
Time Narration
00:01     . آموزشی  برنامه به دوستان .Getting started with for loops"سلم آمدید"   خوش

00:08

میتوانید     برنامه این پایان در
.for loopاز  کنید   استفاده
.range() function از کنید   استفاده

00:17 عامل        سیستم از من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 14.04

Python 3.4.3 و

IPython 5.1.0

. کنم   می استفاده

00:25

00:32 از          چگونه که بدانید باید برنامه این تمرین .    Listsبرای برنامههای   نه اگر کنید وب    Pythonاستفاده این در مربوطه
. ببینید   را 00:37سایت

00:42 .for loopبرای  syntaxابتدا  بینیم    می را

00:46 for statement            دفعه هر و میکند عمل ترتیب به مجموعه یک براعضای کند    blockکه می اجرا را

00:54 اینجا   گیرد        item مقدار loop variableدر می را تکرار هر در مجموعه داخل

01:01 هر  .loop bodyکه   item برای شود    می اجرا

01:05 از    مثال .for loopیک بینیم        می را آن اجرای چگونگی و

01:10 Terminal       کلیدهای همزمان دادن فشار با .Ctrl+Alt+Tرا کنیم    می باز

01:17 و      ipython3 حال کنید تایپ . Enter را دهید   فشار را

01:22
pylab package . کنیم    می شروع را

 Pylab%     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

01:30 text editor . کنید   باز را

01:33 for loop .          . کنید   تایپ شده داده نشان که همانطور را کد نویسیم می را

01:39 متغیر    اینجا و       loopدر میکند حرکت اعداد لیست .square rootروی کند        می پیدا را عدد هر از

01:46
از   : عبارتند اعداد

36و  4, 9, 16, 25
01:52  , کنیم           می استفاده متغیر دو از اینجا در که کنید . list که numbersتوجه است    اعداد از

02:00
Num   عنصر دوره     listکه هر نظردز .. for loopمورد باشد   می

. باشد        شما انتخاب طبق تواند می متغیر نام

02:11 که    کنید از    colonتوجه .loop body شروع  for statementبعد دهد     می نشان را

02:18 .4با  loop در  statementهر  شود     می شروع فاصله

02:24 یک     خط یعنی .for loopدر  codeاز  blockاین باشد   می

02:29 خط        یک فقط این مثال این . blockدر  statementدر باشد  می



02:35
خط      که کنید .indentedکه  print("This is outside for-loop") توجه باشد   نمی

از     قسمتی این یعنی .for loop این باشد   نمی

02:46 محدوده         در که آن از بعد خطها . for loop و گیرند   نمی قرار

02:51
هر  .  indentation levelبا   blockپس است   شده جدا

اهمیت   . را Pythonدر  white-spacesاین دهد   می نشان

03:01 صورت     به را .home directoryدر  sqrt_num_list.pyفایل کنید   ذخیره

03:13
به   .terminalحال برگردید 

terminal . کنیم    می واضح را

03:19
از      استفاده با را صورت   run commandاسکریپت و  runنیز   percent run minus i filenameبه کنید

Enter . دهید   فشار را

03:31 توسط       square rootما  که را شده داده .for loopاعداد    , آوریم    می بدست است شده اجرا

03:37 خروجی   از     print statementاین بعد که .for loopاست است    شده اجرا

03:42 در     که مثال همان . sqrt_num_list.pyاز    , کنیم    می استفاده ایم کرده استفاده

03:48 در      را کد خط .IPython interpreter promptهر کنید   تایپ

03:53 .Skipرا print("This is outside for-loop")خط  کنید 

03:58 .terminalبه  بروید 

04:01
numbers equal to inside square brackets 4, 9, 16, 25, 36     و کنید تایپ فشار  Enterرا را

دهید.
04:20 for num in numbers colon  و Enter . دهید   فشار را

04:27
که  . promptمیبینید شود       می تبدیل نقطه سه به

در          اما نیست نقطه سه از بعد نشانگر .4و باشد       می نقطه سه از فاصله

04:40
که     کنید توجه خودکار    IPythonلطفًا طور .indentsرا  blockبه کند   می

داخل         شما که میگوید شما به نقطه .blockسه هستید 

04:50

بقیه   .for loopحال کنید    تایپ را
 print inside parentheses inside quotes sqrt of comma num comma inside quotes

is comma num asterick asterick which is raised to power of 0.5  وEnter . دهید   فشار را

05:19
ما   . block در  statementsحال ایم    کرده تمام را

. interpreterاما  دهد       می نشان را نقطه سه هنوز

05:26 در      هنوز شما یعنی .blockاین هستید 

05:30 از     شدن خارج .Enterکلید  blockبرای دهید          فشار دیگری چیز کردن وارد بدون دوبار را

05:37 در    square rootاین  عدد هر در   list از که .for loop را کند       می راپرینت بود شده اجرا

05:44 مورد    در ما . Pythonدر   range built-in functionسپس بینیم  می

05:48 range() function   یک .integersاز  listکه کند     می تولید را

05:52 . range start comma stop comma stepآن syntaxو  باشد   می



05:59
مثال   از     range inside parentheses one comma twenty comma twoبرای صحیح اعداد تا 1که

فاصله   19 .2با دهد    می را

06:11 range inside parentheses twenty    از صحیح .19تا  0اعداد دهد    می را

06:18 در            کنید می مشخص که پایانی شماره که باشید داشته .listتوجه بود    نخواهد موجود

06:25
. کنید            پیدا را ده تا یک از اعداد تمام از مکعب

در    را .Python interpreterاین کنید   اجرا

06:34 پنجره    for loopحال  در .runخود  Python terminalرا کنید 

06:40 کلیدهای       terminalیک  همزمان دادن فشار با .Ctrl+Alt+Tجدید کنید   باز

06:46
Python interpreter    صدور با و     terminalدر  command pythonرا کنید شروع فشار  Enterجدید را

دهید.

06:54
for i in range inside parentheses one comma eleven colon     و کنید تایپ راEnter pرا

. دهید  فشار

07:06
. است                    نقطه به نشانگرنزدیک اما ، دهد می نشان را نقطه سه آن بار این که بینیم می ما

باید  کنیم. indentرا  block پس

07:17
Python interpreter      خودکار طور به را .indentکد کند   نمی

چهار   . spacesپس کنید       تایپ را این و کنید وارد

07:27
print inside parentheses i comma inside quotes cube is comma i raised to power

of three  وEnter. دهید    فشار را

07:44
وقتی   . Enterحال بینیم       می را نقطه سه هنوز میکنیم

از     رفتن بیرون دیگر   blockبرای . Enterیکبار دهید   فشار را

07:53
از!                چگونه که است این ایم آموخته اینجا در ما که اصلی نکته بنابراین و   Python interpreterباشه کنیم استفاده

IPython interpreter    کردن تعیین .blocks برای
08:03 از     فرد اعداد .50تا  1تمام کنید    پرینت را

08:07 در       را این کار آسانی .IPython interpreterبرای دهیم     می انجام خود

08:12 از       استفاده با میتوان را .range() functionمساله کرد   حل

08:17 terminal . کنیم    می پاک را

08:20

for i in range inside parentheses one comma  fifty comma two colon وEnter  را
. دهید  فشار

print inside parentheses I  وEnter  بار دورا. دهید  فشار

08:40 parameter . باشد      می مجموعه شروع عدد اول

08:45 parameter   پایان . rangeدوم باشد  می

08:49
که    کنید .sequenceتوجه باشد      نمی پایانی عدد شامل

parameter      کل در فاصله برای . sequenceسوم باشد  می

08:59 ما   ما     twoاینجا یعنی دادهایم .elementرا دهیم       می میان در یکی را

09:05 . رسیم      می برنامه این پایان به



 : که      گرفتیم یاد برنامه این در   blocks در از    pythonرا استفاده , forبا کنیم   ایجاد

09:15 blocks   را کد .Indentاز کنیم 

09:17 از    استفاده .range() functionو  for loopبا کنیم     حرکت لیست روی

09:23

: شما   برای تمرین
Indentation درPython   نیست اختیاری

True یاFalse( اشتباه (   یا درست

09:32
for loop           از طبیعی اعداد تمام ضرب حاصل پرینت برای .20تا  1را بنویسید 

چیست. range(1, 5)خروجی 

09:43
: ها   پاسخ و

.pythonدر  Indentationاشتباه-  . 1 است   لزم

09:51
2 -y equal to one
'for x in range one comma twenty one

09:58
y into equal to x

print y

10:03 3 -range(1, 5)       از صحیح اعداد از لیست .4تا  1یک دهد    می ]1,2,3,4[را
10:14 . بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت لطفًا

10:18 مورد       در خود کلی سؤالت .Pythonلطفًا بفرستید      انجمن این به را

10:23 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

10:27
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند مراجعه    دولت سایت این به

کنید.

10:37
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


