
Time Narration
00:01 آموزشی    برنامه .Getting started with arraysبه آمدید   خوش

00:06

: که      میگیرید یاد برنامه این در
دادهها     از استفاده ,arraysبا کنید    ایجاد را

arrays  از , listsرا کنید   ایجاد
پایه   ,array عملیات دهید   انجام را

identity matrix , کنید   ایجاد را
. method zerosاز کنید   استفاده

00:24

عامل        سیستم از من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 16.04

Python 3.4.3

IPython 5.1.0

. کنم   می استفاده

00:39
از          چگونه که بدانید باید برنامه این تمرین .    Listsبرای برنامههای   نه اگر کنید وب    Pythonاستفاده این در مربوطه

. ببینید   را سایت

00:50
Arrays  کهhomogeneous data structures  . همه  باشند یک      elementsمی از باید آن در data ها

type. باشند 

00:58 از      ما برنامه این .numpy libraryدر    , کنیم       می استفاده کردیم استفاده قبل برنامه در که

01:05 terminal       کلیدهای همزمان دادن فشار با . Ctrl+Alt+Tرا کنید  باز

01:12
ipython     کردن تایپ با و    ipython3را میکنیم .   Enterشروع میتوانیم   ما دهید فشار ipython promptرا

. ببینیم  را

01:22 . import را numpyحال  کنیم   و     import numpy as npمی کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

01:32 چگونه    که میبینیم .arrays حال کنیم     می ایجاد را

01:36 در                   فرمان هر تایپ از پس که باشید داشته یاد به لطفا ، بعد به اینجا کلید   terminalاز ،Enter . دهید   فشار را

01:44 a1  مساویnp dot array    داخل پرانتز . 4کاما  3کاما 2کاما  square brackets 1داخل کنید    تایپ را

01:54 a1          اینجا در ما که کنید توجه کنید تایپ .ا ر one dimensional arrayرا ایم   کرده ایجاد

02:02 ایجاد          برای ما که شی که کنید توجه میکنیم   array همچنین یعنی    listپاس a1است
02:09 چگونه     که میبینیم . two dimensional array سپس کنیم    ایجاد را

02:14 array     کردن تبدیل با بعدی .arrayبه  listsاز  list دو شود    می ایجاد

02:20
a2  مساویnp dot array    داخل پرانتزها داخل  square bracketsداخل square brackets 1 دوباره
داخل  4کاما  3کاما 2کاما .8کاما  7کاما  6کاما  square brackets 5کاما کنید    تایپ را

02:38 a2     این کنید تایپ .  dimensional array-2را باشد   می ما

02:44 مورد    در . arange methodسپس بینیم  می



02:48
کردن    مرتب . arange methodاز  arrayدر  elementsبرای کنیم    می داه    syntaxاستفاده نشان اینجا در

. است  شده

02:57  ar مساوی np dot arange   پرانتزها .9کاما1داخل کنید    تایپ را

03:04 print   پرانتز . arداخل کنید   تایپ را

03:08 اینجا   . stopمقدار 9و  startمقدار  1در باشد   می

03:13 ما     میبینید که شامل   9و  1بین  one dimensional arrayهمانطور .9و  1که ایم        آورده دست به را باشد نمی

03:22 . elementsاین  باشد        می پایانی مقدار از کمتر یکی

03:26 میتوانیم   . order 2 by 4با  two dimensional array آیا دهیم      انجام میتوانیم بله کنیم؟ ایجاد

03:33 شکل    reshape methodاز  تغییر .arrayبرای    ( کنیم ( می استفاده آرایه

03:38
syntax :آن

 object.reshape   پرانتز .columnsکاما  rowsداخل باشد   می

03:45 . terminalبه  گردیم  برمی

03:48 ar dot reshape  پرانتز . 4کاما   2 داخل کنید   تایپ را

03:54 ar    . اصلی   شکل کنید تایپ .array arرا است    نکرده تغییر

04:00 اصلی     شکل میخواهید دهید    arrayاگر تغییر پرانتز    ar dot shapeرا داخل .4کاما  2مساوی کنید    تایپ را

04:11 ar      که میبینیم کنید تایپ . array arرا است     کرده تغییر حال اصلی

04:20 شکل     کردن پیدا . method shapeاز  arrayبرای کنیم   می استفاده

04:25
.arrayیک  shapeاز  tupleاین  گرداند    بازمی را

tuplep  یکordered list  ازelements. باشد   می

04:34 .arrays شکل کنیم          می بررسی را کردهایم ایجاد قبلً که را

04:38 a2 dot shape    . شی   کنید تایپ که  tupleیک  a2.shapeرا .tuple (2, 4)است دهد    می را

04:47 . برگردید              ویدیو به و دهید انجام را تمرین واین کنید متوقف را ریدیو

04:52 .arو  arrays a1شکل  کنید            پیدا را ایم کرده ایجاد برنامه این در قبلً که

04:58  . بینیم     می را حل .a1 dot shape راه کنید   تایپ را

05:04 . columnاست  single dimensional arrayیک  a1 چون  باشد   می خالی

05:09 ar dot shape  . کنید   تایپ .two dimensional arrayیک  arرا باشد   می

05:15 یک   از     arrayحال عناصر با .datatypesجدید کنیم      می ایجاد را مختلف

05:21
a3  مساویnp dot array    داخل پرانتز داخل   3کاما 2کاما  square brackets 1داخل single کاما

quotes a string . کنید    تایپ را

05:33 Arrays  کهelements   همان . datatypeبا دارد    می نگه را

05:37 ما   . datatypesاینجا دهد      می خطا پس داریم مختلف

05:44 a3          تمام چون نمیدهد خطایی هیچ ولی کنید تایپ به     elementsرا ضمنی طور .stringsبه شوند    می تبدیل

05:54 . arrayو  کند      می کار صورت این به



05:57 خروجی     که کنید . 'dtype=’<U21توجه کند    می بیان را

06:04 dtype  کهdatatype . باشد           می ترتیب یک به شئ داشتن نگه برای نیاز مورد

06:10 characters  هایdtype > '  یعنیU21. باشد '        متفاوت پایتون نسخه با است ممکن

06:17 مورد    در . identity matrixسپس بینیم   می

06:21
یک   در      order (n,n)با  square matrix این عددیک تمام    main diagonal با دیگر elementsو

. باشند   می صفر

06:29 .identity inside parentheses n آن syntaxو  باشد   می

06:34 یک       چگونه که میبینیم .در   identity matrix 2در  2حال کنیم   ایجاد را

06:39  np dot identity   پرانتز . 2داخل کنید   تایپ را

06:45 در     را یک میتوانیم داریم    main diagonal حال انتظار که .همانطور ببینیم 

06:50 . Zeros methodبعد است 

06:53 یک  تمام   m by n matrix این .0که  elementsبا کند      می ایجاد را است

06:58 پرانتز    zerosآن  Syntaxو  داخل پرانتز . m, n داخل باشد   می

07:05 یک  صورت   (arrayحال تمام  ) 5, 4به . elements zeroو کنیم   می ایجاد

07:11  np dot zeros     پرانتز داخل پرانتز .5کاما  4داخل کنید    تایپ را

07:18 از   پیشفرض .float datatypeدر   zeros methodو  identity خروجی باشد   می

07:24 : functions این کنید     بررسی خود را ها

zeros_like

ones

ones_like

07:34 . کنید    امتحان را ابنها

07:36 مقدار  . a1ابتدا کنید         بررسی را کردهایم ایجاد قبلً که را

07:41 a1     میبینیم کنید تایپ . single dimensional array یک  a1را باشد  می

07:48
یک      a1 multiplied by 2 حال این میکنیم امتحان تمام    arrayرا که را   2در  elementsجدید شدهاند ضرب

. دهد  می

07:58 محتویات   .     a1حالدوباره مقدار     که باشید داشته توجه کنیم می بررسی .a1 را است   هنوزهمان

08:06 . کنیم        می امتحان جمع برای صورت همین به

08:10 a1 plus 2      یک این کنید تایپ تمام    arrayرا که . elementsجدید دهد        می را شدهاند جمع دو عدد با

08:18 a1        . مقدار   که کنید توجه دوباره اما کنید تایپ .a1را است    نکرده تغییر

08:26 . a1 plus equal to 2حال  کنیم    می امتحان را



08:31 a1    این کنید تایپ به           array a1را جدید خروجی داریم ما چون میدهد تغییر . a1را دهیم  می

08:41 با        ریاضی عملیات تمام توانیم می .        arraysما دو   چگونه که دید خواهیم ما سپس، کنیم . .arraysاستفاده کنید    اضافه را

08:50  A1  مساویnp dot array     داخل پرانتز .square brackets 1, 2, 3, 4داخل کنید    تایپ را

09:00   A2  مساویnp dot array    داخل پرانتز . square brackets 5, 6, 7, 8 داخل کنید   تایپ را

09:10  a1 plus a2    . یک   این کنید تایپ کردن    arrayرا اضافه .elementبه  elementبا دهد   می

09:18 a1 multiplied by a2      یک این کنید تایپ .element ضربدر element با array را دهد   می

09:27 . رسیم      می برنامه این پایان به

09:31

: گرفتیم        یاد را موارد این برنامه این در
1 - array    از استفاده با . array() functionرا کنیم   ایجاد
روی-      2 را پایه عملیات . arraysتعدادی ضرب      و جمع مثل دهیم انجام
3- مثل-     روشها از استفاده

shape , arange, reshape, identity  وzeros
09:50 ارزیابی    برای تمرین و

09:54

داخل    np.array مساوی xآیا  پرانتز ,square brackets 5, 6داخل  square brackets 1, 2, 3 داخل
است؟    7 معتبر بیانیه یک

 ( اشتباه(   یا True Falseدرست
10:10 جواب    است Falseو

10:13 دادن    درست به        lists از listبعنوان  elementsروش آنها کردن تبدیل سپس .arrayو باشد   می

10:19
داخل    np.arrayمساوی  xکه  پرانتز داخل  square bracketsداخل ,square brackets 1, 2, 3 دوباره

. square brackets 5, 6, 7داخل  باشد   می

10:35 . بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت لطفًا

10:39 مورد       در خود کلی سؤالت .Pythonلطفًا بفرستید      انجمن این به را

10:44 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

10:48
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند مراجعه    دولت سایت این به

کنید.

10:57
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


