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دادهایانواعازاستفاده3-1

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون



۳

برنامهنویسیاجزای

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

primitive data types assignment statements

Math Text I/O

conditionals and loops

arrays

graphics, sound, and image I/O

functions and modules

objects

any program you might want to write

ایجاد انواع داده ای
مورد نیاز خودتان
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دادهایانواع

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

آنهارویبرانجامقابلعملیاتومقادیرازمجموعهیک.داده اینوع.

می شوندترجمهماشیندستورالعمل هایبهمستقیماًآنهاعملیات.اولیهانواع.

Data Type Values Operations

boolean True, False not, and, or, xor

int -2
31

to 2
31 
- 1 add, subtract, multiply

float 2
32

possible real values add, subtract, multiply

کنندپردازشراداده هاازنوعهربتوانندکهبنویسیمبرنامه هاییمی خواهیم.شی گرابرنامه نویسی.
،ورودی،جریان هایرشته ها،تصاویر،رنگ ها...

چندجمله ای ها،ماتریس ها،بردارها،مختلط،اعداد...

،آسمانی،اجرامباردار،ذراتچندضلعی ها،نقطه ها...
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اشیا

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

می دهدارجاعشیبهمتغیرنامداده ای؛نوعیکمقداردربردارنده.شی.

کاربرد.

کنیمایجادخودمانداریم،نیازکهراداده اینوعهرمی توانیماشیاوسیلهبه.

می کنیماستفادهبرنامه هایماندرآنهاازوتعریفآنهارویبرراالزمعملیاتسپس.

Data Type Values Operations

Color 24 bits (R, G, B) get red component, brighten

Picture 2D array of colors get or set color of pixel (i, j)

String sequence of characters length, substring, compare
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استفادهوایجاد:اشیاباکار

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

x = 3 ** 100

bits = x.bit_length()

stdio.writeln(bits)

حیحایجاد یک شی از نوع عدد ص

intفراخوانی یک متد 

نام ماجول

stdioفراخوانی یک تابع 

نام متغیر
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توابعبامتدهامقایسه

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

خاصشییکبامرتبطتابع.متد.

تابعمتد
x.bit_length()stdio.writeln(bits)نمونه فراخوانی

نام ماجولنام متغیرفراخوانی با

آرگومان هایک ارجاع به شی و آرگومان هاپارامترها

مقدار برگشتیمحاسبهدستکاری مقدار شیهدف اصلی



۸

رشتهپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

عمل توصیف
len(s) sرشته تعداد کاراکترهای

s + t tو sیک رشته جدید حاصل از اتصال رشته های 

s += t sو انتساب آن به tو sیک رشته جدید حاصل از اتصال رشته های 

s[i] sاز رشته iکاراکتر واقع در اندیس

s[i:j] - jکاراکتر واقع در اندیستا iکاراکتر واقع در اندیس sاز رشته 1

s[i:j:k] kبا اندازه گام jتا iیک برش از 

s < t است؟tکوچک تر از sآیا 

s <= t است؟tکوچک تر یا مساوی sآیا 

s == t است؟tمساوی با sآیا 

s != t نیست؟tمساوی با sآیا 

s >= t است؟tبزرگ تر یا مساوی sآیا 

s > t است؟tبزرگ تر از sآیا 



۹

رشتهپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

عمل توصیف
s in t ظاهر شده است؟tبه عنوان زیررشته در sآیا

s not in t ظاهر نشده است؟tبه عنوان زیررشته در sآیا 

s.count(t) sدر رشته tتعداد رخدادهای زیررشته

s.find(t, start) startبا شروع از sدر رشته tاولین اندیس وقوع 

s.upper() که در آن حروف کوچک با حروف بزرگ جایگزین شده اندsیک کپی از 

s.lower() که در آن حروف بزرگ با حروف کوچک جایگزین شده اندsیک کپی از 

s.startswith(t) آغاز شده است؟tبا زیررشته sآیا رشته

s.endswith(t) پایان یافته است؟tبا زیررشته sآیا رشته

s.strip() که در آن فضاهای خالی ابتدایی و انتهایی حذف شده اندsیک کپی از 

s.replace(old, new) جایگزین شده اندnewبا oldکه در آن تمام رخدادهای sیک کپی از 

s.split(delimiter) جدا شده اندdelimiterکه با sیک آرایه از زیررشته های 

delimiter.join(a) بین آنهاdelimiterو قرار دادن aاتصال رشته های موجود در آرایه 



۱0

رشتهپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

تبدیل.مثالDNAبهmRNAحروفتغییرباTبهU.

def translate(dna):

dna = dna.upper()

rna = dna.replace(‘T’, ‘U’)

return rna

ATGCGGTACTTA

AUGCGGUACUUA



۱۱

رشتهپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

خیریااستبرابرخودمعکوسبارشتهیکآیاکهاینبررسی.مثال.

def isPalindrome(s):

n = len(s)

for i in range(n//2):

if s[i] != s[n-1-i]:

return False

return True

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a i b o h p h o b i a



۱2

mandill.jpg

رشتهپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

فرمانخطآرگومانیکازفایلپسوندوفایلناماستخراج.مثال.

s = sys.argv[1]

dot = s.find(‘.’)

base = s[:dot]

extension = s[dot+1:]
base extension



۱۳

رشتهپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

دارندقرارصعودیترتیببهآرایهیکدرموجودرشته هایآیاکهاینبررسی.مثال.

def isSorted(a):

for i in range(1, len(a)):

if a[i] < a[i-1]:

return False

return True



۱4

ژنیافتن

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

الفبایرویبررشتهیکعنوانبهژنومنمایش.ژنوم{A, C, T, G}.

استعملیاتیواحدیکبیانگرکهژنوماززیررشتهیک.ژن.
باATG[شروعکودون].می شودشروع
[پایانوشروعازغیرکودون های].نوکلئوتید۳ازمضربی
باTAG،TAAیاTGA[پایانکودون های].می یابدپایان

ژن هاتمامیافتن.هدف.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A T A G A T G C A T A G C G C A T A G C T A G A T G T G C T A G C



۱5

ژنیافتن

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

الفبایرویبررشتهیکعنوانبهژنومنمایش.ژنوم{A, C, T, G}.

استعملیاتیواحدیکبیانگرکهژنوماززیررشتهیک.ژن.
باATG[شروعکودون].می شودشروع
[پایانوشروعازغیرکودون های].نوکلئوتید۳ازمضربی
باTAG،TAAیاTGA[پایانکودون های].می یابدپایان

ژن هاتمامیافتن.هدف.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A T A G A T G C A T A G C G C A T A G C T A G A T G T G C T A G C

شروع ژن پایانژن شروع پایان



۱6

پیادهسازی:ژنبررسی

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

def isPotentialGene(dna):

if (len(dna) % 3) != 0: return False

if not dna.startswith(‘ATG’): return False

for i in range(len(dna) - 3):

if dna[i:i+3] == ‘TAA’: return False

if dna[i:i+3] == ‘TAG’: return False

if dna[i:i+3] == ‘TGA’: return False

if dna.endswith(‘TAA’): return True

if dna.endswith(‘TAG’): return True

if dna.endswith(‘TGA’): return True

return False

% python gene.py ATGCATAGCGCATAG

true

% python gene.py ATGCGCTGCGTCTGTACTAG

false

% python gene.py ATGCCGTGACGTCTGTACTAG

false



۱7

کنپویشراستبهچپازراژنوم.الگوریتم.
مقدارآنگاهشروع،کودوناگرbegاندیسبابرابرراiبدهقرار.

استسهازمضربیزیررشتهوپایانکودوناگر:
بفرستخروجیبهراژن.

مقدارbegبدهقرار1-بابرابررا.i
codon

beg gene input string

start stop

0 -1 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

1 TAG -1 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

4 ATG 4 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

9 TAG 4 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

16 TAG 4 CATAGCGCA ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

20 TAG -1 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

23 23 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

29 TAG 23 TGC ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

الگوریتم:ژنیافتن

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

3مضرب 



۱۸

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

پیادهسازی:ژنیافتن

def main():

start = sys.argv[1]

stop  = sys.argv[2]

genome = stdio.readAll()

beg = -1

for i in range(len(genome) - 2):

codon = genome[i:i+3]

if codon == start: beg = i

if codon == stop and beg != -1:

gene = genome[beg+3:i]

if len(gene) % 3 == 0:

stdio.writeln(gene)

beg = -1

% more genomeTiny.txt

ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

% python genefind.py ATG TAG < genomeTiny.txt

CATAGCGCA

TGC



۱۹

تصویرپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون
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رنگدادهاینوع

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

الکترومغناطیستشعشعاتازچشمدرک.رنگ.

مقادیرمجموعه.[نمایشRGB]256۳مقداربیانگرکهممکن،مقدار
.هستند255وصفربازهدریکهرآبیوسبزقرمز،

عمل توصیف
Color(r, g, b) ص شدهرنگ جدید با مولفه های قرمز، سبز و آبی مشخایجاد یک

c.getRed() cمولفه قرمز از شی رنگ 

c.getGreen() cمولفه سبز از شی رنگ 

c.getBlue() cمولفه آبی از شی رنگ 

str(c) ’(R, G, B)‘به صورت cیک بازنمایی رشته ای از 

R G B Color

255 0 0

0 255 0

0 0 255

0 0 0

255 255 255

255 0 255

105 105 105



2۱

آلبرزمربعهای

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

نموددگرگونرارنگ هابهمردمنگرششیوه.آلبرزژوزف.

(1975-1949)مربع های ژوزف البرز 
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% python alberssquares.py 9 90 160 100 100 100

آلبرزمربعهای

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

نموددگرگونرارنگ هابهمردمنگرششیوه.آلبرزژوزف.

1رنگ  ۲رنگ 

% python alberssquares.py 0 174 239 147 149 252

1رنگ  ۲رنگ 



2۳

پایتوندررنگهاازاستفاده

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

import sys, stddraw
from color import Color

r1 = int(sys.argv[1])
g1 = int(sys.argv[2])
b1 = int(sys.argv[3])
c1 = Color(r1, g1, b1)

r2 = int(sys.argv[4])
g2 = int(sys.argv[5])
b2 = int(sys.argv[6])
c2 = Color(r2, g2, b2)

stddraw.setCanvasSize(512, 256)
stddraw.setYscale(.25, .75)

stddraw.setPenColor(c1)
stddraw.filledSquare(.25, .5, .2)

stddraw.setPenColor(c2)
stddraw.filledSquare(.25, .5, .1)

stddraw.setPenColor(c2)
stddraw.filledSquare(.75, .5, .2)

stddraw.setPenColor(c1)
stddraw.filledSquare(.75, .5, .1)

stddraw.show()

% python alberssquares.py 9 90 160 100 100 100

.2.4

.5

.25 .75
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تکرنگروشنایی

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

رنگیکمؤثردرخشندگی.تک رنگروشنایی.

فرمولNTSC.

def luminance(c):

red   = c.getRed()

green = c.getGreen()

blue  = c.getBlue()

return (.299 * red) + (.587 * green) + (.114 * blue)
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رنگسازگاری

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

گرنکدامرویبرقلمرنگکدامهمراه،تلفن هایوکامپیوترنمایشصفحهرویبر.پرسش
؟استخواناترپس زمینه

باشد۱2۸مساوییابزرگ تربایدروشناییاختالف[.انگشتیسرقاعدهیک].پاسخ.

def areCompatible(c1, c2):

return abs(luminance(c1) - luminance(c2)) >= 128.0
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R G B

9 90 166 رنگ

74 74 74 رینسخه خاکست

0 0 0 سیاه

خاکستریسطح

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

مؤلفه هایمقدارکهزمانی.خاکستریسطحR،GوBرنگباشند،برابرهمبا
.بودخواهد(سفید)255تا(سیاه)صفربازهدرخاکستریرنگیکحاصل

مؤلفه هامقدارعنوانبهروشناییازاستفاده.خاکستریبهتبدیل.

0.299 * 9 + 0.587 * 90 + 0.114 * 166 = 74.445

def toGray(c):

y = int(round(luminance(c)))

return Color(y, y, y)
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خاکستریسطح

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

مؤلفه هایمقدارکهزمانی.خاکستریسطحR،GوBرنگباشند،برابرهمبا
.بودخواهد(سفید)255تا(سیاه)صفربازهدرخاکستریرنگیکحاصل

مؤلفه هامقدارعنوانبهروشناییازاستفاده.خاکستریبهتبدیل.

def toGray(c):

y = int(round(luminance(c)))

return Color(y, y, y)

مولفه قرمز

مولفه سبز

مولفه آبی

رنگ

درخشندگی

یرنگ خاکستر



2۸

اشیابهارجاع

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

نیستپیپیکاین».ماگریترنه.»

sienna = Color(160, 82, 45)

c = sienna.darker()

نیسترنگیکاین.پایتون.

واقعیدنیایازانتزاعیمدل هایمطالعهمنظوربهطبیعیروشیک.شی گرابرنامه نویسی.



2۹

تصویردادهاینوع

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

تصویرپردازشپایه.تصویرداده اینوع.

(پیکسل ها)رنگاشیایازبعدیدوآرایه.مقادیرمجموعه.



۳0

تصویردادهاینوع

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

تصویرپردازشپایه.تصویرداده اینوع.

(پیکسل ها)رنگاشیایازبعدیدوآرایه.مقادیرمجموعه.
colستون 

پیکسل
0, 0

در هر پیکسل 
یک شی رنگ
ذخیره می شود

بلندا

پهنا

rowسطر 

عمل توصیف
Picture(filename) ایجاد تصویر از یک فایل

Picture(w, h) hدر wایجاد یک تصویر خالی با ابعاد 

pic.width() picپهنای تصویر 

pic.height() picبلندای تصویر 

pic.get(col, row) rowو سطر colرنگ پیکسل واقع در ستون 

pic.set(col, row, c) cبا رنگ rowو سطر colتنظیم رنگ پیکسل واقع در ستون 

pic.save(filename) در یک فایلpicذخیره تصویر 



۳۱

خاکستریفیلتر:تصویرپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

خاکستریتصویریکبهرنگیتصویریکتبدیل.هدف.

mandrill.jpg % python grayscale.py mandrill.jpg



۳2

خاکستریفیلتر:تصویرپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

خاکستریتصویریکبهرنگیتصویریکتبدیل.هدف.

import sys, stddraw, luminance

from picture import Picture

pic = Picture(sys.argv[1])

for col in range(pic.width()):

for row in range(pic.height()):

pixel = pic.get(col, row)

gray = luminance.toGray(pixel)

pic.set(col, row, gray)

stddraw.setCanvasSize(pic.width(), pic.height())

stddraw.picture(pic)

stddraw.show()

colستون 
پیکسل
0, 0

در هر پیکسل 
یک شی رنگ
ذخیره می شود

بلندا

پهنا

rowسطر 

جدیدایجاد یک تصویر

مقداردهی 
لهر پیکس
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1کالسیپرسش:تصویرپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

چیست؟زیرتکه کداجراینتیجه

pic = Picture(sys.argv[1])

for col in range(pic.width()):

for row in range(pic.height()):

pic.set(col, row, pic.get(col, row))

.هدفقط تصویر ورودی را نمایش می د. پاسخ
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۲کالسیپرسش:تصویرپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

چیست؟زیرتکه کداجراینتیجه

pic = Picture(sys.argv[1])

for col in range(pic.width()):

for row in range(pic.height()):

pic.set(col, pic.height() - row - 1, pic.get(col, row))

ه کند؛ این تکه کد تالش می کند تصویر ورودی را سر و ت. پاسخ
.اما دارای یک خطای آموزنده است
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3کالسیپرسش:تصویرپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

چیست؟زیرتکه کداجراینتیجه

source = Picture(sys.argv[1])

w = source.width(), 

h = source.height()

target = Picture(w, h)

for col in range(w):

for row in range(h):

target.set(col, h - row - 1, source.get(col, row))
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اندازهتغییرفیلتر:تصویرپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

تصویریکاندازهکردنبزرگیاکردنکوچک.هدف.

mandrill.jpg (298-by-298) % python scale.py mandrill.jpg 400 200
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اندازهتغییرفیلتر:تصویرپردازش

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

تصویریکاندازهکردنبزرگیاکردنکوچک.هدف.

أتصویر مبد

𝑤𝑠 × ℎ𝑠

دتصویر مقص

𝑤𝑡 × ℎ𝑡

tRow

tCol
tCol × w s ∕ w t

tRow × h s ∕ h t
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اندازهتغییرفیلتر:تصویرپردازش
import sys, stddraw

from picture import Picture

fileName = sys.argv[1]

w = int(sys.argv[2])

h = int(sys.argv[3])

source = Picture(fileName)

target = Picture(w, h)

for tCol in range(w):

for tRow in range(h):

sCol = tCol * source.width() // w

sRow = tRow * source.height() // h 

target.set(tCol, tRow, source.get(sCol, sRow))

stddraw.setCanvasSize(w, h)

stddraw.picture(target)

stddraw.show()
% python scale.py mandrill.jpg 400 200



۳۹

دیگرتصویرپردازشفیلترچند

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

RGBجداسازی مؤلفه های 

فیلتر گرداب فیلتر موج فیلتر شیشه فیلتر لبه سوبل
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رنگهاجداسازیفیلتر
import sys, stddraw
from picture import Picture
from color import Color

def main():

source = Picture(sys.argv[1])
w = source.width()
h = source.height()

R = Picture(w, h)
G = Picture(w, h)
B = Picture(w, h)

for col in range(w):
for row in range(h):

pixel = source.get(col, row)
r = pixel.getRed()
g = pixel.getGreen()
b = pixel.getBlue()

R.set(col, row, Color(r, 0, 0))
G.set(col, row, Color(0, g, 0))
B.set(col, row, Color(0, 0, b))

stddraw.setCanvasSize(w, h)
stddraw.picture(R)
stddraw.show(1000)
stddraw.picture(G)
stddraw.show(1000)
stddraw.picture(B)
stddraw.show()

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

% python separatecolors.py mandrill.jpg 
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خروجیوورودی

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون
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استانداردغیرورودی

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

ترمینالپنجرهازخواندن.استانداردورودی.
مختلفورودیجریانچندینازخواندن.هدف.

داده اینوعInStream.شبکهیاوب سایتیکفایل،یکازمتنیورودی هایخواندن.

هستند؟برابرهمبامتنیفایلدوآیا.مثال
import sys
from instream import InStream

in0 = InStream(sys.argv[1])
in1 = InStream(sys.argv[2])
s = in0.readAll()
t = in1.readAll()
print(s == t)

خواندن از یک فایل
گرخواندن از یک فایل دی



4۳

استانداردغیرخروجی

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

ترمینالپنجرهازخواندن.استانداردورودی.
مختلفورودیجریانچندینازخواندن.هدف.

داده اینوعOutStream.شبکهیاوب سایتیکفایل،یکدرمتنیورودی هاینوشتن.

فایلیکدرمتنیفایلچندالحاق.مثال.
import sys
from instream import InStream
from outstream import OutStream

inFilenames = sys.argv[1:-1]
outFilename = sys.argv[-1]
out = OutSream(outFilename)
for filename in inFilenames:

in = InStream(filename)
s = in.readAll()
out.write(s)

% python cat.py in1.txt in2.txt out.txt

This is

in1.txt

a tiny

test.

in2.txt

This is a tiny

test.

out.txt



44

گوگلسهامفعلیقیمتیافتن

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون
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گوگلسهامفعلیقیمتیافتن

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

def _readHTML(stockSymbol):
WEBSITE = ‘https://finance.yahoo.com/quote/’
page = InStream(WEBSITE + stockSymbol + ‘/’)
html = page.readAll()
return html

def priceOf(stockSymbol):
html = _readHTML(stockSymbol)
trade = html.find(‘Previous Close’, 0)
beg   = html.find(‘15”>’, trade)
end   = html.find(‘</span>’, beg)
price = html[beg+1:end]
price = price.replace(‘,’, ‘’)
return float(price)

گوگلسهامفعلیقیمتیافتن.هدف.
فایلخواندنHTMLآدرسازhttps://finance.yahoo.com/quote/

رشتهازپسقیمتیافتنPrevious Close

% python stockquote.py goog

1174.10

% python stockquote.py adbe

277.07
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سهامفروشوخرید

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

لعابورنگاندکی.
کنیدترسیمبالدرنگصورتبهراقیمتنمودار.
دهیدخبرکاربربهرفت،پایین ترمشخصحدیکازقیمتاگر.
دهیدتعمیمفروشوخریدمناسبزمانتعیینبرایراخودکد.
کنیدارسالفروشوخریدسفارش هاینظرموردشرکتبهخودکارصورتبه.

یدنمایکاراینانجامبهاقداممالیریسکپذیرفتنوخودمسؤولیتبالطفاً،لطفاً،!هشدار!
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خالصه:شیگرابرنامهنویسی

13۹۸-سیدناصررضوی-برنامهنویسیشیگرا-برنامهنویسیباپایتون

می دهدارجاعشیبهمتغیرنامداده ای؛نوعیکمقداردربرگیرنده.شی.

سیمبنویرشته هاوتصاویررنگ ها،رویبرکارمنظوربهبرنامه هاییتوانستیمما.جمع بندی.

مادخووسیلهبهشدهتعریفاشیایرویبرکارمنظوربهبرنامه هایینوشتن.آیندهجلسه.

کار با اشیای موجود : اولین گام در تسلط بر نامه نویسی شی گرا

!تعریف اشیای جدید: گام بعدی


