
Time Narration
00:01     . آموزشی  برنامه به دوستان از   ” Statistics"سلم استفاده .Pythonبا آمدید   خوش

00:07
: توانید      می برنامه این پایان در

در   statisticalعملیات  .Pythonرا دهید   انجام

00:14 هم       با را اعداد سری )    Sumیک و( کنید . standard deviationو mean, medianجمع کنید    پیدا را

00:22 عامل        سیستم از من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 16.04

Python 3.4.3 و

IPython 5.1.0

. کنم   می استفاده

00:29

00:36 , بگیرید             فایل از را دادهها چگونه بدانید باید شما برنامه این تمرین برای

00:42 از   از       Listsاستفاده قسمتی به دسترسی Arraysو
00:47 آموزشی       برنامه نیازهای پیش نه . Pythonاگر ببینید      را سایت وب این در

00:53 دادههای        فایل از ما برنامه این .student_record.txtبرای    , کنیم       می استفاده کردیم استفاده قبل برنامه در که

01:03 لینک         در را فایل این میتوانید همچنین . Code Filesشما کنید    پیدا برنامه این

01:08 در     را آن .Home directoryلطفًا کنید     استفاده و دانلود

01:12
این          روی بر منطقی و ریاضی عملیات از .array structured fileما کنیم    می استفاده

نصب        به نیاز ما ، این داریم. Numpyبرای
01:22 NumPy  کهNumerical Python . دهد    می نشان را

01:26 از      متشکل کتابخانه یک . pre-compiled functionsاین است       عددی و ریاضی روال برای

01:33 NumPy . شود      نصب جداگانه صورت به باید

01:37 Terminal       کلیدهای همزمان دادن فشار با .Ctrl+Alt+Tرا کنیم    می باز

01:45
. pipجدیدترین  کنیم    می نصب را

pip command    نصب . python libraries برای شود   می استفاده

01:53 sudo apt-get install python3 hyphen pip     و کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را

02:03 به     دسترسی باید این       rootشما چون باشید داشته نصب .را admin passwordبرای پرسد   می

02:15 باید   از       numpy libraryسپس ما چون کنیم نصب .numpy libraryرا کنیم        می استفاده برنامه این کل در

02:24  sudo pip3 install numpy  مساوی و     1.13.3 مساوی کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

02:38   . ما      است شده کامل موفقیت با . terminal promptنصب بینیم      می اشتباهی هیچ بدون را

02:47 مورد    در .  loadtxt() functionسپس گیریم   می یاد

02:52 صورت         به دادهها آوردن بدست از   arrayبرای .loadtxt() functionما کنیم    می استفاده

02:58 باید   loadtxt() functionبرای  )  numpy libraryابتدا وارد ( .importرا کنیم 



03:04 حال.   terminal به  و     ipython3برگردید کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

03:12
import numpy as np     و کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را

. numpyکه  npو  باشد         نامی هر میتواند این و میدهد نشان را

03:24 ازفایل     را دادهها .arrayبعنوان  student_record.txtحال کنیم    می بارگیری

03:32

L  مساویnp dot loadtxt  داخلparentheses داخل quotes student_record.txt  کاماusecols
داخل   delimiterکاما  7کاما  6 کاما  5کاما  4کاما  parentheses 3مساوی  quotes semicolonمساوی

و     کنید تایپ . Enterرا دهید    فشار را

04:04 L     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

04:07 صورت    outputما  به .arrayرا آوریم    می بدست

04:11 Loadtxt . کند         می بارگیری خارجی فایل یک از را دادهها

04:16
Delimiter  نعععوعععععcharacter   کهfields . کند             می مشخص را کند می جدا هم از را ها داده

Usecols  کهcolumns. کند           می مشخص را شود استفاده ید با که را

04:27 loadtxt, delimiter  وusecols   کهkeywords. هستند 

04:33 . student_record.txtاز columns 3,4,5,6,7پس  اند      شده لود اینجا در

04:42 بین   چون     column numbersکاما است شده .sequenceیک  usecolsاضافه است 

04:49 میبینیم    که این.      arrayیک  Lهمانطور شکل میتوانیم ما از     arrayاست استفاده با . shapeرا بیاوریم  بدست

04:58 L dot shape     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

05:04 یک   تعداد   tupleما . columnsو  rowsکه     , آوریم   می بدست را دهد می را

05:11 مثال     این و  185667شامل  array Lدر .5ردیف است   ستون

05:22 فایل   . student_record.txtبه رویم  می

05:28
. کنیم           می آن در آماری عملیات از استفاده به شروع

کرد؟             پیدا آموز دانش اولین برای درسهارا تمام نمرات مجموع توان می چگونه

05:39

.terminalبه  بروید 
در       اول ردیف به دسترسی و      square brackets 0داخل   Lما arrayبرای کنیم می تایپ می   Enterرا فشار را

دهیم.

05:54

آن     کردن جمع برای حال
totalmarks  مساویsum   پرانتز و     square brackets 0داخل  Lداخل کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را

06:09
totalmarks     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

. آوریم            می بدست را اول آموز دانش درسهای نمرات کل مجموع ما

06:19 آوردن     بدست برای میتوانیم   meanحال طول    totalmarksما به .arrayرا کنیم   تقسیم

06:26 totalmarks   بر پرانتز    lenتقسیم و     square brackets 0 داخل Lداخل کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را

06:40 از   . function meanیا کنید   پرانتز  np dot mean استفاده تایپ  square brackets 0داخل  L داخل را



و   .Enterکنید دهید    فشار را

06:55
یک    ما .data setاما داریم   بزرگ

 ( میانگین  ( محاسبه .meanو است           گیر وقت یک به یک آموز دانش هر برای

07:04
؟        دارد وجود کار کاهش برای راهی آیا

ما       ، کار این .meanاز  documentationبرای کنیم     می بررسی را

07:12 np dot mean questionmark     و کنید تایپ .Enterرا       . بخوانید    بیشتر اطلعات برای را متن دهید فشار را

07:23 q     از خروج برای .documentationرا کنید   تایپ

07:28 بال    مثال .matrixمثل  two dimensional arrayیک  Lدر است 

07:35 توانیم    می از      meanما یک هر سراسر .را array برای axisدر کنیم   محاسبه

07:41 axis  ازrows  و  0کهcolumns  1که. دهد     می نشان را

07:48
محاسبه   )    meanبرای تمام( در )      columnsمیانگین اضافی ( پارامتر باید ما ، برای   1ستونها ) columnsرا محور(

. کنیم  منتقل

07:57 .terminalبه  برگردید 

08:00 )                meanحال   ) ، کنیم می رامحاسبه اند گرفته که درس هر برای آموزان دانش تمام توسط که نمرات میانگین

08:07 np dot mean  پرانتز و      L comma 0 داخل کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را

08:18 نمرات   median سپس . Englishاز کنیم        می محاسبه را آموزان دانش همه برای

08:25 L داخلsquare brackets colon comma 0      و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

08:35 کنید   . English Markکه  array در  columnاولین colon comma zeroتوجه دهد     می نمایش را است

08:45 آوردن    بدست از    medianبرای باید .function medianما کنیم   استفاده

08:51
np dot median   پرانتز .0 کاما square brackets colonداخل  Lداخل کنید    تایپ را

Enter . دهید   فشار را

09:04
توانیم        می ما ، درسها همه تمام   medianبرای از    rowsدر استفاده اینجا     median function با در که همانطور

. کنیم       محاسبه را است شده داده نشان

09:13
np dot median  پرانتز . L comma 0داخل کنید    تایپ را

Enter . دهید   فشار را

09:24 محاسبه      برای صورت همین از   standard deviationبه . function stdما کنیم   می استفاده

09:31

Standard deviation        کردن تایپ با میتوان را درس پرانتز   np dot stdبرای squareداخل  Lداخل
brackets colon comma 0 . کرد  پیدا

Enter . دهید   فشار را

09:50 همه    برای ,  rowsو دهیم      می انجام را این پرانتز   np dot stdما .Enterو  L comma 0داخل دهید    فشار را

10:03 . برگردید               ویدیو به و دهید انجام را تمرین این و کنید متوقف اینجا را ویدیو

10:09 فایل   لینک   .   football.txtبه در آن کنید .Code Files مراجعه است     موجود برنامه این

10:18 در    را .present working directoryفایل کنید     ذخیره و دانلود

10:23 حاضر    حال .Home directoryکه  present working directoryدر باشد   می



10:28 ستون   football.txtدر  .player nameاولین است 

10:34 سوم  goals at homeدوم  . goals away و باشد   می

10:42 بازیکن      هر برای گل کل تعداد
Mean  ازhome و goals away

Standard deviation  ازhome  وgoals away. کنید    پیدا را
10:50

10:55 . برگردید   ترمینال به

10:58

: حل   راه و
داخل    np dot loadtxtمساوی  Lابتدا  پرانتز داخل  quotes football.txt comma usecolsداخل مساوی
داخل  comma 2 comma delimiter  1پرانتز . quotes comma مساوی کنید   تایپ را

Enter . دهید   فشار را

11:31 np dot sum   پرانتز . Enterو  L comma 1داخل دهید   فشار را

11:39 دوم      سؤال برای جواب پرانتز  np dot meanو . Enterو  L comma 0 داخل دهید   فشار را

11:50 پرانتز   np dot stdسوم  .Enterو  L comma 0 داخل دهید    فشار را

11:59

. رسیم      می برنامه این پایان به
که        گرفتیم یاد ما برنامه این مثل   statistical operations در و sum, mean, medianاستاندارد

standard deviation  درPython. دهیم    انجام را

12:18 شما    برای تمرین و

12:23
چگونه          two dimensional listیک   داریم، را است شده داده نشان که )   meanهمانطور را ( ردیف هر میانگین

؟      کنید می محاسبه

12:32 .listاز  medianدوم  کنید      محاسبه را شده داده

12:37
یک.   از.      columns 6با  fileسوم متن فقط ما اما میخواهیم   .columns 2,3,4,5 داریم را

. کنیم      می مشخص را آن چگونه

12:51
پاسخها  و

آوردن   بدست هر   mean برای باید   rowاز بعنوان   1ما به   parameterرا . function meanدوم کنیم  پاس

13:02 np.mean    پرانتز two_dimensional_list comma 1داخل

13:11
از   محاسبه   function median ما .listاز  medianبرای کنیم    می استفاده

np.median    پرانتز student_marksداخل

13:24
کردن     مشخص برای پارامتر      columnsسوم از ما ازفایل پرانتز    usecolsخاص داخل 5, 4, 3, 2 مساوی

. کنیم   می استفاده

13:39 . بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت لطفًا

13:43 مورد       در خود کلی سؤالت .Pythonلطفًا بفرستید      انجمن این به را

13:48 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

13:53
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند مراجعه    دولت سایت این به

کنید.



14:05
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


