
Time Narration
00:01 آموزشی    برنامه . Loopsبه آمدید  خوش

00:05

از     استفاده برنامه این در

for loop

while loop

break, continue و pass statements در loops. گیریم     می یاد را

00:18

عامل        سیستم از من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 16.04

Python 3.4.3 و

IPython 5.1.0

. کنم   می استفاده

00:34
چگونه         که بدانید باید برنامه این تمرین . conditional statementsبرای کنید   استفاده را

آموزشی      برنامه نه . مربوطه Pythonاگر ببینید      را سایت وب این در

00:45 با     را برنامه . while loopاین کنیم   می شروع

00:49 while loop     از مجموعهای اجرای وضعیت     statementsبرای که زمانی . true تا شود,    می استفاده باشد

00:56 وضعیت     که از           false هنگامی پس بلفاصله خط به برنامه کنترل ، .loop شود رود   می

01:03 در     داخل . while loopکد برود       راست سمت به فاصله چهار باید

01:09
ipython . کنیم    می شروع را

terminal . کنید   باز را

01:14
ipython3     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

در                 فرمان هر تایپ از پس که باشید داشته یاد به ، بعد به اینجا کلید   terminalاز ،Enter. دهید    فشار را

01:26 از           کمتر فرد اعداد تمام از مربع از     10حال استفاده با کنیم  print را while loopرا .می

01:32
 i is equal to 1 while i less than 10 colon print inside brackets i asterisk i i plus

equal to 2 . کنید   تایپ را

01:50 مرتبا  . while loopاینجا کند      می بررسی را وضعیت

01:54  ( درست  ( این این  Trueاگر در   codeاز   block است ) loopرا . executesحلقه ( کند  می
01:59 کلید   .Enterسپس کنید          دریافت را خروجی تا دهید فشار دوبار را

02:04 از        استفاده با را مساله همین .for loopسپس کنیم    می حل

02:09  for n in range    براکت براکت   colon print 2, 10, 1داخل . n asterisk nداخل کنید   تایپ را

02:24 میدانیم    که هر   list روی for loopهمانطور . iterates دیگر sequential data typeیا کند  می

02:30
تابع      از ما ، از       rangeبنابراین کمتر اعداد از لیستی دریافت حرکت       (10برای آن وروی کنیم می )iterateاستفاده
مربع.    سپس .nمیکنیم کنیم     می پرینت را



02:40
Enter        . کد    .            خطوط که باشید داشته توجه ایم آورده بدست را قبل مثل خروجی همان که میبینیم دهید بارفشار دو را

. هستند  کمتر

02:52 .             . بگیرید     سر از را ویدیو سپس و کنید امتحان را تمرین این کنید متوقف را ویدیو

02:58 از          while loopیک  کمتر زوج اعداد همه مربع کردن پرینت .10برای بنویسید 

03:04 . terminalبه  بروید    کردن حل برای

03:08 i  2مساوی. کنید    تایپ را

03:12 while I   از براکت   colon print 10کمتر i asterisk i i plus equal to 2 داخل
03:26 Enter . آوریم    .       می بدست را موردنظر خروجی دهید بارفشار دو را

03:32 .             . بگیرید     سر از را ویدیو سپس و کنید امتحان را تمرین این کنید متوقف را ویدیو

03:39 از          for loopیک  کمتر زوج اعداد همه مربع کردن پرینت .10برای بنویسید 

03:45 . terminalبه  بروید    کردن حل برای

03:49
 for n in range   براکت براکت   colon print 2, 10, 2داخل . n asterisk nداخل کنید   تایپ را

Enter . آوریم    .       می بدست را موردنظر خروجی دهید بارفشار دو را

04:09 های     کلیدواژه چگونه میبینیم .continueو   break, pass سپس کنیم    استفاده را

04:15 تا       کنید تایپ را کد این . pass statement حال بفهمید   را

04:20 میدانیم    که یک   passهمانطور .placeholderفقط باشد   می

04:24 تکمیل    برای شود            blocksاین می استفاده باشد نمی آنها در کد هیچ که

04:31
 . شود              نمی پرینت چیز هیچ کنیم اجرامی را کد این ما که .    Enterزمانی داشتیم      انتظار که همانطور دهید فشار بار دو را

. نمیشود     چاپ چیز هیچ

04:42 مورد   در . break statement سپس گیریم    می یاد

04:46 Break  شکستن .loop برای          .     ( کنید ( تایپ شده داده نشان که همانطور را کد شود می استفاده درونی حلقه

04:53 کلمه       در حرف هر این . iterateرا pythonاینجا کند   می

04:58 مقدار    hو  که را   . iterationوقتی حلقه .  breaksباشد کند  . Enterمی دهید       فشار خروجی دیدن برای دوبار را

05:07 مورد    در . continue statementسپس گیریم   می یاد

05:12

 . کنید         تایپ شده داده نشان که همانطور را تکرار    statementsتمام   continue statementکد در مانده باقی

از    . loopفعلی کند    می رد را

بالی       به را کنترل . loopو گرداند  برمی

05:27 کمتراز        فرد اعداد تمام از مربع مضرب     10این که پرینت     3را را باشند کند.می نمی
05:35 Enter را      . آوریم    می بدست نیازرا مورد خروجی دهید بارفشار دو

05:41 .    . کنیم      می خلصه رسیم می برنامه این پایان به

05:47 که      گرفتیم یاد برنامه این در
از     sequenceروی استفاده ) while loopsو  forبا .Iterateحرکت( کنیم 

Break  ازloops   از استفاده break statementبا
iterations    از استفاده با کنیم   continue statementرا رد



.loopدر   pass statementاز  کنیم   استفاده

06:05

شما    برای تمرین و
range(1,4)   . یک   است شده عدد    print برای code داده .1فقط بنویسید 

کدام   کردن    statementاز رد کنید؟   iterationsبرای می استفاده

06:24

: ها   پاسخ و
از   میتوانیم .for loopدر  break statement ما کنیم        استفاده شده داده نشان که همانطور

کردن    رد از    iterationsبرای میتوانیم .continue statementما کنیم   استفاده

06:37 . بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت لطفًا

06:41 مورد       در خود کلی سؤالت .Pythonلطفًا بفرستید      انجمن این به را

06:46 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

06:50
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند مراجعه    دولت سایت این به

کنید.

07:00
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


