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

00:07

میتوانید      شما برنامه این پایان در
lists , کنید   ایجاد را

, list elements به  کنید   پیدا دسترسی
Append elements  بهlists و

Delete elements  ازlists.

00:21

عامل        سیستم از من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 14.04

Python 3.4.3

IPython 5.1.0

. کنم   می استفاده

00:35

چگونه         که بدانید باید برنامه این تمرین در    Python commandsبرای را runخود  ipython consoleاولیه
کنید 

برنامه    نه .Pythonاگر ببینید       را سایت وب این در

00:48

چیست؟  لیست
. کند        ذخیره را عناصر از مجموعهای میتواند لیست

. باشند             مشابه های داده انواع از که نیست لزم عناصر همه

00:59 Terminal       کلیدهای همزمان دادن فشار با . Ctrl+Alt+Tرا کنید  باز

01:06
و     ipython3حال  کنید تایپ .    Enterرا در    حال ما دهید فشار .ipython promptرا هستیم 

terminal     دادن فشار با .Ctrl + Lرا باشیم        داشته بهتری دید تا میکنیم واضح

01:20 متغیر   listیک  نام . mylistبا کنیم     می تعریف را

01:25
Mylist   داخل داخل   quotes spam داخل  square bracketsمساوی کاما quotes eggsکاما

hundred کاما one point two three four     و کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را

01:45 .double quotes یا singleداخل  stringsهمیشه  Pythonدر  گیرند    می قرار

01:52 براکت   typeحال  و     mylistبین کنید وارد .Enterرا دهید    فشار را

02:01
که   functionیک  typeاینجا  .datatypeاست دهد      می را متغیر از

Mylist  کهlist datatype. باشد   می

02:10

میبینیم    که شامل  listsهمانطور .های datatypes   از elements میتواند باشد   مختلف
. stringsکه  eggsو   mylist, spamدر  که one point two three fourو  hundred هستند 

integer  وfloat. باشند   می

02:27 کردیم       تایپ قبلً که کدی .mylistدر است    متغیر یک



02:32 یا        Pythonدر  الفبا حروف با باید متغیر . underscoreیک شود  شروع

02:39 مثل          نمیتوانند و شوند شروع عدد با نمیتوانند .Python keywordsآنها باشند 

02:45 مورد    در . keywordsشما گرفت    خواهید یاد نیز

02:49  : از       عبارتند ها کلیدواژه از مثال ”.for, if, else, elif, while, in, def, or, and“ تعدادی
03:00 . باشد                داشته حسابی نویسه هر یا گذاری نقطه های نویسه یا فاصله تواند نمی متغیر نام

03:07 . هستند         غیرمعتبر و معتبر متغیر نامهای از برخی اینها

03:14

.   listsبه  یک   گردیم با   listبرمی num underscore list is equal to inside square میتواند
brackets '''one comma two'    و شود . Enterایجاد دهید   فشار را

یا

03:32
X   داخل .Enterو   quotes bداخل   square bracketsمساوی دهید    فشار را

. کرد        استفاده میتوان را متغیر معتبر نام هر

03:50 یک   .elementsبدون   empty listحال کنیم     می ایجاد را

03:55
 myemptylist is equal to open and close square brackets     و کنید تایپ فشار  Enterرا را

یک.   این . elementبدون  empty listدهید باشد   می

04:08
یک      به توانیم می از     list از elementما استفاده ) indexبا دسترسی)   (positionیا  شاخص( مربوطه موقعیت

. باشیم  داشته

04:15 Index value  ازelements   وغیره   2, 1, 0با. شوند   می شروع

04:22
Negative indices    به دسترسی .  elementsبرای از     که شود می استفاده آخر می    -2-, 1از شروع غیره و

شود.

04:33

syntax    آوردن بدست خاص list elementبرای

variable inside square brackets elements index value

. باشد   می

04:44 .terminalبه  برگردید 

04:47
mylist  داخلsquare brackets zero     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

میبینیم   که .element spamاولین    mylist[0]همانطور دهد    می را

05:00
mylist داخل square brackets one     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

Mylist[1]  دومین element . دهد   می را

05:11
. برگردید              ویدیو به و دهید انجام را تمرین این و کنید متوقف را ویدیو

افتد؟       mylist[-1]اگر  می اتفاقی چه کنیم تایپ را

05:21 به     کردن حل بروید. terminalبرای

05:25
mylist  داخلsquare brackets minus one     و کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را

میبینید    که که   element همانطور .one point two three fourآخر آورید      می بدست را میباشد

05:39 یک     میتوانیم همچنین . listداخل   listما کنیم   ایجاد

05:43 ویژگی   .   lists heterogeneous data structures این این   سازد می می listداخل  listبرای  syntaxرا



باشد.

05:53 متغیر   listداخل   listیک  . doublelistبرای دهیم   می قرار

05:59
  . اینجا         کنید تایپ شده داده نشان که همانطور را با     listدر   listیک  b c dکد که داخل square bracketsاست

list. است     شده داده نمایش

06:11
تعدادی   .doublelistاز  elementحال آوریم     می بدست را

doublelist داخلsquare brackets one      و کنید تایپ دهید   Enterرا فشار را

06:23
بعنوان      را خروجی توانیم می . square bracketsبین  b c d ما چون  list شامل  index value one ببینیم

یک  . elementبعنوان   list داخل باشد   می آن

06:37 یک       به که میکنیم سعی مثل   element حال .listداخل  listاز  bخاص کنیم    پیدا دسترسی

06:45
این  و    square brackets zeroداخل  square brackets one داخل  doublelistبرای کنید تایپ را

Enter. دهید    فشار را

06:57 اینجا   .list در  listاز indexاول  parameterدر دهد      می نشان را اصلی

07:04 parameter  دومindex value ازb   درlist  داخلlist . دهد    می نشان را

07:12
. برگردید              ویدیو به و دهید انجام را تمرین این و کنید متوقف را ویدیو

doublelist=[‘a’, [‘b’,’c’,’d’], 'and', 5, 6, 7, 8]

07:18 command   آوردن بدست چیست؟ list doublelist در 'element 'and برای

07:24 از    ' and'چگونه  استفاده با آورد؟    indicesرا بدست میتوان منفی

07:28 میتوانید  .list doublelistاز  'element 'd چگونه آورید    بدست را

07:33 . باشد       می شما صفحه روی حل راه

07:38
از    میتوانیم تعداد    len functionما بررسی .listاز   elements/length ofبرای کنیم   استفاده

پرانتز   len آن syntax و . variableداخل باشد   می

07:49 .mylistدر  elementsتعداد  کنیم          می پیدا را کردهایم ایجاد قبلً که

07:55
.  terminalبه  کنید      پاک را صفحه و و           mylistبرگردید کنید فراخوانی بال فلش کلید دادن فشار با فشار  Enterرا را

دهید.
08:05  Len   پرانتز کنید   mylistداخل تایپ .  Enterو  را طول    ما دهید فشار به    mylistرا .fourرا آوریم    می بدست

08:16 میتوانیم   به   elements ما از    listرا استفاده .append functionبا کنیم   الحاق

08:21 آخر    elementکه   functionاین  به .listرا کند    می اضافه

08:26 پرانتز    variable dot appendآن syntaxو  .elementبین شود     اضافه باید که

08:35

.terminal به برگردید 
حال

mylist dot append    داخل پرانتز و    quotes sharpداخل کنید تایپ .Enter را دهید    فشار را

08:49  mylist dot append   پرانتز و     sixداخل کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

08:57
updated mylist  . کنیم    می بررسی کنید    mylistرا تایپ .     Enterرا که   ببینیم میتوانیم دهید فشار با mylistرا

sharp و six   آخر .appendedدر است   شده



09:10

میتوانیم    همچنین از   elementsما . listsرا کنیم   حذف
از      .      استفاده با یکی داریم کار این برای روش . del keywordبا  index دو باشد  می

Syntax آنdel variable inside square brackets element’s index value. است 

09:29
حذف     برای دیگر از       elementروش استفاده با آن مقدار . remove functionبا باشد  می

Syntax  آنvariable dot remove inside parentheses element to be removed. باشد   می

09:43

.terminalبه  برگردید 
mylist     و کنید تایپ تا     Enterرا دهید فشار . listرا ببینید    را شده بروز

del space mylist inside square brackets one     و کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را

10:01 keyword del  کهelement  درindex     میکند حذف را .eggsکه  listدوم  elementیک است 

10:11 و    mylistدوباره  کنید تایپ .   Enterرا که    میبینیم دهید فشار .listاز  element eggsرا است    شده حذف

10:22 element hundred  ازmylist list. کنیم     می حذف را

10:27

از    میتوانیم این .function remove برای کنیم   استفاده
mylist dot remove  پرانتز و    hundred بین کنید تایپ .Enter را دهید    فشار را

updated mylist . کنیم    می بررسی را

10:44 طور؟     elements اگر چه باشند شده تکرار

10:47
. دهیم         می انجام کوچک آزمایش یک آن بررسی برای

mylist dot append    بین پرانتز و    quotes spamبین کنید تایپ . Enterرا دهید    فشار را

11:01 mylist     و کنید تایپ .  Enterرا اینجا    دهید فشار . updated mylistرا باشد  می

11:08 .          element spamاین  آخر   در دیگری و است شروع در یکی دارد دوبار .listرا است 

11:17

کردن     element spam حال تایپ با داخل    mylist dot removeرا پرانتز کنید  quotes spamداخل حذف
.Enterو  دهید    فشار را

updated mylist . کنیم    می بررسی را

11:35 رخداد         اولین تنها که ببینیم توانیم می .'spam'ما است    شده حذف

11:41

function remove   رخداد . elementاولین کند       می حذف را مجموعه در
که     باشید داشته خاطر با   elementکه  del keyword به .  index value را کند   می removeحذف

function  اساس . elementبر کند           می حذف است شده پاس آن به که

11:57 از    استفاده میتوانیم    remove functionبا همچنین با   elementما .index valueرا کنیم    حذف آن

12:03
 . دهیم        می انجام مثال یک با را داخل   kاین را  threeکاما oneکاما  twoکاما   square brackets oneمساوی

و    کنید . Enterتایپ دهید   فشار را

12:17
و     k dot remove inside parentheses k inside square brackets two سپس کنید تایپ Enterرا

دهید    فشار کنید    k را تایپ خروجی     Enterرا ما دهید فشار .]2,1,3[را بینیم    می را

12:36
توسط             که آنچه از رخداد اولین این که آنجا را    k inside square brackets twoاز است deletesبازگشته

  , که  کند .oneمی باشد   می

12:45 . برگردید             ویدیو به دهیدو انجام را تمرین این و کنید متوقف را ویدیو
1 -element  از .list doublelist چهارم کنید    حذف را



2 -'and' از .list doublelist را کنید   حذف

12:58 . شماست     صفحه روی حل راه

13:04

      . که         گرفتیم یاد برنامه این در آورد می برنامه این پایان به را ما این
List باelements

Empty list

List  داخلList
. کنیم   ایجاد را

13:18

که    گرفتیم یاد همچنین
از    استفاده .listطول  len functionبا کنیم    پیدا را

شماره     elementsبه  از استفاده .indexبا کنیم     پیدا دسترسی آنها

13:28
elements   به از    listرا استفاده .function appendبا کنیم   اضافه
element       از استفاده با لیست از . remove functionو  delرا کنیم  حذف

13:37

: شما     برای تمرین تعدادی و
یک  کنید؟    empty list چگونه می ایجاد را

میتوانید  باشید؟  list داخل list آیا داشته
آخرین     به میتوانید کنید؟        listاز  elementچگونه پیدا دسترسی آن طول کردن پیدا بدون

13:54

پاسخها  و
یک-   1 داخل       empty listما خالی فاصله دادن قرار . square brackets با کنیم     می ایجاد را

myemptylist equal to open and close square brackets.

14:07
2       . تمام-  شامل تواند می لیست جمله     data types بله از ، .listدیگر باشد 
از-    3 استفاده آخرین     indicesبا به میتوانیم .listاز elementمنفی کنیم    پیدا دسترسی

14:19 . بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت لطفًا

14:23 مورد       در خود کلی سؤالت .Pythonلطفًا بفرستید      انجمن این به را

14:28 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

14:33
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند سایت    دولت این به جزئیات برای
. کنید  مراجعه

14:44
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


