
Time Narration
00:01 آموزشی    برنامه . Manipulating Listsبه آمدید   خوش

00:06 مورد      در برنامه این listsاز  stridingو slicingدر
Sort و reverse lists. گیریم    می 00:12یاد

00:15 عامل        سیستم از من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 16.04

Python 3.4.3 و

IPython 5.1.0

. کنم   می استفاده

00:23

00:30
پایه           فرمانهای چگونه که بدانید باید شما برنامه این تمرین و    ipython consoleدر   Pythonبرای کنید اجرا را

از   listsاستفاده
00:41 آموزشی      برنامه نه . مربوطه Pythonاگر ببینید      را سایت وب این در

00:46 مورد     در قبل ) listما عناصر     ( به دسترسی نحوه در    elementsو .listفردی ایم   آموخته

00:53 مورد   در .listsاز   slicingحال بینیم   می

00:57
slicing برای  syntaxو 
 p   داخلstart colon stop

01:04 تمام   مقدار   p از elementsاین . stop و  startبین دهد    می را

01:11 شامل   مقدار  elementاین . stop indexبا باشد   نمی

01:16
ipython . کنیم    می شروع را

terminal . کنید   باز را

01:21
ipython3     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

01:27 در                 فرمان هر تایپ از پس که باشید داشته یاد به ، بعد به اینجا کلید   terminalاز ،Enter. دهید    فشار را

01:34
slicing . کنیم       می بررسی مثال یک با را
primes . کنید          تایپ شده داده نشان صورت به سپس و مساوی

01:45 از   20و  10بین  primesحال  .primesاز  listرا آوریم      می بدست بال در

01:52 primes داخلsquare brackets 4 colon 8 . کنید    تایپ را

01:59 مقدار     که کنید .0که   start index توجه باشد   می

02:03
کنید  میخواهیم     elementتوجه ما که   11که .index 4است دارد     را لیست در

مقدار   .4که   startپس باشد   می

02:12 که      elementآخرین 19همچنین  میخواهیم ما که .listدر   index 7است دارد   را

02:19
element  باindex مساوی stop value. شود    نمی شامل
مقدار   .8که  endپس است 



02:26
. کنید    متوقف را ویدیو

. بگیرید            سر از را ویدیو سپس و کنید امتحان را تمرین این

02:32 primes   از لیست    10کمتر از .primesرا آورید   بدست

02:37 . terminal به بروید     کردن حل برای

02:41  primes  داخلsquare brackets 0 colon 4 . کنید   تایپ را

02:47 مقدار       اینجا در که کنید .0که  startتوجه باشد   می

02:52
که    elementآخرین  7 میباشد نیاز .list در  index 3مورد دارد   را

مقدار   .4که  endپس است 

03:01 که     میگیریم یاد .slicingدر  step valueسپس کنیم    استفاده را

03:06 در   13تا  0 متغیر        listرا به را آن و کنید . num تایپ   , دهید      اختصاص شده داده نشان که همانطور

03:13 از           کمتر فرد اعداد همه ما شد گفته که از  10همانطور .list num را خواهیم   می

03:19 آن    step value ما  در .sliceکه کنیم         می مشخص را شود آورده بدست باید

03:25 num  داخلsquare brackets 1 colon 10 colon 2 . کنید   تایپ را

03:31 از   باید .2از  stepsدر  index 10 تا  index 1 با element ما کنیم   شروع

03:39
. listاز  stridingاین  شود   می گفته

Enter . کنید       تایپ خروجی آوردن بدست برای را

03:45 از      کمتر فرد اعداد .10ما آوریم     می بدست را

03:48 هیچ    که که       stepوقتی میشود فرض این نمیشود .1مشخص است 

03:53 برای       پیشفرض مقدار صورت همین .stopو  startبه باشد   می

03:59 num  داخل square brackets colon 10 . کنید   تایپ را

04:04 .elements 10این  دهد      می را لیست اول

04:08 اولین      start valueاگر  ، نکنیم مشخص . list از elementرا است       شده گرفته شروع عنوان به

04:15 num  داخلsquare brackets 10 colon . کنید   تایپ را

04:21 همه  دهمین   elements این .elementاز دهد      می را آخر تا

04:26 آخرین       stop valueاگر  تا عناصر ، نکنیم مشخص .listاز   indexرا شد    خواهند بازگردانده

04:33 آخر          endیا  Startمقدار از آنها میدهد نشان که باشند منفی . listمیتوانند اند   شده شمرده

04:40 لیست         در زوج اعداد تمام کنیم    " num "سپس می دریافت را

04:45 . هستند            زوج شاخص های مکان در زوج اعداد تمام که کنید مشاهده

04:51 . brackets colon colon 2داخل  num پس کنید    تایپ را

04:58
. آوریم        می بدست را زوج اعداد همه ما

این   .stridingبه شود    می گفته

05:04
. کنید    متوقف را ویدیو

. بگیرید            سر از را ویدیو سپس و کنید امتحان را تمرین این

05:10 لیست        از را سه های ضریب . num همه آورید  بدست



05:15 . terminalبه  برگردید    کردن حل برای

05:19 num  داخلsquare brackets colon colon 3 . کنید   تایپ را

05:25 هر    ما به از   element این ضریب      listسوم که میدهد .3را باشند   می

05:31 که     میگیریم یاد ) sortرا  listسپس کنیم.مرتب(
05:35 a   داخل . square brackets 5, 1, 6, 7, 7, 10مساوی کنید   تایپ را

05:45 sort method    کردن مرتب . listبرای شود   می استفاده

05:49 a.sort open and close brackets . کنید   تایپ را

05:55
a . آورید        بدست را خروجی تا کنید تایپ را

محتویات    که . list aمیبینیم اند   شده مرتب

06:04 Python  شاملbuilt-in function   نام . sortedبا باشد  می

06:08 sorted function  کهlist    بعنوان که .argumentرا کند         می مرتب است شده پاس آن به

06:14 . sorted listاین  دهد    می را جدید

06:17 به      را مقدار همان . aدوباره دهید       اختصاص شده داده نشان که همانطور

06:23  sorted inside brackets a . کنید   تایپ را

06:28 این    میتوانیم در   sorted list ما .list variable saرا کنیم    ذخیره دیگر

06:34 sa  مساویsorted   براکت .aداخل کنید    تایپ را

06:41 دیدن   . saشما  sorted listبرای کنید   تایپ را

06:46 Python   روش . reversesرا  listکه  reverseهمچنین کند     می فراهم را میکند

06:52 r  داخل کنید    square brackets 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 مساوی تایپ را

07:01 r dot reverse open and close brackets
07:06 دیدن  . rشما  list r برای کنید   تایپ را

07:10 . listاز  reverseما  آوریم    می بدست را

07:13 list r . است     شده عوض حال اصلی

07:17 از     listکردن  reverseبرای  میتوانیم همچنین . valuesبا  stridingما کنیم   استفاده منفی

07:22 به       مقداررا همان ما .rدوباره دهید        اختصاص شده داده نشان که همانطور

07:27 r  داخلsquare brackets colon colon minus 1 . کنید   تایپ را

07:33 این    میتوانیم در    reversed listما را .variableجدید کنیم    ذخیره دیگر

07:38 ra مساوی r  داخلsquare brackets colon colon minus 1 . کنید    تایپ را

07:46 دیدن   . raشما  reversed listبرای کنید   تایپ را

07:51
. کنید    متوقف را ویدیو

  . بگیرید            سر از را ویدیو سپس و کنید امتحان را تمرین این

07:57
زیریک   .listدر باشد          می امتحانات در آموز دانش یک نمرات از

.listیک  آورید        بدست نزولی ترتیب به نمرات با



08:06 .terminalبه  بروید     کردن حل برای

08:10 list . کنید         تایپ شده داده نشان صورت به را نمرات

08:14
نزولی       صورت به نمرات آوردن بدست برای

sorted   براکت .square brackets colon colon minus 1داخل  marksداخل کنید    تایپ را

08:26
کردن        تایپ با میتوانیم را خروجی همین ما

sorted   براکت . Trueمساوی marks comma reverseداخل آوریم   بدست

08:38
. رسیم      می برنامه این پایان به

. کنیم   می خلصه

08:44 از         قسمتی که گرفتیم یاد برنامه این از     listsدر استفاده با .stridingو  slicingرا آوریم   بدست

08:52
Sort lists    روش از استفاده sort  با
از    استفاده کردن    reverseو معکوس listsبرای

09:00 شما    برای تمرین و

09:05 .  list primesاول.  چگونه    است شده آورید؟        4داده می بدست را آخر از اول عدد

09:11 . list pدوم.  است      شده داده نامشخص طول . characters 3با آورید       بدست را آن از اول

09:19

: ها   پاسخ و
از-           توان می را آخر اول اعداد چهار با   listاول شده داده

primes  داخل square brackets minus 4 colon
. آورد  بدست

09:30

با     characters 3دوم.  میتوان را p inside square bracketsاول
 colon 3

. آورد  بدست

09:37 . بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت لطفًا

09:41 مورد       در خود کلی سؤالت .Pythonلطفًا بفرستید      انجمن این به را

09:46 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

09:50
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند مراجعه    دولت سایت این به

کنید.

10:01
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


