
Time Narration
00:01 آموزشی    برنامه . Input and Outputبه آمدید  خوش

00:06

که      میگیریم یاد برنامه این در
را   مقادیر .Printتعدادی کنیم 

از   استفاده .Printنیز  format specifiersبا کنیم 

00:14
input     بگیریم کاربر از را

prompt      گرفتن از قبل کاربر به . inputرا دهیم   نمایش

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

00:38
چگونه         که بدانید باید شما برنامه این تمرین برای

پایه   در  Pythonفرمانهای کنید   ipython consoleرا اجرا

00:47 آموزشی      برنامه نه . مربوطه Pythonاگر ببینید      را سایت وب این در

00:52 ipython . کنیم    می شروع را

00:55
terminal . کنید   باز را
ipython3    و کنید تایپ .Enter را دهید    فشار را

01:03 در                 فرمان هر تایپ از پس که باشید داشته یاد به ، بعد به اینجا کلید   terminalاز ،Enter. دهید    فشار را

01:10 با     را برنامه . string این کنیم   می شروع

01:14  a     داخل . double quotes This is a stringمساوی کنید   تایپ را

01:21 مقدار   دیدن . aشما  aبرای کنید    تایپ را

01:26 print inside parentheses a . کنید   تایپ را

01:31
مقدار    همچنین .    aاین       . فقط     کردن تایپ دارد وجود خروجی در تفاوت اما کند می پرینت می   aمحتوای   aرا نشان را

دهد.

01:43
statement print inside parentheses a  خودstring. کند     می پرینت به       را را تفاوت توانیم می ما

از     که زمانی .stringsوضوح , ببینیم         کنیم می استفاده آنها در جدید خطوط با

01:55 b  داخل . double quotes A line backslash n New line مساوی کنید    تایپ را

02:04 b         . که   میدهد نشان فقط این میبینید که همانطور کنید تایپ یک   b را . newline characterشامل باشد  می

02:13 print inside parentheses b . کنید   تایپ را

02:18
سپس   string, A lineاین  . New lineو کند       می پرینت بعدرا خط که Pythonدر  print statementدر

string formatting. کند     می حمایت را



02:28 . کنیم            می نگاهی داده خروجی از مختلف های روش به ما بعد

02:33 . format operatorکه   Percentage string operatorبه شود   می گغته

02:38

مثال  برای
Percentage d  کهinteger format   . کند    می مشخص را string format که  Percentage sرا
و    میکند . float formatکه  Percentage fمشخص دهد    می نشان را

02:52 .  terminalبه  سپس  . xبرگردید دهیم         می اختصاص شده داده نشان صورت به را

03:00 مقدار     کردن پرینت .xبرای کنید         تایپ شده داده نشان صورت به

03:06
اینجا   در    percentage 3.2fدر خروجی . floatکه کند     می مشخص می        2f.را گرد اعشاری عدد دو به را مقدار

کند.
03:18 .             .        . کند       می گرد اعشار رقم چهار به را آن ، اینجا در کنید تایپ شده داده نشان صورت به بینیم می را دیگر مثال یک ما

03:30  . دهیم       می اختصاص دیگر مقدار دو .2مساوی  y سپس کنید    تایپ را

03:38 z   داخل double quotes redمساوی
03:43 مقادیر    کردن پرینت . zو   x, y برای کنید       تایپ شده داده نشان که همانطور

03:50  arguments   از      های استفاده با میتوان را . printبه modifiersمختلف کرد   پاس

03:55
جای   z و x, yمقادیر  و percentage 2.1f, percentage dبعنوان format specifiersدر

percentage s . اند    گرفته قرار

04:09 .             . بگیرید     سر از را ویدیو سپس و دهید انجام را تمرین این کنید متوقف را ویدیو

04:15 ؟            افتد می اتفاقی چه کنید می اجرا را زیر موارد وقتی

04:18 به     کردن حل بروید. terminalبرای

04:22
    . مقدار        اینجا در کنید تایپ شده داده نشان که مقدار   xاز  intهمانطور از       yاز  floatو یک هر عنوان formatبه

specifiers. شوند     می پرینت

04:34 برای           فرض پیش طور به را اعشار رقم شش .floatاین کند    می چاپ

04:39
.         print statementمعمول  چگونه          که دید خواهیم ما حال کند می پرینت جدید خط یک در را newlineخروجی

character. کنیم    متوقف را

04:49 . کنید             تایپ را زیر کد و کنید باز را متن ویرایشگر یک

04:53 کردن        پاس با میتوان را جدید داخل  endخط کرد  . inside single quotes a spaceمساوی متوقف

05:01 صورت     به را . .print underscore example.pyاسکریپت کنید  ذخیره

05:07 برگردید. terminalبه 
05:10 کردن     تایپ با را . percentage run space print underscore example.pyکد کنیم    می اجرا

05:19 که  .spaceیک  print statement میبینیم کند        می پرینت جدید خط بجای را

05:25     . از         این برای بگیریم کاربر از را ورودی چگونه که میبینیم .input functionسپس کنیم    می استفاده

05:33 ip is equal to input open and close parentheses . کنید   تایپ را

05:39 انتظار           در دهد می نشان که زند می . inputنشانگرچشمک و     an inputاست  کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را



05:49 مقدار     که میبینیم . ipحال .      ipچیست  شامل   این که میبینیم کنید تایپ . string - an input را باشد  می

06:00
  .             . عدد     بگیرید سر از را ویدیو سپس و دهید انجام را تمرین این کنید متوقف را بعنوان    5.6ویدیو کنید  inputرا وارد

متغیر      در را آن . cو کنید  ذخیره

06:12 به     کردن حل بروید. terminalبرای

06:16
از   باید متغیر    input command ما .  cبا کنیم   input open and closeمساوی  cاستفاده

parentheses . کنید   تایپ را

06:26 بعنوان  5.6 . input را کنید   . Enterوارد دهید   فشار را

06:32 مقدارورودی    دیدن . cبرای کنید   تایپ را

06:36
.cاز   data typeحال بینیم    می .     type inside parentheses cرا که    میبینیم کنید تایپ stringیک  cرا

است.
06:48 بعنوان   inputهمیشه   input commandچون .stringرا چیست         ورودی که نیست مهم گیرد می

06:56 .             . بگیرید     سر از را ویدیو سپس و دهید انجام را تمرین این کنید متوقف را ویدیو

07:02 statement              . و    نکنید وارد را چیزی شما که زمانی افتد می اتفاقی چه کنید اجرا را ؟  Enterزیر کنید
07:10 برگردید. terminalبه 

07:14
d مساوی input open and close parentheses . کنید    تایپ هیچ     Enterرا دادن بدون فشار inputرا

دهید.
07:24 آوردن     Enterدوباره  بدست برای .promptرا دهید   فشار

07:28
مقدار    دیدن . dشما  inputبرای  , یک         کنید تایپ اید نکرده وارد را چیزی که وقتی بعنوان   stringرا در inputخالی

. شود    می گرفته نظر

07:38 از       توانیم می همچنین نمایش    inputما .prompt برای کنیم       استفاده کاربر به کمک برای

07:44

آوردن      promptحال بدست برای .inputرا دهیم   می
 ip مساوی input    داخل پرانتزها را double quotes Please enter a number backslash n داخل

. کنید  تایپ

07:58
عنوان   12من  به .         input را یک    توانیم می ما صورت این به و دهم دریافت   را promptمی از inputبرای

. دهیم   نمایش کاربر

08:08 . رسیم      می برنامه این پایان به

08:12 :         . گرفتیم   یاد را موارد این برنامه این در کنیم می خلصه

08:17 از   print statementاستفاده

08:20
از  printدر  percentage sو   format specifiers percentage d, percentage fاستفاده

statement

08:29
input    از استفاده با یک       input function را و بگیریم کاربر گرفتن       promptاز از قبل کاربر به inputرا

. دهیم  نمایش

08:39

: شما    برای تمرین و
 a is equal to input open and close parentheses   کاربر . 2.5و کند     می وارد )  typeرا aنوع(

چیست؟



08:55 چیست؟    b is equal to 4.5 و  a is equal to 2 اگر-  2 زیر عملیات نتیجه

09:05

: ها   پاسخ و
یک-             1 عنوان به آن ، کنید وارد را چیزی چه که نیست .    stringمهم رو    این از شود می stringیک  2.5گرفته

است.

09:16
مقدار       bچون  -2 این است شده خوانده .  bاز  integerابتدا چون     دهد می نمایش شده  modifierرا استفاده

percentage d .است

09:28
مقدار      ، مشابه طور به     aاز  floatبه توجه .   modifier percentage 2.1fبا رو     این از است شده داده نشان

است   b is 2.0و   a is 4 خروجی
09:42 .ل بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت طفًا

09:46 مورد      ل در خود کلی سؤالت .Pythonطفًا بفرستید      انجمن این به را

09:51 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

09:55
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند مراجعه    دولت سایت این به

کنید.

10:04
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


