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چکيده

و رياضی الگوريتم های پياده سازی برای Python پايتون برنامه نويسی زبان از استفاده يادگيری
غيره. و نمودار رسم همچنين

کنيم؟ نصب را پايتون چگونه ۱
Downloads روی بر را (ماوس) موش واره نشانه گر و برويد python.org پايتون سايت به نخست
آدرس به ابتدا از يا کنيد. کليک مناسب گزينهٴ روی بر رايانه تان سيستم عامل نوع به وابسته و ببريد
توجه کنيد. انتخاب را سيستم عامل تان با متناسب و نظر مورد نسخهٴ و برويد python.org/downloads
همينطور و استفاده برای ساده تر بعد به ۳ نسخهٴ ولی می کنند استفاده ۷ .۲ نسخهٴ از هنوز شرکت ها برخی که کنيد
بنابراين شد. خواهد متوقف به زودی مشکالتش و ۷ .۲ نسخهٴ از پشتيبانی بعالوه است. more stable پايدارتر
در دستور چندين نوشتن طرز بکنيد. را کار اين جديد نسخهٴ با می شود پيشنهاد می کنيد ورود پايتون به تازه اگر
دادن تغيير زحمت با ببينيد آموزش ۳ نسخهٴ روش با اگر که هستند جزئی تفاوت های دارای ۳ و ۲ نسخه های
استفاده بيت ۶۴ ويندوز از من شد. نخواهيد روبرو ۳ به ۲ از نقل به شدن مجبور زمان در نوشتاری عادت های
windows x86-64 گزينهٴ دنبال و می روم python.org/downloads/windows آدرس به پس می کنم
نسخهٴ آخرين بگرديد). ۶۴ عدد بدون مشابه گزينهٴ دنبال بيت ۳۲ (برای می گردم executable installer
است اين کنيد توجه بايد که ديگر نکتهٴ يک است. (۱۳۹۸ تير ۱۷) ۲۰۱۹ جوالی ۸ انتشاريافتهٴ ۴ .۷ .۳ امروز

نمی کنند. پشتيبانی را XP ويندوزهای پايتون بعد به ۵ .۳ نسخه های که
است. زير شکل به من برای داشت. خواهيد exe پسوند با فايل يک دانلود از پس

قصد اگر و بکنيد تيک دار را add python to 3.7 to PATH گزينهٴ کنيد. دابل کليک فايل اين روی
در که همانطور کنيد. کليک customize installation روی داريد را پايتون فايل های نصب مکان تغيير
درايو در است ممکن که جايی تا برنامه هايتان است بهتر معموال کردم اشاره هم برتينی نرم افزار با کار دورهٴ

نکنيد. نصب سيستم عامل تان
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https://www.python.org
https://www.python.org/downloads
https://www.python.org/downloads/windows


Documentation می بينيد. را زير صفحهٴ کرده باشيد انتخاب را نصب سفارشی کردن گزينهٴ اگر
بعدا که است پايتون بسته های نصب و يافت و به روزرسانی برای pip است، پايتون دستورات توضيحات
و برنامه اجرای سرعت زيادکردن برای يا نمودار رسم برای بسته هايی مانند بخواهيد و داشته باشيد نياز شايد
پايتون زبان به آن در را برنامه هايتان می توانيد که است پايتون پيش فرض و ساده ويرايشگر IDLE غيره،
همان يا cmd با را پايتون بايد آنگاه کنيد حذف نصب شدن چيزهای فهرست از را آن اگر کنيد، اجرا و بنويسيد
محيط يا Spyder يا PyCharm مانند ديگری محيط های اينکه يا کنيد اجرا ويندوز command promp
خود از دوره اين در من کنيد. نصب و دانلود و انتخاب بعدا را ديگری ممکن گزينهٴ هر يا Atom داخل

دارد. کمی حجم و ساده محيطی که می کنم استفاده پايتون پيش فرض IDLE

Add Python to environment گزينهٴ می بينيد. ديگری صفحهٴ Next گزينهٴ روی بر کليک از پس
در اگر کردم تيک دار را گزينه ها همهٴ من داشته باشد، تيک که کنيد دقت حتما است، مهم خيلی variables
بپرسيد. و بدهيد پيام می توانيد چيست کاربردش يا و نگذارم تيک می شود که داريد سوال خاص گزينه ای مورد
دنبالهٴ و گذاشته ام E درايو در و دادم تغيير خودم دلخواه به نيز را پايتون نصب پوشهٴ مسير نيز زير در
آدرس بودن طوالنی پايتون» پوشهٴ سپس E «درايو يعنی دادم کاهش گام يک تنها به را پوشه ها تودرتوی
متن اگر و است سقف دارای دستورها برخی ورودی حروف تعداد چون می شود دردسر باعث گاهی فايل يک
از ندارد برايتان خاصی دليل اگر که باشيد مراقب است خوب هميشه پس نمی شود پذيرفته بدهيد طوالنی تری

بپرهيزيد. بی مورد پوشه توپوشه سازی
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موفقيت آميز نصب پيام آن اتمام از پس و می کند نصب به شروع برنامه ، Install روی بر کليک از پس
ديد. خواهيد را بود

را cmd نيست ناقص يا نرفته اشتباه چيزی و بوده است موفقيت آميز نصب واقعا اينکه کردن چک برای
سپس بزنيد). اينتر و cmd کنيد تايپ و کنيد کليک چپ سمت زير در استارت ويندوز، آيکون (روی کنيد باز
شويد مواجه زير شبيه پيامی با بايد باشد پيش رفته درست چيز همه اگر بزنيد. اينتر و python کنيد تايپ
نسخهٴ اطالعات نيز کار شروع در و کند اجرا را آن و کند پيدا می تواند پيش فرض را پايتون مسير cmd که

می کند. درج را پايتون تان

می کند، اجرا را برنامه نويسی زبان با نوشته شده برنامهٴ که (محيطی کنسول در پايتون برای دستور خط هر
می کنيد) ويرايش و می دهيد قرار متن يا می نويسيد را برنامه آن در که است محيطی که ويرايشگر با کنيد مقايسه
از خبری و نيست اينچنين ويرايشگر محيط در می شود. داده نمايش و شروع بزرگتری) (عالمت پيکان سه با
پايتون از cmd اينکه برای شد. خواهيد آشناتر موارد اين با بعدا نيست. دستور خط هر ابتدای در سه پيکان
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زير مانند بسته پرانتز پرانتزباز، همراه به exit يعنی پايتون از خروج دستور از کافيست تنها شود، خارج
به جايش و نمی بينيد سه پيکان ديگر بعدی خط در آنگاه بزنيد. اينتر سپس و کنيد تايپ را آن يعنی کنيد، استفاده

گرفت. خواهيد را cmd پيش فرض مکان

print(2+3) من نمونه برای کنيد. تايپ دستوری و کنيد باز را آن کنيد. چک نيز را IDLE می توانيد
دستورهای انتهای در رياضی نرم افزارهای يا برنامه نويسی زبان های برخی برخالف زدم. اينتر و تايپ را
۳ بعالوهٴ ۲ «نتيجهٴ می گويد کردم تايپ من که دستوری نداريد. دونقطه يا نقطه ويرگول تايپ به نيازی پايتون
را IDLE وقتی که کنيد توجه است. نمايش صفحهٴ روی بر دادن نمايش اينجا در چاپ کردن که کن» چاپ را
و ويرايشگری محيط بازکردن بعدی درس های در می کند. باز برايتان کنسولی محيط پيش فرض می کنيد باز
می نويسيد که چيزی هر خط به خط اينکه جای به کنيد اجرا سپس و بنويسيد اول را الگوريتم يک چگونه اينکه

داد. خواهيم توضيح را شود اجرا
پس نداريد نيازی ديگر را برنامه ای نصب کنندهٴ اگر کردم، اشاره نيز برتينی دورهٴ در که همانطور آخر در
است. رايانه تان فضای اشغال پر حال در فقط چون کنيد، پاک را آن نصاب فايل نصب، موفقيت آميز اتمام از

جلسه: آخر جمع بندی

IDLE يا cmd محيط در را آن و کنيم نصب و دانلود را پايتون چگونه که گرفتيم ياد جلسه اين در •
کنيم. استفاده

بفرستيد. پيام می توانيد جلسه اين به مربوط مطالب پيرامون مشکل يا پرسش گونه هر صورت در

باشيد سربلند و پيروز
۱۳۹۸ مرداد ۲۶ صادقی منش، اميرحسين
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