
Time Narration
00:01 آموزشی    برنامه . Sequence data typesبه آمدید  خوش

00:06
: گیریم         می یاد را موارد این برنامه این در

Sequence Data types  مثلList , String  وTuple
00:16 به   از    data typesدسترسی استفاده با indexبال
00:20 به    لیست برعکس  tupleتبدیل و

00:24 برعکس  listبه  stringتبدیل  و

00:28 عامل        سیستم از من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 16.04

Python 3.4.3 و

IPython 5.1.0

. کنم   می استفاده

00:35

00:42
چگونه         که بدانید باید شما برنامه این تمرین برای

پایه   در  Pythonفرمانهای کنید   ipython consoleرا اجرا

00:50 آموزشی      برنامه نه . مربوطه Pythonاگر ببینید      را سایت وب این در

00:55 Sequence data types آنهایی . شوند            می نگهداری ترتیبی ترتیب به عناصر آن در که  هستند
01:01 از     استفاده با . index numbers عناصر گیرند     می قرار دسترس در

01:05 sequence data types  در Python کهlist , string  وtuple .هستند
01:14 میبینیم   چیست. list ابتدا
01:18 List       از تعدادی دارای که است مجموعه .  objectsیک است      شده داده ترتیب در

01:24 مثال   num underscore list is equal to inside square brackets 1, 2, 3, 4برای
01:32 list    هر از دادهها .type میتواند کند    ذخیره را

01:36
List  که از    وقتی ها .typeداده است       بسیارمفید میکند ذخیره را یکسان

پرواز:         در مسافران و کتابخانه در کتاب نام مثال

01:49
ipython3 pylab . کنیم    می شروع را

terminal . کنید   باز را

01:54 ipython3 space hyphen hyphen pylab     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

02:02 در                 فرمان هر تایپ از پس که باشید داشته یاد به ، بعد به اینجا کلید   terminalاز ،Enter. دهید    فشار را

02:09
اولین    ما . listحال کنیم     می ایجاد را خود

num underscore list is equal to inside square brackets 1, 2, 3, 4 . کنید   تایپ را

02:20 num underscore list . کنید   تایپ را

02:24 در         محصور کاما با شده جدا های .listیک  square brackets آیتم دهند     می تشکیل را



02:30 یک  . listما داریم     را این مثل

02:34
var underscore list  داخل تایپ  square brackets 1,2داخل  square brackets 1, 1.2مساوی را

کنید.
02:45 var underscore list . کنید   تایپ را

02:48 یک   . sequence data type, stringsبه کنیم     می نگاه دیگر

02:53  greeting underscore string   داخل .double quotes helloمساوی کنید    تایپ را

03:00 greeting underscore string . کنید   تایپ را

03:04 یک   این مقدار    string variable حال . helloبا باشد  می

03:08 strings  در .Pythonرا کرد           تعریف زیر صورت به مختلف روش سه به میتوان

03:14 k   داخل single quotes Single quote مساوی
03:19  l   داخل double quotes Let's see how to include a single quoteمساوی
03:26  m   داخل triple quotes This is another “example” for stringمساوی
03:33 سه        و دو ، تک اینجا عنوان   quotesدر .delimitersبه شود    می استفاده

03:40 لیست    در .tupleکه  sequence data typesآخرین باشد   می

03:45
person underscore tuple  مساویbrackets 17 comma داخلdouble quotes Ram

comma 56.8 . کنید    تایپ را

03:56 .weightو  age,nameشامل  tupleاین  باشد    می شخص

04:01 ایجاد   مثل       tupleبرای نه معمولی براکت از .listبرای  square brackets ما کنیم    می استفاده

04:07 شماره         از استفاده با چگونه که میبینیم . list به  indexسپس باشیم   داشته دسترسی

04:12 num underscore list داخلsquare brackets 2    کنید تایپ را

04:18 num underscore list  داخلsquare brackets -1
04:23 که     باشید داشته یاد نه    0با  elementsاز  index به میشود .1شروع
04:29 به   .string elementsحال کنیم     می پیدا دسترسی

04:33 greeting underscore string  داخلsquare brackets 1 . کنید   تایپ را

04:39 greeting underscore string داخل square brackets 3
04:44 greeting underscore string داخلsquare brackets -2
04:49 مقدار     طبق خروجی که .index میبینیم شود    می نمایان

04:54 به  .accessخود  tuple elements سپس کنیم    می پیدا

04:58 person underscore tuple داخلsquare brackets 2 . کنید    تایپ را

05:04 person underscore tuple داخلsquare brackets -3
05:10 مقدار          طبق را شخص هر سن و وزن . indexخروجی دهد   می نشان

05:16 چگونه      اینکه مورد در . sequencesسپس   , بینیم   می کنیم اضافه را

05:21 num underscore list plus var underscore list . کنید   تایپ را



05:27 یک    کردن دو      sequenceجمع هر شامل که . sequencesجدید دهد    می را میباشد

05:32 برای     صورت همین .string data typeبه دهیم    می انجام

05:36 a underscore string   داخل . double quotes space another stringمساوی کنید   تایپ را

05:44 greeting underscore string plus a underscore string
05:49 دو      هر حال که . stringsمیبینیم اند     شده جمع هم با

05:53 برای   .tupleحال بینیم   می

05:56 t2    داخل براکت داخل double quotes Student commaمساوی
06:04 کردن   از  commaاضافه چون   Student بعد است به   t2 مهم . tupleرا کند   می تبدیل

06:10 person underscore tuple plus t2 . کنید   تایپ را

06:15 که    میبینیم .tuple به Studentحال است    شده اضافه

06:20 . کنیم          پیدا را متغیر یک طول چگونه که میبینیم سپس

06:25
از   .len functionما کنیم      می استفاده آن برای
len  براکت . num underscore list داخل کنید    تایپ را

06:34 تعداد   .listدر  objectsخروجی میدهد    نشان را

06:38  len  براکت . greeting underscore stringداخل کنید    تایپ را

06:44 len براکت  داخلperson underscore tuple
06:49 یک       حضور که میگیریم یاد از    elementسپس استفاده با . in' keyword'را کنیم   بررسی

06:55  3 in num underscore list . کنید   تایپ را

06:59 single quotes H in greeting underscore string داخل 
07:04 double quotes Sita in person underscore tuple داخل 
07:09 مطابقا     خروجی که . Falseو  Trueمیبینیم دهد    می نمایش را

07:14 . کنیم         می پیدا را حداقل و حداکثر مقدار سپس

07:19 از   .max functionما کنیم         می استفاده حداکثر مقدار کردن پیدا برای

07:23  max   براکت . num underscore listداخل کنید   تایپ را

07:28 min function. شود         می استفاده حداقل مقدار آوردن بدست برای

07:33 min   براکت . greeting underscore stringداخل کنید   تایپ را

07:38 داده    نوع مقدار  stringبرای . ASCIIاز شود          می استفاده حداقل و مقدارحداکثر آوردن بدست برای

07:45
جمع   . listسپس آوریم    می بدست را

sum  براکت . num underscore listداخل کنید    تایپ را

07:54 مشابه           های ویژگی از بسیاری مورد در ما کنون .tupleو  list, stringتا کردیم   صحبت

08:01 در        مهم های ویژگی از بسیاری از     listاما که دارد .tupleو  stringوجود است   متفاوت

08:08 . دهیم          می توضیح را آنها مثال تعدادی از استفاده با

08:12 num underscore list  داخلsquare brackets 1  9 مساوی . کنید   تایپ را



08:20
num underscore list

اینجا   مقداردر   9در .index 1به است    شده داده

08:28
greeting underscore string  داخلsquare brackets 1  داخل inside single quotes k مساوی

. کنید   تایپ را

08:37
. commandاولین  شود      می اجرا مشکلی هیچ بدون

. باشد      می دومی در اشتباه اما

08:45
در     را آن .tupleحال کنیم    می امتحان

 person underscore tuple  داخلsquare brackets 0 23مساوی . کنید    تایپ را

08:56
همان    دوباره .errorما بینیم    می را

در  valueنمیتوانند  tuplesو  strings چون .index را دهند    تغییر مشخص

09:05 میتوانیم    ما به  listاما به    tupleو  tupleرا .listرا دهیم   تغییر

09:10 به   listابتدا  .tupleرا        . کنید    تایپ شده داده نشان که همانطور کنیم می تبدیل

09:19
t مساوی tuple   براکت  .list underscore tupleداخل

Tuple function که list   به .tupleرا کند    می تبدیل

09:29
t . کنید    تایپ را

به    list حال موفقیت .tupleبا است    شده تبدیل

09:36
که    میگیریم یاد به   tuple سپس .listرا کنیم   تبدیل

. کنید       تایپ شده داده نشان که همانطور

09:44  l مساوی list  براکت . tuple underscore listداخل کنید    تایپ را

09:51 List function کهtuple   به ..listرا کند    می تبدیل

09:55 l . کنید    تایپ را

09:58 به    tupleحال  موفقیت .listبا است    شده تبدیل

10:02
که     میگیریم یاد به   stringسپس به   list و  list را .stringرا کنیم   تبدیل

. stringما  داریم   را زیر

10:12  otherstring dot split   داخل براکت .single quotes داخل کنید     تایپ را کاما

10:19 یک   با   stringبا  listاین . commaکه دهد      می را است شده جدا

10:23
join function . دهد      می انجام را این متضاد

تا      listاین  میکند وصل بهم . stringرا بسازد  را

10:29 . listما  داریم   را زیر

10:33 براکت  dot join کاما  single quotesداخل  .otherlist داخل کنید    تایپ را

10:41 یک    ما در   listپس .commasکه آوریم       می بدست را شدهاند وصل

10:45 با     صورت همین . spacesبه دهیم   انجام میتوانیم

10:49 . کنید       تایپ شده داده نشان که همانطور

10:52 که    کنید تا    stringsاز listباید  listتوجه .join operationباشد ببریم    بکار را



10:58 براکت  single quotes space dot joinداخل  .spacestring داخل کنید    تایپ را

11:06 که   .spacesدر  listمیبینیم است    شده وصل

11:10
. کنید    متوقف را ویدیو

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

11:16 آیا     که کنید است  listاز  elementیک  3بررسی زیر

11:21 element    در به   listسوم .21را دهید   تغییر

11:25 . terminal به  بروید    کردن حل برای

11:29  l  داخل .square brackets  1,7,5,3,4  مساوی کنید    تایپ را

11:37
                                                                  3 in l

.  Trueخروجی  پس   باشد .element 3می هست      لیست این در

11:45 l  داخل square brackets 3  21مساوی. کنید    تایپ را

11:51
 l . کنید   تایپ را

که   .21به   element 3میبینیم است    کرده تغییر

11:58
. کنید    متوقف را ویدیو

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

12:04 به  "Elizabeth is queen of England"رشته  ."Elizabeth is queen" را کنید   تبدیل

12:10 . بروید      ترمینال به کردن حل برای

12:14 s  داخل . inside double quotes Elizabeth is queen of englandمساوی کنید    تایپ را

12:21 Stemp  مساوی s.split open and close brackets

12:28
s   داخل براکت   single quotes space dot joinمساوی square bracketsداخل  stempداخل

colon 3

12:40
s . کنید   تایپ را

. آوریم       می بدست را نظر مورد نتیجه

12:46 . رسیم      می برنامه این پایان به

12:50
: گرفتیم        یاد را موارد این برنامه این در

از   Tupleو  List, String مثل  sequence data typesاستفاده
12:59 از          استفاده با لیست کردن وصل و کردن join functionsو   splitجدا
13:05 برعکس  tupleبه   listتبدیل  و

13:09 برعکس  tupleبه   stringتبدیل  و

13:13 شما    برای تمرین و

13:17 بین.     عمده تفاوت ؟  listو  tupleاول چیست

13:22 با     stringدوم.  را . whitespacesزیر کنید  تقسیم

13:27
   ، ها پاسخ و

بین.     اصلی تفاوت ،    list و tupleاول که است این



13:34 Tuple       یک در را مقدار تواند )    indexنمی دهد( تغییر خاص  .شاخص
13:38 . listاما  دهد     تغییر را مقدار میتواند

13:41 Tuple           شود می استفاده مورد یک به مربوط های داده ذخیره برای

13:46 ازیک       listاما  اقلم ذخیره برای . typeمعمول گیرد      می قرار استفاده مورد

13:51 تقسیم.    برای از    whitespaceبا  stringدوم ما ،split function   هیچ کنیم    argumentبدون می استفاده

13:58 .ل بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت طفًا

14:02 مورد      ل در خود کلی سؤالت .Pythonطفًا بفرستید      انجمن این به را

14:07 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

14:11
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند مراجعه    دولت سایت این به

کنید.

14:19
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


