا تغییر میدهیم:
def draw(self):
)self.canvas.move(self.id, self.x, self.y
)pos = self.canvas.coords(self.id
if pos[1] <= 0:
self.y = 1
if pos[3] >= self.canvas_height:
self.y = -1

در

 ،با انتقال متغیرهای شیء xو yفراخوان را به تابع moveبوم تغییر میدهیم .سپس ،در

با

فراخوانی تابع coordsبوم ،متغیری به نام posرا میسازیم .این تابع مختصات جاریxو yهرر چیرزی کره
روی بوم ترسیم شده باشد را تا مادامیکه شمارهی شناسایی آن را میدانیرد،برمیگردانرد .در ایرن مرورد،
متغیر شیء idرا که حاوی شناسسهی بیضی است در coordsقرار میدهیم.
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تابع coordsمختصات را بصورت یک فهرست چهار عددی برمیگرداند .اگر نتایج فراخوان این
تابع را چاپ کنیم ،چیزی شبیه این را خواهیم دید:
))print(self.canvas.coords(self.id
][255.0, 29.0, 270.0, 44.0

دو عرردد اول در ایررن فهرسررت( 255.0و)29.0
حاوس مختصات براال-چر

بیضری( x1و)y1؛ دو عردد

بعدی( 270.0و )44.0مختصرات x2و y2پرایین-راسرت
میباشند .از این مقادیر در چند خ بعردی کرد اسرتفاده
خواهیم کرد.
در

مرریبینرریم کرره مختصررات( y1نرروک

توپ!)کوچکتر یا مساوی 0میباشد .دراینصورت ،متغیرر
شیء yرا برابر با 1قرار میدهیم .درعمل ،اگرر بره براالی
صفحه ضربه بزنیم ،دیگر از موقعیت عمودی یک واحرد
کسر نشده و درنتیجره حرکرت بره سرمت براال متوقر
خواهد شد.
در
مساوی

اگر مختصات( y2زیر توپ!) بزرگتر یرا

متغیرcanvas_height

اسرت .دراینصرورت متغیرر

شیء yرا مجدداً برابر با -1قرار خواهیم داد.
اکنون این کد را اجرا کرده و توپ بایستی تا زمانی که پنجره را نبستهایم ،باال و پایین بپرد.
تغییر جهت شروع حرکت توپ
پرش دادن توپ به آرامی ،بازی جالبی نیست پس اجازه دهید با
تغییر جهت شروع حرکت توپ ،انردکی هیجران برازی را اضرافه کنریم-
زاویهای که با شروع بازی توپ به باال مریرود .در

ترابع____init

خبرو

زیر را
self.x = 0
self.y = -1

به صورت زیر تغییر میدهیم (مبمئن شوید که در ابتردای هرر
خ

تعداد جاهای خالی درست هستند -هشت جای خالی):
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]starts = [-3, -2, -1, 1, 2, 3
)random.shuffle(starts
]self.x = starts[0
self.y = -3

در

امتغیر startرا با یک لیست ش

این فهرست را درهم میریزیم .در

عددی ایجاد کرده و در

با فراخوانی ،random.shuffle

مقدار xرا برابر با اولین آیتم در لیست قرار داده ببوریکره xبتوانرد

هر عددی در لیست از -3تا 3باشد.
سپس اگر در

 y ،را به -3تغییر دهیم (برای افزای

سرعت توپ) برای این که مبمئن شرویم

توپ از صفحه محو نمیشود ،بایستی بیشتر به آن اضافه کنیم .برای حفر عررض بروم در متغیرر شریء
جدید ، canvas_widthخ زیر را به انتهای

تابع____init

اضافه میکنیم:
)(self.canvas_width = self.canvas.winfo_width

از این متغیر شیء جدید در تابع drawاستفاده کرده تا ببینیم که تروپ بره براالی یرا پرایین بروم
برخورد کرده است یا نه:
if pos[0] <= 0:
self.x = 3
if pos[2] >= self.canvas_width:
self.x = -3

از آنجایی که  xرا برابر با 3و -3درنظر گرفتهایم ،همین کار را با yانجام میدهیم ببوریکه توپ با
سرعت اابت در تمامی جهات حرکت کند .تابع drawبایستی شبیه به این باشد:
def draw(self):
)self.canvas.move(self.id, self.x, self.y
)pos = self.canvas.coords(self.id
if pos[1] <= 0:
self.y = 3
if pos[3] >= self.canvas_height:
self.y = -3
if pos[0] <= 0:
self.x =3
if pos[2] >= self.canvas_width:
self.x = -3

کد را خخیره و سپس اجرا کنید ،درنتیجه توپ بایستی بدون این که ناپدید شود در صفحه جه
کند .در اینجا راهر یک برنامهی کامل را مشاهده مینمایید:
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from tkinter import *
import random
import time
class Ball:
def __init__(self, canvas, color):
self.canvas = canvas
self.id = canvas.create_oval(10, 10, 25, 25, fill=color)
self.canvas.move(self.id, 245, 100)
starts = [-3, -2, -1, 1, 2, 3]
random.shuffle(starts)
self.x = starts[0]
self.y = -3
self.canvas_height = self.canvas.winfo_height()
self.canvas_width = self.canvas.winfo_width()
def draw(self):
self.canvas.move(self.id, self.x, self.y)
pos = self.canvas.coords(self.id)
if pos[1] <= 0:
self.y = 3
if pos[3] >= self.canvas_height:
self.y = -3
if pos[0] <= 0:
self.x = 3
if pos[2] >= self.canvas_width:
self.x = -3
tk = Tk()
tk.title("Game")
tk.resizable(0, 0)
tk.wm_attributes("-topmost", 1)
canvas = Canvas(tk, width=500, height=400, bd=0, highlightthickness=0)
canvas.pack()
tk.update()
ball = Ball(canvas, 'red')
while 1:
ball.draw()
tk.update_idletasks()
tk.update()
time.sleep(0.01)
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آنچه آموختید
در این فصل ،با استفاده از ماژول tkinterنوشتن اولین بازی را آغاز کردیم .کالسی را برای یرک
توپ ساخته و آن را به جرکت درآوردیم ببوریکه در صفحه جابجا شود .از مختصات استفاده کررده ترا
ببینیم چه زمان توپ به کنارههای بوم برخورد میکند تا بتروانیم آن را بره جهر

درآوریرم .همچنرین از

تابع Shufleدر ماژول  randimاستفاده کردیم تا توپ ما همیشه از یک جهت حرکت خود را آغاز نکند.
در فصل بعد ،با اضاه کردن راکت ،بازی را تکمیل خواهیم نمود.
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فصل14
تکمیل اولین بازی :باال و پایین پریدن!
در فصل قبل ،ساخت اولین بازی را آغاز کردیم :باال و پایین پریدن! یک بوم ایجاد ک رده و ی ک
توپ جهنده را به کد بازی اضافه کردیم .ولی توپ ما تا ابد در صفحه باال و پایین میپرد (یا ح داقل ت ا
زمانی که رایانه را خاموش نکردایم) که بازی جالبی نخواهد بود .حال یک راک ت را در اخ ی ار ب ازیکن
قرار میدهیم .همچنین المانی از شانس را به بازی اضافه میکنیم که باعث م یش ود ب ازی ج دابت ر و
چالشبرانگیزتر گردد.
اضافه کردن راکت
هیچ چیز جذابی در باال و پایین پریدن یک توپ وجود ندراد مگ ر
اینکه چیز دیگری در این میان وجود داش ه باشد که به آن ضربه بزند .زمان
آن رسیده تا یک راکت بسازیم!
کار را با اضافه کردن کد زیر بعد از کالس Ballآغاز کرده ت ا ی ک
راکت بسازیم (این کار در یک خط جدید زیر تابع Ball drawانجام خواهد
شد):
def draw(self):
)self.canvas.move(self.id, self.x, self.y
)pos = self.canvas.coords(self.id
if pos[1] <= 0:
self.y = 3
if pos[3] >= self.canvas_height:
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self.y = -3
if pos[0] <= 0:
self.x = 3
if pos[2] >= self.canvas_width:
self.x = -3
class Paddle:
def __init__(self, canvas, color):
self.canvas = canvas
self.id = canvas.create_rectangle(0, 0, 100, 10, fill=color)
self.canvas.move(self.id, 200, 300)
def draw(self):
pass

 راcreate_rectangle است با این تفاوت ک هBallکدی که به تازگی اضافه شد تقریباً همان کالس
 پیکس ل در200(  حرک ت م یده یم200,300 ) صدا زده و مس طیل را به موقعی تcreate_oval(به جای
.)پیکسل به پایین300 عرض و
 ایجاد کرده و حلقهی اصلی را ب رایpaddle شیءای از کالس،سپس در پایین فهرستبندی کد
: راکت تغییر میدهیمdrawفراخوانی تابع
paddle = Paddle(canvas, 'blue')
ball = Ball(canvas, 'red')
while 1:
ball.draw()
paddle.draw()
tk.update_idletasks()
tk.update()
time.sleep(0.01)

 بایس ی شاهد یک توپ که به ب اال و پ ایین م یپ رد و ی ک راک ت،اگر اآلن بازی را اجرا کنید
:بیحرکت مس طیلی شکل باشید
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حرکت دادن راکت
برای اینکه راکت به چپ و راست حرکت کند ،از انقی اد1ه ای روی داد
برای مقید ک ردن کلی دهای جه تنم ای چ پ و راس ت ب ه تواب ع جدی د در
کالس paddleاس فاده میکنیم .زمانی که بازیکن جهتنمای چپ را فشار م ی-
دهد ،م غیر xبرابر با( -2حرکت به چپ) ق رار داده م یش ود .فش ار دادن کلی د
جهتنمای راست ،م غیر xرا برابر با( 2حرکت به راست)قرار خواهد داد.
اولین گام برای افزودن م غی ر ش یء xب ه ت ابع_ _intک الس paddleو
م غیری برای عرض بوم است همانگونه که برای کالس Ballعمل کردیم:
def __init__(self, canvas, color):
self.canvas = canvas
)self.id = canvas.create_rectangle(0, 0, 100, 10, fill=color
)self.canvas.move(self.id, 200, 300
self.x = 0
)(self.canvas_width = self.canvas.winfo_width

اکنون به توابعی برای غییر جهت بین چپ( )turn_leftو راست( )turn_rightنیاز داریم .درن یجه کد
زیر را دقیقاً بعد از تابع drawاضافه میکنیم:
binding 1
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def turn_left(self, evt):
self.x = -2
def turn_right(self, evt):
self.x = 2

با دو خط زیر میتوانیم این توابع را به کلید درس ی در تابع_ _initکالس ،مقید کنیم .برای ای ن
که با فشرده شدن یک کلید ،پای ون تابعی را فراخوانی کند ،از انقیاد در بخش «کاری کنیم تا شیء نس بت
به چیزی واکنش نشان دهد»اس فاده مینماییم .در این مورد ،با اس فاده از ن ام روی داد'>،'<KeyPress-Left
تابع turn_leftکالس Paddleرا به کلی د جه تنم ای چ پ مقی د م ینم اییم .س پس ب ا اس فاده از ن ام
رویداد'> '<KeyPress-Rightتابع turn_rightرا کلید جهتنمای راست مقید مینماییم .درن یجه ت ابع__init

به شکل زیر خواهد بود:
def __init__(self, canvas, color):
self.canvas = canvas
)self.id = canvas.create_rectangle(0, 0, 100, 10, fill=color
)self.canvas.move(self.id, 200, 300
self.x = 0
)(self.canvas_width = self.canvas.winfo_width
)self.canvas.bind_all('<KeyPress-Left>', self.turn_left
)self.canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', self.turn_right

تابع drawبرای کالس Paddleمشابه کالس Ballاست:
def draw(self):
)self.canvas.move(self.id, self.x, 0
)pos = self.canvas.coords(self.id
if pos[0] <= 0:
self.x = 0
elif pos[2] >= self.canvas_width:
self.x = 0

با) self.canvas.move(self.id, self.x, 0از تابع moveبوم برای حرکت دادن راکت در جهت م غی رx

اس فاده میکنیم .سپس با اس فاده از مقدار در ،posمخ صات راکت را گرف ه تا ببینیم ک ه ب ه وج ه چ پ
صفحه برخورد کرده است یا راست.
راکت به جای باال و پایین پریدن مثل توپ ،بایس ی حرکت نکند.بنابراین ،زمانی که مخ ص اتx

چپ(] )pos[0کوچک ر یا مساوی) 0 (<= 0باشد آنگاه با  self.x = 0م غیر xرا برابر با 0قرار م یده یم .ب ه
هم ین ترتی م ،زم انی ک ه مخ ص ات xراس ت)] (pos[2بزرگ ر ی ا مس اوی ع رض ب وم اس ت

=>(

) ،self.canvas_widthبا self.x = 0م غیر xرا برابر با 0قرار میدهیم.
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نک ه:
اگر اکنون برنامه را اجرا کنید ،بایس ی قبل از این که بازی کنشهای کلید جهتنم ای راس ت و
چپ را تشخیص دهد ،روی بوم کلیک کنید .در ن یجهی کلیک روی بوم ،بوم م مرکز خواهد شد به ای ن
معنی که وق ی کسی یکی از کلیدهای صفحه کلید را فشار میدهد ،فرمانی را دریافت میکند.
درک این که چه زمان توپ به راکت برخورد میکند
در این نقطه از کد ،توپ به راکت برخورد نخواهد کرد؛
درواقع ،توپ مس قیماً از روی راکت پ رواز خواه د ک رد .ت وپ
بایس ی بداند که چه زمان به راک ت برخ ورد ک رده اس ت دقیق اً
همانطوریک هباید بداند چه زمان به دیوار خورده است.
با اضاه کردن کد به تابع drawمیت وانیم ای ن مس هله را
حل کنیم (جایی ک ه ک دی را در اخ ی ار داری م ک ه دیواره ا را
وارسی میکند) ولی به رین ایده این است که ای ن ن وک ک د ب ه
توابع جدیدی ان قال داده شده تا به تکههای کوچک ری شکس ه شود .اگر حج م زی ادی از ک د را یکج ا
داش ه باشیم (بعنوان مثال ،درون یک تابع) باعث میش ویم ت ا درک ک د دش وارتر گ ردد .اج ازه دهی د
تغییرات الزم را اعمال کنیم.
اب دا تابع_ _intتوپ را تغییر داده بطوریکه ب وانیم شیء paddleرا بعنوان یک پارام ر ان قال دهیم
class Ball:
def __init__(self, canvas, paddle, color):
self.canvas = canvas
self.paddle = paddle
)self.id = canvas.create_oval(10, 10, 25, 25, fill=color
)self.canvas.move(self.id, 245, 100
]starts = [-3, -2, -1, 1, 2, 3
)random.shuffle(starts
]self.x = starts[0
self.y = -3
)(self.canvas_height = self.canvas.winfo_height
)(self.canvas_width = self.canvas.winfo_width

توجه داش ه باشید که در
در

پارام ر_ _intرا به گونهای تغییر داده تا راکت را شامل ش ود .س پس

پارام ر paddleرا به م غیر شیء paddleنسبت میدهیم.
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بعد از اینکه شیء paddleرا ذخیره کردیم ،بایس ی کد را تغییر دهیم ،یعنی همان جایی که شیء
ballرا ایجاد میکنیم .این تغییر در ته برنامه و دقیقاً قبل از حلقهی اصلی صورت میگیرد.
)'paddle = Paddle(canvas, 'blue
)'ball = Ball(canvas, paddle, 'red
while 1:
)(ball.draw
)(paddle.draw
)(tk.update_idletasks
)(tk.update
)time.sleep(0.01

کدی که بایس ی بعد از برخورد توپ به راکت مشاهده کنیم اندکی پیچیدهتر از ک دی اس ت ک ه
برخورد به دیوار را وارسی میکند .تابع hit_paddleرا صدا زده و آن را به ت ابع drawک الس Ballاض افه
میکنیم جایی که برخورد توپ به پایین صفحه را وارسی میکنیم:
def draw(self):
)self.canvas.move(self.id, self.x, self.y
)pos = self.canvas.coords(self.id
if pos[1] <= 0:
self.y = 3
if pos[3] >= self.canvas_height:
self.y = -3
if self.hit_paddle(pos) == True:
self.y = -3
if pos[0] <= 0:
self.x = 3
if pos[2] >= self.canvas_width:
self.x = -3

همانطوریکه در کد جدیدی که اضافه ک ردیم م یبین یم اگ ر True ،hit_paddleرا برگردان د ،ب ا
مقداردهی م غیر شیء با self.y = -3به ،-3جهت توپ را تغییر میدهیم .ولی اآلن نباید کد را اج را کنی د-
هنوز تابع hit_paddleرا نساخ هایم .اکنون این کار را انجام خواهیم داد.
تابع hit_paddleرا دقیقاً قبل از تابع drawقرار دهید.
def hit_paddle(self, pos):
)paddle_pos = self.canvas.coords(self.paddle.id
if pos[2] >= paddle_pos[0] and pos[0] <= paddle_pos[2]:
if pos[3] >= paddle_pos[1] and pos[3] <= paddle_pos[3]:
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return True
return False

اب دا ،در
سپس در

تابعی با پارام ر posرا تعریف میکنیم.این خط حاوی مخ صات جاری ت وپ اس ت.

مخ صات راکت را بدست آورده و آنها را در م غیر paddle_posذخیره میکنیم .در

اول ین

بخش از دس ور if-thenرا در اخ یار داریم و میگوییم «اگر سمت راست ت وپ بزرگ ر از س مت چ پ
راکت باشد و س مت چ پ ت وپ کم ر از س مت راس ت راک ت باش د .» ...در اینج ا pos[2] ،ح اوی
مخ ص ات xب رای س مت راس ت ت وپ و] pos[0ح اوی مخ ص ات xب رای س مت چ پ آن اس ت.
م غیر] paddle_pos[0حاوی مخ صات xبرای سمت چپ راکت و ] paddle_pos[2ح اوی مخ ص اتx

آن برای سمت راست است .نمودار زیر نشان میدهد که وق ی توپ در حال برخ ورد ک ردن ب ه راک ت
است ،این مخ صاتها چگونه خواهند بود:

توپ به طرف راکت میاف د ولی در این مورد میبینید که سمت راست توپ(] )pos[2هن وز ب ه
سمت چپ راکت برخورد نکرده است( یعنی].)paddle_pos[0
در

م یبین یم ک ه ت ه ت وپ(] )pos[3ب ین روی راک ت(] )paddle_pos[1و ت ه

راک ت(] )paddle_pos[3اس ت .در نم ودار بع دی م یبینی د ک ه ت ه ت وپ(] )pos[3هن وز ب ه روی
راکت(] )padd;e_pos[1برخورد نکرده است.
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بنابراین براساس موقعیت فعلی توپ ،تابع false، hit_paddleرا برمیگرداند.
نک ه:
به چه دلیل باید ببینیم آیا ته توپ بین باال و زیر راکت قرار دارد یا نه؟ چرا اگر ته توپ به روی
راکت برخورد کرده باشد ،کفایت نمیکند؟ چون هر بار که توپ را روی بوم حرکت میدهیم 3 ،پیکس ل
میپریم .اگر فقط بررسی کنیم که توپ به روی راکت رسیده باشد(]،)pos[1از روی آن موقعیت خ واهیم
پرید .در این مورد ،توپ به حرکت خود ادامه خواهد داد و بدون توق ف از درون راک ت عب ور خواه د
کرد.
اضافه کردن المان شانس
حال زمان آن رسیده است که برنام هی خ ود را ب ه ی ک
بازی تبدیل کنیم نه فقط یک توپ جهنده و یک راکت .بازیها ب ه
المان شانس نیز نیاز دارند -راه ی ب رای ب اخ ن ب ازیکن .در ی ان
بازی ،توپ تا ابد باال و پایین میپرد بنابراین باخ ی وج ود ن دارد.
ما بازی را با اضافه کردن یک کد به پایان میبریم ،کدی ک ه م ی-
گوید اگر توپ به ته بوم برخورد کرد (به بیان دیگر اگر ب ه زم ین
خورد) ،بازی تمام است.
اب دا م غیر شیء hit_bottomرا به ته تابع_ _intکالس Ballاضافه میکنیم:
)(self.canvas_height = self.canvas.winfo_height
)(self.canvas_width = self.canvas.winfo_width
self.hit_bottom = False
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سپس ،حلقهی اصلی در ته برنامه را تغییر میدهیم:
while 1:
if ball.hit_bottom == False:
)(ball.draw
)(paddle.draw
)(tk.update_idletasks
)(tk.update
)time.sleep(0.01

حال حلقه دائماً  hit_bottomرا بررسی کرده تا از برخورد توپ به ته صفحه نمایش آگ اه ش ود.
کد تنها زمانی باید به حرکت توپ و راکت ادامه دهد که توپ به ته صفحه نخورده باش د (همانطوریک ه
در دس ور ifدیدیم) .بازی زمانی تمام میشود که توپ و راکت از حرکت بیاف ند.
آخرین تغییر روی تابع drawکالس Ballصورت میگیرد:
def draw(self):
)self.canvas.move(self.id, self.x, self.y
)pos = self.canvas.coords(self.id
if pos[1] <= 0:
self.y = 3
if pos[3] >= self.canvas_height:
self.hit_bottom = True
if self.hit_paddle(pos) == True:
self.y = -3
if pos[0] <= 0:
self.x = 3
if pos[2] >= self.canvas_width:
self.x = -3

دس ور ifرا تغیی ر داده ت ا از برخ ورد ت وپ ب ه ت ه ص فحه آگ اه ش ویم(یعنی اگ ر بزرگ ر ی ا
مساوی canvas_heightباشد) .دراینصورت ،در خط زیر hit_bottom ،را Trueمیگی ریم ن ه اینک ه مق دار
م غیر yرا تغییر دهیم زیرا زمانی که توپ به ته صفحه برخورد میکند ،نیازی به ب اال و پ ایین پری دن آن
نیست.
زمانی که برنامه را اجرا کرده و توپ به راکت برخ ورد نم یکن د ،لحظ ات م وق ف ش ده و ب ا
برخورد توپ به ته بوم ،بازی خاتمه مییابد:
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 ببینی د چ ه،اگر در اجرای ب ازیت ان مش کل داش ید.برنامهی شما بایس ی شبیه به کد زیر باشد
:چیزی در قبال این کد وارد کردهاید
from tkinter import *
import random
import time
class Ball:
def __init__(self, canvas, paddle, color):
self.canvas = canvas
self.paddle = paddle
self.id = canvas.create_oval(10, 10, 25, 25, fill=color)
self.canvas.move(self.id, 245, 100)
starts = [-3, -2, -1, 1, 2, 3]
random.shuffle(starts)
self.x = starts[0]
self.y = -3
self.canvas_height = self.canvas.winfo_height()
self.canvas_width = self.canvas.winfo_width()
self.hit_bottom = False
def hit_paddle(self, pos):
paddle_pos = self.canvas.coords(self.paddle.id)
if pos[2] >= paddle_pos[0] and pos[0] <= paddle_pos[2]:
if pos[3] >= paddle_pos[1] and pos[3] <= paddle_pos[3]:
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return True
return False
def draw(self):
self.canvas.move(self.id, self.x, self.y)
pos = self.canvas.coords(self.id)
if pos[1] <= 0:
self.y = 3
if pos[3] >= self.canvas_height:
self.hit_bottom = True
if self.hit_paddle(pos) == True:
self.y = -3
if pos[0] <= 0:
self.x = 3
if pos[2] >= self.canvas_width:
self.x = -3
class Paddle:
def __init__(self, canvas, color):
self.canvas = canvas
self.id = canvas.create_rectangle(0, 0, 100, 10, fill=color)
self.canvas.move(self.id, 200, 300)
self.x = 0
self.canvas_width = self.canvas.winfo_width()
self.canvas.bind_all('<KeyPress-Left>', self.turn_left)
self.canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', self.turn_right)
def draw(self):
self.canvas.move(self.id, self.x, 0)
pos = self.canvas.coords(self.id)
if pos[0] <= 0:
self.x = 0
elif pos[2] >= self.canvas_width:
self.x = 0
def turn_left(self, evt):
self.x = -2
def turn_right(self, evt):
self.x = 2
tk = Tk()
tk.title("Game")
tk.resizable(0, 0)
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)tk.wm_attributes("-topmost", 1
)canvas = Canvas(tk, width=500, height=400, bd=0, highlightthickness=0
)(canvas.pack
)(tk.update
)'paddle = Paddle(canvas, 'blue
)'ball = Ball(canvas, paddle, 'red
while 1:
if ball.hit_bottom == False:
)(ball.draw
)(paddle.draw
)(tk.update_idletasks
)(tk.update
)time.sleep(0.01

آنچه آموخ ید
در این فصل ،با اس فاده از ماژول tkinterساخت ب ازی را ب ه پای ان
رساندیم .کالسهایی را برای راک ی که در بازی از آن اس فاده کردیم ،ساخ یم
و از مخ صات برای وارسی برخورد توپ به راکت یا دیوارههای بوم بازیمان
اس فاده کردیم .از انقیاد رویداد برای مقید کردن کلیدهای جهتنمای راست و
چپ به حرکت راکت و از حلقهی اصلی ب رای فراخ وانی ت ابع ،drawب رای
م حرکت کردن آن اس فاده کردیم .درنهایت نی ز ک د را تغیی ر داده ت ا الم ان
شانس را به بازی اضافه کنیم بطوریکه وق ی بازیکن ت وپ را از دس ت م ی-
دهد ،با برخورد کردن توپ به ته بوم ،بازی تمام شود.
چیس انهای برنامهنویسی
در این لحظه ،بایز اندکی سادهتر شده است .برای خلق یک بازی حرفهای تر ،میتوانید تغیی رات
بسیار بیش ری را اعمال کنید .سعی کنید کد خود را به شیوههای زیر ارتقاء دهید تا جالمتر شود و سپس
پاسخهای خود را در http://python-for-kids.com/وارسی نمایید.
 )1تأخیر در شروک بازی
بازی اندکی سریع آغاز میشود و بایس ی قبل از این که فشرده شدن کلیدهای جهتنمای چپ و
راست روی صفحهی کلید را تشخیص دهد ،روی بوم کلیک کنید .آیا میتوانید شروک بازی را به ت أخیر
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انداخ ه تا بازیکن زمان کافی برای کلیک روی بوم دراخ یار داش ه باشد؟ یا ح ی به ر ،آیا میتوانید انقیاد
رویدادی را برای کلیک موس اضافه کنید ،که بازی از آن به بعد شروک شود؟
نک ه :1درحال حاضر انقیادهای رویداد را به کالس Paddleاضافه کردهاید بطوریکه مکان خ وبی
برای شروک خواهد بود.
نک ه :2انقیاد رویداد برای دکمهی چپ موشواره ،رش هی'> '<Button-1است
 )2یک” “Game Overمناسم
با پایان یاف ن بازی همه چیز از حرکت میاف د و این اتفاق اص الً خوش نیند بازیکن ان نیس ت.
سعی کنید زمانی که توپ به ته صفحه برخورد میکند ،م ن” “Game Overرا چاپ کنی د .م یتوانی د از
تابع create_textاس فاده کنید ولی شاید پارام ر بانام stateنی ز ب ه درد ش ما بخ ورد ( مق ادیری همچ ون
 normalو hiddenرا میگیرد) .نگاهی نیز به  itemconfigدر بخش «راههای بیش ر برای اس فاده از شناسه»
در صفحهی  188بیاندازید .بعنوان یک چالش دیگر ،تأخیر را طوری اضافه کنید که م ن فوراً ظاهر نشود.
 )3سرعت بخشیدن به توپ
اگر تنیس بازی میکنید ،میدانید وق ی که توپ به راکت شما برخ ورد م یکن د ،برخ ی اوق ات
سریع ر از سرع ی که دریافت شده است ،بس ه به شدت ضربهی شما ،شلیک میشود .در این بازی ،توپ
با سرعت یکسان حرکت میکند صرفنظر از این که راکت حرکت کند یا نه .برنامه را طروی تغییر دهی د
که سرعت راکت بیش ر از سرعت توپ باشد.
 )4ثبت رکورد بازیکن
برای ثبت رکورد بازیکن چکار میکنید؟ هر بار که توپ به راکت برخورد م یکن د ،ام ی از بای د
افزایش یابد .ام یاز را در گوشهی باال-راست بوم نمایش دهید .ش اید بخواهی د ب ه itemconfigدر بخ ش
«راههای بیش ر برای اس فاده از شناسه» در صفحهی 188سری بزنید.
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بخش3
مسابقهی آقای خطی برای رسیدن
به درب خروج
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فصل15
خلق گرافیک1هایی برای بازی مرد خطی

2

هنگام خلق یک بازی (یا هر برنامهای) توسعهی برنامه (طرح) ایدهی بسیار خوبی اس ت .ط رح
شما بایستی چیزی را توصیف کن د ک ه ب ازی درب ارهی آن نوش ته ش ده اس ت و همچن ی الم انه ا و
کاراکترهای اصلی بازی را توصیف میکند .وقتی زمان برنامهنویسی میرس د توص یف ش ما ب ه کم ک
خواهد کرد تا روی آنچه میخواهید توسعه دهید تمرکز نمایید .برنامهی شما دقیقاً شبیه توص یف اص لی
خواهد بود.
در ای فصل یک بازی جالب به نام مسابقات Mr.Stick Man for Exitرا خواهیم نوشت.
طرح

بازیMr. Stick Man

در اینجا توصیفی از بازی جدید ارائه شده است:
 -مأمور مخفی Mr. Stick Manدر مکان

اسرارآمیزDr. Innocuous

به دام افتاده است و شما میخواهید به او کمک کنید تا از طریق
درب خروجی طبقهیباال فرار کند.
 بازی یک شکل خطی است که میتون از چپ به راست دی ودهو بپرد .سکوهایی در ره طبقه وجود دارد که بایستی روی آنه ا
بپرد
 هدف بازی رسیدن به درب خروجی است قبل از اینکه خیل یدیر شود و بازی پایان یابد.
براساس ای توصیف میدانیم که به چندی تصویر ش امل تص اویر Mr. Stick Manس کوها و
درب نیاز داریم .بوضوح مشخص است که برای کنار گذاشت تمامی ای ها به یک کد نی از داری م ول ی
پیش از آن درا ی فصل گرافیکهایی را برای بازی خود میسازیم .بدی ترتیب در فصل بعدی ک اری
هست که باید انجام دهیم.
در ای بازی المانهای خود را چگونه میکشیم؟ میتوانیم از همان گرافیکهایی که برای راکت
و توپ جهنده در فصول قبل ایجاد کردیم استفاده کنیم ولی ای گرافیکهای برای ای بازی بسیار س اده
هستند .درعوض میخواهیم یک بلوک پیکسل1بسازیم.
 Graphics 1نگاره
 MR. Stick Man 2مرد خطی
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ارواح موجودات بازی هستند -معموالً یک نوع شخصیت .بلوک پیکسلها معموآلً از قب ل رن در
شدهاند به ای معنی که از قبل ترسیم شدهان د (قب ل از اج رای برنام ه) ن ه اینک ه برنام ه ب ا اس تفاده از
چندوجهیها مانند مورد بازی جهش توپ خودش آنها را خلق کند .ی ک Mr. Stick Manی ک بل وک
پیکسل است و سکوها نیز همینطور.به مظنور خلق ای تصاویر بایستی یک برنامهی نگارهس ازی2نص ب
کنید.
دستیابی بهGIMP3

برنامههای نگارهسازی متعددی دردسترس هستند ولی برای ای بازی به برنامهای نیاز داریم ک ه
از شفافیت4پشتیبانی کند(تحت عنوان کانال آلفا نیز شناخته میشود)درنتیجه تصاویر بخشهایی خواهن د
داشت که در آنجا هیچ رنگی درتصویر وجود ندارد .ما به تصاویری با بخشهای شفاف نیاز داری م زی را
زمانیکه تصویری از روی تصویر دیگری عبور کرده یا به آن نزدیک میشود نمیخواهیم پسزمین ه ی ک
تصویر بخشی از تصویر دیگر را بپوشاند .بعنوان مثال در تصویر زیر الگ وی ش طرنجی در پ سزمین ه
معرف ناحیهی شفاف(ترانسپرنت) است:

 Sprite 1شبح
graphics 2
 3برنامهی دستکاری عکس
transparency 4
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بنابرای اگر کل تصویر را کپی کرده و روی تصویر دیگری درج نماییم پسزمینه هیچ چیزی را
نمیپوشاند.

) GIMP(http://www.gimp.org/مخفف برنامهی دستکاری تص ویر GNUی ک برنام ه نگ اره-
سازی رایگان برای Linux, Mac OS X,و Windowsاست که از تصاویر شفاف پش تیبانی م یکن د .آن را
دانلود کرده و بصورت زیر نصب نمایید:
 اگر از وین دوز اس تفاده م یکنی د م یتوانی د نص بکنن دهه ای وین دوزی را در ص فحهیپروژه GIMP-WINدر http://gimp-win.sourceforge.net/stable.htmlپیدا کنید.
 اگر از Ubuntuاستفاده م یکنی د  GIMPرا ب ا ب از ک ردن Ubuntu Software Centerو واردکردن gimpدر کادر جستجو نصب کنید .زمانی که  GIMP Image Editorدر نتایج جستجو
ظاهر شد روی دکمهی Installکلیک کنید.
 -اگ ر

ازMac OS X

اس تفاده م یکنی د ی ک مجموع ه اپلیکیش

را از

 http://gimp.lisanet.de/Website/Download.htmlدانلود نمایید.
همچنی بایستی یک دایرکتوری برای بازی بسازید .برای ای کار در فضای خالی روی دس ک-
ت اپ کلی ک راس ت نم وده و NewFolderرا انتخ اب نمایی د(در Ubuntuگزین ه

Create New

Folderاست؛ در Mac OS Xگزینه New Folderاست) .در ک ادری ک ه ب از ش ده اس ت  stickmanرا
بعنوان نام فایل وارد کنید.
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خلق المانهای بازی
بعد از نصب برنامهی نگارهسازی آمادهی ترسیم شکل خواهید بود .ای تصاویر را برای المانهیا
بازی خلق میکنیم:
 تصاویری برای یک پیکرهی خطی که میتواند به چپ و راست دویده و بپرد تصاویری برای سکو در سه سایز مختلف تصاویری برای درب :یک درب باز و یک درب بسته تصویری برای پسزمینهی بازی (چون پسزمینهی سفید ی ا خاکس تری س اده خس تهکنن دهاست)
قبل از شروع ترسیم بایستی تصاویر را با پسزمینههای شفاف آماده کنیم.
تدارک یک تصویر شفاف
برای ایجاد یک تصویر شفاف -کانال آلفا GIMP -را آغاز کرده و مراحل زیر را دنبال میکنیم:
 FileNew -1را وارد کنید
 -2در کادر محاوره 27پیکسل را برای عرض و  30پیکسل را برای طول تصویر وارد کنید
 LayerTransparencyAdd Alpha Channel -3را انتخاب کنید
 SelectAll -4را انتخاب کنید
 EditCut -5را انتخاب کنید
نتیجهی نهایی بایستی تصویری باشد که بصورت شطرنجی خاکستری تی ره و روش

پ ر ش ده

است( تصویر بزرگنمایی شده):
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حال میتوانیم خلق مأمور مخفی را شروع

کنیمMr. Stick Man:

کشیدنMr. Stick Man

برای کشیدن اولی تصویر از پیکرهی خطی روی ابزار
 1Paintbrushدر GIMP Toolboxکلیک کرده و همانطوری که در
سمت راست نشان داده شده است در نوارابزار Brushesقلمویی
را انتخاب کنید که شبیه یک نقطهی کوچک است(معموالً در
پایی -راست صفحه).
سه تصویر مختلف (یا فریم )2را برای پیکرهی خطی خود
ترسیم کرده تا دویدن و پریدن آن به سمت راست را نشان دهیم.
از سه فریم برای متحرک ساخت  Mr. Stick Manاستفاده میکنیم
یعنی همان کاری که برای پویانمایی در فصل 12انجام دادیم.
اگر بزرگنمایی کرده و با دقت به ای تصاویر نگاه کینم ای چنی خواهد بود:

 1قلموی نقاشی
frame 2
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تصاویر شما لزوماً نبایستی یکسان باشند بلکه بایستی شکل یک پیکرهی خطی با سه وضعیت
حرکتی متفاوت باشند .به خاطر داشته باشید که هر کدام از آنها 27پیکسل عرض و  30پیکسل ارتفاع
دارند.
 Mr. Stick Manبه سمت راست میدود
ابتدا یک سلسله فریم را برای دویدن Mr. Stick Manبه سمت راست میکشیم .اولی تصویر را
بصورت زیر خلق میکنیم:
 -1کشیدن اولی تصویر (تصویر سمت چپ در نمایش قبلی)
 -2انتخابFileSave As

 -3در کادری که نمایش داده میشود وارد کردن figure-R1.gifدر محل نام .سپس کلیک روی
دکمهی عالمت +کوچک با برچسب.Select File Type
 -4انتخاب GIF imageدر لیستی که ظاهر میشود
 -5ذخیرهی فایل در دایرکتوری stickmanکه قبالً ساخته بودید (کلیک روی

Browse for

 Other Foldersبرای یافت دایرکتوری صحیح)
برای خلق یک تصویر جدید  27×30پیکسلی جدید
مراحل قبل را دنبال کرده و سپس

تصویرMr. Stick Man

بعدی را میکشیم .ای تصویر را با نام figure-R2.gifذخیره
میکنیم .ای پروسه را برای تصویر نهایی نیز تکرار کرده و
آن را با نام figure-R3.gifذخیره میکنیم.

 Mr. Stick Manبه سمت چپ میدود
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به جای ای که نگارهها را مجدداً برای حرکت پیکرهی خطی به سمت چپ تکرار کنیم می-
توانیم از GIMPبرای چرخاندن فریمها و حرکت Mr. Stick Manبه سمت راست استفاده نماییم.
در GIMPهر تصویر را به ترتیب باز کرده و سپس ToolsTransform ToolsFlipرا
انتخاب میکنیم .زمانی که روی تصویر کلیک میکنید بایستی ببینید که از پهلو به پهلو میچرخد .تصویر
را با نامهای figure-L1.gif, figure-L2.gifو figure-L3.gifذخیره کنید.

حال شش تصویر را برای Mr. Stick Manخلق میکنیم ولی هنوز هم به تصاویری برای سکوها
و درب خروج نیاز داریم.
ترسیم سکوها
سه سکو با سه سایز مختلف میسازیم100 :پیکسل عرض و 10
پیکسل طول 60پیکسل عرض و  10پیکسل طول و  30پیکسل عرض
و  10پیکسل طول .هرطور که دوست دارید میتوانید سکوها را ترسیم
کنید ولی باید مطمئ شوید که پسزمینهی آنها همانند تصاویر پیکرهی
خطی شفاف است.
در اینجا تصویر سه سکو نمایش داده شده است:
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همانند تصاویر پیکرهی خطی آنها را در دایرکتوری stickmanذخیره میکنیم .کوچکتری سکو
را platform1.gifسکوی متوسط را  platform2.gifو بزرگتری سکو را platform3.gifمینامیم.
ترسیم درب
سایز درب بایستی متناسب با سایز Mr. Stick Manباشد یعنی 27پیکسل عرض در  30پیکسل
ارتفاع و به دو تصویر یکی برای درب بسته و دیگری برای درب باز نیاز داریم .درها شبیه تصویر زیر
هستند( بزرگنمایی شده):

برای خلق ای تصاویر مراحل زیر بایستی دنبال شوند:
 -1روی جعبه رنگ پیشزمینه کلیک کرده (در پایی

GIMP

 )Toolboxتا انتخابگر رنگ نمایش داده شود .رنگ موردنظرتان برای درب
را انتخاب کنید .در سمت راست مثالی با رنگ زرد نشان داده شده است.
 -2ابزار Bucketرا انتخاب کرده (در Toolboxانتخاب شده است)
و صفحه را با رنگ منتخبتان پر کنید.
 -3رنگ پیشزمینه را به سیاه تغییر دهید.
 -4ابزار  Pencilیا Paintbrushرا انتخاب کرده ( در سمت راست
ابزار )Bucketو خط سیاه رنگ دور درب و دستگیرهی در را بکشید.
 -5آنها را در دایرکتوری  stickmanذخیره کرده و آنها را
 door1.gifو door2.gifنامگذاری میکنیم.
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ترسیم پسزمینه
پسزمینه آخری تصویری است که بایستی بسازیم .ای تصویر را 100پیکسل عرض در100
پیکسل طول میسازیم .به پسزمینهی شفاف نیازی نیست زیرا آن را با رنگی پر میکنیم که کاغذ دیواری
پسزمینه پشت دیگر المانهای بازی خواهد بود.
برای خلق یک پسزمینه  FileNewرا انتخاب کرده و سایز تصویر را  100×100پیکسل
درنظر میگیریم .یک رنگ شیطانی برای کاغذ دیواری مخفیگاه  villianاستفاده میکنیم .صورتی تیره را
بعنوان رنگ انتخاب میکنیم.
میتوانید کاغذ دیواری را با گل ستاره راهراه و  ...تزئی کنید-هر مدلی که فکر میکنید مناسب
بازی شما است .بعنوان مثال اگر میخواهید ستارهها به کاغذدیواری اضافه کنید رنگ دیگری را انتخاب
نمایید ابزار Pencilرا انتخاب کرده و اولی ستاره را بسازید .سپس از ابزار Selectionبرای انتخاب کادر
دور ستاره استفاده کرده و آن را دور تصویر کپی و درج نمایید (ابتدا EditCopyو سپس
 EditPasteرا انتخاب کنید) .بایستی بتوانید با کلیک روی تصویر درج شده آن را به صفحه انتقال
دهید .در اینجا مثالی با چند ستاره و ابزار Selectionانتخاب شده در Toolboxوجود دارد.

هر وقت از ترسیمات خود راضی بودید تصویر را با نام  background.gifدر دایرکتوری
 stickmanذخیره کنید.
شفافیت
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با گرافیکهایی که ساختیم میتوانید به ایدهی بهتری از نیاز به شفافیت در تصاویر (به جای
پسزمینه) دست پیدا کنید .اگر Mr. Stick Manرا جلوی کاغذ دیواری پسزمینه قرار داده و پسزمینهی
شفافی نداشته باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ در اینجا است:

پسزمینهی سفید Mr. Stick Manبخشی از کاغذ دیواری را میپوشاند .ولی اگر از تصویر
شفاف استفاده کنیم خواهیم داشت:

تصویر پیکرهی خطی هیچ چیزی را در پسزمینه محو نخواهد کرد مگر چیزی که خودش آن را
پوشانده است .ای کار خیلی حرفهایتر است!
آنچه آموختید
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در ای

فصل یادگرفتید که چگونه یک طرح پایه

برای یک بازی نوشته (در ای

مورد

«مسابقهیMr. Stick

برای رسیدن به درب خروج») و از کجا شروع کنید .از
آنجاییکه قبل از خلق یک بازی به المانهای گرافیکها نیاز
داریم از برنامهی نگارهسازی برای خلق نگارههای اصلی
برای بازیمان استفاده کردیم .در ای
چگونه پسزمینهی ای

فرآیند آموختید که

تصاویر را شفاف کرده و درنتیجه

دیگر تصاویر موجود در صفحه را نپوشانند.
در فصل بعد برخی کالسها را برای بازیمان خلق
خواهیم کرد.
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فصل16

توسعهی بازی Mr. Stick Man
حال که تصاویری را برای بازی «مسابقهی آقای خطی برای رسیدن بهه رر

خهرو » سهاخیی،

میتوانی ،توسعهی کد را آغاز کنی .،با توجه به توصیف بازی رر فصل قبل ایهد ای از آنچهه بهه آن نیهاز
راری ،بدست خواهی ،آورر :یک پرکر ی خطی که میتواند بدور و بپرر و سکوهایی که بایهد روی آنهها
بپرر.
همچنین به کدی نیاز راری ،که پیکر ی خطی را نمهای

رههد آن را رر صه جه جابکها کنهد و

سکوها را بکشد .ولی قبل از نوشین این کد بایسیی بومی را برای نمای

تصویر پسزمینه خلق کنی.،

ایکار کالس GAME

ابیدا کالسی به نام Gameرا میسازی ،که کنیرلر اصلی ما میباشهد .کهالس Gameحهاوی یهک
تابع_ _initبرای تعیین مقاریر اولیهی بازی و یک تابع mainloopبرای انکام پویانمایی میباشد.
تعیین عنوان پنکر و ایکار بوم
رر اولین بخ

تابع_ _initعنوان پنکر را مشهخ

مشاهد خواهید نمور این بخ

کهرر و بهوم را مهیسهازی .،همانطوریکهه

از کد مشابه کدی است کهه بهرای بهازی «جهه

تهو »! رر فصهل13

نوشیی .،ارییور1را باز کرر و کد زیر را وارر کنید سپس فایل خهور را بها نهام stickmangame.pyذخیهر
کنید .مطمئن شوید که آن را رر رایرکیوری ذخیر کرر اید که رر فصل 15آن را ساخیی(،به نام.)stickman
 Editor 1ویرایشگر
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* from tkinter import
import random
import time
class Game:
def __init__(self):
)(self.tk = Tk
)"self.tk.title("Mr. Stick Man Races for the Exit
)self.tk.resizable(0, 0
)self.tk.wm_attributes("-topmost", 1
\ self.canvas = Canvas(self.tk, width=500, height=500,
)highlightthickness=0
)(self.canvas.pack
)(self.tk.update
self.canvas_height = 500
self.canvas_width = 500

رر نیمهی اول این برنامه ( از*  from tkinter importتا  )self.tk.wm_attributesشیء tkرا ساخیه و
سپس با اسهی ار از self.tk.titleعنهوان پنکهر را)" ("Mr. Stick Man Races for the Exitقهرار مهیرههی .،بها
فراخوانی

تابعresizable

پنکر را ثابت نگه میداری( ،بنابراین امکان تغییرسایز آن وجور ندارر) و سپس با

اسی ار از تابع wm_attributesپنکر را جلوی تمامی پنکر ها قرار میرهی.،
رر ارامه رر

خطCanvas

=  self.canvasبوم را ساخیه و توابع packو updateشیء tkرا صدا می-

زنی .،ررنهایت نیز رو میغیر heightو widthرا برای کالس Gameمیسازی ،تا بیوانی ،طول و عرض بهوم
را ذخیر کنی.،
نکیه:
از بکاسل  )\(1رر خط self.canvas = Canvasفقط برای جداسازی خط طوالنی کد اسهی ار شهد
است .این کار ضرورتی ندارر ولی از آنکاییکه کل خط رر یک ص جه جا نمیشور از آن اسهی ار کهرر -
ای.،
خاتمهی تابع__init

بقیهی تابع_ _initرا رر فایل stickfiguregame.pyقرار میرهی ،که شما آن را ساخیهاید .این کد
تصویر پسزمینه را بارگذاری کرر و سپس آن را روی بوم نمای

میرهد.
)(self.tk.update

Backslash 1
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self.canvas_height = 500
self.canvas_width = 500
)" self.bg = PhotoImage(file="background.gif
)( w = self.bg.width
)(h = self.bg.height
 for x in range(0, 5):
 for y in range(0, 5):
\  self.canvas.create_image(x * w, y * h,
)'image=self.bg, anchor='nw
][ =  self.sprites
self.running = True

رر میغیر bgرا میسازی ،که حاوی شیء PhotoImageاست -فایل تصویر پسزمینهه بهه نهام
 background.gifکهآن را رر فصل 15ساخیی .،سپس رر  طول و عرض تصویر را رر میغیرههای wوh

ذخیر میکنی .،توابع widthو heightکالس PhotoImageسهایز تصهویر را بهه مکهرر بارگهذاری برمهی-
گررانند.
رر ارامه شاهد رو حلقه رر این تابع هسیی .،بهاری رر کهاری کهه
انکام میرهند تصور کنید یک مهر السییکی مربعی یک ص جهی مرکه

و

یک تکهی بزرگ کاغذ رر اخییار رارید .چگونه با اسی ار از مههر صه جهی
کاغذ را با مربعهای رنگی پر میکنیهد شهما مهیتوانیهد بصهورت تصهارفی
ص جه را مهر زر تا ص جه پر شور .نییکهی کهار آشه یه بهور و پهر کهررن
ص جه مدت زمان زیاری طول میکشد ولی رر نهایت پر خواهد شد .یا ایهن
که همانطوریکه رر شکل سمت راست نشهان رار شهد اسهت مهیتوانیهد
بصورت سیونی از باال به پایین ص جه را مهر زر و همینکار را تکهرار کنیهد
تا ص جه پر شور.
تصویر پسزمینهای که رر فصل قبل ساخیی ،مهر ما خواهد بهور .مهیرانهی ،کهه بهوم 500×500
پیکسل است و تصویر پسزمینهی یک مربع 100پیکسلی ساخیهای .،این به ما نشان میرهد که بهرای پهر
کررن ص جه با تصاویر به  5سیون و  5سطر نیاز راری .،رر از حلقه برای مجاسبهی سیونها و رر از
حلقه برای مجاسبهی سطرها اسی ار شد است.
رر میغیر حلقهی اول( )xرا رر عرض تصویر( )wضر

کرر

ترسی ،کرر ای ،و میغیر حلقهی روم yرا رر طول تصویر( )hضر

کرر
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ص جه ترسی ،نمور ای .،با از تابع create_imageشهیء (self.canvas.create_image) canvasبهرای ترسهی،
تصویر روی ص جه با این مخیصات اسی ار میکنی.،
ررنهایههت رر  میغیرهههای ( spritesحههاوی کههه یههک فهرسههت)و( runningحههاوی مقههدار
بولین )Tureرا میسازی .،بعداً از این میغرها رر کد برنامه اسی ار خواهی ،کرر.
ایکار تابعMAINLOOP

از تابع mainloopرر کالس Gameبرای میجر سازی بازی اسی ار میکنی .،این تابع بسیار شبیه
به حلقهی اصلی(یا حلقهی پویانمایی)است که برای بازی جه

تو ! رر فصل 13اسی ار کرری:،
for x in range(0, 5):
for y in range(0, 5):
\ self.canvas.create_image(x * w, y * h,
)'image=self.bg, anchor='nw
][ = self.sprites
self.running = True
def mainloop(self):
 while 1:
 if self.running == True:
 for sprite in self.sprites:
)( sprite.move
)( self.tk.update_idletasks
)(self.tk.update
)time.sleep(0.01

رر حلقهی  loopی را میسازی ،که تا بسیه شدن پنکر همچنان اجرا خواهد شد .سهپس رر
 رابطهی running=Trueرا بررسی میکنی .،رراینصورت رر رر اسپریتهای لیسهت اسهپریتهها
)(self.spritesحلقه میزنی ،و رر تابع moveرا برای هریک از آنها صدا میزنی( .،البیه هنهوز اسهپرییی
ررست نشد است بنابراین ررصورت اجرای برنامه ایهن کهد ههی کهاری
انکام نخواهد رار ولی بعداً به ررر خواهد خورر).
سه خط آخر تابع که رر شروع میشور شیء tkرا ملزم کهرر
تا مکدراً ص جه را ترسی ،کهرر و بهرای کسهری از ثانیهه غیرفعهال شهور
همانطوریکه رر مورر بازی جه

تو ! رر فصل 13ریدیدم.

برای این که این کد اجرا شور رو خط زیر را اضافه کهرر (توجهه
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راشیه باشید که برای این رو خط نیازی به تورفیگی1نیست) و فایل را ذخیر نمایید.
)(g = Game
)(g.mainloop

نکیه:
مطمئن شوید کد به ته فایل بازی شما اضافه شد است .همچنین مطمئن شوید که تصاویر شهما
رر همان رایرکیوری قرار رارند که فایل پاییون قرار رارر .اگر رایرکیوری مررخطی را رر فصهل 15ایکهار
کرر و تمامی تصاویرتان را رر آنکا ذخیر نمور اید فایل پاییون این بازی نیز بایسیی همان جا باشد.
این کد یک شیء از کالس Gameایکار کرر و آن را بصورت میغیهر gذخیهر مهیکنهد .سهپس
تابع mainloopرا رر شیء جدید فراخواند تا ص جه را ترسی ،نماید.
بعد از این که برنامه را ذخیر کررید با انیخا  RunRun Moduleآن را رر IDLEاجرا کنید.
شاهد هسیید که پنکر ای ظاهر میشور که رر آنکا بوم با تصویر پسزمینه پر شد است.

یک پسزمینهی زیبا برای بازیمان انیخها

کهرر ایه ،و حلقههی پویانمهایی را سهاخیهایه ،کهه

اسپریتها را برای ما ترسی ،خواهند کرر (بعد از اینکه آنها را خلق کرری.)،
ایکار کالسهایCOORDS

indentation 1
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حال کالسی را خلق میکنی ،که از آن برای تعریف موقعیهت چیهزی رر صه جه بهازی اسهی ار
خواهی ،کرر .این کالس میتواند مخیصات باال-چپ(x1و )y1وپایین-راست( x2و)y2هر جهزء از بهازی
را ذخیر نماید.
رر اینکا نشان خواهی ،رار که چگونه موقعیت این تصویر از پیکر ی خطهی بها اسهی ار از ایهن
مخیصات ثبت میشور:

کالسی که ساخیی ،را Coordsمینامی ،و فقط حاوی یهک تهابع_ _initاسهت کهه رر آن چههار
پارامیر وجور رارر( .)x1,y1,x2,y2رر اینکا کدی نشان رار شد است کهه بایهد اضهافه شهور ( آن را رر
ابیدای فایل stickmangame.pyقرار میرهی:)،
class Coords:
def __init__(self, x1=0, y1=0, x2=0, y2=0):
self.x1 = x1
self.y1 = y1
self.x2 = x2
self.y2 = y2

توجه راشهیه باشهید کهه ههر پهارامیر بصهورت یهک میغیهر شهیء بها همهان نهام ذخیهر شهد
است( .)x1,y1,x2,y2از شیءهای این کالس به اخیصار اسی ار خواهی ،کرر.
وارسی برخوررها
حاال که فهمیدید چگونه میتوان موقعیت اسپریتهای بازی را ذخیر کرر به راههی بهرای بیهان
برخورر رو اسپریت با ه ،نیاز راری ،همانند زمانی که Mr. Stick Manرر ص جه مهیپهرر و بهه یکهی از
سکوها برخورر میکند .برای این که حل این مسئله سار تر شور میتوانی ،آن را به رو مسئلهی کوچکیر
تقسی ،کرر و برخورر افقی یا عموری اسپریتها را بررسی کنی .،سپس میتوانی ،رو را حل کهوچکیر را
با ه ،ترکی

کرر تا ببینی ،اسپریتها رر چه جهیی با ه ،برخورر کرر اند.
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اسپریتهایی که افقی با ه ،برخورر میکنند
ابیدا تابع  within_xرا سهاخیه تها ببینهی ،آیها یهک مکموعهه از مخیصهاتx1( xو )x2مکموعهه
مخیصات ریگری از( xبازه x1،و )x2را قطع کرر است یا خیر .چندین را برای انکام این کهار وجهور
رارر ولی رر اینکا رویکرر سار ای ارائه شد است که میتوانید آن را زیر کالس Coordsاضافه کنید:
class Coords:
def __init__(self, x1=0, y1=0, x2=0, y2=0):
self.x1 = x1
self.y1 = y1
self.x2 = x2
self.y2 = y2
def within_x(co1, co2):
 if co1.x1 > co2.x1 and co1.x1 < co2.x2:
 return True
 elif co1.x2 > co2.x1 and co1.x2 < co2.x2:
 return True
 elif co2.x1 > co1.x1 and co2.x1 < co1.x2:
return True
 elif co2.x2 > co1.x1 and co2.x2 < co1.x1:
return True
{ else:
| return False

تابع within_xپارامیرهای co1و co2را میگیرر که هررو شیءهای Cooedsهسهیند .رر بررسهی
میکنی ،که آیا چپترین جایگها اولهین شهیء مخیصهات( )co1,x1بهین موقعیهت منیههی علیهه سهمت
چپ) (co2.x1و موقعیت منیهی علیه سمت راست) (co2.x2رومین شیء مخیصات قهرار رارر یها خیهر .رر
اینصورت رر True را برمیگررانی.،

اجاز رهید برای رر

این روند نگهاهی بهه رو خطهی بینهدای ،کهه رر آنهها مخیصهاتههایx

همپوشی رارند .هر خط رر x1آغاز شد و رر x2پایان مییابد.
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اولین خط رر این ریاگرام()co1رر موقعیت پیکسهل )x1(50آغهاز شهد و رر موقعیهت)x2(100
خاتمه مییابد .خط روم( )co2رر موقعیت 40آغاز و رر موقعیت 150خاتمه مهییابهد .رر ایهن مهورر از
آنکاییکه موقعیت x1خط اول بین موقعیتهای x1و x2خط روم قرار رارر اولین رسیور ifرر تابع بهرای
این رو مکموعه مخیصات  trueخواهد بور.
با  elifرر میبینی ،که موقعیت منیهی علیه سمت راست اولهین خهط( )co1,x1بهین موقعیهت
منیهی علیه سمت چپ( )co2,x1و موقعیت منیههی علیهه سهمت راسهت( )co2,x2خهط روم قهرار رارر.
رراینصورت رر True را برمیگررانی .،رو رسیور elifرر  و تقریباً یک کار را انکام میرهند :آنها
موقعیتهای منیهی علیه سمت راست و چپ خط روم ( )co2را با خط اول ( )co1مقایسه میکنند.
ررصورتیکه هیچکدام از رسیورات  ifتطابق نداشیه باشند به elseرر رسید و رر False را
برمیگررانی .،به این معنی که «نه رو شیء مخیصات بصورت افقی یکدیگر را قطع نمیکنند».
برای ریدن نمونهای از عملکرر این تابع به ریاگرامی رجوع کنید که خطوط اول و روم را نشهان
میرهد .موقعیتهای x1و x2اولین شیء مخیصات  40 ,100هسهیند و موقعیهتههای x1و x2ی رومهین
شیء مخیصاتف 50 ,150میباشند .رر اینکا میبینی ،وقیی تابع within_xرا صهدا مهیزنهی ،چهه ات هاقی
خواهد افیار:
)>>> c1 = Coords(40, 40, 100, 100
)>>> c2 = Coords(50, 50, 150, 150
))>>> print(within_x(c1, c2
True

تابع Trueرا برمیگرراند .این اولین گام به سمت امکان تعیین برخورر رو اسپریت است .بعنهوان
مثال زمانی که یک کالس برای Mr. Stick Manو سکوها ساخیی ،خواهی ،توانست برخورر مخیصهات-
های xآنها را نشان رهی.،
این شیو ی خوبی برای برنامهنویسی نیست چون از رسیورات میعدر ifیا elseاسی ار شد است
که یک مقدار را برمیگررانند .برای حل این مسئله با قراررارن هر یک از شرطها رر پرانیز و جدا کررن
آنها با کلیدواژ میتوانی ،تابع within_xرا کوتا کنی .،اگر خواهان تابع شسیه رفیهتهری بها خطهوط کهد
کمیری هسیید میتوانید تابع را طوری تغییر رهید تا به شکل زیر ررآید:
def within_x(co1, co2):
\ )if (co1.x1 > co2.x1 and co1.x1 < co2.x2
\ )or (co1.x2 > co2.x1 and co1.x2 < co2.x2
\ )or (co2.x1 > co1.x1 and co2.x1 < co1.x2
or (co2.x2 > co1.x1 and co2.x2 < co1.x1):
return True
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else:
return False

همانطوریکه رر باال نشان رار شد است به جای اینکه رسیور ifرر یک خط باشد و کهار تمهام
شور با اسی ار از یک بکاسالش(\) آن را رر چندین خط بسط میرهی.،
برخورر عموری اسپریتها
همچنین بایسیی از برخورر عموری اسپریتها آگا شوی .،تابع
 within_yبسیار شبیه بهه تهابع within_xاسهت .بهرای ایکهار آن برخهورر
موقعیههت y1مخیصههات اول بهها موقعیههتهههای y1,y2مخیصههات روم و
بالعکس را بررسی میکنی .،رر اینکا تابعی وجهور رارر کهه آن را اضهافه
خواهی ،کرر (آن را زیر تابع  within_xقرار میرهی -)،ایهن بهار آن را بها
اسی ار از نسخهی کوتاهیری از کد خواهی ،نوشت ( بهه جهای چنهدین
رسیور:)if
def within_y(co1, co2):
\ )if (co1.y1 > co2.y1 and co1.y1 < co2.y2
\ )or (co1.y2 > co2.y1 and co1.y2 < co2.y2
\ )or (co2.y1 > co1.y1 and co2.y1 < co1.y2
or (co2.y2 > co1.y1 and co2.y2 < co1.y1):
return True
else:
return False

کناره ،گذاشین تمامی این موارر :کد نهایی کشف برخورر
بعد از این که برخورر یک مکموعه از مخیصاتهای xبا مکموعهی ریگری را تعیین کهرری ،و
همین کار را برای مخیصاتهای yانکام راری ،میتوانی ،تابعی برای تعیین برخورر اسپریتهها و جههت
برخورر آنها بنویسی .،این کار را بها

توابهع collided_top collided_right collided_leftوcollided_bottom

انکام خواهی ،رار.
تابعcollided_left

رر اینکا کدی برای تابع collided_leftارائه شد است که میتوانیهد آن را بهه تهه رو تهابعwithin

اضافه کنید:
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 def collided_left(co1, co2):
 if within_y(co1, co2):
 if co1.x1 <= co2.x2 and co1.x1 >= co2.x1:
 return True
 return False

این تابع به ما میگوید که طرف چپ (مقدار )x1شیء مخیصات اول به شیء مخیصات ریگهری
برخورر کرر است.
تابع رو پارامیر رارر(co1:شیء مخیصهات اول) و(co2شهیء مخیصهات روم) .همانطوریکهه رر
میبینی ،برخورر عموری رو شیء مخیصات را با اسی ار از تابع  within_yرر بررسی میکنی .،بعهد
از تمامی این کارها اگر Mr. Stick Man hasباالی سکو شناور باشد نمهیتهوان برخهورر او بها سهکو را
تعیین کرر:

رر برخورر مقدار موقعیت منیهی علیه سهمت چهپ شهیء
مخیصات اول( )co1,x1با موقعیت x2رومین شیء مخیصات ()co2,x2
را تعیین میکنی -،یعنی کوچکیر یا مساوی موقعیت x2باشد .همچنهین
بررسی کرر تا مطمئن شوی ،از موقعیت x1گذر نکرر اسهت .اگهر بهه
پهلههو خههورر باشههد  Trueرا رر برمههیگههررانی .،اگههر هیچیههک از
رسیورات true ifنباشند رر False را برمیگررانی.،
تابعcollided_right
تابعcollided_right

بسیار شبیه

بهcollided_left

است:
def collided_right(co1, co2):
 if within_y(co1, co2):
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 if co1.x2 >= co2.x1 and co1.x2 <= co2.x2:
 return True
 return False
همانندcollided_left

با اسی ار از

تابعwithin_y

رر برخورر مخیصهاتههای yبها یکهدیگر را

بررسی میکنی .،سپس رر  بررسی میکنی ،که آیا موقعیت x2بین x1و x2رومین شیء مخیصهات قهرار
رارر یا نه .رر اینصورت رر True را برمیگررانی ،و ررغیراینصورت رر False را برخواهی ،گرراند.
تابعcollided_top
تابعcollided_top

بسیار شبیه به رو تابعی است که قبالً اضافه کرری.،
def collided_top(co1, co2):
 if within_x(co1, co2):
 if co1.y1 <= co2.y2 and co1.y1 >= co2.y1:
return True
return False

ولی با این ت اوت که این بار با اسی ار از

تهابعwithin_x

رر  برخهورر افقهی مخیصهاتهها را

بررسی میکنی .،سپس رر برخورر موقعیت منیهی عیله باالی مخیصهات اول( )co1,y1بها موقعیهتy2

مخیصات روم را بررسی کمیکنی ،نه موقعیت y1آن را .رراینصورت  Trueرا برمیگررانی( ،به این معنهی
که بله باالی مخیصات اول به مخیصات روم برخورر کرر است)
تابعcollided_bottom

البیه میرانید که یکی از این چهرا تابع بایسیی اندکی می اوتتر باشد و این همان تابع است:
def collided_bottom(y, co1, co2):
 if within_x(co1, co2):
 y_calc = co1.y2 + y
 if y_calc >= co2.y1 and y_calc <= co2.y2:
 return True
 return False

این تابع از پارامیر اضافی yاسی ار میکند مقداری که آن را به موقعیت yمخیصهات اول اضهافه
میکنی.،

رر

برخورر افقی مخیصاتها را بررسی میکنی( ،همان کاری که

باcollided_top

انکام راری.)،

سپس مقدار پارامیر yرا به موقعیت y2مخیصات اضافه کرر و نییکه را رر  y_calcرر ذخیر مهیکنهی.،
اگر رر مقدار تاز مجاسبه شد بین مقاریر y1و y2مخیصات روم باشد رر True را برمیگررانی ،زیرا
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ته مخیصات co1به باالی مخیصات co2برخورر کرر است .هرچند اگهر هیچیهک از رسهیوراتTrue if

نباشند

رر

 Falseرا برمیگررانی.،

به یک پارامیر اضافی yنیز نیاز راری ،زیرا Mr. Stick Manمهیتونهد از روی سهکو سهقوط کنهد.
برخالف ریگر

توابعcollided

بایسیی بیوانی ،برخورر احیمالی قسمت ته او را نیز بررسی کنی .،اگر از یک

سکو گذر کرر و ررهوا شناور باشد بازی چندان واقعی نخواهد بور بنهابراین رر جهین را رفهین بایهد
ببینی ،آیا با چیزی رر سمت چپ یا راست برخورر کرر است یا نه .زمانی که زیر او را بررسی میکنهی،
از برخورر او با سکو آگا خواهی ،شد .ررصورتیکه برخورری وجور نداشیه باشد بایسیی سقوط کند!
ایکار کالسSPRITE

کالس والد برای آیی،های بازی را Spriteمینامی .،این کالس رو تابع تولید میکند move:بهرای
حرکههت رارن اسههپریت و ccordsبههرای برگررانههدن موقعیههت جههاری sprieبههه ص ه جه .رر اینکهها کههد
کالس Spriteوجور رارر:
class Sprite:
 def __init__(self, game):
 self.game = game
 self.endgame = False
 self.coordinates = None
 def move(self):
 pass
{ def coords(self):
 return self.coordinates

تابع_ _initکالس Spriteکه رر تعریهف شهد اسهت یهک پهارامیر رارر .game:ایهن پهارامیر
شیء gameخواهد بور .به آن نیاز راری ،بطوری که هراسپرییی که میسازی ،بیواند به لیست اسپریتهای
ریگر رر بازی رسیرسی راشیه باشد .ررپارامیر gameرا بصورت یک میغیر شیء ذخیر میکنی.،
رر

میغیر شیء endgameرا ذخیر میکنی ،که از آن برای نشان رارن خاتمههی بهازی اسهی ار

میشور (هنوز Falseنشد است) .ررآخرین میغیر شیء یعنی coordiantesنشهان رار شهد اسهت کهه
مقدار آن Noneاست.
تابع moveکه رر تعریف شد است؛ رر ایهن کهالس والهد کهاری انکهام نمهیرههد بنهابراین
ررکلیدواژ ی Passرا رر بدنهی این تابع قرار میرهی .،تابع coordsرر همان میغیر شیءcoordinates

رر را برمیگرراند.
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بنابراین کالس Spriteما رارای تابع moveای است که کاری انکهام
نمیرهد و یک تابع coordرارر که هی مخیصاتی را برنمیگرراند .به نظر به
هی رررس نمیخورر اینطور نیست هرچنهد مهیرانهی ،کهه ههر کالسهی
که Spriteرا بعنوان کالس والد خور ررنظر بگیرر هوار رارای توابهعmove

و coordsخواهد بور .بنابراین رر حلقهی اصلی بازی زمانی که رر لیسیی از
اسپریتها حلقه میزنی ،میتوانی ،تابع moveرا صدا بزنی ،و ههی خطهایی
ه ،تولید نشور .چرا نه زیرا هر اسپریت آن تابع را رارر.
نکیه:
رر برنامهنویسی معموالً از کالسهایی اسی ار میشور که توابع آنها کار زیاری انکام نمیرههد.
بدین ترتی

نوعی توافق یا قراررار هسیند که تضمین مینمایند تمامی فرزندان یهک کهالس یهک نهوع

کارکرر رارند حیی رر موارری که توابع رر کالسهای فرزند کاری انکام نمیرهند.
اضافه کررن سکوها
حا سکوها را اضافه خواهی ،کرر .کالس خور را برای شیءهای سهکو  PlatformSpriteنامیهد و
یک کالس فرزند از Spriteخواهد بور .تابع_ _initبرای این کالس رارای پارامیر( gameهماننهد کهالس
والد )Srpiteیک تصویر موقعیتهای xو yو همچنین طول و عرض تصویر .کهد

کهالسPlatformSprite

به قرار زیر است:
 class PlatformSprite(Sprite):
 def __init__(self, game, photo_image, x, y, width, height):
) Sprite.__init__(self, game
 self.photo_image = photo_image
\  self.image = game.canvas.create_image(x, y,
)'image=self.photo_image, anchor='nw
) self.coordinates = Coords(x, y, x + width, y + height

زمانی کهه رر کهالس PlatformSpriteرا تعریهف مهیکنهی ،یهک پهارامیر اسهت :نهام کهالس
والههد( .)Spriteتههابع_ _initرر رارای ه ههت پههارامیر مههیباشههد:

self, game, photo_image, x, y,

widthو.height
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رر تهابع_ _initکهالس والههد Spriteرا بها اسهی ار از  selfو gameبعنههوان
مقاریر پارامیر صدا میزنی ،زیرا تابع_ _initکالس Spriteبه جای کلیدواژ ی selfفقط
یک پارامیر را اخییار میکند.game:
رر ایههن نقطههه اگههر بخههواهی ،یههک شههیء PlatformSpriteبسههازی ،از تمههامی
میغیرهای شیء کالس والد( )game, endgame, and coordinatesبرخوررار خواهد بور
زیرا تابع_ _initرا رر Spriteصدا زر ای.،
رر پارامیر photo_imageرا بصورت یهک میغیهر شهیء ذخیهر مهیکنهی و
رر از میغیر canvasشیء gameو با اسی ار از  create_imageبرای ترسی ،تصویر روی صه جه اسهی ار
میکنی.،
ررنهایههت یههک شههیء Coordsبهها پارامیرهههایxو yبعنههوان رو آرگومههان اول .سههپس رر
پارامیرهای widhو heightرا بعنوان رو آرگومان روم به این پارامیرها اضافه میکنی.،
با فرض این که رر کالس والد Spriteمیغیر coordinatesبرابر با Noneقرار رار شد اسهت رر
کالس فرزند PlatformSpriteآن را به یک شیء حقیقی Coordsتغییهر رار ایه ،کهه حهاوی مکهان واقعهی
تصویر سکو روی ص جه است.
اضافه کررن شیءPlatform

سههکو را بههه بههازی اضههافه کههرر تهها ببینههی ،چههه ظههاهری پیههدا مههیکنههد .رو خههط آخههر فایههل
بازی) (stickmangame.pyرا بصورت زیر تغییر میرهی:،
)( g = Game
\  platform1 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"),
)0, 480, 100, 10
) g.sprites.append(platform1
)( g.mainloop

همانطوریکه مشاهد میکنید خطوط و تغییر نکرر ولی رر شیء
را ساخیه ررکنار

شیءPhotoImage

کهالسPlatformSprite

میغیری را برای بازی( )gرر آن قرار میرهی( ،که از اولهین تصهاویر

سکو اسی ار مینماید .)platform1.gifهمچنین موقعیهت ترسهی ،سهکو را ( 0پیکسهل از عهرض و 480
پیکسل به پایین نزریک انیهای بوم) همرا با طول و عهرض تصهویر(100پیکسهل عهرض و  10پیکسهل
طول) رر آن قرار میرهی .،رر این اسپریت را به لیست اسپریتهای شیء gameاضافه میکنی.،
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چهپ صه جه-اگر اکنون بازی را اجرا کنید بایسیی سکویی را مشاهد کنید که رر طرف پهایین
:کشید شد است

اضافه کررن یک رسیه سکو
 می اوتی اسهت بطوریکهه ررy وx هر سکو رارای موقعیت.،رر اینکا کل سکوها را اضافه میکنی
:، از کد زیر اسی ار میکنی.ص جه پراکند خواهند بور
g = Game()
platform1 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"), \
0, 480, 100, 10)
platform2 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"), \
150, 440, 100, 10)
platform3 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"), \
300, 400, 100, 10)
platform4 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"), \
300, 160, 100, 10)
platform5 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform2.gif"), \
175, 350, 66, 10)
platform6 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform2.gif"), \
50, 300, 66, 10)
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platform7 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform2.gif"), \
170, 120, 66, 10)
platform8 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform2.gif"), \
45, 60, 66, 10)
platform9 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform3.gif"), \
170, 250, 32, 10)
platform10 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform3.gif"), \
230, 200, 32, 10)
g.sprites.append(platform1)
g.sprites.append(platform2)
g.sprites.append(platform3)
g.sprites.append(platform4)
g.sprites.append(platform5)
g.sprites.append(platform6)
g.sprites.append(platform7)
g.sprites.append(platform8)
g.sprites.append(platform9)
g.sprites.append(platform10)
g.mainloop()
platform1, platform2,

را سهاخیه آنهها را بصهورت میغیرههای

PlatformSpriteشهیء

چنهدین

- ساخیهGame که رر کالسsprites سپس هر سکو را به میغیر.، ذخیر میکنیplatform10 تا... platform3
: اگر اکنون بازی را اجرا کنید اینگونه خواهد بور.، اضافه میکنی،ای
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مبانی بازی را ایکار کرری !،حال آمار ای ،تا کاراکیر اصلی یعنی Mr. Stick Manرا بهه آن اضهافه
کنی.،
آنچه آموخیید
رر این فصل کالس Gameرا ساخیه و تصویر پسزمینه را بصهورت یهک کاغهذ ریهواری روی
ص جه میکشی .،آموخیید که چگونه میتوانید با خلق

توابع within_xوwithin_y

قرار راشین موقعیت افقی

یا عموری رر مرزهای رو موقعیت افقی و عموری ریگر را تعیین نمایید .سپس از این توابهع بهرای خلهق
توابع جدید برای تعیین برخورر یک شیء مخیصات با ریگری اسی ار نمورید .از ایهن توابهع رر فصهول
بعد اسی ار خواهی ،کرر یعنی وقیی که Mr. Stick Manرا میجر ساخیه و هنگهام جابکها شهدن او رر
بوم بایسیی از برخورر او با یک سکو آگا شوی.،
همچنین کالس والد Spriteو اولین کالس فرزند آن یعنی PlatformSpriteرا خلق کرر کهه از آن
برای ترسی ،سکوها روی بوم اسی ا خواهی ،کرر.
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چیسیانهای برنامهنویسی
چیسیانهای کدنویسی زیر راهی برای تکربه کررن تصویر پسزمینهی بهازی مهیباشهند .پاسه
خور را رر http://python-for-kids.com/بررسی کنید.
 )1تخیهی چکرز

1

کالس Gameرا به گونهای تغییر رهید تا تصویر پسزمینه هماننهد یهک تخیههی چکهرز کشهید
شور:

 )2تخیه چکرز روتصویری:
بعد از اینکه رریافیید چگونه میتوانید اثر تخیه چکرز را ایکار کنید از رو تصویر رلخوا اسی ار
نمایید .از تصویر کاغذ ریواری ریگری اسهی ار کهرر ( بها اسهی ار از برنامههی نگهار سهازی) و سهپس
کالس Gameرا تغییر رار تا یک تخیه چکرز با رو تصویر رلخوا به جای یهک تصهویر و پهسزمینههی
خالی را نمای

رهد.

 )3ق سهی کیا

و فانوس(المپ)

میتوانید تصاویر کاغذریواری می اوتی را ایکار کرر تا پسزمینهی بازی جذا تر به نظهر آیهد.
یک کپی از تصویر پسزمینه را ایکار کرر و سپس یک ق سه کیا

سار روی آن بکشید .یا این که می-

توانید میزی با یک فانوس(المپ) یا یک پنکر بکشید .سپس با تغییر کهالس Gameایهن تصهاویر را رو
ص جه نقطهگذاری نمایید بطوریکه سه یا چهار تصویر کاغذریواری می اوت را بارگذاری نماید(و نمای
رهد).

 Checkerboard 1جنگ نارر

244

Mathhouse.org | Pylie.com

خانه ریاضیات اصفهان

قصل17
خلقMr. Stick Man

در این فصل ،کاراکتر1اصلی بازی« مسابقهی Mr. Stick Manبرای پیدا کردن درب خروجیی» را
خواهیم ساخت .این کار نیازمند کدنویسی پیچیدهای است که تا این جا انجیا دادهاییم زییرا Mr. Stick

 Manبایستی به چپ و راست بدود ،بپرد و وقتی روی سکو میپرد ،بایسیتد و وقتیی از ه یهی سیکو رد
میشود ،پایین بیافتد .از انقیادهای رویداد برای کلیدهای جهتنمای چپ و راست استفاده کرده تیا ایین
پیکرهی خطی بتواند به چپ و راست بدود و زمانی که بازیکن کلید spaceرا فشار میدهد ،کیاری میی-
کنیم تا پرش کند.
مقداردهی اوهیهی پیکرهی خطی
تابع_ _initبرای کالس پیکرهی خطی جدید بسیار ش یه به چیزی است کیه تیا اینجیا در دیگیر
کالسهای بازی بوده است .با نامگذاری این

کالسStickFigureSprite:

کیار را شیروم مییکنییم .هماننید

کالسهای ق ل ،این کالسیک کالس واهد دارد.Sprite :
class StickFigureSprite(Sprite):
def __init__(self, game):
)Sprite.__init__(self, game

این کد ش یه به کدی است که برای کالس  PlatformSpriteدر فصل 16نوشتیم با این تفاوت کمه
از هیچ پارامتر اضافی (به غیر از selfو )gameاستفاده نمیکنیم .دهییل نن ایین اسیت کیه بیرخالف ایین
کالس ،PlatformSpriteدر این بازی فقط از یک شیء StickFigureSpriteاستفاده شده است.
 Character 1شخصیت
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بارگذاری تصاویر پیکرهی خطی
از ننجاییکه چندین شیء سکو در صیفهه دارییم،
که هرکدا میتواند از تصویری با سیایز متفیاوت اسیتفاده
کند ،تصویر سکو را بصورت پارامتری از تابع_ _initمربوط
به PlatformSpriteدرنظر میگیریم (به بیان دیگر

« Platform

 ،Spriteوقتی تصویر خودتان را روی صیفهه مییکشیید از
این تصویر استفاده کنید») .وهی چیون فقیط ییک پیکیرهی
خطی روی صفهه وجود دارد ،بارگذاری تصویر بییرون از
اسپرایت و سپس بکیارگرفتن نن بننیوان ییک پارامتر،کیار
مطنقی نیست.

کالسStickFigureSprite

درخواهد یافت کیه

چگونه تصاویرش را بارگذاری کند.
چند خط بندی تابع_ _initهمین کار را انجا میدهد :هریک از سه تصویر سمت چپ (از ننها
برای متهرک نمودن پیکرهی خطی برای دویدن به چپ استفاده میکنیم) و سه تصویر سمت راسیت (از
ننها برای متهرک نمودن پیکرهی خطی برای دویدن به راست استفاده میکنیم) را بارگذاری میینماینید.
االن وقت نن رسیده تا تصاویر را بارگذرای کنیم زیرا نمیخیواهیم هیر بیار کیه پیکیرهی خطیی را روی
صفهه نمایش میدهیم ،مج ور باشیم ننها را بارگذاری کنیم (این کار بسیار زمانبر بوده و رونید اجیرای
بازی را کند خواهد کرد).
class StickFigureSprite(Sprite):
def __init__(self, game):
)Sprite.__init__(self, game
[ =  self.images_left
PhotoImage(file="figure-L1.gif"),
PhotoImage(file="figure-L2.gif"),
)"PhotoImage(file="figure-L3.gif
]
[ =  self.images_right
PhotoImage(file="figure-R1.gif"),
PhotoImage(file="figure-R2.gif"),
)"PhotoImage(file="figure-R3.gif
]
\  self.image = game.canvas.create_image(200, 470,
)'image=self.images_left[0], anchor='nw
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این کد ،هریک از سه تصویر چپ را بارگذاری میکند که از ننها برای متهرک نمودن پیکیرهی
خطی برای دویدن به چپ ،و سه تصویر سمت راست را بارگذاری میکنید کیه از ننهیا بیرای متهیرک
نمودن پیکرهی خطی برای دویدن به راست استفاده خواهیم کرد.
در و ،متغیرهای
حاوی هیستی از

شیءimages_left

شیءهایPhotoImage

و  images_rightرا خلق میکنیم .هر یک از این متغیرهیا

(که در فصل 15ساختیم) میباشد که پیکرهی خطی را نشان میی-

دهد که به چپ یا راست چرخیده است.
با] images_left[0و با استفاده از تابع create_imageبو در موقنیت) (200, 470که پیکرهی خطیی
را در وسط صفههی بازی و ته بو قرار میدهد ،اوهین تصیویر را در مییسیازیم.

تیابعcreate_image

عددی را برمیگرداند که تصویر را روی بو شناسایی میکند .این شناسه را در متغیر شیء imageذخییره
کرده تا بنداً از نن استفاده کنیم.
تنیین متغیرها
بخش بندی تابع_ _initمتغیرهای بیشتری را ترتیب داده تا بنداً بتوانیم در این کد از ننها استفاده
کنیم.
[ = self.images_right
PhotoImage(file="figure-R1.gif"),
PhotoImage(file="figure-R2.gif"),
)"PhotoImage(file="figure-R3.gif
]
\ self.image = game.canvas.create_image(200, 470,
)'image=self.images_left[0], anchor='nw
 self.x = -2
 self.y = 0
 self.current_image = 0
 self.current_image_add = 1
 self.jump_count = 0
)( self.last_time = time.time
)( self.coordinates = Coords

درو ،متغیرهای شیءxو yمقداری را ذخیره میکند که وقتی پیکرهی خطی در صفهه حرکت
میکند ،ننها را به مختصات افقی(x1و )x2یا عمودی(y1و )y2پیکرهی خطی اضافه خواهیم کرد.
همانطوریکه در فصل 13نموختیم ،برای اینکه با استفاده از با میاوو  tkinterچییزی را متهیرک
نماییم ،مقداری را به موقنیتxو yشیء اضافه کیرده تیا در بیو حرکیت نمایید .بیا تنییین x=-2و، y=0
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مقدار 2را از موقنیت xکم کرده و چیزی به موقنیت عمودی اضافه نمیکنیم تا پیکرهی خطی بیه سیمت
چپ بدود.
نکته:
بخاطر بیاورید که عدد xمنفی به مننای حرکت به چپ در بو و عدد xمث ت به مننیای حرکیت
به راست است .عدد yمنفی به مننای حرکت رو به باال و عدد yمث ت به مننای حرکت رو به پایین است.
در ،برای ذخیرهی موقنیت شاخص(اندیس )1تصویر بصورتی که در صفهه نمیایش داده شیده
است ،متغیر current_imageشیء را میسازیم .هیست تصاویر دست چپ

ماimages_left،

حیاوی

figure-

 L1.gif, figure-L2.gifو figure-L3.gifاست .اینها موقنیتهای شاخص 0,1,2هستند.
در ،متغیر current_image_addحاوی عددی است که بیه بیه موقنییت شیاخص ذخییره شیده
در current_imageاضافه کرده تا بتوانیم به موقنیت شاخص بندی دست پییدا کنییم .بننیوان مثیا  ،اگیر
تصویر در موقنیت 0نمایش داده شده باشد 1،را اضافه کرده تا به تصویر بنیدی در موقنییت شیاخص1

برسیم و سپس مجدداً 1را اضافه میکنیم تا به تصویر نهیایی در هیسیت در موقنییت شیاخص 2برسییم.
(خواهید دید که چگونه از این متغیر برای پویانمایی در فصل بند استفاده خواهیم کرد).
در متغیر jump_countیک شمارنده است کیه در حیین پیرش پیکیرهی خطیی ،از نن اسیتفاده
خواهیم کرد .متغیر last_timeنخرین زمانی را ث ت میکند که هنگا متهرکسازی پیکرهی خطی ،تصیویر
را تغییر دادهایم .در با استفاده از تابع timeماوو  timeزمان جاری را ث ت میکنیم.
در ،متغیر شیء coordinatesرا برابر بیا شییء کیالس Coordsقیرار مییدهییم بیدون تنییین
پارامترهای مقداردهی ( x1,y1,x2,y2همگی برابر با 0هستند) .برخالف سکوها ،مختصات پیکرهی خطی
تغییر کرده و بنابراین ،بنداً این مقادیر را تنیین خواهیم نمود.
انقیاد کلیدها
در نخرین بخش تابع_ ، _initتوابع bindیک کلید را به چیزی در کد مقید میکنند که بایستی با
فشرده شدن کلید ،اجرا شود.
self.jump_count = 0
)(self.last_time = time.time
)(self.coordinates = Coords
)game.canvas.bind_all('<KeyPress-Left>', self.turn_left
index 1
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)game.canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', self.turn_right
)game.canvas.bind_all('<space>', self.jump
><KeyPress-Left

را به تابع<KeyPress-Right> ،turn_leftرا به تیابع  turn_rightو> <spaceرا بیه

تابع jumpمقید مینماییم .حا برای حرکت دادن پیکرهی خطی ،بایستی این توابع را بسازیم.
به چپ یا راست حرکت دادن پیکرهی خطی
توابع turn_leftو turn_rightتضمین مینمایند کیه پیکیرهی
خطی نمیپرد و سپس برای به چپ یا راست بیردن نن ،بیه متغییر
شیء xمقدار میدهیم( .اگر کاراکتر ما میپرد ،بازی بیه میا اجیازه
نمیدهد تا جهت او را در بین زمین و هوا تغییر دهیم)
)game.canvas.bind_all('<KeyPress-Left>', self.turn_left
)game.canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', self.turn_right
)game.canvas.bind_all('<space>', self.jump
 def turn_left(self, evt):
 if self.y == 0:
 self.x = -2
 def turn_right(self, evt):
 if self.y == 0:
 self.x = 2

زمانی که بازیکن کلید جهتنمای چپ را فشار میدهد ،پایتون تابع turn_leftرا صیدا مییزنید و
شیءی با اطالعاتی دربارهی کاری که بازیکن انجا داده است ،بصورت یک پارامتر درنظر میگیرد .ایین
شیء یک شیء رویداد نامیده شده و نا این پارامتر را  evtمینامیم.
نکته:
شیء رویداد برای ما چندان اهمیتی ندارد وهی بایستی ان را بننوان پیارامتر توابیع خیود درنظیر
گرفته(در و )چون در غیراینصورت با پیا خطا مواجه خواهیم شد زیرا پایتون انتظیار دارد کیه ایین
شیء وجود داشته باشد .شیء رویداد حاوی چیزهایی مانند موقنیتهایxو yموشواره (رویداد موشواره)،
کد شناسایی یک کلید خاص (رویداد صفههکلید) و اطالعات دیگر میباشد .برای این بازی هیچییک از
این اطالعات مفید نیست بنابراین با خیاهت راحت میتوانیم از نن چشمپوشی کنیم.
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برای بررسی پرش پیکرهی خطی ،مقدار متغیر شیء yرا در و وارسی میکنیم .اگیر مقیدار0

ن اشد ،پیکرهی خطی در حا پریدن است .در این مثا  ،اگر مقدار y=0باشد x=-2،قرار داده تا بیه چیپ
برود یا  x=2قرار داده تا به راست بدود ،زیرا اگر مقدار برابر با 1یا -1باشد پیکرهی خطی با سرعت
کافی در صفهه حرکت نخواهد کرد (بند از متهرک کردن پیکرهی خطیی ،ایین مقیدار را تغیییر داده تیا
تفاوتهایی که ایجاد میشود را مشاهده نمایید)
کاری کنیم تا پیکرهی خطی پرش کند
تابع jumpبسیار ش یه به توابع turn_leftو turn_rightاست.
def turn_right(self, evt):
if self.y == 0:
self.x = 2
def jump(self, evt):
 if self.y == 0:
 self.y = -4
 self.jump_count = 0

این تابع پارامتر( evtشیء رویداد) را اختیار کرده کیه
میتوانیم از نن صرفنظر کنیم زیرا به اطالعات زیادی دربارهی
رویداد نیاز نداریم .با راخوانی این تابع ،بیدهیل فشیرده شیدن
کلید  spaceاز نن نگاه خواهیم شد.
چون فقط بدن ا پریدن پیکرهی خطی هستیم ،در،
برابر بودن نن با 0را بررسی میکنیم .اگیر پیرش نکنید ،در،
 y=-4قرار داده (برای اینکه بصورت عمودی به باالی صیفهه
حرکت کنید) و در jump_count=0،قیرار مییدهییم .بیرای
تضمین اینکه پیکرهی خطی دائماً پرش نکنید،

ازjump_count

استفاده خواهیم کرد .درعوض ،اجازه میدهیم برای مدت زمان منینی پرش کرده و سپس مجیدداً پیایین
بیاید زیرا هر جا که باشد نیروی جاذبه نن را به پایین میکشد .در فصل بند ایین کید را اضیافه خیواهیم
کرد.
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کاری که تا اینجا انجا دادهایم
در اینجا تناریف کالسها و توابنی که در بازی داریم را بازنگری مییکنییم .دسیتوراتImport

بایستی در باالی برنامه بوده و بند از نن ،کالسهای Gameو Coordsقرار گیرند .از کالس Gameبیرای
خلق شیءای استفاده شده است که کنترهر اصلی بازی خواهد بود و از شییءهای کیالس Coordsبیرای
حفظ موقنیت چیزها در بازی استفاده میشود (از جمله سکوها و:)Mr. Stick Man
* from tkinter import
import random
import time
class Game:
...
class Coords:
...

سپس بایستی توابع withinرا قرار دهیم(که نشان میدهد مختصات یک اسیپرایت در ناحییهی اسیپرایت
دیگری قرار دارد) .کالس واهد( Spriteکه کالس واهد تمامی اسپرایتها در بازی میباشید (کیالس واهید
تمایم اسپرایتها در بازی)،

کالسPlatformSprite

و ابتیدای کیالس .StickFigureSpriteاز

PlatformSprite

برای خلق شیءهای سکو استفاده شده است که پیکرهی خطی میا روی ننهیا مییپیرد ،و ییک شییء از
کالس StickFigureSpriteرا برای نمایش کاراکتر اصلی در بازی خلق کردهایم:
def within_x(co1, co2):
...
def within_y(co1, co2):
...
class Sprite:
...
class PlatformSprite(Sprite):
...
class StickFigureSprite(Sprite):
...

درنهایت ،در پایان برنامه بایستی کدی را دراختیار داشته باشید که تمامی شییءهای بیازی شیما را خلیق
نماید :خود شیء gameو سکوها .نخرین خط جایی است که تابع mainloopرا صدا میزنیم.
)(g = Game
\ platform1 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"),
)0, 480, 100, 10
...
)g.sprites.append(platform1
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...
)(g.mainloop

اگر کد شما اندکی متفاوتتر است ،یا اینکه در اجرای نن دچیار مشیکل هسیتید ،مییتوانیید بیه انتهیای
فصل 18رجوم کرده و کد کامل1بازی نهایی را مشاهده کنید.
ننچه نموختید
در این فصل ،کار روی کالس را برای پیکرهی خطی نغاز کردیم .در این جا ،اگر یک شیء از این کالس
را خلق کردهایم ،کاری به جز بارگذاری تصاویر موردنیاز خود برای به حرکت درنوردن پیکرهی خطی و
تنیین چند متغیر شیء برای مصارف نتی در کد ،انجا نخواهد داد .این کالس حاوی دو تابع اسیت کیه
براساس رویدادهای صفههکلید ،مقادیر این متغیرهای شیء را تغییر میدهد (زمانی که بازیکن کلییدهای
جهتنمای راست یا چپ یا spacebarرا فشار میدهد).
در فصل بند ،بازی را تکمیل خواهیم نمود .توابنی را برای کالس StickFigureSpriteخیواهیم نوشیت تیا
پیکرهی خطی را نمایش داده ،به حرکت درنورده و در صیفهه جابجیا کننید .همچنیین درب خیرور را
اضافه خواهیم کرد ،همان چیزی که Mr. Stick Manتالش میکند به نن برسد.

listing 1
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فصل18
تکمیل بازیMr. Stick Man

در سه فصل قبل ،بازی خودمان را توسعه دادیم :مساابههی  Mr. Stick Manبااای رسای ن باه
درب خاوج .نگارهها را خلق کاده و ک ی را باای اضافه کادن تصاویا سا زمیناه ،ساکوها و سیکااهی
خطی ساختیم .در این فصل ،تکههای گمش ه را سا کاده تا سیکاهی خطی را به حاکا

دروورده و درب

را اضافه کنیم.
در سایان این فصل ،ک کامل بازی تکمیلش ه ارائه ش ه اس  .اگا هنگام نوشاتن بشیای ازکا ،
سادرگم ش ی  ،ک خود را با ک کامل نهایی مهایسه کاده تا به اشتباهات خود سی ببای .
به حاک

درووردن سیکاهی خطی

تا این جا ،کالس اصلی را باای سیکاهی خطی خلق کاده ،تصاویای را
که میخواهیم از ونها استفاده کنیم ،بارگذاری نموده و کلی ها را به باخی توابا
مهی ساختیم .ولی اگا در این نهطه ،بانامه را اجاا کنی  ،ک نویسی ما های کاار
جالبتوجهی انجام نشواه داد.
حال تواب باقیمان ه را به کالس StickFigureSpriteی که در فصال17
ساختیم ،اضافه خواهیم کاد animate, move:و .coordsتاب  animateتصااویا
متفاوتی از سیکاهی خطی را تاسیم خواه کاد move ،جایی را تعیین مایکنا
که کاراکتا بایستی به ونجا بااود و coordsموقعیا
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بامیگادان ( .باخالف اسپاای های سکو ،بایستی موقعی

سیکاهی خطای را در حاین جابجاا شا ن در

صفحه ،مج دوً محاسبه کنیم).
خلق تاب سویانمایی
ابت ا ،تاب  animateرا اضافه خواهیم کاد که باای وارسی حاک

و تغییا تصویا بااساس ون ،به

ون نیاز داریم.
وارسی جابجایی
در سویانمایی قص ن اریم به ساع
حاک

تصویا سیکاهی خطی را تغییا داده یا این که کاری کنیم تاا

ون غیاواقعی باه نراا باسا  .تصاور کنیا یاص تصاویا متحاا

دفتایادداش

خود کیی های  -اگا به ساع

چنا ماحلاهای را گوشاهی

ورق بزنی  ،اثاا کامال ون اه تاسایم کاادهایا را میااه ه

نشواهی کاد.
نیمهی اول تاب  animateدوی ن سیکاهی خطی به چپ یاا راسا

را وارسای کااده و ساپ

از

متغیا last_timeاستفاده کاده تا تصمیم بگیاد که چه زمان تصویا جاری را تغییا ده  .این متغیاا باه ماا
کمص خواه کاد تا ساع
کالسStickFigureSprite

سویانمایی را کنتال کنیم .این تاب بعا از تااب  jumpکاه در فصال  17باه

اضافه کادیم ،قاار میگیاد:
def jump(self, evt):
if self.y == 0:
self.y = -4
self.jump_count = 0
def animate(self):
 if self.x != 0 and self.y == 0:
 if time.time() - self.last_time > 0.1:
)( self.last_time = time.time
 self.current_image += self.current_image_add
 if self.current_image >= 2:
 self.current_image_add = -1
 if self.current_image <= 0:
 self.current_image_add = 1

در دستور ifدر ،باای اینکه ببینیم سیکاهی خطای حاکا

کااده اسا

(باه چاپ یاا راسا )

نامساوی  x≠0و باای اینکه ببینیم سیکاهی خطی ساش نکاده اس  ،تساوی y=0را وارسای مایکنایم .در
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دهیم؛ درغیااینصاورت ،هم ناان بیحاکا

صورت trueبودن دستور ،ifبایستی سیکاهی خطی را حاک

مان ه و بنابااین نیازی به ادامهی تاسیم نیس  .اگا سیکاهی خطی حاک

نکن  ،از تاب خاارج شا ه و از

بهیهی ک در ک نهایی ،صافنرا خواه ش .
در ،مه ار زمان از وخااین بااری کاه تااب  animateصا ا زده شا ه اسا

را ،باا اساتفاده از

)( time.timeو با تفایق مه ار متغیا last_timeاز زمان جاری ،محاسبه میکنایم .از ایان محاسابه بااای
تصمیمگیای درخصوص تاسیم تصویا بع ی در این دنباله استفاده میشود و درصورتیکه نتیجه بزرگتاا
از یص دهم ثانیه( )0.1sباش  ،بلو ک را در ادامه خواهیم داد .متغیا last_timeرا باابا با زمان جااری
قاار میدهیم که اساساً باای اعمال تغییا بع ی در تصویا ،زمان توقف را به زمان شاوع بازنیانی میکن .
در ،مه ار متغیا شای  current_image_addرا باه متغیاا current_imageاضاافه مایکنایم کاه
موقعی

شاخص(ان ی ) تصویای که درحال حاضا نمایش داده ش ه اس

را ذخیاه میکن  .باه خاا ا

داشته باشی که متغیا current_image_addدر تاب _ _initسیکاهی خطی را در فصل 17ساختیم بناابااین
زمانی که تاب  animateاولین بار ص ا زده میشود ،مه ار متغیا باابا با 1قاار داده میشود.
در ،بارسی میکنیم که ویا مه ار موقعیا
هس

شااخص در current_imageبزرگتاا یاا مسااوی2

یا نه ،دراینصورت ،در مه ار  current_image_addرا به -1تغییا میدهیم .این فاوینا در نیاز

تکاار میشود یعنی وقتی به 0میرسیم در بایستی شمارش را مج داً از سا بگیایم.
نکته:
اگا با در شیوهی استفاده از تورفتگی در ک میکل داری  ،این جاا تاذکای داده شا ه اسا :
هی

جای خالی در ابت ای و  20جای خالی در ابت ای.
باای این که بفهمیم تا اینجا چه اتفاقی در تاب افتاده اس  ،تصور کنی یص ردیف از بلو هاای

رنگی در یص خط در یص بهه داری  .انگی
بلااااوکی کااااه انگیاااا

خود را از یص بلو به بلو بع ی اشااره نماوده و هاا

شااااما بااااه ون اشاااااره کناااا (… )1,2,3,4,یااااص شااااماره خواهاااا

داش (متغیا.)current_imageشمارهی بلوکی که انگی
بلو اشاره میکن ) ع دی اس

شما به اف ون حاک

میکن ( ها بار به یص

که متغیا current_image_addذخیاه ش ه اس  .وقتی انگی

شما باه

یص خط باالتا از ردیف بلو ها اشاره میکن  ،ها بار یص واح ( )1را اضافه کاده و زمانی که به وخاین
خط اشاره کاده و به سایین بامیگادد ،یص واح ( )-1کم میکنی ( یعنی -1اضافه میکنی ).
ک ی که به تاب  animateاضافه کادهایم این فاوین را انجام میده ولای باه جاای بلاو هاای
رنگی ،باای ها جه  ،سه تصویا از سیکاهی خطی داریم که در یص لیس
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- وقتی به وخاین تصویا مای،درووردن سیکاهی خطی

 با به حاک.0,1,2شاخص این تصاویا عبارتن از

 بایستی مج داً شامارش، شمارش معکوس را شاوع میکنیم و زمانی که به اولین تصویا میرسیم،رسیم
. اثا یص سیکاهی در حال دوی ن را ایجاد میکنیم، درنتیجه.رو به باال را وغاز کنیم
animate در ادامه نیان میدهیم که چگونه باا اساتفاده از موقعیا هاای شااخص کاه در تااب

.تصاویا جستجو میکنیم

 در لیس،محسابه کادیم

تغییا تصویا
 تصویای که به تازگی،شاخص محاسبه ش ه

 با استفاده از موقعی،animate در نیمهی دوم تاب
.را تغییا میدهیم

def animate(self):
if self.x != 0 and self.y == 0:
if time.time() - self.last_time > 0.1:
self.last_time= time.time()
self.current_image += self.current_image_add
if self.current_image >= 2:
self.current_image_add = -1
if self.current_image <= 0:
self.current_image_add = 1
 if self.x < 0:
 if self.y != 0:
 self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_left[2])
 else:
self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_left[self.current_image])
 elif self.x > 0:
 if self.y != 0:
 self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
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)]image=self.images_right[2
 else:
\  self.game.canvas.itemconfig(self.image,
)]image=self.images_right[self.current_image

در ،اگا x<0باش سیکاهی خطی به چپ حاک
میکن که از تا نیان داده ش ه اس

میکن بنابااین سایتون به بلو ک ی حاکا

و ناباابای y≠0را وارسی میکن (به این معنی که سیکاهی خطی

درحال سای ن اس ) .درصورتیکه y≠0باش (سیکاهی خطی به باال یا سایین میرود -یا باه معناای دیگاا،
سای ن) ونگاه از تاب  itemconfigبوم باای تغییا تصویا نمایش داده ش ه باه تصاویا نهاایی در فهاسا
تصاویا رو به چپ

در

استفاده میکنیم(] .)images_left[2ازونجایی که سیکاهی خطی در حال سایا ن

اس  ،از تصویای استفاده خواهیم کاد که او را در حال گام باداشتن کامل نیان مایدها تاا سویانماایی
واقعیتا به نرا وی :

درصورتیکه سیکاهی خطی در حال سای ن نباش (یعنی )y=0ونگاه دستور elseکه در وغاز مای-
شااخص در متغیااcurrent_image

شود از itenconfigباای تغییا تصویا نمایش داده ش ه ،به موقعیا
استفاده میکن همانطوریکه در ک در نیان داده ش ه اس .
در ،میبینیم که سیکاهی خطی در حال دوی ن به سم
نیان داده ش ه در تا حاک

راس

میکن  .این ک بسیار شبیه به بلو

اس ( )x>0و سایتون باه بلاو
اول اس

و بازهم سای ن سیکااهی

خطاای را وارساای کاااده و دراینصااورت ،تصااویا صااحیو را تاساایم خواهاا نمااود مگااااین کااه از
لیس  images_rightاستفاده کن .
دستیابی به موقعی

سیکاهی خطی

از ونجایی که بایستی موقعی

سیکاهی خطی را در صفحه میشص کنیم (چون در حاال جابجاا

ش ه در صفحه اس ) ،تاب  coordsبا دیگا تواب کالس Spriteمتفاوت میباش  .از تاب  coordsبوم باای
تعیین مکان سیکااهی خطای اساتفاده کااده و ساپ

از ایان مهاادیا بااای تعیاین مهاادیاx1,y1,x2,y2

متغیا Coordinatesاستفاده خواهیم نمود که در تاب _ _initدر ابت ای فصل 17خلق کادیم .در اینجا کا
نیان داده ش ه اس

و میتوان ون را بع از تاب  animateاضافه نمود:
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if self.x < 0:
if self.y != 0:
self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_left[2])
else:
self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_left[self.current_image])
elif self.x > 0:
if self.y != 0:
self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_right[2])
else:
self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_right[self.current_image])
def coords(self):
 xy = self.game.canvas.coords(self.image)
 self.coordinates.x1 = xy[0]
 self.coordinates.y1 = xy[1]
 self.coordinates.x2 = xy[0] + 27
 self.coordinates.y2 = xy[1] + 30
return self.coordinates

،   در. باودcanvas،  یکی از متغیاهای شی، خلق کادیم16 را در فصلGameزمانی که کالس
 تصاویاy وx  باای باگادان ن موقعیا هاایself.game.canvas.coords  باcanvas این متغیاcoord از تاب
 اساتفاده مایکنا کاه هماانimage  این تاب از ع د ذخیاه ش ه در متغیاا شای.جاری استفاده میکنیم
. شناسهی تصویای میباش که روی بوم کیی ه ش ه اس
چاپ کاه- بااالx  موقعی:  ذخیاه میکنیم که حاوی دو مه ار اسxyحاصل را در متغیا
y1چپ که بصورت متغیا-باال

و موقعی

لیس

 ذخیاه ش ه اس درcoordinates مابوط بهxبصورت متغیا
.  ذخیاه گادی ه اس درcoordinatesمابوط به

) سیکسال هساتن

( اول در عاا27×30 ،چون تمامی تصاویا سیکاهی خطی که خلق کادهایم

. را تعیین کنیمy وx متغیاهای، yوx به اع اد و ارتفاع دردر

میتوانیم با افزودن عا

. را بامیگادانیمcoordinates  متغیا شی،  در وخاین خط تاب، در نهای
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به حاک

درووردن سیکاهی خطی

 Moveوخاین تاب کالس ،StickFigureSpriteکاراکتا بازی ما را در صفحه به حاک

در خواها

وورد .هم نین بایستی بتوان زمانی که کاراکتا به چیزی باخورد میکن  ،به ما اعالم نمای .
شاوع تاب MOVE

در این جا ک اولین بشش تاب  moveنیان داده ش ه اس

که بع از  coordsقاار میگیاد:
def coords(self):

)xy = self.game.canvas.coords(self.image
]self.coordinates.x1 = xy[0
]self.coordinates.y1 = xy[1
self.coordinates.x2 = xy[0] + 27
self.coordinates.y2 = xy[1] + 30
return self.coordinates
def move(self):
)( self.animate
 if self.y < 0:
 self.jump_count += 1
 if self.jump_count > 20:
 self.y = 4
 if self.y > 0:
 self.jump_count -= 1

در این بشش از تاب  ،تاب  animateی را ص ا میزنا کاه در ابتا ای ایان فصال سااختیم و
درصورت لزوم ،تصویای که نمایش داده ش ه اس

را تغییا خواه داد .در ،شاط y<0را بارسی می-

کنیم .دراینصورت ،میدانیم که سیکاهی خطی ساش کاده اس
حاک

خواه داد( .یادوور میشویم که  0در باالی بوم اس

زیاا مه را منفای ون را باه بااالی صافحه
و سایین بوم ،موقعی

سیکسل 500میباش ).

در 1،را به jump_countاضافه کاده و در ،میگوییم که اگا مه ار jump_countبه  20باس
بایستی  yرا به  4تغییا داده تا سیکاهی خطی مج داً شاوع به سایین وم ن بکن (.)
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در ،اگااا مهاا ار y>0باشاا (بااه ایاان معناای کااه کاااراکتا بایسااتی سااهوط کناا )ونگاه  1را
زا jump_countکم میکنیم زیاا یکبار تا  20شمادهایم ،و بایستی دوباره شمارش معکوس کنیم( .درحین
شمارش تا ،20دس

خود را به ورامی باال بیاوری و هنگام شمارش معکاوس از ،20دساتان خاود را باه

ورامی سایین بیاوری  ،ب ین تاتیب ح

خواهی کاد که محاسبهی باال و سایین سادی ن سیکاهی خطای باه

چه صورت انجام میشود)
در چن خط بع ی تاب  ،moveتاب  coordsرا ص ا میزنیم که محل کاراکتا در صافحه را نیاان
داده و نتیجهی ون را در متغیا coذخیاه میکن  .سپ

متغیاهای left, right, top, bottomو fallingرا خلق

میکنیم.از ها یص از این متغیاها در بهیهی این تاب استفاده خواه ش .
if self.y > 0:
self.jump_count -= 1
)(co = self.coords
left = True
right = True
top = True
bottom = True
falling = True

توجه داشته باشی که ها متغیا بص مه ار بولین Trueاس  .از این مهادیا بعنوان شااخصهاایی
باای وارسی باخورد کاراکتا با چیزی در صفحه یا سهوط کادن کاراکتا ،استفاده خواهیم کاد.
ویا سیکاهی خطی با چیزی در سایین یا باالی بوم باخورد کاده اس ؟
بشش بع ی تاب  ،moveباخورد کاراکتا بازی با باال یا سایین بوم را وارسی میکن :
bottom = True
falling = True
 if self.y > 0 and co.y2 >= self.game.canvas_height:
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 self.y = 0
 bottom = False
 elif self.y < 0 and co.y1 <= 0:
 self.y = 0
 top = False

اگا کاراکتا به سایین صفحه سهوط کن  y ،بزرگتا از 0خواه بود بنابااین بایستی مطمائن شاویم
که هنوز به ته بوم باخورد نکاده اس

(یا در سایین صفحه محو خواه ش ) .باای این کاار در ،شااط

موقعی  ( y2ته سیکاهی خطی) بزرگتا یا مساوی متغیا canvas_heightشی  gameرا بارسی مایکنایم.
در،

دراینصورت ،در ،مه ار yرا باابا با 0قاار داده تا ماان ساهوط سیکااهی خطای شاویم و ساپ

متغیا bottomرا  Falseقاار میدهیم که به بهیه ک میگوی  ،دیگا نیاازی باه وارسای باخاورد سیکااهی
خطی با ته بوم ن اریم.
فاوین تعیین باخورد سیکاهی خطی با باالی صفحه بسیار شبیه به شیوهی تعیین باخورد ون با ته
صفحه اس  .باای این کار در ،ابت ا شااط سااش سیکااهی خطای( )y<0و ساپ

شااط موقعیا

y1

کوچکتا یا مساوی 0را بارسی خواهیم کاد به این معنی که سیکاه باه بااالی باوم باخاورد کااده اسا .
درصورت باقاار بودن ها دو شاط ،در y ،را باابا با 0قاار داده تا جلوی حاک

را بگیایم .هم ناین

در ،متغیا topرا باابا با Trueقاار داده تا به بهیهی ک بگوییم که دیگا نیازی به وارسی شاط باخاورد
سیکاهی خطی با باالی صفحه ن اریم.
ویا سیکاهی خطی به کنارههای بوم باخورد کاده اس ؟
در زیا ،تهایباً همان فاوین ک قبل باای تعیین باخورد سیکاهی خطی با کنارههای چپ یا راس
بوم دنبال میشود:
elif self.y < 0 and co.y1 <= 0:
self.y = 0
top = False
 if self.x > 0 and co.x2 >= self.game.canvas_width:
 self.x = 0
 right = False
 elif self.x < 0 and co.x1 <= 0:
 self.x = 0
 left = False

در ،ک بااساس این واقعی

اس

که میدانیم اگا  x>0باش  ،سیکاهی خطی به ااف راسا

میدود .هم نین اگا موقعی )co.x2(x2بزرگتا یا مساوی عا
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سیکاهی خطی به سم

راس

صفحه باخورد کاده اس  .درصورت باقاار بودن ها دو شااط x=0 ،در

نرا گافته ش ه (باای این که سیکاهی خطی دیگا ن ود) و در متغیا rightرا باابا با Falseقاار خواهیم
داد.
باخورد با دیگا اسپاای ها
بع از این که فهمی یم سیکاهی خطی به کنارههای صفحه باخورد کاده اس  ،بایستی ببینایم باه
جای دیگای نیز در صفحه باخورد کاده اس
اسپاای

یا ناه .از کا زیاا بااای جساتجو در لیسا

شای های

ذخیاه ش ه در شی  gameاستفاده کاده تا از باخورد سیکاهی ی با هایص از ونها وگاه شویم:
elif self.x < 0 and co.x1 <= 0:
self.x = 0
left = False
 for sprite in self.game.sprites:
 if sprite == self:
 continue
)( sprite_co = sprite.coords
 if top and self.y < 0 and collided_top(co, sprite_co):
 self.y = -self.y
 top = False

در ،در لیس

اسپاای ها جستجو کاده و به نوب

هایص را به متغیا spriteنساب

در ،میگوییم اگا ( sprite=selfشیوهی دیگای باای گفتن «اگا اسپاای
به تعیین باخورد سیکاهی خطی نیس
 continueباای سایس ن به اسپاای

مایدهایم.

همان من باش ») ونگاه نیازی

زیاا فهط به خودش خورده اس  .اگا متغیا sprite= selfباشا از
بع ی در لیس

استفاده میکنیم.

سپ  ،با فااخوانی تاب  coordsدر مشتصات اساپااتی ج یا را ب سا

وورده و نتاای را در

متغیا sprite_coذخیاه میکنیم.
سپ

ک  را ب نبال موارد زیا وارسی مینماییم:

 -سیکاهی خطی به باالی بوم باخورد نکاده اس

(متغیا topهنوز هم trueاس )

 سیکاهی خطی ساش میکن ()y<0 -باالی سیکاهی خطی به اساپاای

موجاود در لیسا

باخاورد کااده اسا

(باا اساتفاده از

تاب  collide_topکه در فصل 16ساختیم).
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درصورت باقاار بودن تمامی شاایط فوق ،میشواهیم اسپاای
در ،با استفاده از عالم

مج داً به سایین باگاادد بناابااین

میکنیم .در ،متغیاا top=Falseاسا

منفی( )-مه ار yرا باعک

زیااا باه

مجاد باخورد کادن سیکاهی خطی با باالی صفحه ،نیازی به وارسی باخورد نیس .
باخورد در سایین
بشش بع ی حلهه ،به وارسی باخورد ته کاراکتا به یص شی تشصیص یافته اس :
if top and self.y < 0 and collided_top(co, sprite_co):
self.y = -self.y
top = False
\  if bottom and self.y > 0 and collided_bottom(self.y,
co, sprite_co):
 self.y = sprite_co.y1 - co.y2
 if self.y < 0:
 self.y = 0
 bottom = False
 top = False

سه وارسی میابه در صورت میگیاد :ویا هنوزهم متغیا bottomمیشص اس  ،ویا کاراکتا در
باخورد کاده اس  .درصورت باقاار بودن ها سه

حال سهوط اس ( )y>0و ویا ته کاراکتا ما به اسپاای

شاط ،در ،مه ار yته( )y2سیکاهی خطی را از مه ار yباالی اساپاای ( )y1کام مایکنایم .شاای کمای
عجیب به نرا باس س

دلیل ون را توضیو خواهیم داد.

تصااور کنیا کاااراکتا بااازی مااا از روی یااص سااکو سااهوط کاااده اسا  .بااا هااا بااار اجاااای
تاب  ،mainloopچهار سیکسل به سایین صفحه حاک

خواه کاد و سای سیکاهی خطی  3سیکسال بااالی

سکوی دیگای قاار میگیاد .اگا ته سیکاهی خطی( )y2در موقعی  57و روی سکو( )y1در موقعیا
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باش  ،تاب  true، collided_botomرا بامیگادان زیاا ک ون ،مه ار )y=4( yرا به متغیا y2سیکاهی خطی
اضافه میکن  ،که نتیجه  61خواه بود.
هاچن  ،نمیخواهیم Mr. Stick Manبه ساع
اس

یا به ته صفحه رسی ه باش  ،زیاا مثل این اس

متوقف شود انگار که به سکویی باخورد کااده

که ساش خیلی بلن ی انجام داده و در میان زماین و

هوا در فاصلهی یص این ی زمین متوقف ش ه اس  .حههی شسته رفتهای اسا
درستی نیس  .درعو

ولای در باازی ماا کاار

 ،اگام ق ار y2کاراکتا()57را از مه ار y1ساکو( )60کام کنایم ،مها ار 3ب سا

خواه وم که همان مه اری اس

که سیکاهی خطی بایستی سهوط کاده تا ب رستی روی سکو قاار گیاد

(فاود وی ).
در ،تضمین مینماییم که حاصل محاسبه یص ع د منفی نشواه بود؛ در اینصورت ،درy=0،

درنراگافته میشود( .اگا ع د منفی باش  ،سیکاهی خطی مج داً به هاوا خواهیا سایا و در ایان باازی
نمیخواهیم چنین اتفاقی بیافت ).
درنهای  ،ساچمهای topو ، bottomرا باابا با Falseقاار میدهیم بنابااین دیگا الزم نیس
ببینیم سیکاهی خطی به باال یا سایین اسپاای

دیگای خورده اس

یا نه.

وارسی باخورد به انتهای دیگای را انجام داده تا ببینیم ویا سیکاهی خطی به لبهی ساکو خاورده
اس

یا نه .ک این دستور به قاار زیا اس :
if self.y < 0:
self.y = 0
bottom = False
top = False
\ if bottom and falling and self.y == 0
\ and co.y2 < self.game.canvas_height
and collided_bottom(1, co, sprite_co):
falling = False

ها سن وارسی که در اینجا انجام میشود بایستی trueباشن تا متغیا fallingباابا با Falseباش :
 هنوز هم بایستی  Trueبودن ساچم bottomرا وارسی کنیم بایستی سهوط کادن سیکاهی خطی را وارسی کنیم (ساچم fallingهم نان Trueاس ) سیکاهی خطی درحال سهوط نیس ()y=0 -ته اسپاای

به سایین صحه باخورد نکاده اس

 سیکاهی خطی به باالی سکو باخورد کاده اسسپ

(کمتا از ول بوم نیس )
( True،collided-bottomرا بامیگادان )

متغیا fallingرا  Falseقاار میدهیم.
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وارسی چپ و راس
باخورد سیکاهی خطی به اسپاای
ی خطی به چپ یا راس

در سایین یا باال را وارسی کادیم .حال بایستی باخورد سیکاه-

را وارسی کنیم:
\ if bottom and falling and self.y == 0
\ and co.y2 < self.game.canvas_height
and collided_bottom(1, co, sprite_co):
falling = False
 if left and self.x < 0 and collided_left(co, sprite_co):
 self.x = 0
 left = False
 if right and self.x > 0 and collided_right(co, sprite_co):
 self.x = 0
 right = False

در ،هم نان با نبال باخوردهاا باا چاپ(left-

 .)Trueحاکا

سیکاااهی خطاای بااه چااپ( )x<0هسااتیم.

هم نین با استفاده از تاب  collided_leftباخورد سیکااهی
خطی با یص اسپاای

را بارسی میکنیم .در صورت باقاار

بودن این سه شاط ،در x،را باابا با 0قاار میدهیم (باای
اینکه سیکااهی خطای دیگاا حاکا

نکنا )و درLeft ،

را Falseقاار میدهیم بطوریکه دیگا ب نبال وارسی باخورد به چپ نباشیم.
ک میابه ک باخوردها به راس

اس

که در نیان داده ش ه اس  .مج داً در x را باابا با0

قاار میدهیم و در right=False ،تا دیگا ب نبال بارسی باخوردهای دس

راس

نباشیم.

حال با وارسیهای باخورد در ها چهار جه  ،حلههی forبایستی بصورت زیا باش :
elif self.x < 0 and co.x1 <= 0:
self.x = 0
left = False
for sprite in self.game.sprites:
if sprite == self:
continue
)(sprite_co = sprite.coords
if top and self.y < 0 and collided_top(co, sprite_co):
self.y = -self.y
top = False
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\ if bottom and self.y > 0 and collided_bottom(self.y,
co, sprite_co):
self.y = sprite_co.y1 - co.y2
if self.y < 0:
self.y = 0
bottom = False
top = False
\ if bottom and falling and self.y == 0
\ and co.y2 < self.game.canvas_height
and collided_bottom(1, co, sprite_co):
falling = False
if left and self.x < 0 and collided_left(co, sprite_co):
self.x = 0
left = False
if right and self.x > 0 and collided_right(co, sprite_co):
self.x = 0
right = False

بایستی چن خط دیگا به تاب  moveاضافه کنیم:
if right and self.x > 0 and collided_right(co, sprite_co):
self.x = 0
right = False
\  if falling and bottom and self.y == 0
and co.y2 < self.game.canvas_height:
 self.y = 4
) self.game.canvas.move(self.image, self.x, self.y

در True ،بااودن هااا دو متغیااا fallingو bottomرا وارساای ماایکناایم .دراینصااورت ،در هااا
اسپاای

سکو در لیس

جستجو میکنیم ب ون این که به سایین صفحه باخورد کنیم.

وارسی نهایی در این خط تعیین میکن که ویا ته کاراکتا ما کمتا از ول بوم هس

یا نه -یعنی

باالی سطو زمین( ته بوم) .اگا سیکاهی خطی به هی چیزی باخورد نکاده باشا و بااالی ساطو زماین
باش  ،هم نان میان زمین و هوا قاار دارد و بنابااین بایستی سهوط را وغاز کن (باه بیاان دیگاا ،از وخاا
سکو افتاده اس ) .باای این که از انتهای ها سکویی بیافت  ،در Y،را باابا با 4قاار میدهیم.
در ،با بق مهادیای که باای متغیاهایxو yتعیین میکنیم ،تصویا را در صافحه حاکا
دهیم .این واقعی

که ب نبال یافتن باخوردها در اسپاای ها گی
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متغیا را باابا با 0قاار میدهیم زیاا سیکاهی خطی به چپ و سایین باخورد کاده اس  .در این مورد ،ص ا
زدن تاب  moveبوم کاری انجام نشواه داد.
در این مورد ممکن اسا

 Mr. Stick Manاز لباهی ساکو جا ا شا ه باشا  .دراینصاورتy=4

گادی ه و Mr. Stick Manبه سایین سهوط خواه کاد.
لعنتی ،چه تاب

والنی!

وزمودن اسپاای

سیکاهی ما

بع از خلق کالس ،StickFigureSpriteبا اضافه کاده دو خط زیا قبل از فااخوان تااب ،mainloop
ون را میوزماییم:
) sf = StickFigureSprite(g
) g.sprites.append(sf
)(g.mainloop

در ،شی  StickFigureSpriteرا ساخته و ون را باابا با متغیا sfقاار مایدهایم .همانطوریکاه باا
سکوها رفتار کادیم ،در این متغیا ج ی را به لیس

اسپاای های ذخیاه شا ه در شای  gameاضاافه

میکنیم.
حال بانامه را اجاا میکنیم .خواهی دی که Mr. Stick Manمیتوان ب ود ،از روی ساکویی باه
سکوی دیگا سای ه و سهوط کن !
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!درب
بااای

 ما با خلاق یاص اساپاای.  درب خاوج میباش، تنها چیزی که در این بازی غایب اس

 این کاار را باا ضاافه کاادن کا ی بااای شناساایی درب انجاام داده و یاص: کار را تمام میکنیم،درب
. به بانامه اضافه میکنیمdoor شی
DOORSPRITEایجاد یص کالس

 در اینجاا شااوع کا را.DoorSprite:  بایستی یص کاالس دیگاا بساازی- ح س زدی

درس
: میاه ه میکنی

class DoorSprite(Sprite):
 def __init__(self, game, photo_image, x, y, width, height):
 Sprite.__init__(self, game)
 self.photo_image = photo_image
 self.image = game.canvas.create_image(x, y, \
image=self.photo_image, anchor='nw')
 self.coordinates = Coords(x, y, x + (width / 2), y + height)
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 self.endgame = True

همانطوریکااااه در نیااااان داده شاااا ه اساااا  ،تاااااب __init

کالس DoorSpriteدارای سارامتاهایی باای  ،selfیص شی  ،gameیص شی
 ،Photo_imageمشتصاتxو yو  widthو heightتصویا اس  .در_init_،

را همااه با دیگا کالسهای Spriteص ا میزنیم.
در ،بااا اسااتفاده از متغیااا شاای بااا همااان نااام ،PlatformSprite
سارامتا photo_imageرا ذخیاه میکنیم .با استفاده از تاب  create_imageبوم
یاص نماای تصااویا را سااخته و در عا د شناسااایی کاه توساط ون تاااب
باگادان ه ش ه اس

را با استفاده از متغیا شی  imageذخیاه میکنیم.

در ،مشتصات DoorSptripeرا سارامتاهای xو yقاار میدهیم (که موقعیا هاای x1و y1درب
هستن ) و سپ

موقعی های x2و y2را محاسبه میکنیم .باا اضاافه کاادن نیمای از عا

(متغیااwidth

تهسیم با)2به سارامتا xموقعی  x2را محاسبه میکنیم .بعنوان مثاال اگاا x=10باش (مشتصاات x1نیاز10
 40باش  ،مشتصات 30، x2خواه بود( 10بعالوهی نیمی از .)40

خواه بود)و عا

چاا از این محاسبهی گی کنن ه استفاده میکنیم؟ چون باخالف سکوها ،جایی که میخواهیم باه
مجاد باخورد  Mr. Stick Manبا کنارهی سکو ،متوقف ش ه و به دوی ن ادامه ن ه  ،در اینجا میشاواهیم
جلوی در بایست ( .اتفاق جالبی نشواه بود اگا  Mr. Stick Manکنار در ،به دوی ن خاتمه ده !) .هنگاام
بازی و نزدیص ش ن به در ،این اتفاق را در عمل میاه ه خواهی کاد.
باخالف موقعی  ،x1محاسبهی موقعی  y1بسیار ساده اس  .مه ار متغیا heightرا باه ساارامتاy

اضافه کاده و نتیجه ب س

خواه وم .

درنهای  ،در ،متغیا شی  edngameرا باابا با Trueقاار میدهایم .یعنای زماانی کاه سیکااهی
خطی به در رسی  ،بازی تمام شود.
کیف درب
حال بایستی ک کاالس  StickFigureSpriteتااب  moveرا کاه باخاورد سیکااهی خطای باا یاص
اسپاای

در راس

یا چپ را تعیین میکن  ،تغییا دهیم .در اینجا اولین تغییا نیان داده ش ه اس :
if left and self.x < 0 and collided_left(co, sprite_co):
self.x = 0
left = False
if sprite.endgame:
self.game.running = False
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در اینجا بارسی میکنیم که ویا اسپاایتی که سیکااهی خطای باا ون باخاورد کااده اسا
متغیا endgame=Trueهس

دارای

یا نه .دراینصورت ،متغیا runningرا باابا با Falseقاار خواهیم داد و هماه

چیز متوقف میشود -به انتهای بازی رسی هایم.
همین خطها را به ک ی اضافه میکنیم که باخورد به راس

را وارسی میکن :

if right and self.x > 0 and collided_right(co, sprite_co):
self.x = 0
right = False
if sprite.endgame:
self.game.running = False

اضافه کادن شی DOOR

وخاین چیزی که به ک بازی اضافه میکنیم ،یص شی باای درب اس  .این شی قبل از حلهه-
ی اصلی قاار میگیاد .دقیهاً قبل از ساختن شی سیکاهی خطی ،یص شی  doorرا خلق میکنایم و ون را
به لیس

اسپاای ها اضافه خواهیم کاد .ک به قاار زیا اس :
)g.sprites.append(platform7
)g.sprites.append(platform8
)g.sprites.append(platform9
)g.sprites.append(platform10
)door = DoorSprite(g, PhotoImage(file="door1.gif"), 45, 30, 40, 35
)g.sprites.append(door
)sf = StickFigureSprite(g
)g.sprites.append(sf
)(g.mainloop

با استفاده متغیا gباای شی  ،gameیص شی  doorو یص PhotoImageمیسازیم (تصویا درب
را در فصل 15ساختهایم) .سارامتاهای xو yرا به تاتیب  45و 30قاار داده تا درب روی ساکویی نزدیاص
به باالی صفحه قاار گیاد و widthو heightرا به تاتیب  40و 35درنرا میگیایم .شی  doorرا به لیس
اسپاای ها اضافه میکنیم ،یعنی همان کاری که با بهیهی اسپاای ها در بازی انجام دادیم.
زمانی که Mr. Stick Manبه در میرس  ،نتیجه را میاه ه خواهی کاد .او جلوی درب متوقاف
میشود ،نه کنار درب:
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بازی نهایی
 کا تکمیال شا هی باازی را، در اداماه.  خط ک ش ه اسا200 ک کامل بازی ان کی بیش از
 اگا باای اجاای بازی با میکل روباو ش ی میتوانی هاا تااب ( و هاا کاالس) را باا کا. خواهی دی
: تکمیل ش ه مهایسه کاده و به اشتباهات خود سی ببای
from tkinter import *
import random
import time
class Game:
def __init__(self):
self.tk = Tk()
self.tk.title("Mr. Stick Man Races for the Exit")
self.tk.resizable(0, 0)
self.tk.wm_attributes("-topmost", 1)
self.canvas = Canvas(self.tk, width=500, height=500, \
highlightthickness=0)
self.canvas.pack()
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self.tk.update()
self.canvas_height = 500
self.canvas_width = 500
self.bg = PhotoImage(file="background.gif")
w = self.bg.width()
h = self.bg.height()
for x in range(0, 5):
for y in range(0, 5):
self.canvas.create_image(x * w, y * h, \
image=self.bg, anchor='nw')
self.sprites = []
self.running = True
def mainloop(self):
while 1:
if self.running == True:
for sprite in self.sprites:
sprite.move()
self.tk.update_idletasks()
self.tk.update()
time.sleep(0.01)
class Coords:
def __init__(self, x1=0, y1=0, x2=0, y2=0):
self.x1 = x1
self.y1 = y1
self.x2 = x2
self.y2 = y2
def within_x(co1, co2):
if (co1.x1 > co2.x1 and co1.x1 < co2.x2) \
or (co1.x2 > co2.x1 and co1.x2 < co2.x2) \
or (co2.x1 > co1.x1 and co2.x1 < co1.x2) \
or (co2.x2 > co1.x1 and co2.x2 < co1.x1):
return True
else:
return False
def within_y(co1, co2):
if (co1.y1 > co2.y1 and co1.y1 < co2.y2) \
or (co1.y2 > co2.y1 and co1.y2 < co2.y2) \
or (co2.y1 > co1.y1 and co2.y1 < co1.y2) \
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or (co2.y2 > co1.y1 and co2.y2 < co1.y1):
return True
else:
return False
def collided_left(co1, co2):
if within_y(co1, co2):
if co1.x1 <= co2.x2 and co1.x1 >= co2.x1:
return True
return False
def collided_right(co1, co2):
if within_y(co1, co2):
if co1.x2 >= co2.x1 and co1.x2 <= co2.x2:
return True
return False
def collided_top(co1, co2):
if within_x(co1, co2):
if co1.y1 <= co2.y2 and co1.y1 >= co2.y1:
return True
return False
def collided_bottom(y, co1, co2):
if within_x(co1, co2):
y_calc = co1.y2 + y
if y_calc >= co2.y1 and y_calc <= co2.y2:
return True
return False
class Sprite:
def __init__(self, game):
self.game = game
self.endgame = False
self.coordinates = None
def move(self):
pass
def coords(self):
return self.coordinates
class PlatformSprite(Sprite):
def __init__(self, game, photo_image, x, y, width, height):
Sprite.__init__(self, game)
self.photo_image = photo_image
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self.image = game.canvas.create_image(x, y, \
image=self.photo_image, anchor='nw')
self.coordinates = Coords(x, y, x + width, y + height)
class StickFigureSprite(Sprite):
def __init__(self, game):
Sprite.__init__(self, game)
self.images_left = [
PhotoImage(file="figure-L1.gif"),
PhotoImage(file="figure-L2.gif"),
PhotoImage(file="figure-L3.gif")
]
self.images_right = [
PhotoImage(file="figure-R1.gif"),
PhotoImage(file="figure-R2.gif"),
PhotoImage(file="figure-R3.gif")
]
self.image = game.canvas.create_image(200, 470, \
image=self.images_left[0], anchor='nw')
self.x = -2
self.y = 0
self.current_image = 0
self.current_image_add = 1
self.jump_count = 0
self.last_time = time.time()
self.coordinates = Coords()
game.canvas.bind_all('<KeyPress-Left>', self.turn_left)
game.canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', self.turn_right)
game.canvas.bind_all('<space>', self.jump)
def turn_left(self, evt):
if self.y == 0:
self.x = -2
def turn_right(self, evt):
if self.y == 0:
self.x = 2
def jump(self, evt):
if self.y == 0:
self.y = -4
self.jump_count = 0
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def animate(self):
if self.x != 0 and self.y == 0:
if time.time() - self.last_time > 0.1:
self.last_time= time.time()
self.current_image += self.current_image_add

if self.current_image >= 2:
self.current_image_add = -1
if self.current_image <= 0:
self.current_image_add = 1
if self.x < 0:
if self.y != 0:
self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_left[2])
else:
self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_left[self.current_image])
elif self.x > 0:
if self.y != 0:
self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_right[2])
else:
self.game.canvas.itemconfig(self.image, \
image=self.images_right[self.current_image])
def coords(self):
xy = self.game.canvas.coords(self.image)
self.coordinates.x1 = xy[0]
self.coordinates.y1 = xy[1]
self.coordinates.x2 = xy[0] + 27
self.coordinates.y2 = xy[1] + 30
return self.coordinates
def move(self):
self.animate()
if self.y < 0:
self.jump_count += 1
if self.jump_count > 20:
self.y = 4
if self.y > 0:

Mathhouse.org | Pylie.com

275

خانه ریاضیات اصفهان
self.jump_count -= 1
co = self.coords()
left = True
right = True
top = True
bottom = True
falling = True
if self.y > 0 and co.y2 >= self.game.canvas_height:
self.y = 0
bottom = False
elif self.y < 0 and co.y1 <= 0:
self.y = 0
top = False
if self.x > 0 and co.x2 >= self.game.canvas_width:
self.x = 0
right = False
elif self.x < 0 and co.x1 <= 0:
self.x = 0
left = False
for sprite in self.game.sprites:
if sprite == self:
continue
sprite_co = sprite.coords()
if top and self.y < 0 and collided_top(co, sprite_co):
self.y = -self.y
top = False
if bottom and self.y > 0 and collided_bottom(self.y, \
co, sprite_co):
self.y = sprite_co.y1 - co.y2
if self.y < 0:
self.y = 0
bottom = False
top = False
if bottom and falling and self.y == 0 \
and co.y2 < self.game.canvas_height \
and collided_bottom(1, co, sprite_co):
falling = False
if left and self.x < 0 and collided_left(co, sprite_co):
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self.x = 0
left = False
if sprite.endgame:
self.game.running = False
if right and self.x > 0 and collided_right(co, sprite_co):
self.x = 0
right = False
if sprite.endgame:
self.game.running = False
if falling and bottom and self.y == 0 \
and co.y2 < self.game.canvas_height:
self.y = 4
self.game.canvas.move(self.image, self.x, self.y)
class DoorSprite(Sprite):
def __init__(self, game, photo_image, x, y, width, height):
Sprite.__init__(self, game)
self.photo_image = photo_image
self.image = game.canvas.create_image(x, y, \
image=self.photo_image, anchor='nw')
self.coordinates = Coords(x, y, x + (width / 2), y + height)
self.endgame = True
g = Game()
platform1 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"), \
0, 480, 100, 10)
platform2 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"), \
150, 440, 100, 10)
platform3 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"), \
300, 400, 100, 10)
platform4 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform1.gif"), \
300, 160, 100, 10)
platform5 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform2.gif"), \
175, 350, 66, 10)
platform6 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform2.gif"), \
50, 300, 66, 10)
platform7 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform2.gif"), \
170, 120, 66, 10)
platform8 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform2.gif"), \
45, 60, 66, 10)
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\ platform9 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform3.gif"),
)170, 250, 32, 10
\ platform10 = PlatformSprite(g, PhotoImage(file="platform3.gif"),
)230, 200, 32, 10
)g.sprites.append(platform1
)g.sprites.append(platform2
)g.sprites.append(platform3
)g.sprites.append(platform4
)g.sprites.append(platform5
)g.sprites.append(platform6
)g.sprites.append(platform7
)g.sprites.append(platform8
)g.sprites.append(platform9
)g.sprites.append(platform10
)door = DoorSprite(g, PhotoImage(file="door1.gif"), 45, 30, 40, 35
)g.sprites.append(door
)sf = StickFigureSprite(g
)g.sprites.append(sf
)(g.mainloop

ون ه وموختی
در این فصل بازی خود را تکمیال کاادیم :مساابههی

Mr. Stick

 Manباای رسی ن به درب خاوج .یاص کاالس را بااای سیکااهی خطای
متحا خود ساخته و توابعی را باای به حاک
سویانمایی ون درحین حاک
باای ایجاد ح

نوشتیم (تغییا از یص تصویا به تصاویا بعا

دوی ن) .از کیف باخورد استفاده کاده تا نیان دهیم چه

زمان سیکاهی خطی به کنارههای چپ یا راس
زمان به اسپاای

درووردن ون در صافحه و

بوم باخورد میکن و چاه

دیگای باخورد کاده اس ؛ مثالً یص سکو یا یاص درب.

هم نین ک باخورد را اضافه کاده تا نیان دهیم سه زمان به باال یاا ساایین
صفحه باخورد میکن و مطمئن شویم که وقتی از لبهی سکو لیز میخورد ،سهوط خواه کاد .هم ناین
ک ی را اضافه کاده تا نیان دهیم چه زمان Mr. Stick Manبه درب رسی ه اس

و درنتیجه باازی سایاان

سی ا میکن .
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چیستانهای بانامهنویسی
باای بهبود بازی کارهای بسیاری را میتوانیم انجام دهیم .در اینجاا ،کاار بسایار سااده اسا

و

بنابااین میتوانیم ک ی را اضافه کنیم تا بازی حافهایتا و جذابتا شود .ویژگیهای زیا را اضافه کااده
و ک خود را در http://python-for-kids.com/وارسی نمایی .
 )1شما سیاوز ش ی !
همانن متن «سایان بازی» در بازی «باال و سایین سایا ن!» کاه در فصال 14ون را تکمیال کاادیم،
زمانی که سیکاهی خطی به درب میرس  ،متن «شما سیاوز ش ی !» را اضافه میکنایم و درنتیجاه باازیکن
متوجه میشود که سیاوز ش ه اس .
 )2سویانمایی درب
در فصل ،15دو تصویا باای درب ساختیم :یص درب باز و یص درب
بسته .زمانی که Mr. Stick Manبه درب مایرسا  ،تصاویا درب بایساتی باه
«درب باز» تغییا سی ا کااده Mr. Stick Man،ناس یا شا ه و تصاویا درب باه
«درب بسته» تغییا یاب  .درنتیجه اینگونه به نرا خواها رسای

کاه Mr. Stick

 Manاز درب خارج ش ه و ون را میبن د .شما میتوانی این کاار را باا تغییاا
کالس DoorSpriteو

 )3حاک

دادن سکوها

کالس ج ی ی به
اف دیگا حاک

کالسStickFigureSprite

انجام دهی .

نامMovingPlatformSprite

را اضافه کنی  .این سکو بایستی از یاص ااف باه

کن و درنتیجه رسی ن  MovingPlatformSpriteبه دری که در باال قاار دارد ،دشاوارتا

شود.
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