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 نویسندهدرباره 

 رم پوتزیا، در خصوصی تحقیقاتی مرکز یک ،IRBM علمی پارک در IT علم متخصص یک نلی فابیو

 و بانک چندین با همراه دوهمه، و شارپ مرک ،IBM، EDS در کامپیوتر مشاور هاسال او .است (ایتالیا)

 آوریفن هایسیستم در تجربه هاسالنیز دارای  و دارد آلی شیمی مدرک او .است بوده بیمه شرکت

است.   (اسپانیا  و  ایتالیا  کولتر  بکمن  در  آوریفن  متخصص)  زندگی  علوم  در  کاربردی  اتوماسیون  و  اطالعات

 علمی، ابزار با را اوراکل اطالعاتی هایپایگاه که است جاوا هایبرنامه توسعه حال در حاضر حال در او

  .کندمی  متصل  محققان  به  بالدرنگ  صورت  به  نتایج  تحلیل  و  سرور  وب  کاربردی  هایبرنامه  و  هاداده  تولید

 .است  مکنیسو  جامعه  کنندههماهنگ او  این،  بر  عالوه

 

 فنی نشریه درباره

 آخر در .کندمی کار و زندگی هند بنگلور در او .است پریدیکت در داده مهندس یک تامار سینگ شوخام

 اجتماعی هایسازمان و دولتی غیر هایسازمان برای داده علوم هایپروژه روی بر کار داوطلب او هاهفته

 : نویسدمی  ماشین  یادگیری  و  داده  علم  پایتون،  مورد  در  خود وبالگ  در  او  .شودمی  بانگلور  بخش  با

shubhamtomar.me 

 

 گزاری )نویسنده(سپاس

  ارائه و من با آمدن کنار خاطر به الکس و روبرتو دانیل، آلبرتو، خصوص به دوستانم، از خواهممی من

 .مادرم  از  تشکر  با  .کنم  تشکر  پریشانی  و  مشکالت  سال  یک  طول  در  نیاز  مورد اخالقی  پشتیبانی

 

 گزاری )مترجم(سپاس

نهایت از بهترین دوستم که گرچه اکنون در قید حیات نیست اما یاد او تا ابد با من خواهد سپاس بی  با

 بود. 
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______________________________________________________________ 

 و  مفاهیم  تمام  و  کنیدمی  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  دنیای  در  قدم  اولین  برداشتن  به  شروع  شما  بخش  این  با

 فصل،  این  در  بحث  مورد  مفاهیم  .بینیدمی  مفصل  طور به  را  دهندمی  تشکیل  را رشته  این  که  فرایندهایی

 از پایتون، کد شکل به هاروش و مفاهیم این آن در که بود، خواهند بعدی هایفصل برای مفیدی زمینه

 گرفته  کار  به  گرفت،  خواهند قرار  بحث  مورد  هابخش  از  بسیاری  در  که  کتابخانه چندین از  استفاده  طریق

 .شد  خواهند

 تحلیل داده

 روز  هر  هاداده  از  عظیمی  حجم  است،شده  متمرکز  اطالعات  آوریفن  حول  ایفزاینده  طور  به  که  دنیایی  در

 علمی  ابزارهای و حسگرها خودکار، تشخیص هایسیستم از هاداده این اغلب .شوندمی ذخیره و تولید

  ضبط  مختلف هایوبالگ در که زمانی کنید،می خرید یا که با بانک سر و کار دارید بار هر یا و آیند،می

 و روزانه صورت به را هاآن ،کنیدمی پست چیزی اجتماعی هایشبکه در که زمانی حتی یا و کنیدمی

. شکل نظر از حداقل نیستند، اطالعات واقع در هاداده  هستند؟ چه هاداده اما .کنیدمی تولید آگاه ناخود

 اطالعات  .است  مشکل  هاآن  گزارش  زمان  یا  تعداد، ماهیت  درک  اول  نگاه  در  ها،بایت  فرم    بدون  جریان  در

 کندمی استخراج را نتایجی ها،داده از خاصی مجموعه گرفتن نظر در با که است پردازش نتیجه واقع در

 خام هایداده از اطالعات استخراج فرآیند این .گیرد قرار استفاده مورد مختلف هایروش به تواندمی که

 راحتی به که است اطالعاتی استخراج دقیقا هاداده تحلیل و تجزیه از هدف .است هاداده دقیق تحلیل

 هاییسیستم  هایمکانیزم  روی  بر  مطالعات  انجام  امکان  به  منجر  شوند  درک  وقتی  اما  نیستند  استنتاج  قابل

 تکامل و هاسیستم این احتمالی هایواکنش بینیپیش امکان بنابراین اند،کرده تولید را هاآن که شودمی

 هاداده  تحلیل  ها،داده  از  حفاظت  در  ساده  روشمند  رویکرد  یک  از  شروع  با  .کندمی  فراهم  را  زمان  در  هاآن

 مدل این .شودمی هامدل تولید واقعی هایروش توسعه به منجر که استشده تبدیل واقعی رشته یک به

 منطقی  یا  ریاضی  شکل  یک  که  هنگامی  .است  «مطالعه  مورد  سیستم  یک  ریاضی  شکل  به  تبدیل»  واقع  در

  توانیدمی کند، توصیف دقت مختلف سطوح تحت را سیستم هایپاسخ است قادر که دارد وجود

  .دهید  انجام  خاص هایورودی  به  پاسخ  یا  آن  توسعه  مورد  در  هاییبینیپیش
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 مدل  یک  بینیپیش  قدرت  .است  آن  بینیپیش  قدرت    خوبی   بلکه  نیست،  مدل  هاداده  تحلیل  هدف  بنابراین

 برای مناسب داده مجموعه انتخاب توانایی به بلکه دارد بستگی سازیمدل هایتکنیک کیفیت به تنها نه

 سازیآماده و هاآن  استخراج ها،داده برای جستجو بنابراین .دارد بستگی نیز هاداده تحلیل کل ساخت

 در  هاآن اهمیت دلیل به دهند،می نشان را تحلیل یک اولیه هایفعالیت که حالی در ها،آن متعاقب

 از  هاآن  پردازش  و  کار  نحوه  ها،داده  مورد  در  تاکنون  .دارند  تعلق نیز  هاداده   تحلیل  خود  به  نتایج،  موفقیت

 ها،داده تحلیل و تجزیه پردازش مراحل تمام موازات به .ایمکرده صحبت محاسبه هایروش طریق

 و انفرادی صورت به هم ها،داده  درک برای واقع، در .استشده ایجاد هاداده تجسم از مختلفی هایروش

 هایتکنیک توسعه از بهتر سیستمی هیچ کنند،می ایفا هاداده مجموعه کل در که نقشی لحاظ از هم

 شما به که ندارد وجود شکالاَ در ضمنی، طور به اوقات گاهی اطالعات، تغییر به قادر گرافیکی نمایش

 برای نمایش هایحالت از بسیاری هاسال طول در .کنید درک را هاآن معنای راحتی به کندمی کمک

 و مدل یک شما ها،داده تحلیل پایان در .نمودارها: اند یافتهتوسعه داده نمایش  مختلف هایحالت

 تحت سیستم هایپاسخ بینیپیش به قادر سپس و داشت خواهید گرافیکی هاینمایش از ایمجموعه

 مجموعه از استفاده با مدل این .رفت خواهید آزمایش)فاز(  مرحله به آن از پس بود؛ خواهید مطالعه

  برای  هاداده این حال، این با .شد خواهد تست دانیم،می سیستم پاسخها را آن ما که هاداده از دیگری

 هایپاسخ تکرار برای مدل توانایی به بسته .گیرندنمی قرار استفاده مورد بینیپیش مدل تعریف

 خواهید آن عملیاتی هایمحدودیت و مدل اعتبار از دانش و خطا محاسبه یک شما واقعی، شدهمشاهده

 . داشت

 از کارآمدتر جدید شده ایجاد مدل آیا که بفهمیم تا کرد مقایسه دیگری مدل هر با توان می را نتایج این

 -  استقرار  -  هاداده  تحلیل  آخر  مرحله  به  توانیدمی  کردید،  ارزیابی  را  این  که  زمانی  .است  موجود  هایمدل

 که  تصمیماتی  اجرای  یعنی  است،  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  توسط  شده  تولید  نتایج  اجرای  شامل  این  .برسید

 بینی پیش  نیز  تصمیمی  چنین  که  خطراتی  و  شوند  اتخاذ  مدل  توسط  شده  ایجاد  هایبینیپیش  براساس  باید

 بنابراین، .است مناسب ایحرفه هایفعالیت از بسیاری برای که است ایرشته هاداده تحلیل .شد خواهد

  شده اتخاذ  تصمیمات  تحکیم  اب  درآورد  عمل  به  را  آن  توان  می  چگونه  و  است  چیزی چه  که  این  از  آگاهی

  شدهتحلیل هایسیستم عمیقا   و کنیم آزمایش را هافرضیه تا دهدمی اجازه ما به این .بود خواهد مرتبط

 .کنیم  درک  را
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 قلمروهای دانش تحلیل داده 

 مختلفی  هایزمینه در است ممکن که است مسایل مطالعه برای مناسب رشته یک اساسا هاداده  تحلیل

 به که دارید زیادی هایروش و ابزارها هاداده  تحلیل فرآیندهای در این، بر عالوه .دهد رخ کاربردها از

 به  قادر  باید  خوب  داده  گر  تحلیل  یک  بنابراین  .دارند  نیاز  آماری  و  ریاضی  مفاهیم  و  محاسبات  خوب  دانش

 هایروش اساس هارشته این از بسیاری .باشد مختلف انضباطی هایزمینه از بسیاری در عمل و حرکت

  کاربرد  حوزه  به  بسته  دیگر  هایرشته  دانش  .است  ضروری  تقریبا  هاآن  در  مهارت  و  هستند،  هاداده  تحلیل

 کلی، طور به و است، ضروری دهید انجام خواهیدمی که خاصی هایداده  تحلیل و تجزیه پروژه مطالعه و

  شروع  برای  نیاز  مورد  هایداده  نوع  و  مسائل  بهتر  تا  کند  کمک  شما  به  تواندمی  هاحوزه  این  در  کافی  تجربه

  .کنید  درک  را  تحلیل  و  تجزیه  با

 متخصصان از ایرشته میان تیم یک داشتن ها،داده تحلیل و تجزیه عمده مشکالت به توجه با اغلب،

  خود  مربوطه  صالحیت  هایحوزه  در  ممکن  روش  بهترین  به  مشارکت  به  قادر  همگی  که  اعضایی  از  متشکل

 مشکالتی شناسایی به قادر باید خوب گر تحلیل یک تر،کوچک مسایل به توجه با .است ضروری هستند،

 و هارشته چه به مشکل این حل برای که کند تحقیق آیند،می وجود به هاداده  تحلیل طول در که باشد

 طور به .بخواهد بخش این آگاه افراد از حتی شاید و کند مطالعه را هارشته این است، نیاز هاییمهارت

  نحوه  به مربوط اطالعات بلکه بگردد، هاداده دنبال به تنها نه چگونه که بداند بتواند باید تحلیلگر خالصه،

 .بداند  نیز  را  هاآن  با  برخورد

 دانش کامپیوتر

 در خوبی تجربه و دانش که کسی تنها .است داده تحلیلگر هر برای اساسی نیاز یک کامپیوتر علوم دانش

 تمام واقع در .کند مدیریت را هاداده تحلیل برای الزم ابزارهای موثر طور به تواندمی دارد کامپیوتر علوم

 محاسبه افزارنرم عنوان به کامپیوتر تکنولوژی از استفاده شامل هاداده تحلیل و تجزیه به مربوط مراحل

 حجم .است (پایتون جاوا، ،پالسپالسسی مانند) نویسیبرنامه هایزبان و (غیره و IDL، Matlab مانند)

 حد  تا  بتوان  تا  است  خاصی  هایمهارت  نیازمند  اطالعات  آوریفن  لطف  به  امروز  دسترس  در  هایداده  زیاد

  .است  دانش  مختلف  هایشکل  نیازمند  داده  استخراج  و تحقیق  واقع،  در  .شود  مدیریت  موثر  طور  به  امکان

 یا ،XML، Json هایپرونده .شوندمی ذخیره خاص های فرمت با داده پایگاه جداول یا هافایل در هاداده 

 و هستند هاداده آوریجمع و سازیذخیره برای رایج هایقالب حاضر حال در CSV یا XLS سادگی به

 .سازندمی  ممکن  را  هاآن  روی  بر  شدهذخیره  هایداده  مدیریت  و  خواندن  نیز  کاربردی  هایبرنامه  از  بسیاری
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 پرس  زبان  باید  شما  بلکه  نیست،  فوری  خیلی  چیز  همه  داده،پایگاه  یک  در  موجود  هایداده   استخراج  برای

  داده پایگاه یک از هاداده  استخراج برای خاص طور به که افزارینرم از یا و بشناسید را SQL جوی و

 فرمت یک در هاداده ها،داده  پژوهش خاص انواع از برخی برای این، بر عالوه .کنید استفاده ،یافتهتوسعه

 صفحات  در  یا  (الگ  هایفایل  اسناد،)  متنی  هایفایل  در  بلکه  نیستند،  موجود  صریح  و  شدهتعیین  پیش  از

 نیاز که اندشده دادهنشان  HTML جداول یا بازدیدکنندگان، تعداد ها،سنجش نمودارها، صورت به وب،

  .است  هاداده  این  نهایی  استخراج  و  تجزیه  برای  خاص فنی  تخصص  به

 علوم توسط که مختلفی ابزارهای از استفاده چگونگی دانستن برای اطالعات آوریفن دانش بنابراین،

 این .است ضروری نویسی،برنامه هایزبان و کاربردها مانند گیرند،می قرار دسترس در معاصر کامپیوتر

 کتاب این هدف .هستند نیاز مورد هاداده تجسم و هاداده  تحلیل و تجزیه انجام برای خود نوبه به ابزارها

 و تجزیه هایروش توسعه به توجه با است، ممکن که آنجا تا الزم، دانش تمام کردن فراهم دقیق طور به

  سهم  که  است  تخصصی  هایکتابخانه  و  نویسیبرنامه  زبان  یک  عنوان  به  پایتون  از  استفاده  با  هاداده  تحلیل

 تا گرفته هاداده پژوهش از ها،داده تحلیل و تجزیه دهندهتشکیل مراحل تمام عملکرد در ایکنندهتعیین

 .دارد  بینیپیش  مدل  نتایج  انتشار  تا  کاوی،  داده

 ریاضیات و آمار

  تواند می که دارد، نیاز زیادی ریاضی به هاداده  تحلیل و تجزیه دید، خواهید کتاب سراسر در که همانطور

 انجام  آنچه  درک  برای  حداقل  بنابراین  .باشد  پیچیده  بسیار  هاداده  پردازش  و  (treatment)  درمان  طول  در

 تمام زیرا است ضروری نیز اصلی آماری مفاهیم با آشنایی .است الزم هااین همه در صالحیت ،دهیدمی

 توانیدمی  که  همانطور  .هستند  مفاهیم  این  براساس  روندمی  کار  به  هاداده  تفسیر  و  تحلیل  در  که  هاییروش

 آمار  که  بگویید  توانیدمی  شما  بنابراین  دهد،می  را  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  ابزار  شما  به  کامپیوتر  علم  بگویید

 هاآن از بسیاری .دهندمی تشکیل را هاداده تحلیل و تجزیه اساس و پایه که کندمی فراهم را مفاهیمی

 چگونگی مورد در خوب دانش و کند،می فراهم تحلیلگر برای رشته این که هستند هاییروش و ابزارها

 در  استفاده  مورد  آماری  هایتکنیک ترینرایج  از  برخی .است  تجربه  هاسال  نیازمند  هاآن  از  بهینه  استفاده

 :از  عبارتند  هاداده  تحلیل  و  تجزیه

 ( Bayesianهای بایسیان )روش ◀

 ( regressionبسرفت ) ◀
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 (clustering)  دسته بندی ◀

 یکدیگر با نزدیکی ارتباط آمار و ریاضیات چگونه که کرد خواهید کشف شما موارد، این به رسیدگی با

 مدیریت  توانایی  شما  اند،شده  داده  پوشش  کتاب  این  در  که  ایویژه  یتوناپ  هایکتابخانه  لطف  به  اما  دارند،

 .داشت  خواهید را  هاآن

 ( و هوش مصنوعیLearning Machineیادگیری ماشین )

  وجود   با  واقع،  در  .است  ماشین  یادگیری  گیردمی  قرار  هاداده  تحلیل  در  که  ابزارهایی  ترینپیشرفته  از  یکی

 تا کندمی کمک ما به زیادی حد تا که رگرسیون، و بندیخوشه مانند هاییتکنیک و هاداده تجسم

 ترجیح اغلب شما تحقیق، از مرحله این طول در کنیم، پیدا خود هایداده مجموعه مورد در اطالعاتی

 تخصصی بسیار هاداده مجموعه در جستجو الگوهای در که کنید استفاده خاصی هایروش از دهیدمی

 که کندمی استفاده ها الگوریتم و هارویه از کاملی مجموعه از که است ایرشته ماشین یادگیری .هستند

 مفیدی  اطالعات  سپس  و  کنندمی  تحلیل  و  تجزیه  روندها  یا  ها،خوشه  الگوها،  شناسایی  منظور  به  را  هاداده 

 در ایفزاینده طور به رشته این .کنندمی استخراج خودکار کامال   روش به هاداده تحلیل و تجزیه برای را

 از  کلی،  طور  به  حداقل  آن،  دانش  بنابراین  و  است  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  اساسی  ابزار  به  شدن  تبدیل  حال

 .است  برخوردار  داده  تحلیلگر  برای  اساسی  اهمیت

 کاربرد  ایحرفه هایزمینه

 امور فیزیک، شناسی،زیست) آیندمی هاداده که است جایی صالحیت   قلمروی نیز دیگر مهم بسیار نکته

 او  دارد،  آمار  زمینه  در  ایویژه   آمادگی  تحلیلگر  چه  اگر  واقع،  در  .(غیره  و  جمعیت  آمار  مواد،  آزمایش  مالی،

 بهترفهم  و درک هدف با ها،داده منبع کردن مستند یا و کاربرد زمینه در کاوش به قادر باید همچنین

 از  هستند عبارت یک بلکه نیستند، ساده عدد یا رشته یک هاداده  واقع، در .باشد داده تولید هایمکانیزم

 آن از هاداده که یکاربرد زمینه بهتر درک بنابراین،ی مشاهده شده. پارامترها از یک هر گیریاندازه 

  داده، تحلیلگر یک برای کار این اوقات، اغلب حال، این با .بخشد بهبود را هاآن تفسیر تواندمی آیندمی

 کلیدی  هایچهره  یا  مشاور  که  است  خوب  بنابراین  و  است  پرهزینه  بسیار  نیات،  بهترین  با  گر  تحلیل  حتی

 .کنید  مطرح هاآن  برای  را  درست  سواالت  بتوانید  که  کنید  پیدا
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 فهمیدن طبیعت داده

 هاداده  تحلیل  فرآیندهای  تمام  در  کلیدی  بازیگران  هاداده  .است  هاداده  اساسا    ،هاداده  تحلیل  مطالعه  هدف

 ها،آن تحلیل و پردازش لطف به و شوند پردازش باید که دهندمی تشکیل را خام مواد هاآن .بود خواهند

 یعنی، است، پذیر امکان مطالعه، تحت سیستم دانش سطح افزایش منظور به اطالعات انواع استخراج

 . استشده  داده  آن  از  که  اطالعاتی

 شودوقتی داده، اطالعات می

  تواندمی  کرد  بندیطبقه  حتی  یا  گیریاندازه   بتوان  که چیزی هر .هستند جهان در  شدهثبت  وقایع  هاداده 

 برای هم و رویدادها ماهیت درک برای هم توانندمی هاداده این آوری،جمع از پس .شود تبدیل داده به

 .گیرند  قرار  تحلیل  و  مطالعه  مورد  آگاهانه،  تصمیمات  گرفتن  برای  حداقل یا  و  بینیپیش

 شودوقتی اطالعات، دانش می

 به که شوندمی تبدیل قوانین از ایمجموعه به اطالعات که کنید صحبت زمانی دانش از توانیدمی شما

 رویدادها  برخی  تکامل  مورد  در  نتیجه  در  و  کنید  درک  بهتر  را  خاصی  هایمکانیسم  تا  کنندمی  کمک  شما

 .بکنید  بینیپیش

 انواع داده 

 :شوند  تقسیم  مجزا  دسته  دو  به  توانندمی  هاداده 

 قاطع ◀

 اسمی  

 ترتیبی  

 عددی ◀

 گسسته  

 پیوسته  

 



 منصور تقی زاده                                                                                                                              تجزیه و تحلیل داده ها با پایتون                  

11 

 

  نوع دو .شوند تقسیم هادسته یا هاگروه به توانندمی که هستند مشاهداتی یا هاارزش قطعی هایداده 

  شناسایی  خود  دسته  در  که  ندارد  ذاتی  نظم  هیچ  اسمی  متغیر  یک  .ترتیبی  و  اسمی:  دارد  وجود  مطلق  ارزش

 .دارد  شدهتعیین  پیش  از  ترتیب  یک  عوض  در  ترتیبی  متغیر  یک  .شود

 وجود  متفاوت  عددی  مقدار  نوع  دو  .آیندمی  گیریاندازه  از  که  هستند  مشاهداتی  یا  مقادیر  عددی  هایداده 

 یکدیگر از و شوند شمرده توانندمی که هستند مقادیری گسسته مقادیر .پیوسته و گسسته اعداد: دارد

 مشاهداتی  یا  هاگیریاندازه   توسط  که  هستند مقادیری پیوسته  مقادیر  دیگر  طرف  از  .هستند مجزا  و  مجزا

 .شوندمی تولید  کنند،می فرض  شدهتعریف  محدوده  یک  در  را  مقدار  هر  که

 دادهفرایند تجزیه و تحلیل  

  آن در که شود توصیف مرحله چندین از متشکل فرآیند یک عنوان به تواندمی هاداده تحلیل و تجزیه

 ریاضی مدل یک لطف به توانندمی و شوندمی پردازش و تبدیل هاداده  تجسم منظور به خام هایداده 

 مراحل توالی یک از بیش چیزی هاداده تحلیل سپس، .کنند بینیپیش شدهآوریجمع هایداده براساس

 به  تقریبا  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  بنابراین،  .کنندمی  ایفا  بعدی  مراحل  در  کلیدی  نقشی  کدام  هر  که  نیست،

  : شودمی  ریزیطرح  زیر  مراحل  از  متشکل  فرآیند  زنجیره  یک  صورت

 مساله تعریف⏪ 

  هاداده  استخراج⏪ 

  سازیپاک⏪ 

  داده  انتقال⏪ 

  داده  اکتشاف⏪ 

  پیشگویانه  مدلسازی⏪ 

 سنجش اعتبار )تست کردن( مدل⏪ 

 تجسم و تفسیر نتایج⏪ 

  گسترش⏪ 
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 .است  هاداده  تحلیل و  تجزیه  در  درگیر فرآیندهای  تمام  از  شماتیک  نمایش  یک  زیر  شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف مشکل

 ،حقیقت در .شودمی شروع خام هایداده آوریجمع از قبل خیلی واقع در هاداده تحلیل و تجزیه فرآیند

  تعریف زمانی تنها مشکلگردد. آغاز می شود، حلکه باید  مشکل یک با همیشه هاداده تحلیل و تجزیه

 ممکن این: باشید داشته تمرکز کنید مطالعه خواهیدمی که سیستمی روی بر خوبی به شما که شودمی

 منظور  به  تواندمی  مطالعه  این  کلی  طور  به  .باشد  فرآیند  یک  کلی  طور  به  یا  برنامه،  یک  مکانیسم،  یک  است

  توانایی منظور به آن رفتار اصول درک برای مطالعه این خاص طور به اما باشد، آن عملکرد بهتر درک

 مرحله  .(شودمی  تعریف  آگاهانه  انتخاب  یک  عنوان  به  که)  شد  خواهد طراحی  ،کردن  انتخاب  یا  بینیپیش

 روی بر دقیق تمرکز منظور به دو هر کار و کسب یا علمی مشکل (هایخروجی) سندسازی و تعریف

 و است پیچیده اوقات گاهی سیستم از کامل و جامع مطالعه یک واقع، در .هستند مهم نتایج به رسیدن

 تواندمی آن ریزیبرنامه ویژههب و مشکل تعریف بنابراین .ندارید شروع برای کافی اطالعات همیشه شما

 .کند  تعیین  را پروژه  کل  از  پیروی  هایدستورالعمل

 سیستم

ل داده
 تجزیه و تحلی

 مشکل

 راه حل

 استخراج داده 

 آماده سازی داده

 تجسم و تفسیر

 مدلسازی پیشگویانه

 سنجش اعتبار مدل

 گسترش
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  . بروید داده تحلیل پروژه یک ریزیبرنامه سراغ به توانیدمی شد، سندسازی و تعریف مشکل وقتی

 امکان  حد  تا  پروژه  انجام  الزامات  کردن  برآورده  برای  منابع  و  متخصصان  کدام  اینکه  درک  برای  ریزیبرنامه

 دنبال به شما .بگیرید نظر در را مشکل این حل به مربوط مسائل باید بنابراین .است الزم هستند، موثر

 و تجزیه انجام برای نیاز مورد افزارنرم نهایت در و بود خواهید عالقه مورد مختلف هایحوزه متخصصان

  .شودمی  انجام  کارآمد  تیم  یک  انتخاب  ریزی،برنامه  فاز  طول  در  بنابراین،  .کرد  خواهید  نصب  را  هاداده  تحلیل

 مختلف   هایدیدگاه  از  هاداده   به  کردن  نگاه  با  را  مشکل  تا  باشند  ایرشته  بین  باید  هاتیم  این  کلی،  طور  به

 .است  هاداده  تحلیل  در  موفقیت  کلیدی  عوامل  از  یکی  قطعا   خوب  تیم  یک  انتخاب  بنابراین،  .کنند  حل

 استخراج داده 

 با  باید  هاداده  .است  تحلیل  انجام  منظور  به  هاداده  آوردن  دست  به  اول  گام  شد،  تعریف  مساله  که  هنگامی

 حیاتی  نیز  تحلیل  موفقیت  برای  هاآن  انتخاب  بنابراین و  شوند  انتخاب  بینیپیش  مدل  ساخت  اصلی  هدف

 سیستم  چگونه  یعنی،  کنند،  منعکس  را  واقعی  دنیای  ممکن  حد  تا  باید  شدهآوریجمع  نمونه  هایداده   .است

 هایداده عظیم هایداده مجموعه از استفاده با حتی واقع، در .دهدمی پاسخ واقعی دنیای هایمحرک به

 در را نامتعادل یا نادرست شرایط است ممکن نشوند، آوریجمع مناسب طور به هاآن اگر اغلب، خام،

  .دهند  نشان  واقعی  هایداده  با  مقایسه

 سیستم  نماینده  کامال  که  هاییداده  مجموعه  روی  بر  تحلیل  انجام  حتی  یا  ها،داده   ضعیف  انتخاب  بنابراین،

 بازیابی و جستجو .شد خواهند دور مطالعه تحت سیستم از که شد خواهد هاییمدل به منجر نیستند،

 به  همچنین  .است  صرف  ۀداد  استخراج  و  فنی  تحقیق  از  فراتر  که  دارد  نیاز  شهود از  شکلی  به  اغلب  هاداده 

 مشکل  کاربرد  زمینه  در  خوبی  دانش  و  تجربه  تنها  که  دارد،  نیاز  هاآن  شکل  و  هاداده  ماهیت  از  دقیقی  درک

 منابع  صحیح  انتخاب  و  جستجو  دیگر  مساله  نیاز،  مورد  هایداده  کیفیت  و  کمیت  از  نظرصرف  .دهدمی  ارائه

 . است ایداده 

 صورت  این  در  باشند،  تجربی  شده  تولید  هایداده  و  باشد  (علمی  یا  فنی)  آزمایشگاه  یک  استودیو  محیط  اگر

 خواهند  آزمایشی  اندازیراه  به  مربوط  تنها  مشکالت  حالت،  این  در  .است  شناساییقابل  راحتی  به  داده  منبع

 کامال  ایشیوه  به  هاداده  هاآن در  که  هاییسیستم  مجدد  تولید  برای  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  امکان  اما  .بود

 نیازمند کاربردی هایزمینه از بسیاری .ندارد وجود شوند،می آوریجمع کاربرد از زمینه هر در تجربی

 حتی یا هستند، متکی خارجی تجربی هایداده به اغلب هستند، اطراف دنیای هایداده برای جستجو

 .کنندمی  آوریجمع  نظرسنجی  یا  مصاحبه  طریق  از  را هاآن  بیشتر
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 برای نیاز مورد اطالعات تمام ارائه به قادر که خوب داده منبع یک برای جستجو موارد، این در بنابراین

 چندگانه اطالعاتی منابع از هاداده بازیابی اغلب .باشد برانگیز چالش بسیار تواندمی باشد هاداده تحلیل

 امکان  حد تا  ما  هایداده  مجموعه  کردن  عمومی  و  اختالف  گونه  هر شناسایی  نقص،  گونه  هر تکمیل  برای

 .است  ضروری

 بیشتر اما .است وب فقط شروع برای خوب مکان یک آورید، دست به را هاداده خواهیدمی که زمانی

  داده   پایگاه  یا  فایل  یک  در  هاداده  همه  ،حقیقت  در  آورد؛  دستهب  سختی  به  توان  می  را  وب  روی  هایداده 

 مختلف هایقالب در HTML صفحات درون ضمنی یامحتو بیش و کم توانندمی بلکه نیستند، موجود

  طریق از را هاداده آوریجمع امکان که ،وب اسکریپتینگ نام به روش یک منظور، این برای .باشند

 افزارینرم .استشده داده توسعه کند،می فراهم وب صفحات در HTML هایتگ خاص وقوع شناسایی

  شودمی یافت رویداد یک که زمانی و استشده طراحی منظور این برای خاص طور به که دارد وجود

 خواهید آماده را هاداده از لیستی شد، کامل جستجو که زمانیند. کمی استخراج را نظر مورد هایداده 

 .گیرند  قرار  آنالیز  معرض  در  تا  کرد

 آماده سازی داده ها

 چیزی واقع  در  تر،کم  مشکالت  وجود  با  ها،داده  سازیآماده  ها،داده  تحلیل  در  درگیر  مراحل  تمام  میان  در

 منابع  از اغلب شدهآوریجمع هایدادهدارد.  تکمیل برای بیشتری زمان و بیشتر منابع به نیاز که است

  خود در متفاوت نمایش و شکل یک با را هاداده هاآن از کدام هر که شوندمی آوریجمع مختلف ایداده 

 در ارتباط هاداده سازیآماده .شوند آماده هاداده  تحلیل فرآیند برای باید هاداده  این تمام بنابراین، .دارند

 عبارت به است، بهینه داده مجموعه یک به هاداده  تبدیل و سازی نرمال کردن، تمیز آوردن، دست به اب

 مرحله  طول در که تحلیلی هایروش برای مناسب جدولی، معمول طور به آماده، فرمت یک در دیگر

 نامعتبر،  مقادیر  مانند  کرد،  اجتناب  هاآن  از  باید  که  هستند  مشکالت  از  بسیاری  .اندشده  ریزیبرنامه  طراحی

 .محدوده  از  خارج هایداده  یا  تکراری،  هایرشته  رفته،  دست  از  یا  مبهم،

 تجسم و تفسیر داده

 اتصاالت الگوها، یافتن منظور به آماری یا گرافیکی ارایه یک در هاداده برای جستجو لزوما هاداده بررسی

 هایسال  در  .است  ممکن  الگوهای  کردن  برجسته  برای  ابزار  بهترین  هاداده  تجسم  .است  هاداده  در  روابط  و

 .استشده  تبدیل واقعی  رشته  یک  به  ،خود که  است  یافتهتوسعه  حدی  به  هاداده  تجسم  اخیر،
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  انواع  اندازه همان به و شوندمی استفاده هاداده نمایش برای منحصرا  متعددی هایتکنولوژی واقع، در

 شامل داده اکتشاف .هستند داده مجموعه یک از ممکن اطالعات بهترین استخراج برای کاربردی نمایش

  . است  مهم  هاآن  منظورفهم    و  اندشده  آوریجمع  که  اطالعاتی  نوع  درک  برای  که  است  هاداده  اولیه  بررسی

 کدام که کرد خواهد تعیین بندیطبقه این ، مسالهتعریف  طول در آمدهدستبه اطالعات با ترکیب در

 مرحله این کلی، طور به .بود خواهد ترمناسب مدل تعریف به رسیدن برای هاداده تحلیل و تجزیه روش

   :باشد  زیر  فعالیت  چند  یا  یک  شامل  است  ممکن  بصری،  هایداده  طریق  از  نمودارها  دقیق  مطالعه  بر  عالوه

 هاخالصه کردن داده  ◀

 هابندی داده گروه  ◀

 مختلف  هایویژگی   بین رابطه  بررسی ◀

 هاگرایش   و الگوها شناسایی ◀

 رگرسیون هایمدل ساخت ◀

 بندیطبقه  هایمدل ساخت ◀

 که  است هاییداده مورد در عبارات سازیخالصه فرآیندهای نیازمند هاداده  تحلیل و تجزیه کلی، طور به

  مهم  اطالعات دادن دست از بدون هاداده آن طی که است فرآیندی کردن خالصه .شوند مطالعه باید

 متحد  هایگروه  یافتن  برای  که  است  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  روش  یک  بندیخوشهشوند.  مهیای تفسیر می

 روندها  روابط،  شناسایی  بر  تحلیل  دیگر  مهم  مرحله  .رودمی  کار  به  (بندیگروه)  مشترک  هایویژگی  با  شده

 متوسل   ابزارها  به  باید  اغلب  فرد  اطالعات،  نوع  این  یافتن  منظور  به  .کندمی  تمرکز  هاداده  در  هاقاعدگیبی  و

 هایروش .هاداده تجسم خود در بار این دهد، انجام را هاداده تحلیل و تجزیه از دیگر دور یک نیز و شود

 را مهم قوانین یا حقایق خودکار طور به ارتباط قوانین و گیریتصمیم هایدرخت مانند کاوی داده دیگر

 در  اطالعات  یافتن  برای  هاداده  تجسم  با  موازی  طور  به  توانندمی  هاروش  این  .کنندمی  استخراج  هاداده  از

 .شوند  استفاده  هاداده  بین  روابط  مورد

 مدلسازی پیشگویانه

 مناسب آماری مدل یک انتخاب یا ایجاد برای هاداده  تحلیل در که است فرآیندی پیشگویانه سازیمدل

  نیاز  وردـم  اتـاطالع  تمام  شما  هاداده  بررسی  از  بعد  .شودمی  ادهـفـاست  نتیجه  یک  احتمال  بینیپیش  برای



 منصور تقی زاده                                                                                                                              تجزیه و تحلیل داده ها با پایتون                  

16 

 

 سیستم  درک  برای  هامدل  این  .کندمی  کدگذاری  را  هاداده  بین  رابطه  که  دارید  را  ریاضی  مدل  توسعه  برای

 اولی .گیرندمی قرار استفاده مورد اصلی هدف دو برای خاص روشی به و هستند مفید ،مطالعه مورد

 سر  رگرسیونی  هایمدل  با  صورت این  در  است؛  سیستم  توسط  شده  تولید  داده  مقادیر  مورد  در  بینیپیش

 هایمدل از شما مورد این در و است جدید ایداده محصوالت بندیدسته دومی .داشت خواهیم کار و

  نوع به توجه با هامدل تقسیم امکان واقع، در .کرد خواهید استفاده بندیخوشه هایمدل یا بندیطبقه

 :دارد  وجود  کنندمی تولید  که  اینتیجه

 .باشد  قطعی  مدل  نوع  از  آمدهدستبه  نتیجه  اگر:  بندیطبقه  هایمدل⏪ 

 .باشد  عددی  مدل  نوع  از  آمدهدستبه  نتیجه  اگر:  رگرسیون  هایمدل⏪ 

 .باشد  توصیفی مدل  نوع  از  آمدهدستبه  نتیجه  اگر:  بندیخوشه هایمدل⏪ 

 لجستیک، رگرسیون خطی، رگرسیون مانند هاییتکنیک شامل هامدل این تولید برای ساده هایروش

 هستند، متعدد  تحلیل  هایروش  اما  .است  k  همسایگان  تریننزدیک   و  رگرسیون و  بندیطبقه هایدرخت

 یک  هر  .سازندمی  عالی  هاتحلیل  و  هاداده  انواع  از  برخی  برای  را  آن  که  دارند  خاصی  هایویژگی  کدام  هر  و

 مناسب  محصول  مدل  ماهیت برای  هاآن  انتخاب  سپس و  کنندمی  تولید  را  خاص مدل  یک  هاروش  این  از

 به توجه با همچنین و کنندمی فراهم را واقعی سیستم با متناظر مقادیری هامدل این از برخی .است

 .دهندمی توضیح روشن و ساده روشی به را مطالعه تحت سیستم هایویژگی از برخی خود ساختار

 جعبه» یک از بیش چیزی هاآن ساختار اما داد، خواهند ارائه خوبی هایبینیپیش نیز دیگر هایمدل

 .بود  نخواهد  سیستم  هایویژگی  برخی  توضیح  برای  محدود  توانایی با  «سیاه

 سنجش اعتبار مدل

  شده ساخته مدل تا دهدمی اجازه شما به که است مهمی مرحله آزمون، مرحله یعنی مدل، اعتبارسنجی

 تولید هایداده اعتبار تا دهدمی اجازه شما به زیرا است مهم این .کنید تایید را اولیه هایداده براساس

 از شما بار، این اما .کنید ارزیابی واقعی سیستم با هاآن مستقیم مقایسه طریق از را مدل توسط شده

 .آییدمی بیرون  است،شده  انجام  هاآن  روی  بر  تحلیل  کل  که  اولیه  هایداده  مجموعه

  مدل تایید برای هاآن از که زمانی و کنیدمی استفاده مدل ساخت برای هاآن از که زمانی کلی، طور به

 .کرد  خواهید  نگاه  اعتبار سنجی  ۀمجموع  عنوان  به  هاداده  به  کنید،می  استفاده
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 به قادر شما سیستم توسط شده تولید هایداده با مدل توسط شده تولید هایداده مقایسه با بنابراین،

 تولید  مدل  اعتبار  حدود  توانیدمی  مختلف،  تست  هایداده  مجموعه  از  استفاده  با  و  بود  خواهید  خطا  ارزیابی

 معتبر خاصی محدوده در تنها تواندمی شدهبینیپیش درستی به مقادیر واقع در .بزنید تخمین را شده

 نه فرآیند این .باشد داشته شدهگرفته نظر در مقادیر محدوده به بسته تطبیق از متفاوتی سطوح یا باشد،

 مدل  هر  با  را  آن  بلکه  کنید  ارزیابی  را  مدل  اثربخشی  عددی  صورت  به  که  دهدمی  را  امکان  این  شما  به  تنها

 ها،آن مشهورترین از؛ دارد وجود زمینه این در مختلفی هایتکنیک .کنید مقایسه دیگری موجود

 .است  مختلف  هایبخش  به  اعتبار سنجی  مجموعه  تقسیم  براساس  تکنیک  این  . است  متقابل  اعتبارسنجی

 مجموعه عنوان به دیگری بخش هر و «اعتبار» مجموعه عنوان به خود نوبه به هابخش این از یک هر

 خواهید  کامل ایفزاینده طور به مدل یک شما تکراری، روش این در .شد خواهند استفاده «آموزش»

 . داشت

 گسترش

 سازی،آماده  فرآیند  در  .است  تحلیل  نتایج  یعنی  نتایج،  ارایه  آن  هدف  که  است،  تحلیل  فرآیند  نهایی  گام  این

 یا فنی هایمحیط در .استداده سفارش را آن که است مشتری نفع به تحلیل کار، و کسب محیط در

 »گسترش«  دیگر،  عبارت  به  .شودمی  ترجمه  علمی  انتشارات  یا  طراحی  هایحلراه  صورت  بهنتیجه    علمی،

 نتایج گسترش برای روش چندین .باشدمی هاداده  تحلیل از آمدهدستهب نتایج کردن عملی شامل اساسا 

 گزارش یک نوشتن شامل داده تحلیلگر گسترش معمول، طور به .دارد وجود کاوی داده یا داده تحلیل

 ،مفهومی طور به سند این .استکرده تحلیل و تجزیه درخواست که است مشتری برای یا مدیریت برای

 هدایت مدیرانی سمت به باید گزارش .کرد خواهد توصیف را هاداده تحلیل و تجزیه از آمدهدستبه نتایج

 در .کرد خواهند عملی را تحلیل نتایج واقعا  هاآن سپس، .هستند گیریتصمیم به قادر سپس که شود

  قرار بحث مورد تفصیل به کلی طور به موضوع چهار این از یک هر تحلیلگر، توسط شدهارائه مستندات

 :گرفت  خواهند

 نتایج تجزیه و تحلیل⏪ 

 گیریگسترش تصمیم⏪ 

 تحلیل ریسک⏪ 

 گیری تاثیر کسب و کاراندازه⏪ 
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 مستقل  برنامه  یک  عنوان  به  توانندمی  هامدل  این  باشد،  بینیپیش  هایمدل  ایجاد  شامل  پروژه  نتایج  وقتی

  .شوند  ادغام  دیگری  افزارنرم  در  توانندمی  یا  شوند  گرفته  کارهب

 کیفی  و  کمی هایداده  تحلیل  و  تجزیه

 امکان  ها،داده  ماهیت  به  بسته  و  دارد  تمرکز  هاداده  روی  بر  کامال   که  است  فرآیندی  هاداده   تحلیل  و  تجزیه

 عددی یا قطعی ساختار یک دارای شدهتحلیل هایداده که هنگامی .دارد وجود تمایزات برخی ایجاد

 از که دارید کار و سر هاییارزش با که زمانی اما کنید،می صحبت کمی تحلیل مورد در شما هستند،

 خاطر به دقیقا .کنیدمی صحبت کیفی آنالیز مورد در شوند،می بیان طبیعی زبان در توصیفات طریق

 را  هاآن بین هایتفاوت برخی توانیدمی شما تحلیل، نوع دو توسط شدهپردازش هایداده متفاوت ماهیت

 .کنید  مشاهده

 به تواندمی یا دارند، خود درون در منطقی نظم یک که شود انجام هاییداده با باید کمی تحلیل و تجزیه

 و بندیطبقه ترتیب، .شودمی هاداده در ساختارها گیریشکل به منجر امر این .شود بندیطبقه نوعی

 ریاضی   روش به  را  هاداده  بیشتر  پردازش  امکان  و  کنندمی  فراهم  بیشتری  اطالعات  خود  نوبه  به  ساختارها

 ارایه  کمی هایبینیپیش تواندمی که شودمی هامدل تولید به منجر امر ایننمایند. می فراهم ترسخت

  .آورد  دستهب  تری  عینی  نتایج  تا  دهدمی را  امکان  این  داده  تحلیلگر  به  نتیجه  در  دهد،

 هاآن  از  یکی  حداقل  ندارند،  ساختار  عموما  که  باشد  داشته  سروکار  هاییداده  با  باید  کیفی  تحلیل  عوض  در

  توانندمی کیفی مطالعه هایداده مثال، برای .قطعی نه و است عددی نه هاآن ماهیت و نیست مشهود

 پایه بر باید تحلیل و تجزیه نوع  این بنابراین .باشند شده نوشته صوتی یا تصویری متنی، هایداده  شامل

  هاییمدل  به  منجر  کلی  طور  به  که  کند  استخراج  را  اطالعاتی  تا  است  عمومیت  فاقد  اغلب  که  باشد  متدلوژی

  تواندمی داده تحلیلگر که نتایجی که نتیجه این با هستند، کیفی هایبینیپیش ارایه به قادر که شودمی

 هایسیستم  تواندمی  کیفی  تحلیل  دیگر،  سوی  از  .باشد  نیز  ذهنی  تفاسیر  شامل  است  ممکن  برسد  هاآن  به

  نوع  این اغلب .نیست ممکن ریاضی صرفا رویکرد یک با که کند گیرینتیجه و کند کشف را ترپیچیده

  آسانی  به که است پیچیده ساختارهای یا اجتماعی هایپدیده مانند هاییسیستم مطالعه شامل تحلیل

 .نیستند  گیریاندازه قابل

 :دهدمی  نشان  را  تحلیل  نوع  دو  بین  تفاوت  بینیدجدولی که در ادامه می
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 تحلیل کمی تحلیل کیفی

 های عددی  و قطعیداده داده متنی، تصویری و صوتی

 های کمیپیشگویی های کیفیپیشگویی

 ترعینیتفاسیر  ترتفاسیر ذهنی

 

 )باز( های آزادداده 

 این .هستند دسترس در اینترنت در داده منابع از زیادی تعداد ها،داده برای تقاضا افزایش از حمایت در

 باز هایداده را هاآن و کنندمی فراهم دارد نیاز که کسی هر برای آزادانه را اطالعات ،اطالعاتی منابع

 .نامندمی

▶ DataHub (http://datahub.io/dataset) 

▶ World Health Organization (http://www.who.int/research/en/) 

▶ Data.gov (http://data.gov) 

▶ European Union Open Data Portal (http://open-data.europa.eu/en/data/) 

▶ Amazon Web Service public datasets (http://aws.amazon.com/datasets) 

▶ Facebook Graph (http://developers.facebook.com/docs/graph-api) 

▶ Healthdata.gov (http://www.healthdata.gov) 

▶ Google Trends (http://www.google.com/trends/explore) 

▶ Google Finance (https://www.google.com/finance) 

▶ Google Books Ngrams (http://storage.googleapis.com/books/ngrams/books/ 

datasetsv2.html) 

▶ Machine Learning Repository (http://archive.ics.uci.edu/ml/) 
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  نمودار به توانیدمی آنالین، صورت به دسترس در باز داده  منابع از ایده یک دریافت برای راستا، این در

 باز داده منبع چندین بین داده لینک اتصاالت تمام که کنید، نگاهLOD  (http://lod-cloud.net ) یابر

 .هستند  موجود  شبکه  در  حاضر  حال در  که  دهدمی  نشان  را

 پایتون و تحلیل داده

 حسب بر هاآن با برخورد طریق از هاداده تحلیل و تجزیه مفاهیم تمام توسعه کتاب این اصلی استدالل

 کامل   ایمجموعه  که  هاییکتابخانه  زیاد  تعداد  دلیل  به  که  است  نویسیبرنامه  زبان  یک  پایتون  .است  پایتون

  استفاده   مورد  علمی  محافل  در  گسترده  طور  به  کنند،می  فراهم  هاداده  دستکاری  و  تحلیل  برای  را  ابزارها  از

  .گیردمی  قرار

 شوند،می استفاده هاداده تحلیل و تجزیه برای کلی طور به که نویسیبرنامه هایزبان دیگر با مقایسه در

  دارد  هاییویژگی بلکه کندمی فراهم هاداده پردازش برای پلتفرم یک تنها نه پایتون ،Matlab و R مانند

  افزون  روز توسعه .سازدمی فرد به منحصر تخصصی هایبرنامه و دیگر هایزبان با مقایسه در را آن که

 دیگر با ارتباط توانایی و ترخالقانه هایمتدلوژی های الگوریتم اجرای پشتیبانی، هایکتابخانه تعداد

 این، بر عالوه .استساخته فرد به منحصر خود نوع میان در را یتوناپ (فرترن و C) نویسیبرنامه هایزبان

 دارد،  نیز  دیگری  بسیار  کاربردی  هایبرنامه  بلکه  دارد،  تخصص  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  برای  تنها  نه  پایتون

 هایچارچوب لطف به وب، توسعه اخیرا  و داده هایپایگاه با ارتباط نوشتار، عمومی، نویسیبرنامه مانند

 امکان و هستند سازگار سرور وب با کامال  که ایه داد تحلیل هایپروژه توسعه بنابراین .جانگو مانند وب

 تحلیل و تجزیه خواهندمی که کسانی برای بنابراین، .است پذیر امکان دارد، وجود وب در هاآن ادغام

 گرفته نظر در آینده برای انتخاب بهترین تواندمی خود، هایپکیج تمام با پایتون، دهند، انجام را هاداده 

 . شود

 نتیجه

 هستند، آن  شامل  که  مختلفی  فرایندهای  خاص  طور به  و  هاداده  تحلیل  که  کردید  مشاهده  بخش  این  در

 هاآن  دقیق  انتخاب  چگونگی  و  بینیپیش  مدل  یک  ساخت  در  هاداده  نقش  متوجه  شما  همچنین،  .چیست

 شدید.   هاداده  دقیق    تحلیل  یک  براساس

 کندمی  فراهم  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  انجام  برای  که  ابزارهایی  و  پایتوننسبت به    دیدگاه  این  بعد،  فصل  تا

  داشته باشید.  نظر  در  را
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________________________________________________________________________________ 

.  استشده ساخته غیره و هاکتابخانه ویراستاران، ابزارها، مفسران، توسط آن، اطراف دنیای و پایتون زبان

 ترغنی و غنی راآن  دهندگان توسعه و کرده پیدا زیادی گسترش اخیر هایسال در پایتون دنیای این

 حدی  تا  و  پیچیده  تواندمی  اوقات  گاهی  شودمی  نزدیک  بدان  بار  اولین  برای  که  کسیپایتون برای  اند.  کرده

 هستید، پایتون در نویسیبرنامه به شدن نزدیک حال در بار اولین برای اگر بنابراین .باشد کنندهگمراه

  شروع باید که جایی بارۀدر خصوص به بکنید، شدن گم احساس انتخاب همه این میان در است ممکن

   .کنید

  آن  هایویژگی  و پایتون زبان از توصیفی شما ابتدا .اندازیممی پایتون جهان به کلی نگاهی بخش این در

 چیست،  مفسر  یک  کنید،  شروع  کجا  از  که  دید  خواهید  .استساخته  فرد  به  منحصر  را  آن  که  داشت  خواهید

 نوشتار از تری پیشرفته هایشکل سپس .کنید پایتون در کد خطوط اولین نوشتن به شروع چگونه و

   .کنیدمی  بررسی IPython  یادداشت  دفترچه  و IPython  مانند  هاییپوسته  به  توجه  با  را  تعاملی

 نویسیزبان برنامه  -پایتون  

  زبان  این .استشده ایجاد 1991 سال در روسوم ون گویدو توسط که است نویسیبرنامه زبان یک پایتون

 :شود  مشخص  صفات  سری  یک  با  تواندمی

 تفسیر شده➖ 

 )قابل حمل(  پرتابل➖ 

 گراشی➖ 

 دارای تاثیر بر یکدیگر➖ 

 باز  -  متن➖ 

 استفاده آسان  درک و➖ 

 برای  اید،نوشته  را  برنامه  کد  که  زمانی  .است  مدون  شبه  که  استشده  تفسیر  نویسیبرنامه  زبان  یک  پایتون

   .دارید مترجم  به  نیاز  آن  اجرای
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  .دارد  را  آن  اجرای  و  مبدا  کد تفسیر  وظیفه  که  شودمی نصب  ماشینی  هر روی  بر  که  است  ایبرنامه  مفسر

 بسیار نویسیبرنامه زبان یک پایتون .ندارد وجود کامپایل زمان جاوا و C، + +C زبان خالف بر بنابراین

 مزیت دارای کد اجرای و خواندن واسط عنوان به شفاهی مترجم از استفاده به تصمیم .است حملقابل

 کنید نصب موجود پلتفرم هر روی برپایتون را  توانیدمی شما واقع، در .حمل قابلیت: است کلیدی

 از بسیاری برای نویسیبرنامه زبان عنوان به جنبه این برای همچنین پایتون .(مک ویندوز، لینوکس،)

 .شد  انتخاب  میکروکنترلرها  و Pi  Raspberry مانند  کوچک  هایدستگاه

 اشیا از هاییکالس که دهدمی را امکان این شما به واقع در .است گرا شی نویسیبرنامه زبان یک پایتون

  ی اکنندهتخریب یا سازنده هیچ جاوا و  C+ + خالف بر اما .کنید اجرا را هاآن وراثت و کنید مشخص  را

 کد در را خاصی هایسازه استثناها، مدیریت برای تا دهدمی اجازه شما به همچنین پایتون .ندارد وجود

 با  ریزیبرنامه امکان که است پذیرانعطاف قدری به زبان ساختار حال این با .کنید سازیپیاده خود

 .کندمی  فراهم  گرا  هدف ساختار  به  نسبت  را  جایگزین  رویکردهای

 استفاده   اجرا  برای  مترجم  یک  از  پایتون  که  واقعیت  این  لطف  به  .است  تعاملی  نویسیبرنامه  زبان  یک  پایتون

 در شود،می استفاده آن در که ایزمینه به بسته را متفاوتی بسیار هایجنبه تواندمی زبان این کند،می

 به شبیه بنویسید، استشده تشکیل خط زیادی تعداد از که را کدی توانیدمی شما واقع، در .بگیرد نظر

 بالفاصله  توانیدمی  یا  کنید،  اندازیراه  را  برنامه  سپس  و  دهیممی  انجام  جاوا  یا  C++  هایزبان  در  ما  که  آنچه

 تصمیم  توانیدمی  هاآن  به  بسته  و  بگیرید  را  دستور  نتایج  فورا    کنید،  اجرا  را  آن  و  کنید  وارد  فرمان  خط  یک

  یک  به را پایتون کد، اجرای برای تعاملی بسیار حالت این .بود خواهد چه فرمان بعدی خط که بگیرید

  زبان این موفقیت که است پایتون ویژگی این .کندمی تبدیل Matlab به شبیه کامال  محاسباتی محیط

 .آورد  ارمغان  به  علمی جامعه  در  را  نویسیبرنامه

تواند  می  نویسیبرنامه  زبان  این  واقع،  در  باشد.  interfaced  تواندمی  که  است  نویسیبرنامه  زبان  یک  پایتون

 به واقع،  در  .باشد  داشته  تعامل  فرترن  و  C،  ++  C  مانند  دیگر  نویسیبرنامه  هایزبان در  شده  نوشته  کد  با

 ماهیت  .کند  جبراناست )سرعت اجرا(    ضعف  نقطه  تنها  شاید  که  را  آنچه  توانست  پایتون  جنبه،  این  لطف

 100 تا هابرنامه اجرای به منجر تواندمی اوقات گاهی پویا، بسیار نویسیبرنامه زبان یک عنوان به پایتون،

  از  نوع  این  حلراه   بنابراین  ؛شود  دیگر  هایزبان  با  شدهگردآوری  متناظر  استاتیک  هایبرنامه  از  کندتر  برابر

 که است ایگونه به آن از استفاده با دیگر هایزبان یاکده تدوین برای پایتون رابط عملکرد، مشکالت  

 .است  خودش  زبان  گویی
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 آزاد  کامال  است،  پایتون  زبان  سازیپیاده  مرجع  که  پایتون،سی  .است  باز  متن  نویسیبرنامه  زبان  یک  پایتون

 آنالین  صورت  به  هاآن  کد  و  است  باز  متن  شبکه،  در  کتابخانه  یا  ماژول  هر  این،  بر  عالوه  .باشدمی  باز  متن  و

  کردن  کارآمدتر  و  ترغنی  برای  را  هاییپیشرفت  گسترده  دهنده  توسعه  جامعه  یک  ماه،  هر  .است  دسترس  در

  پایتون  افزارنرم انتفاعی غیر بنیاد توسط پایتونسی .آوردمی ارمغان به آن هایکتابخانه همه و زبان این

  را یتوناپ نویسیبرنامه زبان توسعه و حفاظت ترویج، وظیفه و شد ایجاد 2001 سال در که شودمی اداره

 .دارد  عهده  بر

  زیرا  باشد ترمهم همه از شاید جنبه این .است یادگیری و استفاده برای ساده زبان یک پایتون نهایت، در

 و  باال  شهودی  درک  .است  مواجه  آن  با  کار،تازه یک  حتی  دهنده،  توسعه یک  که است  جنبه ترینمستقیم

 نتیجه در و شودمی نویسیبرنامه زبان این برای «دردیهم» به منجر اغلب پایتون کد خواندن سهولت

  زیرا  نیست، محدودیت معنای به آن سادگی حال، این با .است نویسیبرنامه در واردان تازه بیشتر انتخاب

 کارها این همه پایتون این، بر عالوه .یابدمی گسترش محاسبات از ایزمینه هر در که است زبانی پایتون

 دهدمی  انجام  فرترن  و  جاوا  ،پالسپالسسی  مانند  موجود  نویسیبرنامه  هایزبان  با  مقایسه  در  سادگی  به  را

 .است  پیچیده  بسیار  هاآن  ماهیت  که

 مفسر  –پایتون  

  پایتون  مترجم  کنید،می  اجرا  را  یتوناپ  فرمان  که  بار  هر  شد،  داده  توضیح  قبلی  هایبخش  در  که  طور  همان

 که است ایبرنامه سادگی به پایتون مفسر .شودمی مشخص  >>> پیام یک با که کند،می کار به شروع

  تواندمی مترجم که دیدید شما .کندمی تفسیر و خواندمی شوندمی منتقل سرعت به که را هاییفرمان

 را  کار  این  آن  با  که  روشی  حال  این  با  .بپذیرد  پایتون  کد  هایفایل  کل  یا  زمان  یک  در  را  واحد  دستور  یک

 .است  یکسان  همیشه  دهدمی  انجام

 کامل  فایل یا ردیف یک) شده نوشته کد اسکن به شروع مترجم دهید،می فشار را ورود کلید که بار هر

 مترجم که هستند متن از هاییبخش هانشانه این .کندمی (tokenization - کردن توکن) نشان با (کد

 به سپس که است برنامه منطقی ساختار آمدهدستبه درخت .کندمی مرتب درختی ساختار در را هاآن

 (PVM)  پایتون  مجازی  ماشین  توسط  که  یابدمی  پایان  کد  بایت  با  پردازش  زنجیره  .شودمی  تبدیل  کد  بایت

 .شد  خواهد  اجرا
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 زیر مشاهده نمایید: لینک  در  موضوع این  مورد  در  خوبی  بسیار  مستندات  توانیدمی  شما

https://www.ics.uci.edu/~pattis/ICS-31/lectures/tokens.pdf 

 مناطق .استشده  نوشته C در کامال چون استشده گزارش سیتون عنوان به پایتون استاندارد مترجم

(areas) مانند جیتون دیگری (Jython ) مانند دیگر نویسیبرنامه هایزبان از استفاده با کهوجود دارند 

 در کامل طور به ،(PyPyپای )پای وو  (ویندوز برای فقط و) C# در  پایتون،رونآی اند؛یافته توسعه جاوا

 اند.هیافت  توسعه  یتوناپ

 ( Cythonسیتون )

 سپس .کندمی ترجمه C معادل کد به را پایتون کد که است کامپایلر یک ایجاد براساس سیتون پروژه

  پایتون  کد  در  را  C  معانی  معرفی  امکان  کامپایل  سیستم  نوع  این  .شودمی  اجرا  در  سیتون  محیط  در  کد  این

 تولد  با  نویسیبرنامه  زبان  دنیای  دو  ادغام  به  منجر  سیستم  این  .کند  موثرتر  حتی  را  آن  تا  استکرده  فراهم

 مستندات توانیدمی شما .شود گرفته نظر در جدید نویسیبرنامه زبان یک تواندمی که استشده سیتون

 کنم به این لینک مراجعه نمایید:پیشنهاد می  کنید؛  پیدا  آنالین  صورت  به  آن  مورد در  زیادی

http://docs.cython.org 

 (Jythonجیتون )

جیتون توسط جیم هوگونین   .استشده  تدوین  و  ساخته  جاوا  در  جیتون  نام  به  اینسخه  سیتون،  موازات  به

 همچنین؛  است  جاوا  در  پایتون  نویسیبرنامه  زبان  سازیپیاده  از  اینسخه  جیتونایجاد شد.    1997در سال  

  پایتون هایبسته و پسوندها سازیپیاده برای پایتون هایپیمانه جای به جاوا هایکالس از استفاده با

 .شودمی  مشخص 

 پایپای

 به مستقیم طور به اجرا زمان در را پایتون کد که استJIT (Just-in-time ) کامپایلر یک پایپای مفسر

 حال، این با .گرفت صورت پایتون اجرای به بخشیدن سرعت برای انتخاب این .کندمی تبدیل ماشین کد

 

 PVM بایت کد توکن ها پایتون
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  Rpyton  عنوان  به  که  است،شده  پایتون  دستورها  از  کوچکی  مجموعه  زیر  از  استفاده  به  منجر  انتخاب  این

 سایت رسمی مراجعه کنید:توانید به وببرای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می  .استشده  تعریف

http://pypy.org 

 3و پایتون    2پایتون  

 نسخه  دودر حقیقت، اکنون شما    .است  3 سری  به  2  سری  مفسران  از  انتقال  حال در  هنوز  پایتون  جامعه

  نوع این .(3.4 نسخه و 2.7 نسخه) شوندمی استفاده موازی صورت به که کرد دیخواه  پیدا را یتوناپ از

 تفاوت و استفاده برای نسخه کدام انتخاب نظر از خصوص به کند، ایجاد زیادی سردرگمی تواندمی ابهام

هنوز با وجود انتشار نسخه   2  نسخه  چرا»  :که  است  این  بپرسید  باید  قطعا  که  سوال  یک  .نسخه  دو  این  بین

 شود؟« ارائه می  3

  وجود  به پایتون زبان در مهمی تغییرات گرفت تصمیم (پایتون زبان خالق) روسوم ون گویدو که هنگامی

  .کرد خواهد ناسازگار موجود قوانین از بسیاری با را جدید پایتون تغییرات این که دریافت زودیهب آورد،

 ایجاد   و  سازگاری  مساله  .کند  شروع  3.0  پایتون  نام  به  یتوناپ  از  جدیدی  نسخه  با  گرفت  تصمیم  او  بنابراین

 2.7  یعنی  سازگار  نسخه  یک  حفظ تصمیمباعث اتخاذ    شبکه،  در  استفادهغیرقابل  کدهای  از  زیادی  مقادیر

 شد  منتشر  2010  سال  در  2.7  نسخه  که  حالی  در  شد،  ظاهر  2008  سال  در  بار  اولین  3.0  پایتون  .گردید

 کتاب  این  در  .است  (2014)  3.4  فعلی  نسخه  حاضر  حال  در  و  نشود  دنبال  آن  بزرگ  انتشار  که  وعده  این  با

 .ندارد  وجود  3 پایتون  با  مشکلی  هیچ  استثنا،  چند با  حال،  این  با؛  کرد  خواهیم  اشاره  2  یتوناپ  به  ما

 نصب پایتون

 ویندوز،  هایتوزیع  برخالف  .کنید  نصب  خود  عاملسیستم  روی  بر  را  آن  باید  پایتون  در  هابرنامه  توسعه  برای

 یا  خواهید،نمی  اگر  .باشند  داشته  خود  در  را  یتوناپ  شدهنصب  پیش  از  نسخه  باید  Mac OS X  و  لینوکس

سته ب  پایتون  نصب  .کنید  نصب  را  آن  راحتی  به  توانیدمی  کنید،  جایگزین  دیگری  نسخه  با  را  آن  خواهیدمی

 .است  ساده  نسبتا  عمل  این  حال،  این  با  است؛  متفاوت  عاملسیستمبه  

 Debian-Ubuntu Linux  هایسیستم  در

apt-get install python 

 کنندمی  کار rpm  هایپکیج  باکه    فدورا  لینوکس  هایسیستم  ،Red Hat  در

yum install python 
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  پایتون رسمی سایت به توانیدمی است Mac OS X یا ویندوز شما عاملسیستم اگر

(http://www.python.org) در موجود هایپکیج .کنید دانلود  دهیدمی ترجیح که را اینسخه و بروید 

 .شوندمی  نصب  خودکار  صورت به  مورد  این

 که  کنندمی فراهم را ابزار تعدادی پایتون، مفسر با همراه که دارند وجود هاییتوزیع امروزه حال، این با

 توصیه  قویا   من  .سازندمی  ترآسان  را  مرتبط  کاربردی  هایبرنامه  و  هاکتابخانه  تمام  پایتون،  نصب  و  مدیریت

 .کنید  انتخاب  را  آنالین  موجود  هایتوزیع از  یکی  که  کنممی

 های پایتونتوزیع

  برآورده برای که ،پکیج در موجود ابزارهای ها،سال طول در پیتون، نویسیبرنامه زبان موفقیت به توجه با

 مدیریت  عمال   که  اندشده   تبدیل  زیادی  تعداد  چنان  به  اند،  یافتهتوسعه  مختلف  کارکردهای  از  بسیاری  کردن

  امکان که پایتون هایتوزیع از بسیاری راستا، این در .استشده غیرممکن دستی صورت به هاآن همه

 جای  به  واقع،  در  .هستند  دسترس  در  حاضر  حال  در  کنند،می  فراهم  را  یتوناپ  پکیج  صدها  کارآمد  مدیریت

 جداگانه نصب به نیاز سپس و دارد خود درون در استاندارد هایکتابخانه تنها که مفسر، جداگانه دانلود

 هاتوزیع این و مرکزیت قلب .است ترآسان بسیار یتوناپ توزیع نصب ،باشدمی اضافی هایکتابخانه همه

 را یتوناپ هایبسته خودکار طور به که نیستند هاییبرنامه از بیش چیزی که هستند هاپکیج منیجرهای

 مفید بسیار هاآن عملکرد .هستند توزیع از بخشی که کنندمی حذف و پیکربندی ارتقا، نصب، مدیریت،

 اینترنت، طریق از معموال   ،پکیج مدیر و کندمی درخواست را خاص پکیج یک سادگی به کاربر زیرا است،

 در و دهدمی انجام دیگر پکیج هر با هاوابستگی همه کنار در الزم، نسخه تحلیل و تجزیه با را عملیات

 .کندمی  دانلود  را  آن  وجود  عدم  صورت

 (Anacondaآناکوندا )

 منتشر گشته است.  پیوسته  تحلیل  و  تجزیه  با  که  است  یتوناپ  هایبسته  از  رایگان  توزیع  یک  آناکوندا

(https://store.continuum.io/cshop/anaconda/) 

 آخرین  ارائه  بر  عالوه  آناکوندا،  .کندمی  پشتیبانی OSX مک  و  ویندوز  لینوکس،  عاملسیستم  از  توزیع  این

  زبان برای توسعه محیط یک ایجاد برای که ابزارهایی اغلب یتون،اپ جهان در شده منتشر هایبسته

 .گیردمی  بر  در  را  دارید نیاز  پایتون  نویسیبرنامه
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 و ابزارها از که دارید را فرصت این کنید،می نصب خود سیستم روی بر را آناکوندا توزیع وقتی واقع، در

 از  کدام  هر  باید  که  باشید  این  نگران  که  این  بدون  کنید،  استفاده  فصل  این  در  شدهداده  توضیح  هایبرنامه

  پایتون آی ،IDE عنوان به Spyder شامل پایه توزیع این .کنید مدیریت و نصب جداگانه طور به را هاآن

QtConnet و Notebook این .شودمی انجام کوندا نام به ایبرنامه با آناکوندا توزیع کل مدیریت .است 

 .کندمی  مدیریت  را  هاآن  هاینسخه  و  هابسته  همه  که  است  آناکوندا  توزیع  محیط  مدیر  و  بندیبسته  مدیر

conda install <package name> 

  کدام هر که است، چندگانه توسعه هایمحیط مدیریت توانایی توزیع، این هایجنبه ترینجالب از یکی

 فرضپیش  طور  به  یتوناپ  2.7  نسخه  کنید،می  نصب  را  آناکوندا  وقتی  واقع،  در  .دارند  را  پایتون  از  خود  نسخه

 نیست، مشکل یک این .کرد خواهند رجوع نسخه آن به سپس شدهنصب هایبسته همه .شودمی نصب

 فراهم جدید محیط یک ایجاد با را پایتون هاینسخه دیگر با مستقل و زمانهم کار امکان آناکوندا زیرا

 .کنید  ایجاد  3.4  پایتون  براساس  محیط  یک  توانیدمی شما  مثال،  برای  .کندمی

conda create -n py34 python=3.4 anaconda 

 این .کرد خواهد ایجاد 3.4 پایتون نسخه به مربوط هایبسته تمام با آناکوندا جدید محیط یک کار این

  محیطتوانید شما می .داد نخواهد قرار تاثیرتحت را 2.7 پایتون با شدهساخته محیط وجه هیچ به نصب

 .کردن دستور زیر فعال نماییدجدید را با وارد  

source activate py34 

 روی ویندوز:

activate py34 

C:\Users\Fabio>activate py34 

Activating environment "py34"... 

[py34] C:\Users\Fabio> 

 با شدهداده عبور پارامتر باید فقط شما بسازید؛ خواهیدمی که را یتوناپ از نسخه تعداد هر توانیدمی شما

  برگردید  یتوناپ  اصلی  نسخه با  کار  برای  خواهیدمی  وقتی  .دهید  تغییر  را  conda  فرمان  در  یتوناپ  گزینه

 :کنید  استفاده  زیر  دستور  از  باید

source deactivate 
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 روی ویندوز:

[py34] C:\Users\Fabio>deactivate 

Deactivating environment "py34" 

C:\Users\Fabio> 

Enthought Canopy 

 Enthoughtتوسط شدهارائه  Canopy توزیع آن و دارد وجود آناکوندا به شبیه بسیار نیز دیگری توزیع

  توزیع  این.  است  معروف  بسیار  SciPy  پروژه  برای  ویژه به  و  شد  تاسیس  2001  سال  در  که  شرکتی  است،

 ابزارها  ها،پکیج  از  زیادی  حجم  شامل  و  کندمی  پشتیبانی  ایکس  او  مک  و  ویندوز  لینوکس،  هایسیستم  از

  ندا وک خالف بر Canopy پکیج مدیر .شوندمی مدیریت بسته مدیر توسط که است کاربردی هایبرنامه و

 بر عالوه است؛ آزاد اکسپرس، کانوپی یعنی توزیع، این اصلی نسخه تنها متاسفانه، .است گرافیکی کامال 

 ویژگی  که  شودمی  نیز  Canopy  از  کپی  یک  و  پایتونیآ  شامل  شود،می  توزیع  معمول  طور  به  که  ایبسته

  عنوان به محیط این از استفاده منظور به افزارنرم این .ندارد وجود دیگر های IDE در که دارد خاصی

 .استکرده  تعبیه  را یتوناپیآ  کد،  زداییاشکال  و  تست  برای  ایپنجره

 (x,yپایتون )

 باشد: و از آدرس زیر قابل دانلود می  کندمی  کار  ویندوز  روی  فقط  که  است  رایگان  توزیع  یک (x,yپایتون )

http://code.google.com/p/pythonxy/ 

 . دارد IDE  عنوان  به  را Spyder  توزیع،  این

 استفاده از پایتون

 هایفعالیت گسترش امکان روش این .است پذیرانعطاف بسیار حال عین در و ساده اما غنی زبانی پایتون

 (غیره و گرافیکی هایواسط  گرایی،علم ها،داده تحلیل) کاری هایحوزه از بسیاری در را شما ایتوسعه

 اغلب  را،  مختلفی  بسیار  هایزمینه  تواندمی  پایتون  از  استفاده  امکان  دلیل،  همین به  دقیقا  .آوردمی  فراهم

 در پایتون  از استفاده مختلف هایروش بخش این .بگیرد بر در دهنده، توسعه توانایی و سلیقه به توجه با

 قرار بحث مورد گوناگون هایفصل در که مختلفی موضوعات به توجه با ؛دهدمی نشان را کتاب ۀدور

 کار برای هاآن که چرا گرفت خواهند قرار استفاده مورد خاص طور به مختلف رویکردهای این ،گیرندمی

 .بود  خواهند ترمناسب
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 ( Shellپوسته پایتون )

 پایتون،(  Shell)  پوسته  روی  ( Session)  نشست  یک  کردن  باز  پایتون  جهان  به  رسیدن  برای  راه  ترینساده

 و کرده وارد زمان یک در را فرمان خط یک توانیدمی ،حقیقت در .است ترمینال اجرایی فرمان خط یک

  پایتون عملیات اساس که سازدمی روشن را مفسر ماهیت حالت این .کنید تست را آن عملیات بالفاصله

 متغیرهای وضعیت و بخواند زمان یک در را فرمان است قادر مترجم واقع در .دهدمی تشکیل را

 این  .محاسبه افزارهاینرم دیگر و متلب رفتار مشابه رفتاری کند، حفظ را قبلی خطوط در شدهمشخص 

 فرمان   که  دارید  را  توانایی  این  شما  .است  مناسب  بسیار  پایتون  زبان  با  بار  اولین  برای  هاروش  آن  برای  روش

 کد خط زیادی تعداد از اوقات گاهی که کامل برنامه یک اجرای و ویرایش نوشتن، به نیاز بدون بار هر را

  سادگی به یا زمان، یک در خط یک زداییاشکال و تست برای حالت این .کنید تست است،شده تشکیل

 در  سادگی به ،ترمینال روی( Session) نشست یک شروع برای .شودمی استفاده محاسبات انجام برای

 :بنویسید  فرمان  سطر

>>> python 

Python 2.7.8 (default, Jul 2 2014, 15:12:11) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] 

on win32 

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 

>>> 

  کردن  وارد با .است پایتون در دستورها دریافت آماده مفسر و است فعال پایتون (Shell) پوسته حاال

 به این کد کالسیک توجه نمایید:؛  کنید شروع  هافرمان  ترینساده

>>> print "Hello World!" 

Hello World! 

  سراسری  برنامه  کد  اجرای

 برنامه  یک  ابتدا  .است  پایانه  از  آن  اجرای  سپس  و  برنامه  کد  کل  نوشتن  نویسبرنامه  هر  برای  راه  آشناترین

  استفاده   ی که در ادامه آمدهکد  از  مثال  عنوان  به  توانیدمی  بنویسید؛  ساده  متن  ویرایشگر  یک  از  استفاده  با

 .کنید  ذخیره  MyFirstProgram.py  نام  به  را  آن  و  کرده

 باشد.می  pyهای پایتون  به این نکته توجه داشته باشید که پسوند فایل
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myname = raw_input (What is your name? ") 

print "Hi " + myname + ", I'm glad to say: Hello world!" 

  فراخوانی  با فرمان خط از مستقیما  را آن توانیدمی و ایدنوشته پایتون در را خود برنامه اولین شما حاال

 .کنید  اجرا  برنامه  کد  حاوی  فایل  نام  سپس  و  یتوناپ  فرمان

python myFirstProgram.py 

What is your name? Fabio Nelli 

Hi Fabio Nelli, I'm glad to say: Hello world! 

 IDEاجرای کد با استفاده از یک  

 این .است (IDE یا) یکپارچه توسعه محیط یک از استفاده قبلی رویکردهای از ترجامع رویکرد یک

 . کنندمی  فراهم  پایتون  کد  توسعه  برای  را  کاری  محیط  که  هستند  واقعی  پیچیده  افزارنرم  یک  ویرایشگرها

 انجام  زداییاشکال  که  هنگامی  ویژه  به  دهندگان،  توسعه  برای  را  زندگی  که  هستند  غنی  ابزارهایی  در  هاآن

 حاضر  حال  در  ییها IDE  چه که  دید  خواهید مفصل  طور  به  زیر  هایبخش  در  .کنندمی  ترآسان  شود،می

 .هستند موجود

 تعامل با پایتون

 رویکرد  سه  بر  عالوه  واقع،  در  .است  تعاملی  رویکرد  رویکرد،  ترینقانهخال  شاید  من،  نظر  به  و  رویکرد،  آخرین

 دیگر  نویسیبرنامه  هایزبان  دهندگان  توسعه  توسط  شدن  بدتر  یا  بهتر  برای  که  هستند  هاییآن  که  قبلی،

 جهان  راستا، این در .کندمی فراهم را پایتون کد با مستقیم تعامل فرصت رویکرد این شوند،می استفاده

 طور  به  که  است  قدرتمند  بسیار  ابزار  یک  پایتونیآ  .استشده  غنی  شدت  بهپایتون«  »آی  معرفی  باپایتون  

 رویکرد  این  تحت  که  است،شده  طراحی  دهنده  توسعه  و  پایتون  مفسر  بین  تعامل  نیازهای  رفع  برای  خاص

 با آن هایویژگی و پایتونیآ بعدی، بخش در .گیردمی عهده بر را محقق یا مهندس تحلیلگر، نقش

 .شد  خواهد  داده توضیح  بیشتری  جزییات

 نوشتن کد پایتون

ود.  ش چاپ "Hello World" رشته آن در که بنویسید ساده برنامه یک چگونه که دیدید قبلی بخش در

 ترینمهم با فقط تا داشت خواهید پایتون زبان اولیه اصول از کوتاه مرور یک شما بخش این در اکنون

 .شوید  آشنا  اساسی  هایجنبه
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 نویسی برنامه  زبان  نحوی  قواعد  دادن  نشان  برای  یا  پایتون،  در  نویسیبرنامه  اب  شما  آموزش  برای  بخش  این

  این موضوعات با ادامه برای الزم پایتون اساسی اصول برخی از سریع مرور یک ارائه برای بلکه نیست،

 .کنید  نظرصرف  مقدماتی  بخش  این  از  اطمینان  با  توانیدمی  دانید،می  را  پایتون  زبان  قبل  از  اگر  .است  کتاب

 کنم می  توصیه  شما  به  من  است،  دشوار  برایتان  موضوعات  درک  و  نیستید  آشنا  نویسیبرنامه  با  اگر  عوض  در

 .کنید  مراجعه مختلف  هایدوره  و  هاآموزش  آنالین،  اسناد  به  که

 محاسبه

 که این بر عالوه پایتون .رودمی کاربه  چیزی هر تقریبا چاپ برای ()print عملکرد که ایددیده قبال شما

  پایتون  (Shell)  پوسته  در  (Sessionنشست )  یک  .هست  نیز  بزرگ  حسابماشین  یک  است،  چاپ  ابزار  یک

 :دهید  انجام  را  ریاضی  عملیات  این  و  کنید  شروع

>>> 1 + 2 

3 

>>> (1.045 * 3)/4 

0.78375 

>>> 4 ** 2 

16 

>>> ((4 + 5j) * (2 + 3j)) 

(-7+22j) 

>>> 4 < (2*3) 

True 

 . کند محاسبه را بولی مقادیر با پیچیده شرایط و اعداد شامل هاداده  انواع از بسیاری است قادر پایتون

  از   استفاده  به  نیاز  بدون  را  محاسبات  نتیجه  مستقیما  پایتون  مفسر بینید،می  باال محاسبات  از  که  همانطور

 که است کافی .کندمی صدق نیز متغیرها درون هایارزش مورد در امر همین .گرداند برمی ()print تابع

 .ببینیم  را  آن  محتوای  تا  کنیم  صدا  را  متغیر

>>> a = 12 * 3.4 

>>> a 

40.8 
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 ها و عملکردهای جدید( کتابخانهimportوارد کردن )

 هایماژول  و  متعدد  هایپکیج  کردن  وارد  ه وسیلهب  خود  عملکرد  گسترش  توانایی  با  پایتونقدرت    که  دیدید

 . کنید  استفاده import  دستور  از  باید  ماژول  یک  کامل  کردن  وارد  برای  .شودمی  مشخص   موجود

>>> import math 

 تا هستند موجود شما پایتون (Sessionنشست ) در ریاضی بسته در موجود توابع تمام ترتیب این به

 کنید،می  آغاز  را  پایتون(  Session) نشست  یک  وقتی  بنابراین  .بزنید  صدا  مستقیم  طور به  را  هاآن  بتوانید

 :شوندمی  فراخوانی  زیر  عبارت  با  توابع  این  .ایدداده  گسترش  را  موجود  توابع  از  استانداردی  مجموعه

library_name. function_name () 

 .کنید  محاسبه  را  a  متغیر  در موجود مقدار  سینوس  توانیدمی  اکنون  مثال،  برای

>>> math.sin(a) 

 اصطالح از این است ممکن گاهی .شودمی فراخوانی کتابخانه نام با همراه تابع این بینیدمی که همانطور

 استفاده کنید:

>>> from math import * 

 اصل در .کنید اجتناب آن از خوب تمرین یک به عنوان باید دهد، جواب درستی به کار این اگر حتی

 به   که  است  ایکتابخانه  تعریف  به  نیاز  بدون  وظایف  تمام  کردن  وارد  شامل  روش  این  به  مفهوم  یک  نوشتن

 .دارند  تعلق  آن

>>> sin(a) 

0.040693257349864856 

 هایکتابخانه  تعداد  اگر  خصوص  به  شود،  بزرگ  بسیار  خطاهای  به  منجر  تواندمی  واقع  در  ها  import  نوع  این

 نام یک با عملکردهایی مختلف هایکتابخانه که نیست بعید ،حقیقت در .باشد افزایش به رو شده وارد

 رفتار  بنابراین  .شود  قبلی  نام  همان  با  کارکردها  همه  برتری  به  منجر  هاآن  همه  کردن  وارد  و  باشند،  داشته

  کلی طور به import برای روش این .کند ایجاد عادی غیر رفتار بدتر، یا متعدد خطاهای تواندمی برنامه

 ضروری  برنامه  عملکرد  برای  شدت  به  که  توابعی  یعنی،  شود،می   استفاده  توابع  از  محدودی  تعداد  برای  تنها

 .شودمی  اجتناب  است، ضروری  غیر  کامال  که  زمانی  در  کتابخانه  کل  کردن وارد  از  نتیجه  در  هستند،

>>> from math import sin 
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 ساختمان داده

  پایتون .کنید استفاده واحد مقدار یک حاوی ساده متغیرهای از چگونه که دیدید قبلی هایمثال در

 چندین  هستند  قادر  ایداده  ساختارهای  این  .کندمی  فراهم  را  مفید  بسیار  اطالعاتی  ساختارهای  از  تعدادی

  داده  مختلف  ساختارهای  .دهند  جای  خود در  مختلف انواع  از  حتی اوقات  گاهی و  همزمان طور به  را  داده

 متفاوتی صورت به اند،شده بندی ساختار داخلی طور به هاآن هایداده چگونه که این به بسته شدهارایه 

 .شوندمی  تعریف

 لیست ◀

 مجموعه  ◀

 رشته  ◀

 تاپل ◀

 دیکشنری  ◀

◀ deque 

◀ heap 

 تمام  میان  در  .شود  ساخته  پایتون  با  تواندمی  که  است  ایداده  ساختارهای  تمام  از  کوچکی  بخش  تنها  این

  تعریف   نیز  dicts  عنوان  به  که  ،نوع دیکشنری  .دارند  را  کاربرد  ترینبیش  هالیست  و  هادیکشنری  ها،داده   این

 در (key) کلید نام به خاص برچسب یک با خاص مقدار هر آن در که است داده ساختار یک شود،می

 جفت  تعاریف  فقط  بلکه  ندارند  داخلی  ترتیب  هیچ  دیکشنری  یک  در  شدهآوریجمع  هایداده  .است  ارتباط

 .هستند مقدار/   کلید

>>> dict = {'name':'William', 'age':25, 'city':'London'} 

 نشان را مربوطه کلید نام باید باشید داشته دسترسی دیکشنری در خاص مقدار یک به خواهیدمی اگر

 .دهید

>>> dict["name"] 

'William' 
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 این  .کنید  استفاده  "for-in"  ساختار  از  باید  کنید،  تکرار  دیکشنری  یک  در  را  مقادیر  جفت  خواهیدمی  اگر

 .است  پذیر  امکان  ()items  عملکرد  از  استفاده  طریق  از  امر

>>> for key, value in dict. items (): 

... print (key, value) 

... 

name William 

city London 

age 25 

 را  عناصر  که  است  توالی یک  تشکیل  منظور  به  شی  تعدادی  شامل  که  باشدمی  ایداده  ساختار  یک  لیست

 مشخص  Index نام به توالی ترتیب با متناظر عدد یک با آیتم هر .کرد حذف و اضافه آن به توانمی

 .شودمی

>>> list = [1,2,3,4] 

>>> list 

[1, 2, 3, 4] 

 مربعی  های  براکت  در  را  شاخص   که  است  کافی  باشید،  داشته  دسترسی  عناصر  از  یک  هر  به  خواهیدمی  اگر

 لیست  از  بخشی  شما  اگر  که  حالی  در  ،(است  index  عنوان  به  0  دارای  لیست  در  آیتم  اولین)  کنید  مشخص

کمترین و بیشترین  با مطابق j و i هایشاخص  با دامنه کردن مشخص بگیرید، نظر در را (توالی یک یا)

 .است  کافیقسمت  

>>> list [2] 

3 

>>> list [1:3] 

[2, 3] 

 در  مورد  آخرین  شما  که  است  معنی  این  به  کنید،می  استفاده  منفی(  index) هایشاخص   از  اگر  عوض  در

 .کنیدمی حرکت اولین  سمت  به  تدریج  به  و  گیریدمی  نظر  در  را  لیست

>>> list [-1] 

4 
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 .کنید  استفاده for-in  ساختار  از  توانیدمی  لیست یک  عناصر  اسکن  انجام  منظور  به

>>> items = [1,2,3,4,5] 

>>> for item in items: 

... item + 1 

... 

2 

3 

4 

5 

6 

 (3.4نویسی عملکردی )فقط برای پایتون  برنامه

 نویسیبرنامه هایزبان در که است هاییآن به شبیه بسیار قبلی مثال در شدهداده نشان  for - in حلقه

  از استفاده از باید باشید، «پایتون» دهنده توسعه یک خواهیدمی اگر واقع، در اما .شوندمی یافت دیگر

 هایتکنیک که دهد،می ارایه را دیگری جایگزین هایروش پایتون .کنید اجتناب صریح هایحلقه

 .کندمی  مشخص   را  عملکردی  نویسیبرنامه  مانند  نویسیبرنامه

 :است  توابع  از  سری  یک  شامل  کندمی  فراهم  عملکردی  نویسیبرنامه  توسعه  برای  پایتون  که  ابزاری

▶map(function,list) 

▶filter(function, list) 

▶reduce(function, list) 

▶lambda  

▶list comprehension  

 سپس و آیتم هر روی بر عملیات یک اعمال که دارد، خاص هدف یک دیدید تازگی به که for حلقه

 . شود  انجام  ()map  تابع  با  تواندمی  کار  این  .است  نتیجه  آوریجمع
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>>> items = [1,2,3,4,5] 

>>> def inc(x): return x+1 

... 

>>> list (map (inc, items)) 

[2, 3, 4, 5, 6] 

  را  آن  سپس  و  دهد،می  انجام  عنصر  هر  روی  بر  را  عملیات  که  ایدکرده  تعریف  را  تابعی  ابتدا  قبلی،  مثال  در

 مستقیم  طور به  را  تابع  تا  دهدمی  اجازه  شما  به  پایتون  .اید داده  انتقال  ()map  به  استدالل  اولین  عنوان  به

 کاهش  را کد  زیادی  حد  تا  امر  این  .کنید  تعریف  تابع  یک  عنوان  به lambda  از  استفاده  با  اول  آرگومان  در

 .کندمی کامل  کد  خط یک  در  را  قبلی  ساختار  و  دهدمی

>>> list (map ((lambda x: x+1), items)) 

[2, 3, 4, 5, 6] 

 فهرستی  عناصر  ()filter  تابع  .هستند  ()reduceو    ()filter  کنند،می  عمل  مشابه  روشی  به  که  دیگر  تابع  دو

  را لیست عناصر همه ()reduce تابع عوض در .گرددمی بر درست تابع آن برای که کندمی  استخراج را

  ماژول   عملکرد  ابزارهای  باید شما  ()reduce  از  استفاده  برای  .گیردمی  نظر  در  واحد  نتیجه  یک  ایجاد  برای

 .کنید  وارد  را

>>> list (filter ((lambda x: x < 4), items)) 

[1, 2, 3] 

>>> from functools import reduce 

>>> reduce ((lambda x, y: x/y), items) 

0.008333333333333333 

 عملکرد  و  هاچرخه  این  دارند  قصد  هاآن  .کنندمی  اجرا  را  حلقه  از  استفاده  از  دیگری  انواع  توابع  این  دوی  هر

 چیزی  همان  این  .شود  بیان  فراخوانی  ساده  عملکرد  با  متناوب  طور  به  تواندمی  که  کنند،  جایگزین  را  هاآن

 .است لیست درک تابعی، نویسیبرنامه نهایی مفهوم .دهدمی تشکیل را عملکردی نویسیبرنامه که است

  ای شیوه  به  هاآن  به  که  شودمی  استفاده  طبیعی  و  ساده  بسیار  روشی  به  هالیست  ساختن  برای  مفهوم  این  از

 عملیات  یا  تابع  یک  طریق  از دنباله  مقادیر  .دارد  اشاره  هاداده  مجموعه  از  دانانریاضی  توصیف  نحوه  مشابه

 .شوندمی  تعریف  خاص
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>>> S = [x**2 for x in range (5)] 

>>> S 

[0, 1, 4, 9, 16] 

 ( Indentationگذاری )  فاصله

 درکند. و نقش مهمی بازی می آیندمی دیگر نویسیبرنامه هایزبان از که است کسانی برای ویژگی یک

  قابل  حدی تا را کد که کردید،می مدیریت شناسیزیبایی صرفا دالیل به را هافاصله قبال شما که حالی

 منطقی هایبلوک به را آن و شود،می فرض کد اجرای در اساسی نقش پایتون در سازد،می ترخواندن

 از  ";"یک    توسط  کد  فرمان  خط  هر پالسپالسسی  و  سی  جاوا، در  که  حالی  در واقع،  در  .کندمی  تقسیم

 .کنید  مشخص   کندمی  جدا  هم  از  را  هاآن  که  را  نمادی  هیچ  نباید  شما  پایتون  در  شود؛می  جدا  بعدی  خط

 آن  مفسر کد،  خط  شروع  نقطه  به  بسته  یعنی  شوند؛می اداره  گذاریفاصله  طریق از  یتوناپ  در  هانقش  این

 .خیر یا  داندمی  منطقی  بلوک  به  متعلق  را  خط

>>> a = 4 

>>> if a > 3: 

... if a < 5: 

... print ("I'm four") 

... else: 

... print ("I'm a little number") 

... 

I'm four 

>>> if a > 3: 

... if a < 5: 

... print ("I'm four") 

... else: 

... print ("I'm a big number") 

... 

I'm four 
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 معنای  دو  شرایط  است،شده  نامگذاری  چگونه  دیگر  فرمان  که  این  به  بسته  که  ببینید  توانیدمی  مثال  این  در

 .(استشده  مشخص   هارشته  خود  در  برنامه نویس  توسط  که)  گیرندمی  نظر  در  را  متفاوت

 پایتونآی

  تعاملی پوسته یک پایتون،یآ پوسته: است ابزار تعدادی شامل که است پایتون از توسعه یک پایتونیآ

 که  انحصاری  QtCon  یک  شود؛می  پایتون  پیشرفته  بسیار  )ترمینال(  پایانه  یک  به  منجر  کهاست    قدرتمند

 جای  به  کنسول  داخل  در  گرافیک  نمایش  امکان  طریق  این  به  که  است  GUI  یک  و  پوسته  یک  از  ترکیبی

 دهدمی  اجازه  شما  به  که  است  وب  رابط  یک  IPython Notebook  نهایت  در  و  دهدمی  را  مجزا  هایپنجره

 .کنید  ترکیب  واحد  نمایش  یک  در  را فرمول  و  گرافیک  اجرایی،  کد  متن،

 پایتون( آیShellپوسته )

 در اما است، فرمان خط یک از یتوناپ (Session) نشست اجرای یک شبیه ظاهرا (Shell) پوسته این

  نوع از توانمندتر و قدرتمندتر را (Shell) پوسته این که کندمی فراهم را دیگری بسیار هایویژگی واقع،

 .کنید  تایپ  فرمان  خط در  را  یتوناپیآ  فقط  (Shell) پوسته  این  اندازیراه   برای  .سازدمی  کالسیک

> ipython 

Python 2.7.8 (default, Jul 2 2014, 15:12:11) [M 

Type "copyright", "credits", or "license" for more information. 

IPython 2.4.1 -- An enhanced Interactive Python. 

? -> Introduction and overview of IPython's features. 

%quickref -> Quick reference. 

help -> Python's own help system. 

object? -> Details about 'object', use 'object??' for extra details. 

In [1]: 

 اولین که است معنی بدان این .شودمی ظاهر in [1] مقدار با خاص prompt یک بینید،می که همانطور

 با را (شده گذاری شاخص) عددی های prompt از سیستم یک پیتونیآ واقع، در .است ورودی خط 

 .دهدمی  ارایه  خروجی  و  ورودی  سازیذخیره
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In [1]: print "Hello World!" 

Hello World! 

In [2]: 3/2 

Out [2]: 1 

In [3]: 5.0/2 

Out [3]: 2.5 

In [4]: 

  .کندمی  صدق  نیز  شوندمی  داده  نشان  ...  و  Out[1]  ،Out[2]  مقدار  با  که  خروجی  مقادیر  مورد  در  امر  همین

  واقع، در .کندمی ذخیره کنید،می وارد متغیر در جای دادنبرای  شما که را هاییورودی تمام پایتونیآ

 .شدند  وارد  In نام  به  لیست  یک  داخل  فیلدهای  عنوان  به  شده  وارد  هایورودی  تمام

In [4]: In 

Out [4]: ['', u'print "Hello World!"', u'3/2', u'5.0/2', u'_i2', u'In'] 

 برای  بنابراین،  .شوندمی  ظاهر  مرحله  هر  در  که  هستند  مقادیری  دقیقا  لیست  عناصر(  index)  هایشاخص 

  .کنید  مشخص   را  مقدار  آن  سادگی  به  توانیدمی  منفرد  ورودی   خط یک  به  دسترسی

In [5]: In [3] 

Out [5]: u'5.0/2' 

 .کنید  استفاده  آن  از  توانیدمی  هم  خروجی  برای  حتی

 

 

 

 

 

 

 

 

{2: 1, 
3: 2.5, 
4: ['', 
u'print "Hello World!"', 
u'3/2', 
u'5.0/2', 
u'_i2', 
u'In', 
u’In [3]', 
u'Out'], 
5: u'5.0/2'} 
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IPython Qt-Console 

 :کنید  وارد  را  زیر  فرمان  باید  command line  از برنامه  این  اندازیراه  برای

ipython qtconsole 

  را یتوناپیآ (Shell) پوسته در موجود هایقابلیت تمام شما آن در که است GUI یک شامل برنامه این

 شکل زیر را مشاهده کنید.  .دارید

 

 

 

 

 

 

 

 

IPython Notebook 

IPython Notebook با  واقع،  در  است.  تعاملی  محیط  این  تکامل  آخرین  IPython Notebook  ،  شما 

 برای  که  کنید،  ادغام  واحد  وب  سند  یک  در  را  هاانیمیشن  و  تصاویر  ها،فرمول  متن،  اجرایی،  کد  توانیدمی

  .است  مفید  ...  و  زداییاشکال  آموزش،  ارایه،  مانند  بسیاری  اهداف
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 پروژۀ ژوپیتر

 ،3.0 یتوناپیآ انتشار با و است،داشته چشمگیری رشد اخیر هایزمان در که است ایپروژه یتوناپیآ

  یتوناپیآ .( https://jupyter.org) رودمی پیش Jupyter نام به جدید پروژه یک سمت به چیز همه

 دیگر  و Notebook اما داشت، خواهد وجود وپیترژ هسته عنوان به و پایتون پوسته عنوان به همچنان

 .کرد  خواهند حرکت  ژوپیتر جدید  پروژه  تشکیل  برای  یتوناپیآ  پروژه  به  متعلق  ی زبان  گرای ندانم  اجزای

 

 

 

 

 

PyPI  -     ضمیمه پایتونپکیج  

 برای نیاز مورد افزارهاینرم تمام شامل که است افزارینرم مخزن یک( PyPI) پکیج ضمیمه پایتون

 مدیریت فردی هایپکیج دهندگان توسعه توسط مستقیما محتوا مخزن .است پایتون در نویسیبرنامه

 برای   .دارند  کار  و  سر  شانشده  منتشر  هایکتابخانه  هاینسخه  آخرین  با  مخزن  رسانی  روز  به  با  که  شودمی

 :بروید  لینک  این  با PyPI  رسمی  صفحه دیدن  به  باید  مخزن  در  موجود  هایپکیج  از  لیست یکمشاهده  

https://pypi.python.org/pypi 

  PyPI  هایپکیج  مدیر  که  کنید  استفاده  pip  کاربردی  برنامه  از  توانیدمی  شما  ،هاپکیج  این  مدیریت  در کنار

 تصمیم و کنید مدیریت تنهایی به را هاپکیج همه توانیدمی شما فرمان، خط از آن اندازیراهبا  .است

 است،شده  نصب  قبال  بسته  آیا  که  کرد  خواهد  چک  pipیا حذف شود و یا ارتقا یابد.    نصب  بسته  که  بگیرید

 دیگر  هایبسته  آیا  اینکه  ارزیابی  برای  یعنی،  شود،  کنترل  آن  هایوابستگی  تا  شود،  روز  به  است  الزم  آیا  و

 .کندمی  مدیریت  را هاآن  نصب  و  دانلود  این،  بر  عالوه؛  خیر یا  هستند الزم

$ pip install <<package_name>> 

$ pip search <<package_name>> 

$ pip show <<package_name>> 
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$ pip unistall <<package_name>> 

 در  شده  منتشر)  2.7.9+  یتوناپ  و  (2014  مارس  در  شده  منتشر)   3.4+  یتوناپ  شما  اگر  نصب،  به  توجه  با

 هنوز  اگر  .استشده  گنجانده  پایتون  هاینسخه  این  در  حاضر  حال  در  pip  افزارنرم  دارید،  را  (2014  دسامبر

 روی pip نصب .کنید نصب تانسیستم روی بر را pip باید کنید،می استفاده پایتون قدیمی نسخه از

 .دارد  بستگی  شما  عاملسیستم  به  تانسیستم

 : Linux Debian-Ubuntuروی  

$ sudo apt-get install python-pip 

 Linux Fedoraروی  

$ sudo yum install python-pip 

 روی ویندوز

را دانلود نمایید.  get-pip.pyرا ببینید و  www.pip-installer.org/en/latest/installing.htmlسایت 

 .کنید  اجرا  را  فرمان  شد،  دانلود  پرونده  وقتی

python get-pip.py 

فراموش نکنید که آدرس زیر را به متغیر   .کرد  خواهید  نصب  را  ( پکیجmanager)  مدیر  شما  ترتیب،  این  به

 بیفزایید:   PATH (environment variable) محیطی

C:\Python2.X\Scripts 

IDE های پایتون 

  پایتون )  Shellیا    پوسته  از  مستقیم  طور  به  خود  کد  سازیپیاده  برای  پایتون  دهندگانتوسعه  بیشتر  چه  اگر

 در .هستند دسترس در نیز (تعاملی توسعه هایمحیط) ها IDE از برخی کنند،می استفاده (پایتونیآ یا

 که کنندمی فراهم را ابزارها از ایمجموعه گرافیکی هایویرایشگر این متن، ویرایشگر یک بر عالوه واقع،

 مربوط  مستندات  مشاهده  کد،  خودکار  تکمیل  مثال،  برای  .هستند  مفید  بسیار  کد  نویسپیش  تهیه  طول  در

  تواندمی برنامه نوع این که هستند ابزارهایی از برخی تنهاها  breakpoint و زدایی،اشکال دستورها، به

 .کند  فراهم
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IDLE  )محیط توسعه یکپارچه( 

IDLE  استشده  ایجاد  پایتون  در  توسعه  برای  خاص  طور  به  که  است  ساده  بسیار  نویسیبرنامه  محیط  یک.  

  پایتون  استاندارد  توزیع  در  بنابراین  است،شده  گنجانده  پایتون  استاندارد  انتشار  در  رسمی  فراگیر  محیط  این

   .شودمی  اجرا  پایتون  در  کامل  طور  به  که  است  افزارنرم  یک IDLE  .(ببینید  را  زیر  شکل)  استشده  تعبیه

 

 

 

 

 

Spyder 

Spyder   (پایتون  علمی  توسعه  محیط)  با  مشابهی  هایویژگی  که  است  فراگیر  محیط  یک  IDE  دارد   متلب 

 غنی  کد  تحلیل  و  تجزیه  و  )سینتکس(  نحو  کردن  برجسته  ابزارهای  با  متن  ویرایشگر  .(ببینید  را  زیر  شکل)

 هایبرنامه  در  را  استفاده  برای  آماده  های  ویجت  توانیدمی  شما  محیط  این  از  استفاده  با  همچنین  .استشده

   .کنید  ادغام  خود  گرافیکی
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Eclipse (PyDev) 

 شناسند.را می Eclipseاند، قطعا   های برنامه نویسی دیگری به توسعه دهندگی پرداختهکسانی که با زبان

 .دارد  وجود pyDev  نام  به  اضافی  پالگین  یک  نصب  لطف  به  یتوناپ  در  توسعه  برای Eclipse  نسخه  یک

 

 

 

 

 

 

 

Sublime 

  واقع،  در .(ببینید را شکل) است پایتون نویسان برنامه برای ارجح هایمحیط از یکی متن ویرایشگر این

 .کندمی  بخش  لذت  و  آسان  را  پایتون  اجرای  که  است  موجود  برنامه این  برای  پالگین  چندین
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Liclipse 

Liclipse،  با  مشابه  Spyder،  استشده  طراحی  پایتون  زبان  برای  خاص  طور  به  که  است  توسعه  محیط  یک 

 از خاص استفاده برای کامل طور به اما است Eclipse محیط به شبیه کامال اساسا .(ببینید را زیر شکل)

 بسیار آن چیدمان و نصب بنابراین .استشده سازگار ،PyDev مانند هایی پالگین نصب بدون پایتون،

 . است  Eclipse  از  ترساده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NinjaIDE 

NinjaIDE  (مخفف  « Not Just Another IDE)شودمی  مشخص   نامی  با « به معنای نه فقط یک محیط دیگر  

 است  جدید بسیار برنامه یک این .است پایتون زبان برای ویژه محیط یک و است «بازگشتی مخفف» که

 حال در محیط این که جاآن از .اندشده متمرکز آن روی بر دهندگان توسعه از بسیاری هایتالش که

 هاشگفتی  از  بسیاری  منبع IDE  این  آینده،  هایسال  در  زیاد  احتمال  به  است،  کننده  امیدوار  بسیار  حاضر

 .بود  خواهد

Komodo IDE 

Komodo  ایحرفه  و  کامل  توسعه  محیط  یک  به  را  آن  که  است  ابزارها  از  سرشار  قدرتمند  بسیار  محیط  یک  

 هایزبان از بسیاری با که است IDE یک است،شده نوشته C++ در که افزارنرم این .کندمی تبدیل

 .باشدمی  سازگار  پایتون  جمله  از  نویسیبرنامه
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SciPy 

SciPy میان در .دارد تخصص  علمی محاسبات برای که است یتوناپ هایکتابخانه از ایمجموعه 

 :گرفت  خواهند  قرار  بحث  مورد  زیر  هایبخش  در  هاآن  از  برخی  هستند،  SciPy  از  بخشی  که  هاییکتابخانه

NumPy  ،Matplotlib   وPandas. 

NumPy 

  پایتون   دیگر  هایکتابخانه  از  بسیاری  هسته واقع  در  است،  عددی  پایتون  معنی  به  نامش  که  کتابخانه،  این

 است   پایتون  در  علمی  محاسبات اصلی  کتابخانه  واقع،  در  .اندگرفته  سرچشمه  آن  از  که  دهدمی  تشکیل  را

 . کند  فراهم  تواندنمی  پایتون  اصلی  پکیج  که  کندمی  فراهم  را  باال  عملکرد  با  توابع  و  ایداده  ساختارهای  زیرا

 کندمی  تعریف  را  خاص  داده ساختار  یک NumPy  دید،  خواهید کتاب  این  ادامه  در  که  همانطور واقع،  در

 . است ndarray  عنوان  به  شدهتعریف  بعدی  - N  آرایه  یک  که

 تا تواندمی آن از صحیح استفاده زیرا است ضروری عددی محاسبات نظر از واقع در کتابخانه این دانش

 هایویژگی دلیل به کتابخانه این کتاب، سراسر در .دهد قرار تاثیرتحت را محاسبات عملکرد زیادی حد

 ضروری  فصل یکآن در  مورد در بحث بنابراین بود، خواهد حاضر جا همه در تقریبا خود فرد به منحصر

 :شد  خواهد  اضافه  استاندارد  پایتون  به  که  کندمی  فراهم  را  هاییویژگی  بسته  این  .رسدمی نظر  به

◀ ndarray  : پایتون   ساده  بسته  توسط  که  است  هاییآرایه  از  کارآمدتر  و  ترسریع  بسیار  بعدی  چند  ایآرایه  

 .استشده  فراهم

 ریاضی عملیات و هاآرایه با محاسبات نوع این انجام برای توابع از ایمجموعه: کاوانها لمان محاسبات ◀

 .هاآرایه  بین

  شدهذخیره  هایداده  نوشتن  و  خواندن  برای  ابزارها  از  ایمجموعه:  نوشتن  -  خواندن  هایداده  مجموعه ◀

 . Hard Disk  در

 یافتهتوسعه  کد  ادغام  برای  ابزارها  از  ایمجموعه:  فورترن  و  C،  + +C  مانند  دیگر  هایزبان  با  یکپارچگی ◀

 .نویسیبرنامه  هایزبان  این  با

 

Pandas 
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 موثر  و  سریع  آسان،  برای  خاص  طور  به  که  کندمی  فراهم  را  ایپیچیده  ایداده  توابع  و  ساختارها  پکیج  این

 و  مطالعه  بنابراین،  .است  پایتون  با  هاداده  تحلیل  هسته  پکیج  این  .اندشده  طراحی  هاآن  روی  بر  کار  کردن

 به جزییات،حد  در Pandas آگاهی از. بود خواهد کتاب سراسر در شما کار اصلی دلیل آن از استفاده

 اصلی مفهوم .است کتاب این اساسی هدف یک رود،می کار به هاداده تحلیل برای که هنگامی خصوص

  . ستون  و  سطر  هایبرچسب  با  بعدی  دو  جدولی  داده  ساختار  یک  است،  (DataFrame)  دیتا  بلقا  پکیج  این

Pandas  کتابخانه باالی عملکرد هایویژگی NumPy دستکاری برای را هاآن تا کندمی ترکیب هم با را 

  استفاده  با  واقع،  در  .ببرد  کار به (SQL  دادهپایگاه) ایرابطه  داده  هایپایگاه  یا  گسترده  صفحات  در  هاداده 

 برش، شکل، تغییر مانند داده ساختارهای از نوع این روی بر زیادی عملیات انجام پیچیده، سازینمایه از

 .بود  خواهد آسان  هامجموعه زیر  انتخاب  و  تجمع

Matplotlib 

به صورت   هاداده  تجسم  دیگر و  هاطرح  تولید  برای  حاضر  حال  در  که  است  پایتون  کتابخانه  پکیج یک  این

2D ای کتابخانه این دارد، نیاز تجسم ابزارهای به هاداده تحلیل و تجزیه که جاآن از .است محبوب بسیار 

  .است  ترمناسب منظور  این  برای  که  است

 نتیجه

 در پایتون نویسیبرنامه زبان .شد دادهنشان پایتون جهان توصیف اساسی هایجنبه تمام فصل این در

  ویژه به و کندمی معرفی که ای نوآورانه هایجنبه و شودمی معرفی کوتاه هایمثال با خود اولیه مفاهیم

 این، بر عالوه .دهدمی توضیح را است برجسته دیگر نویسیبرنامه هایزبان با مقایسه در چگونه که این

 که  کردید  مشاهده  شما  ابتدا  .استشده  ارایه  مختلف  سطوح  در  پایتون  از  استفاده  برای  مختلفی  هایروش

  ساده  گرافیکی  کاربری  هایرابط  از  ایمجموعه  سپس  کنید،  استفاده  ساده  فرمان  خط  مفسر  یک  از  چگونه

 حتی برسید. NinjaIDEو  Spyderمانند  پیچیده توسعه هایمحیط به که زمانی تا شوندمی داده نشان

 Ipython مورد در ویژه به پایتون، کد تعاملی توسعه امکان که شد، ارایه پایتونیآ نوآورانه بسیار پروژه

Notebook  اساسی  توابع  مجموعه  گسترش  توانایی  با  پایتون  ماژوالر  ماهیت  این،  بر  عالوه  .دادمی  نشان  را 

  PyPI آنالین مخزن راستا، این درشد.  برجسته خارجی هایکتابخانه با پایتون توسط  شدهارایه استاندارد

 . گردید  معرفی Enthought Canopy  و  آناکوندا  مانند  یتوناپ  هایتوزیع دیگر  با  همراه
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NumPy 

______________________________________________________________ 

NumPy در .است هاداده  تحلیل و تجزیه خصوص به و پایتون با علمی محاسبات برای پایه پکیج یک 

 همانطور ها،آن میان در و است پایتون ریاضی و علمی هایپکیج از زیادی مقدار پایه کتابخانه این ،اصل

 هاداده تحلیل برای کامال که کتابخانه، این .دارد قرار Pandas کتابخانه دید، خواهید کتاب ادامه در که

 ابزارهای  .استشده  ایجاد NumPy توسط شدهمعرفی مفاهیم از استفاده با کامل طور به دارد، تخصص 

 هاداده تحلیل در محاسبات از بسیاری برای تواندمی استاندارد یتوناپ کتابخانه توسط شدهارایه داخلی

 .باشد  ناکافی  یا  ساده  بسیار

  ویژه   به  و  پایتون  علمی  هایبسته  تمام  با  شدن  روهروب  برای  نیازپیش  یک  NumPy  کتابخانه  دانش  بنابراین،

  موضوع   Pandas  کتابخانه  .است  آن  از  آمدن  بیرون  چگونگی  و  پاندا  کتابخانه  مورد  در  بیشتر  درک  و  استفاده

؛ بروید  بعدی  بخش  به  مستقیما  توانیدمی  هستید،  آشنا  کتابخانه  این  با  اگر  .بود  خواهد  بعدی  فصل  در  اصلی

 با آشنایی بازیابی یا و پایه مفاهیم بازبینی برای راهی عنوان به را فصل این توانیدمی صورت این غیر در

 .بگیرید  نظر  در  شدهتوصیف  هایمثال  ارائه  با  آن

NumPy :ای مختصرتاریخچه 

 که  زمانی  خصوص به  کردند، احساس  را  عددی  محاسبات  به  نیاز  دهندگان  توسعه پایتون،  زبان  ابتدای  در

 هوگونین  جیم  توسط  که  بود، Numeric تالش  اولین  .گرفت  قرار  توجه  مورد  علمی  جامعه  توسط  زبان  این

  دو هر .گرفت قرار Numarray نام به جایگزین پکیج یک آن از پس که شد، داده توسعه 1995 سال در

  استفاده   مورد  که  حالتی  به  بسته  هاآن  از  کدام  هر  و  اختصاص داده شده بودند  هاآرایه  محاسبه  برای  پکیج

 تراویس بنابراین و شد پکیج دو کردن یکی ایده به منجر ابهام این .داشت یقوت نقاط بود، گرفته قرار

  آن از .داد رخ 2006 سال در (v 1.0) آن انتشار اولین .کرد NumPy کتابخانه توسعه به شروع اولیفنت

 حاضر  حال در و است علمی محاسبات برای پایتون الحاقی کتابخانه NumPy که استشده ثابت بعد، به

 این، بر عالوه .شودمی استفاده بزرگ هایآرایه و چندبعدی هایآرایه محاسبه برای گسترده طور به

NumPy روشی  به را هاآرایه روی عملیات تا دهدمی را امکان این شما به که است توابع از طیفی دارای 

 باز -منبع  NumPy حاضر حال در .دهید انجام را باال سطح ریاضی محاسبات و داده انجام کارآمد بسیار
   .دارد  قرار BSD  مجوز  تحت  و  است
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 افزایش یافته است.  کتابخانه  این  پتانسیل  هاآن  حمایت با  که  دارند  وجود  زیادی  همکاران

 NumPyنصب  

  اگر  حال،  این  با  است؛  موجود  پایتون  هایتوزیع  بیشتر  در  پایه  پکیج  یک  عنوان  به  ماژول  این  کلی،  طور  به

 .کنید  نصب  را آن  بعدا   توانیدمی  نه،

 Linux (Ubuntu and Debian)روی  

sudo apt-get install python-numpy 

 Linux (Fedora)روی  

sudo yum install numpy scipy 

 روی ویندوز و آناکوندا

conda install numpy 

 ( پایتون خود بنویسید:Sessionدرون نشست )، NumPyبعد از نصب  

import numpy as np 

Ndarrayقلب کتابخانه : 

 آرایه  یک  شی  اینبعدی( ساخته شده است.   N)مخفف آرایۀ   Ndarrayبر اساس   NumPyتمام کتابخانه  

  درون  موارد  تمام  تقریبا   که  دلیل  این  به  همگن  :است  شدهتعیین  پیش  از  موارد  یتعداد  با  چندبعدی  همگن

 نام به دیگر NumPy شی یک وسیله به ایداده نوع حقیقت، در. هستند یکسان اندازه و نوع لحاظ از آن

dtype (داده نوع) هر شود؛می مشخص ndarray نوع یک با فقط dtype تعداد ابعاد و اقالم  .است مرتبط

صحیح که اندازه هر بعد را  مثبتعدد  Nاز  تاپلموجود در یک آرایه با شکل آن تعریف می شود، یک 

  بر  عالوه  .تعریف می شوند(  rankمحورها به عنوان مرتبه )مشخص می کند. ابعاد به عنوان محور و تعداد  

 که بار یک یعنی است، ثابت هاآن اندازه که است این NumPy های آرایه های ویژگی از دیگر یکی این،

 متفاوت   پایتون  های  لیست  با  رفتار  این.  ماند  می  باقی  تغییر  بدون  ،ایجاد  زمان  ۀانداز  کردید  تعریف  را  هاآن

 راه ترین ساده جدید، ndarray تعریف برای گردد. کوچک یاکرده  رشد تواند میها آن اندازه که است

 آرگومان عنوان به کهاست  عناصری شامل که پایتون لیست یک ایجاد ؛است () array تابع از استفاده

 .شوند  می  گنجانده  آن  در
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>>> a = np. array ([1, 2, 3]) 

>>> a 

array ([1, 2, 3]) 

 ( داریم: typeبررسی نوع )برای  

>>> type(a) 

<type 'numpy. ndarray'> 

 کنیم:استفاده می dtype)صفت( به نام   attributeاز یک   ndarrayمربوط به   dtypeبرای بررسی  

>>> a. dtype 

dtype('int32') 

است، در حالی که شکل آن باید   1( آن برابر با rankدارد و لذا مرتبه )  (axis)  آرایۀ ایجاد شده یک محور

استفاده کرد؛ برای به دست   attributeبرای به دست آوردن این مقادیر از آرایۀ مذکور باید از    ( باشد.3,1)

و برای    sizeبه نام    attributeدست آوردن طول آرایه از    ، برای بهndimبه نام    attributeآوردن محورها از  

 گردد.استفاده می shapeبه نام   attributeبه دست آوردن شکل از  

>>> a. ndim 

1 

>>> a. size 

3 

>>> a. shape 

(3L,) 

  هاییحالت به راحتی به تواندمی آرایه از استفاده .است بعدی یک ایآرایه از مورد ترینساده دیدید آنچه

 :کنید  تعریف  را  دو در دو  بعدی  دو  آرایه  یک  اگر  مثال،  برای  .یابد  گسترش  مختلف  ابعاد  با

>>> b = np. array ([[1.3, 2.4], [0.3, 4.1]]) 

>>> b. dtype 

dtype('float64') 

>>> b. ndim 
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2 

>>> b. size 

4 

>>> b. shape 

(2L, 2L) 

  attribute  است.  2ها طولشان  است، چرا که دو محور دارد و هر کدام از آن  2(  rankاین آرایه دارای مرتبه )

اندازه هر آیتم آرایه    attributeاین    .شود  استفاده  ndarray  اشیا  با  تواندمی  که  است  itemsize  دیگر،  مهم

 هنوز  دوم  attribute  این  شامل عنصرهای واقعی آرایه است.  حائل   ،کند و دادهرا به صورت بایتی تعریف می

 مکانیزم از شما آرایه درون هایداده به دسترسی برای زیرا است، نگرفته قرار استفاده مورد کلی طور به

  .دید  خواهید بعدی  هایبخش  در  که  کرد  خواهید  استفاده(  indexing)  سازینمایه

 

 ایجاد یک آرایه

 که است چیزی هاآن ترینرایج .کنید دنبال را مختلفی مسیرهای توانیدمی جدید آرایه یک ایجاد برای

 . دیدید ()array  تابع  برای  آرگومان  عنوان  به  هالیست  ترتیب  یا  لیست  یک  طریق  از  قبلی  بخش  در

 

 .بپذیرد  نیز  را هاتاپل  توالی  و  ها تاپل  تواندمی  هالیست  بر  عالوه  ()array  تابع

 

 .کنندنمی  ایجاد  تفاوتی  نیز  هستند مرتبط  هم به  که  هالیست  و  هاتاپل  از  هاییتوالی همچنین،
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 انواع داده 

  NumPy  هایآرایه  اما  اید،کرده  استفاده  اعشاری  و  ساده  صحیح  عدد  عنوان  به  عددی  مقادیر  از  تنها  کنون  تا

  از داده از توانیدمی مثال، برای. باشند هاداده  انواع از ایگسترده طیف شامل که اندشده طراحی طوری

 :کنید  استفاده  رشته  نوع

 

 NumPyجدول انواع داده پشتیبانی شده توسط  

 

 

 

 توضیح نوع داده 
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 dtypeگزینۀ  

 مرتبط  dtype  شی  یک  با  ndarray  شی  هر  که  دیدید  شما  .پذیردنمی  را  منفرد  آرگومان  یک  ()array  تابع

  . کندمی  تعریف  را  کرد  خواهند  اشغال  آرایه  در  را  آیتم  هر  که  هاییداده  نوع  فرد  به  منحصر  طور  به  که  است

 هالیست  توالی  در  موجود  مقادیر  به  توجه  با  را  نوع  ترینمناسب  است  قادر  ()array  تابع  فرض،پیش  طور  به

 گزینه از استفاده با را dtype صراحت به توانیدمی شما واقع در .سازد مرتبط رفته کار به هاینمونه یا

dtype تعریف پیچیده مقادیر با ایآرایه خواهیدمی اگر مثال برای .کنید تعریف تابع آرگومان عنوان به  

 :کنید  استفاده  زیر  صورت  به dtype  گزینه  از  توانیدمی  کنید

 

 آرایه  یک  ذاتی  ایجاد

 تولید اولیه محتوای یک با را ها ndarray که دهدمی ارایه را توابع از ایمجموعه NumPy کتابخانه

 کتاب، این طول در نیز و بخش این طول در .اندشده ایجاد تابع به بسته متفاوتی مقادیر با که کنندمی

 تولید اجازه کد خط یک به هاآن واقع، در .بود خواهند مفید بسیار هاویژگی این که شد خواهید متوجه

  توسط  شدهتعریف  ابعاد  با  هاصفراز    کامل  آرایه  یک  ()zeros  تابع  مثال  برای  .دهندمی  را  داده  زیادی  مقادیر

 :3  در  3  بعدی  دو  آرایه  یک  ایجاد  برای  مثال،  برای  .کندمی  ایجاد  شکل  آرگومان 

 

 .کندمی  ایجاد  مشابه  بسیار  روشی  به  را  هایک  از  پر  ایآرایه   ()ones  عملکرد  که  حالی  در

 

 طور به که attribute یک .اندکرده ایجاد float  64داده نوع با هاییآرایه تابع، دو این فرض،پیش طور به

 بسته   که  کندمی  تولید  عددی  هایتوالی  با  را  هاییآرایه  تابع،  این  است.  ()arrange  بود  خواهد  مفید  خاص

 .دهندمی  پاسخ  خاصی  قوانین  به  ورودی  هایآرگومان  به
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 منتقل تابع به آرگومان یک تنها کنید، ایجاد 10 و 0 بین مقادیر از دنباله یک بخواهید اگر مثال، برای

 .برسانید  پایان  به  را  دنباله آن  با  خواهیدمی که  است  مقداری  که  شد،  خواهد

 

: کنید  مشخص  را  آرگومان  دو  سادگی  به  کنید،  شروع  دیگری  مقدار  از  خواهیدمی  صفر  از  شروع  جای  به  اگر

 .است  نهایی  مقدار  دومی  و  شروع  مقدار  اولی

 

 تابع سوم آرگومان اگر .است پذیر امکان هاآن بین دقیق فواصل با مقادیر از توالی یک تولید همچنین

arrange()  دهدمی  نشان  را  مقادیر  توالی  در  بعدی  آرگومان  و  مقدار  یک  بین  فاصله  شود،  مشخص. 

 

 . باشد)عدد اعشاری(  float  یک  تواندمی  نیز  سوم  آرگومان  این  این،  بر  عالوه

 

 توانیدمی  هم  هنوز  بعدی  دو  هایآرایه  تولید  برای  .ایدکرده  ایجاد  بعدی  یک  هایآرایه  تنها  شما  تاکنون  اما

 هایبخش  در  را  خطی  آرایه  یک  تابع  این  .()reshape  تابع  بادر ترکیب      اما  کنید  استفاده ()arrange   تابع  از

 .کندمی تقسیم  است،شده  مشخص  شکل  آرگومان  توسط  که  روشی  به  مختلف

 

 آرگومان  دو  عنوان  به  همچنان  تابع  این  .است()linspace   است،  ()arrange  به  شبیه  بسیار  که  دیگری  تابع

 فاصله کردن مشخص جای به سوم آرگومان اما گیرد،می نظر در را دنباله نهایی و اولیه مقادیر خود اول

 .کندمی  تعریف  را  شود  تقسیم  هاآن  بین  فاصله  خواهیممی  که  عناصری  تعداد  بعدی،  عنصر  و  عنصر  یک  بین

 

  کردن  پر  هستند،  مقادیر  حاوی  حاضر  حال  در  که  هاییآرایه  آوردن  دست  به  برای  دیگر  روش  نهایت،  در

 .است  تصادفی  مقادیر  با  هاآن
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 با ایآرایه تابع این .است پذیر امکان numpy.randomاز ماژول  ()random تابع از استفاده با امر این

 .کندمی  تولید  را  اندشده  مشخص  آرگومان  در  که  زیادی  عناصر

 

  آرایه   اندازه  سادگی  به  بعدی  چند  آرایه  یک  ایجاد  برای  .بود  خواهند  متفاوت  run  هر  در  آمدهدستبه  اعداد

 .بگیرید  نظر  در آرگومان  یک  عنوان  به  را

 

 عملیات پایه

  .شوندمی تعریف آن در هاآیتم چگونه و کنید ایجاد numpy جدید آرایه یک چگونه که ایددیده کنون تا

 .کنیم  اعمال  هاآرایه  روی  بر  را  مختلف  عملیات  چگونه  دببینی  که  است  آن  زمان  اکنون

 ریاضی  هایعملگر

 جمع هاآن ترینمشخص  .است حسابی عملگرهای کاربرد دهیدمی انجام آرایه روی بر که عملیاتی اولین

 .است  اسکالر  یک  با  آرایه  یک  ضرب  یا

 

 عاقالنه  لمانا   نظر  از  عملیات  این  numpy  در  .شوند  استفاده  آرایه  دو  بین  توانندمی  همچنین  عملگرها  این

 کنند،می  اشغال  را  موقعیت  همان  که  یعنی  شوند،می  اعمال  متناظر  عناصر  بین  تنها  عملگرها  یعنی  هستند

 خواهد  وجود  ها  عملوند  مکان  همان  در  نتایج  حاوی  جدید  آرایه  یک  نتیجه  عنوان  به  پایان  در  که  طوری  به

  .(ببینید  را  شکل)  داشت
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  آرایه یک بازگشتی مقدار که شرطی به هستند، دسترس در توابع برای نیز عملگرها این این، بر عالوه

numpy  آرایه  عناصر  دوم  ریشه  یا  سینوس  در  را آرایه  توانیدمی  شما  مثال،  برای  .باشد  b کنید  ضرب. 

 

 جزء به جزء عملیات به حسابی عملگرهای اینجا در حتی بعدی، چند حالت سمت به حرکت حال در

(element-wise ) دهندمی  ادامه.  

 

 ماتریس  محصول

   .است  numpy  کتابخانه  از  خاص جنبه  یک  عملیاتی  عنصر  انتخاب
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 اعمال ماتریس دو به عملگر وقتی ها،داده تحلیل و تجزیه برای دیگر ابزارهای از بسیاری در واقع در

  ()dot تابع از استفاده با محصول نوع این عوض در .شودمی شناخته ماتریس محصول عنوان به شودمی

 .نیست  ءجز  به  ءجز  عملیات  این  .شودمی  داده  نشان

 

 متناظر عنصر با اول ماتریس متناظر ردیف از عنصر هر بین محصوالت مجموع موقعیت هر در نتیجه

 را ماتریس محصول طول در شدهانجام فرآیند زیر شکل حال، این با .است دوم ماتریس متناظر ستون

 .(شودمی  اجرا  عنصر  دو برای  تنها)  دهدمی  نشان

 

 ماتریس دو از یکی شی  تابع  عنوان  به ()dot تابع دیدن ماتریس ضربحاصل نوشتن برای دیگر راه یک

   .است

  

 مهم عملوندها ترتیب پس نیست، جاییهجاب عمل یک ماتریس محصول چون که کنم اضافه خواهممی

 .نیست  B * A  با  برابر  A * B  واقع  در  .است
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 کاهش  و  افزایش  عملگرهای

 یا افزایش برای .ندارد وجود -- یا ++ عملگر هیچ زیرا ندارد وجود پایتون در عملگری چنین واقع، در

 هستند هاییآن از متفاوت عملگرها این .کنید استفاده -= یا =+ مانند عملگرهایی از باید مقادیر کاهش

 همان به را نتایج مجددا  هاآن نتایج، با جدید آرایه یک ایجاد جای به که تفاوت این با دیدیم، قبال  که

 .داد  خواهند تخصیص   آرایه

 

 توجه کنید:

 

 (ufuncتوابع جهانی )

 می  کار  عنصر  یک  به  عنصر  یک  از  که  است  تابعی  شود،  می  نامیده ufunc کلی  طور  به  که  جهانی  تابع  یک

 نتیجه  و  کند  می  عمل  ورودی  آرایه  عناصر  تک  تک  روی  بر  جداگانه  صورت  به  که  است  تابعیufunc   .کند

 که  دارد  وجود  مثلثاتی  و  ریاضی  عملیات  از  بسیاری.  نمایدمی  ایجاد  جدید  خروجی  آرایه  یک  در  را  متناظر

سینوس با  یا ()log با لگاریتم ، sqrt)( با مربع ریشه محاسبه مثال برای کند می برآورده را تعریف این

sin() . 
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 .اند  شده  سازی  پیاده NumPy  کتابخانه  در  قبال    توابع  از  بسیاری

 توابع جمع

 یک  مثال   دهند،  می  انجام  مقادیر  از  ای  مجموعه  روی  را  عملیاتی  که  هستند  توابع  از  دسته  آن  جمع  توابع

 جمع تابع یک آرایه یک در موجود عناصر تمام مجموع بنابراین. دنکن می تولید واحد نتیجه یک و آرایه

 .شود  می  اجرا  ndarray  کالس  داخل  در  نوع  این  از  توابعاغلب  .  است

 

 تکرار  و برداریقطعه  سازی،نمایه

 انجام عملیات آن روی بر چگونه و کنید ایجاد آرایه یک چگونه که کردید مشاهده قبلی هایبخش در

  طریق   از  را  عناصر  از  برخی  چگونه  کنید،  دستکاری  را  اشیا  این  چگونه  که  دید  خواهید  بخش  این  در  .دهید

 را  وظایف  یا  آورید  دست  به  را هاآن  در  موجود  هایارزش  هایدیدگاه  تا  کنید،  انتخاب  مقاطع  و  هاشاخص 

(  Iterating)  تکرارها  توانیدمی  چگونه که  دید  خواهید  نهایت،  در  به جا آورید.  هاآن  ارزش  تغییر منظور  به

 .کنید  پیاده  هاآرایه  در  را

 نمایه سازی

 دارد اشاره آرایه عناصر کردن فهرست برای مربعی های براکت از استفاده به همیشه ایآرایه سازینمایه

 انتخاب ،(value) مقدار یک استخراج مانند مختلف کاربردهای برای جداگانه صورت به را آن بتوان تا

 .داد  ارجاع  جدید مقدار  یک  تخصیص  حتی یا  و  هاآیتم

 خودکار طور به نیز مناسب (Scale) مقیاس (index) شاخص  یک کنید،می ایجاد جدید آرایه یک وقتی

 شکل را ببینید(.)  شودمی  ایجاد

 



 منصور تقی زاده                                                                                                                              تجزیه و تحلیل داده ها با پایتون                  

60 

 

 

 .کنید  مراجعه  آن  (index)  شاخص  به  توانیدمی  آرایه  یک  از  منفرد  عنصر  یک  به  دسترسی  برای

 

- 1 تا 0 از یکسانی افزایشی توالی هاشاخص  این .پذیرندمی نیز را منفی هایشاخص  NumPy هایآرایه

 حرکت  اولیه  عنصر  سمت  به  تدریج  به  تا  کنندمی  نهایی  عنصر  ارجاع  به  شروع  عمل  در  اما  دارند،  ...  و  -  2  و

 .بود  خواهد  بیشتر  منفی  شاخص  مقدار  با  عنصر  همان  که  کنند،

 

 مربعی های براکت داخل به را هاشاخص  از ایمجموعه توانیدمی آیتم، چندین همزمان انتخاب برای

 .دهید  انتقال ([])همان 

 

 سطر از متشکل مستطیلی هایآرایه صورت به هاآن ها،ماتریس یعنی بعدی دو حالت سمت به حرکت با

 با 1 محور و هاردیف با 0 محور آن در که شوندمی داده نمایش (محور دو توسط شدهتعریف) ستون و

  مقادیر از جفت یک با حالت این در( indexing) گذاری شاخص  بنابراین .شودمی داده نمایش هاستون

 بنابراین، .است ستون (index) شاخص دومین و ردیف (index) شاخص مقدار اولین: شودمی داده نشان

 از همچنان کنید، انتخاب را ماتریس درون عناصر یا باشید داشته دسترسی مقادیر به خواهیدمی اگر

 هستند [ سطر شاخص ،ستون شاخص ] دو مقادیر بار این اما کرد، خواهید استفاده مربعی های براکت

 شکل را مشاهده نمایید(.)
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 .کنید  وارد  را [1,2]  جفت باید  کنید،  حذف دوم  ردیف  در  را  سوم  ستون  عنصر  خواهیدمی  اگر  بنابراین

 

 برداریقطعه

 جدید  هایبخش  تولید  برای  را  آرایه  یک  از  هاییبخش  دهدمی  اجازه  شما  به  که  است  عملیاتی  برداریقطعه

 فهرست  شوندمی کپی دادن برش با که هاییآرایه پایتون، از استفاده با که حالی در .کنید استخراج

 ایآرایه از بخشی به بسته .شوندمی داده نمایش اصلی بافر همان روی بر هاآرایه NumPy در شوند،می

 که معنی این به کنید؛ استفاده slice )سینتکس( نحو از باید کنید( مشاهده یا) استخراج خواهیدمی که

 .کرد  خواهید  استفاده  مربعی  های براکت  داخل  در (":") کولون  توسط  شده جدا  اعداد  ترتیب  از  شما

 ششم  عنصر به دوم عنصر از که برش یک مثال برای کنید، استخراج را آرایه از بخشی خواهیدمی اگر

 ":"  با  شده  جدا  است،  5  که  را  نهایی  عنصر  شاخص  و  است  1  که  را  شروع  عنصر  شاخص   باید  پس  رود،می

 .کنید  درج

 

 



 منصور تقی زاده                                                                                                                              تجزیه و تحلیل داده ها با پایتون                  

62 

 

 نظرصرف زیر موارد از مشخصی تعداد از کنید، استخراج را آیتم یک قبلی بخش از خواهیدمی اگر حال

 شکاف که کنید استفاده سومی عدد از توانیدمی … بپرید دوباره و کنید استخراج را بعدی موارد کنید،

  آرایه ،2 مقدار با مثال، عنوان به .کندمی تعریف را بعدی عنصر و عنصر یک بین عناصر توالی درموجود 

 .گرفت  خواهد  متناوب  صورت به  را  عناصر

 

 صریح  عددی  مقادیر  از  هاآن  در  که  کنید  توجه  نیز  مواردی  به  باید  برش،  )سینتکس(  نحو  بهتر  درک  برای

 0 صورت به را عدد این NumPy ضمنی طور به آنگاه کنید، حذف را اول عدد اگر .کنیدنمی استفاده

  آرایه بیشینه شاخص  عنوان به این کنید، حذف را دوم عدد اگر ؛(آرایه اولیه عنصر یعنی) کندمی تفسیر

 عناصر  همه سپس و شودمی تفسیر 1 صورت به عدد این کنید، حذف را آخر عدد اگر و شود؛می تفسیر

 .شوندمی  گرفته  نظر  در  فاصله  بدون

 

 هم جداگانه طور به اما رودمی کار به هم هنوز برش)سینتکس(  نحو بعدی، دو آرایه حالت به توجه با

 .شودمی  تعریف  هاستون برای  هم  و  هاردیف  برای

 

 هاستون تمام ،به کار ببرید عددی هیچ بدون را ":" تنها شما اگر بینید،می دوم شاخص  در که همانطور

 معکوس باید کنید، استخراج را اول ستون مقادیر تمام خواهیدمی اگر عوض، در .کرد خواهید انتخاب را

 .بنویسید  راآن  
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 که  هاییشاخص   با  را  فواصل  تمام  صراحت  به  باید  کنید،  استخراج  را  ترکوچک  ماتریس  یک  خواهیدمی  اگر

 .کنید  تعریف  کنندمی  تعریف را  هاآن

 

 از آرایه یک توانیدمی نباشند، متصل شوند استخراج باید که هاییستون یا هاردیف هایشاخص  اگر

 .کنید  مشخص   را  هاشاخص 

 

 آرایه  یک  تکرار

 .کنید  استفاده for  از  باید  فقط  است؛  ساده  واقعا  آرایه  یک  هایآیتم  تکرار  یتون،اپ  در

 

 تودرتو  حلقه دو حلراه  از استفاده به توانیدمی بعدی، دو حالت سمت به حرکت با جا،این در حتی البته،

  اگر واقع، در .کندمی اسکن را هاستون دوم حلقه و را آرایه هایردیف اول حلقه  .کنید فکر for ساختار با

  اول  محور با مطابق را اسکن یک همیشه که شد خواهید متوجه کنید، اعمال ماتریس یک به را حلقه

 .داد  خواهد  انجام
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 با  کنید، استفاده زیر ساختار از است ممکن کنید، ایجاد لمانا  توسط تکرار عنصر  یک خواهیدمی اگر

 . A.flat  در  حلقه  از  استفاده

 

 .دهدمی  ارائه  ما  به  for  حلقه  از  ترظریف  و  جایگزین  حلراه   یک  NumPy  ها،این  تمام  وجود  با  حال،  این  با

 خاص آیتم یک روی یا هاستون یا سطرها روی تابع یک عمالا  برای را تکرار یک باید شما کلی، طور به

 هر  در  یا  ستون  هر  برای  شدهمحاسبه  مقدار  که  کنید  اندازیراه  کلی  تابع  یک  خواهیدمی  اگر  به کار ببرید.

 نو  کامال   تکرار مدیریت برای که دارد وجود امر این ایجاد برای بهینه روش یک گرداند،می باز را ردیف

 . ()apply_along_axisتابع  :  بود  خواهد

  اگر  .آرایه  نهایت  در  و  کند،می  اعمال  آن  روی  را  تکرار  که  محوری  مجموع،  تابع:  دارد  آرگومان  سه  تابع  این

  برابر   محور  اگر  که  حالی  در  کند،می  ارزیابی  ستون  به  ستون  را  عناصر  تکرار  باشد،  صفر  با  برابر  محور  گزینه

  را  مقادیر میانگین توانیدمی مثال، برای .کندمی ارزیابی ردیف به ردیف را عناصر ستون تکرار باشد، 1 با

 .کنید  محاسبه ردیف  سپس  و  ستون  به  ستون  برای

 

 است،شده تعریف NumPy کتابخانه در حاضر حال در که ایدکرده استفاده تابعی از شما قبلی، مورد در

  استفاده  مجموع تابع یک از همچنین .داردنمی باز خود خودی به توابع تعریف از را شما چیز هیچ اما

 تکرار  از  استفاده  با  حالت،  این  در  .کندنمی  منع  ufunc  یک  از  استفاده  از  را  ما  چیز  هیچ  حال،  این  با  .کردید

  یک اجرای نحوه ufunc یک از استفاده واقع، در .است یکسان نهایی نتیجه سطر، در هم و ستون در هم

 .است  عنصر  به  عنصر  تکرار
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  توسط  تکرار کهاین به توجه بدون را ورودی آرایه از عنصر هر مقدار ufunc تابع بینید،می که همانطور

  .کندمی  نصف  شود،می  انجام  ستون  یا  سطر

 بولی  هایآرایه  و  شرایط

 هاروش  این  .ایدکرده  استفاده  آرایه  از  ایزیرمجموعه  استخراج  یا  انتخاب  برای  برش  و  سازینمایه  از  کنون  تا

 در   عناصر  انتخابی  استخراج  انجام  برای  جایگزین  روش  یک  .کنندمی  استفاده  عددی  شکل  به  هاشاخص   از

  .است  بولی  عملگرهای  و  شرایط  از  استفاده  آرایه  یک

 را 0.5 از ترکم مقادیر همه خواهیدمی کنید فرض مثال، عنوان به .ببینید را جایگزین روش این جزئیات

  .کنید  انتخاب  1  و  0 بین  تصادفی  اعداد  حاوی  4x4 ماتریس  یک  در

 

  این  به کنید، اعمال را عملگر شرط   یک شما اگر شود، تعریف تصادفی اعداد از ماتریس یک که هنگامی

 حاوی بولی آرایه بازگشتی مقدار یک عنوان به شما است، تربزرگ عملگر گفتیم که همانطور که معنی

  هاییموقعیت  تمام  یعنی،  کرد،  خواهید  دریافت  شودمی  ارضا  شرط  آن  در  که  هایموقعیت  در  حقیقی  مقادیر

 .هستند 0.5 از  ترکم  مقادیر  آن  در  که
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  دادن قرار با واقع، در .شوندمی استفاده آرایه هایبخش انتخاب برای ضمنی صورت به بولی هایآرایه

 برای را 0.5 از ترکوچک عنصرهای تمام شما مربعی، های براکت داخل در مستقیم طور به قبلی شرایط

 .کرد  خواهید  استخراج  جدید آرایه  یک  آوردن  دست  به

 

 شکل  دستکاری

  آرایه  یک ،()reshape تابع لطف به توانمی چگونه که کردید مشاهده بعدی دو آرایه یک ایجاد طول در

  .کرد  تبدیل  ماتریس  یک  به  را  بعدی  یک

 

 حال، این با .است مفید جدید اشیا ایجاد برای بنابراین و اندگردمی بر جدید آرایه  یک ()reshape تابع

 به مستقیما  را جدید ابعاد حاوی تایی چند یک باید کنید، اصالح شکل تغییر با را شی خواهیدمی اگر

 .دهید  اختصاص  آن  شکل  (attribute) صفت 

 

 عملیات  .ندارد  وجود  بازگشتی  شی  هیچ  و  است  شکل  تغییر  شروع   آرایه  این  بار  این  بینید،می  که  همانطور

  .است  پذیر  امکان  ()ravelتابع    طریق  از  بعدی  یک  آرایه  یک  به  بعدی  دو  آرایه یک  تبدیل  برای  معکوس
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   .کندمی  عمل  آرایه  خود  شکل(  attributeصفت  ) روی مستقیما   جا  این  در  حتی  یا

 

 ویژگی   این  NumPy  .است  هاردیف  با  هاستون  وارونگی  که  است  ماتریس  یک  جاییهجاب  دیگر  مهم  عملیات

 د.ده مین  نشا () transposeتابع    با  را

 

 آرایه  دستکاری

 که دید خواهید بخش این در .دارید قبلی شده ایجاد هایآرایه از استفاده با ایآرایه ایجاد به نیاز اغلب

 .کرد  ایجاد  اند،شده  تعریف  قبال   که  هایآرایه  تقسیم یا  اتصال  با  را  جدیدی  هایآرایه  توان می  چگونه

 هاپیوند زدن آرایه

 هاآن  همه  شامل  که  دهید  تشکیل  را  جدیدی  آرایه  تا  کنید  ادغام  هم  با  را  چندگانه  هایآرایه  توانیدمی  شما

  عنوان   به  نماید.می  فراهم  زمینه  این  در  را  تابع  تعدادی  و  کندمی  استفاده  انباشت  مفهوم  از  NumPy  .باشد

 هایردیف عنوان به را دوم آرایه که کنید، اجرا ()vstack تابع با را عمودی پشته توانیدمی شما مثال،

 مقابل،  در  .دهیدمی  رشد  عمودی  جهت  در  را  آرایه  یک  شما  حالت  این  در  .کندمی  ترکیب  اول  آرایه  جدید

 اضافه اول آرایه هایستون به دوم آرایه که معنی این به دهد؛می انجام را افقی پشته ()hstack تابع

 . استشده
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  و  ()column_stack: از عبارتند دهندمی انجام را چندگانه هایآرایه بین انباشت کار که دیگر تابع دو

row_stack().  بعدیتک  هایآرایه  با  توابع  این  کلی  طور  به  .کنندمی  عمل  قبلی  تابع  دو  از  متفاوت  توابع  این 

 تشکیل   را  جدید  بعدی  دو  آرایه  یک  تا  اندشده  چیده  هم  روی  ردیف  یا  ستون  صورت  به  که  روندمی  کار  به

 .دهند

 

 ها( آرایهSplittingاز هم جدا کردن )

 حاال .کرد متصل یکدیگر به انباشت عملیات طریق از را آرایه چندین توان می چگونه که کردید مشاهده

  ، NumPy در .کنید تقسیم بخش چند به را آرایه یکاین که  یعنی دید، خواهید را آن مخالف عملیات

 هم که دارید توابع از مجموعه یک نیز جااین در .کرد خواهید استفاده Splitting از کار این انجام برای

  .کنندمی  کار  vsplit()  تابع  با  عمودی  صورتبه  هم و  hsplit()  تابع  با  افقی  صورتبه

 

 تقسیم   بخش  دو  به  آرایه  پهنای  که  معنی  این  به  کنید،  تقسیم  افقی  صورت  به  را  آرایه  بخواهید  اگر  بنابراین،

  .شودمی  تقسیم  4x2  ماتریس  دو  به  4x4 ماتریسیک    شود،
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 بخش دو به آرایه ارتفاع که معنی این به کنید، تقسیم عمودی صورت به را آرایه بخواهید اگر عوض، در

 .شودمی  تقسیم  2x4 ماتریس  دو  به  4x4  ماتریسیک    شود،  تقسیم

 

 تقسیم نامتقارن هایبخش به را آرایه دهدمی اجازه شما به که است ()split تابع تر،پیچیده دستور یک

 تقسیم  باید  که  هاییقسمت  هایشاخص   باید  ،استفاده از آرایه به عنوان یک آرگومان  با  این،  بر  عالوه  .کنید

 هاستون به مربوط هانمایه آنگاه کنید، استفاده 1=  محور ۀگزین از شما اگر .کنید مشخص  نیز را شوند

  برای  .شودمی گرفته نظر در ردیف شاخص  عنوان به باشد، 0=  محور ۀگزین اگر عوض در .بود خواهند

 دوم  ستون  شامل  دومی  اول،  ستون  شامل  اولی  کنید،  تقسیم  بخش  سه  به  را  ماتریس  خواهیدمی  اگر  مثال،

 .کنید  مشخص  زیر  روش  به  را  شاخص   سه  باید  پس  بود،  خواهد  آخر  ستون  شامل  سومی  و  سوم،  و

 

 توانید عملی مشابه را با ردیف انجام دهید.می
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 . است  ()hsplit  و ()vsplit  عملکرد توابع  شامل  همچنین  ویژگی  این

 عمومی  مفاهیم

 هادیدگاه و هاکپی بین تفاوت .کندمی توصیف را NumPy کتابخانه به مربوط کلی مفاهیم بخش این

(views) پخش مکانیزم همچنین .شد خواهد داده نشان گردانند، برمی را مقادیر که زمانی خصوص به 

 خواهد  داده  پوشش  بخش  این  در  دهد،می  رخ  NumPy  توابع  با  هاتراکنش  از  بسیاری  در  ضمنی  طور  به  که

   .شد

 های اشیاها یا دیدگاهکپی

 یا و عملیات که زمانی خصوص به باشید، شده متوجه NumPyدر مورد  است ممکن که طور همان

هم  یا کپی یک عنوان بهیک مقدار بازگشتی را هم  توانیدمی دهید،می انجام آرایه روی بر را دستکاری

 که عنصری هیچ یا و هاآرایه کپی ،وظایف همه ، NumPy در .باشید داشته آرایهاز  (viewدیدگاه ) کی

  .کنندنمی  تولید را  دارد  وجود  هاآن  درون

 

 دیگری  روش فقط b بلکه دهیدنمی انجام کپی یک اصل در دهید، اختصاص b آرایه به را a آرایه اگر

 دهید.را هم تغییر می bدر واقع با تغییر دادن مقدار عنصر سوم مقدار سوم   .است a آرایه فراخوانی برای

  از (viewدیدگاه ) یک تنها بازگشتی شی واقع در ،پردازیدمی انجام را آرایه یک برش به شما که زمانی

 .است  اصلی  آرایه
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 یک خواهیدمی اگر .کنیدمی اشاره شی یک به واقع در شما دادن، برش با حتی بینید،می که همانطور

   .کنید  استفاده  ()copy  تابع از  توانیدمی  کنید،  ایجاد متمایز  آرایه  و  کامل  کپی

 

 .ماندمی  باقی  تغییر بدون  c  آرایه  ،a  آرایه  در  موارد  تغییربا    حتی حالت،  این  در

 بردارسازی

  . است NumPy داخلی سازیپیاده اساس و پایه «پخش» با همراه که است یمفهوم »بردارسازی«

 شوند، حذف توانندنمی واقع در هاحلقه این .است کد توسعه طول در صریح حلقه وجود عدم بردارسازی

 از استفاده .شوندمی جایگزین کد در دیگر هایسازه با سپس و شوندمی سازیپیاده داخلی صورت به اما

  .شد  خواهد  »پایتونیک«  بیشتر  کد  ظاهر  اصطالحا    و  شودمی  خواناتر  و  تردقیق  کد  یک  به  منجر  بردارسازی

 مثال،  عنوان  به  گیرند،می  به خود  ریاضی  عبارت  یکشکل    عملیات  از  بسیاری  بردارسازی  لطف  به  واقع،  در

NumPy کنید  بیان  شدهداده نشان  که  همانطور  را آرایه  دو  ضرب تا دهدمی  اجازه  شما  به:             a*b 

                                                                                              A*Bیا حتی دو ماتریس:  

 عملیات  مثال، برای .شودمی بیان forی تودرتو حلقه زیادی تعداد با عملیاتی چنین دیگر، هایزبان در

 : شودمی  بیان  زیر  روش  بهاول  

 

 :شودمی  بیان  زیر  صورت به  هاماتریس  محصول  که  حالی  در
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 بیان ریاضی ایشیوه به ویژه به و است خواناتر کد NumPy از استفاده با که است واضح وجود، این با

 .شودمی

 پخش

 این  اگر  حتی  کند  عمل  آرایه  چند  یا  دو  روی  بر  تا  دهدمی  اجازه  تابع  یا  عملگر  به  که  است  عملیاتی  پخش

 پخش تحت تا نیستند سازگار یکدیگر با ابعاد همه واقع، در .باشند نداشته را شکل یکسانی دقیقا ها آرایه

 چند هایآرایه توانیدمی ،NumPy از استفاده با که دیدید .کنند رعایت را خاصی قوانین باید اما باشند

 .کنید  بندیطبقه  است،  بعد  هر  برای  عناصر  طول  دهندهنشان  و  است  تایی  چند  که  شکلی  طریق  از  را  بعدی

 طول   یعنی  باشد،  سازگار  هاآن  ابعاد  تمام  که  هنگامی  باشند  پخش  معرض  در  است  ممکن  آرایه  دو  بنابراین،

 ،اگر دو آرایه با هم سازگار نباشند  .باشد  1  با  برابر  باید  هاآن  از  یکی  یا  باشد  برابر  آرایه  دو  بین  باید  بعد  هر

 باشند.نمی  (compatibleهمساز )  آرایه  دویک استثنا دریافت خواهید کرد بدین مضمون که 

 

 4×4کنید:                                                                              در این حالت دو آرایه دریافت می

                                                                                                                            4   

 سازگاری قوانین اگر .است شدهگم بعد هر به 1 یک کردن اضافه اول قانونپخش دارای دو قانون است. 

 .بروید  دوم  قانون به  و  کنید  اعمال  را  برنامه  پخش  توانیدمی  شما  شوند،  برآورده  حاضر  حال  در

4×4  

1×4  

 توضیح  قانون  این  .کنید  حرکت  پخش  دوم  قانون  سمت  به  توانیدمی  پس  .شودمی  برآورده  سازگاری  قانون

 سان کی  آرایه  ترینبزرگ  اندازه  با  که  طوری  به  دهیم  گسترش  را  آرایه  ترینکوچک  اندازه  چگونه  که  دهدمی

 .باشد  اجراقابل  عملگر  یا  محور  -  عنصر  تابع  که  طوری به  باشد،
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 هایاندازه  در  موجود  مقادیر  هاینمونه  با  (1  طول  اندازه،)  رفته  دست  از  عناصر  که  کندمی  فرض  دوم  قانون

 .(ببینید  را  زیر  شکل)  اندشده  پر  گسترده

 

 .شوند  جمع  هم  با  است  ممکن هاآن  درون مقادیر دارند،  یکسانی  ابعاد  آرایه  دو  این  که  اکنون

 

 ممکن  .است  دیگری  از  ترکوچک  آرایه  دو  از  یکی  آن  در  که  هستیدمواجه    ساده حالت  یک  با  مورد  این  در

  از کدام هر اما دارند مختلفی هایشکل آرایه دو آن در که باشد داشته وجود تری پیچیده حاالت است

 .هستند دیگری  از  ترکوچک  ابعاد  برخی  در  تنها  هاآن
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 نتیجه  در  و  هستند  سازگار  هاآن  که  ببینید  توانیدمی  آرایه،  دو  اشکال  تحلیل  و  تجزیه  با  مورد،  این  در  حتی

 .شود  اعمال  تواندمی  پخش  قوانین

 

 .گیرندمی  قرار  (پخش)  ابعاد  گسترش  تحت  دو  هر حالت  این  در

 

 .ببرید  کار  به  آرایه  دو  بینرا    جمع  عملگر  مثال  عنوان  به  توانیدمی  سپس  و

 

 یافتههای ساختآرایه

 درردید. ک مشاهده را بعدی دو و بعدی تک هایآرایه قبلی، هایبخش در مختلف هایمثال در تاکنون

 ساختار،  خود  نظر  از  بلکه  اندازه،  نظر  از  تنها  نه  که  کندمی  فراهم  را  هاییآرایه  ایجاد  امکان  NumPy  واقع،

 برای .است تکی اقالم جای به رکوردها یا ساختار شامل آرایه نوع این .هستند دقیق ساختار با هاییآرایه

 ،dtype  نوع  گزینه  لطف  به  .کنید  ایجاد  اقالم  عنوان  به  را  ساختارها  از  ساده  آرایه  یک  توانیدمی  شما  مثال،

 را ساختار که عناصری دادن نشان برای را ویرگول با شده جدا هایویژگی از فهرستی توانیدمی شما

 .کنید  مشخص   آن  داده  ترتیب  و  نوع  با  همراه  دهند،می  تشکیل
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  مقدار  یک  و  6  طول  با  کاراکتری  رشته  یک  صحیح،  عدد  یک  شامل  ساختاری  بخواهید  اگر  مثال،  عنوان  به

 متناظر هایویژگی از استفاده با را درست ترتیب با dtype گزینه در داده نوع سه کنید، مشخص را بولی

 .کرد  خواهید مشخص 

 

 مشخص را غیره وint8، uint8، flat16 صراحت به که کنید استفاده هاداده نوع از توانیدمی همچنین

 .کندمی

 

 شامل که بینیدمی را dtype توالی یک شما آرایه داخل در .دارند یکسانی نتیجه مورد دو هر حال، این با

 حاوی  مربوطه  ردیف  مناسب،  مرجع  شاخص  نوشتن  با  .است  مربوطه  هایداده  نوع  با  ساختار  از  مورد  هر  نام

 .آوریدمی  دست  به  را  ساختار

 

 های نام  عنوان  به  توان  می  را  شوندمی  داده  اختصاص  ساختار  موارد   از  یک  هر  به  خودکار  طور  به  که  هایینام

  توانیدمی یافته، ساختار شاخص یک عنوان به هاآن از استفاده با سپس و گرفت نظر در آرایه هایستون

 .کنید  مراجعه  «ستون» همان  یا  نوع،  یک  عناصر  تمام  به

 

 موقعیت که تصاعدی صحیح عدد و (است فیلد مخفف که) f با خودکار طور به هانام دیدید، که همانطور

 .شوندمی  داده  اختصاص  دهد،می  نشان  را  دنباله  در
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 توانیدمی  شما  و  است  پذیر  امکان  این  .بود  خواهد  مفیدتر  تر  معنی  با  چیزی  با  هانام  کردن  مشخص  واقع،  در

 :دهید  انجام  ردیف  اعالم  زمان  در  را  آن

 

  بازتعریف را یافته ساختار آرایه dtype ویژگی به یافتهاختصاص هاینام هاینمونه بعدی، زمان در یا

  .کنیممی

>>> structured. dtype. names = ('id','order','value','complex') 

 :کنید  استفاده  هازمینه  مختلف  انواع  برای  دارمعنی هاینام  از  توانیدمی  حاال

 

 ها(ها )فایلپرونده  روی بر  آرایه  هایداده  نوشتن  و  خواندن

 یک در موجود هایداده خواندن است، نشده گرفته نظر در هنوز که NumPy از مهم بسیار جنبه یک

 های داده از زیادی مقادیر با باید شما که زمانی خصوص به است، مفید بسیار روش این .است فایل

 هاداده تحلیل و تجزیه در رایج بسیار عملیات یک این .باشید داشته کار و سر آرایه در شدهآوریجمع

 رونویسی   مدیریت  بنابراین  و  است  بزرگ  همیشه  تقریبا  شود  آنالیز  باید  که  هاداده   مجموعه  اندازه  زیرا  است،

 نشست به محاسبه (Session) نشست یک از یا دستی صورت به کامپیوتر توسط هاداده بعدی خواندن و

 .نیست  ممکن حتی یا  توصیه  قابل  دیگر

 محاسبات  نتایج  تا  دهدمی  اجازه  داده  تحلیلگر  به  که  شودمی  ارایه  توابع  از  ایمجموعه  زمینه  این  در  واقع،  در

 هایداده  تبدیل  و  خواندن  اجازه  NumPy  مشابه،  طور  به  .کند  ذخیره  دودویی  فایل  یا  متن  یک  در  را  خود

  .دهدمی  را آرایه  یک  به  فایل  یک  درون  شده  نوشته

 دودویی  هایپرونده  در  هاداده  ذخیره  و  بارگذاری

  به  توابع از جفت یک NumPy دودویی، فرمت در شدهذخیره هایداده بازیابی سپس و ذخیره به توجه با

 .کندمی  فراهم  را()load   و  ()saveنام  
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 تحلیل طول در خود پردازش نتایج حاوی دارید، ذخیره برای آرایه یک شما که هنگامی مثال، عنوان به

 د.کنیمی  مشخص  را  فایل  نام  آرگومان  عنوان  به  و  زنیدمی  صدا  را ()save  تابع  سادگی  به  داده،

 

   شود.استفاده می  ()loadباشد از تابع     npy. های ذخیره شده درون یک فایلهنگام نیاز به بازیابی داده

 

 جدولی هایداده  دارای  پرونده  خواندن

 مثال  برای)  هستند  textural قالب  در  کنید،  ذخیره  یا  بخوانید  خواهیدمی  که  هاییداده  اوقات،  از  بسیاری

 فرمت  این  در  دودویی  جای  به  را  اطالعات  که  گیریدمی  تصمیم  شما  کلی  طور  به  .(CSV  یا  TXT  در فرمت

 هافایل به مستقل طور به توانیدمی کنید، کار دیگری برنامه هر یا NumPy با اگر زیرا کنید، ذخیره

 در را (شده جدا مقادیر)  CSV فرمت در هاداده از ایمجموعه حالت مثال عنوان به .کنید پیدا دسترسی

 یکدیگر از کاما با مقادیر تمام آن در و شوندمی آوریجمع جدولی شکل به هاداده آن در که بگیرید، نظر

  .گردندمی  جدا

 

  NumPy  دهید،  قرار  آرایه  یک  در  را  هاآن  و  بخوانید  متنی  فایل  یک  در  را  خود  هایداده  بتوانید  کهاین  برای

 .کندمی  فراهم  ()genfromtxt  نام  به  تابع  یک

  از   را  مقدار  یک  که  ایمشخصه  ها،داده  حاوی  فایل  نام  جمله  از  دارد،  آرگومان  سه  تابع  این  معمول،  طور  به

 یا نه.  است  هاسرستون  شامل  آیا  کهاین  و  است  پاراگراف  یک  مورداین    در  که  کندمی  جدا دیگری
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  ستون  عناوین  آن  در  که  آوریدمی  دست  به  ساختاری  آرایه  یک  شما  ببینیم،  نتایج  از  توانیممی  که  همانطور

 در را خط یک اول: کندمی اجرا را حلقه دو ضمنی طور به تابع این .اندشده تبدیل حوزه این هاینام به

 خاص  طور  بهکه    را  متوالی  عناصر  و  کندمی  تبدیل  و  جدا  را  آن  در  موجود  مقادیر  دوم  و  خواندمی  زمان  یک

  تعدادی  فایل داخل در اگر که است این ویژگی این مثبت جنبه یک نماید.گذاری میاند جایشده ایجاد

  .کند  کنترل  را هاآن  تواندمی  تابع  باشد،  داشته  وجود  شدهگم  داده

  

  nan مقادیر با فایل خالی جای ()genfromtxt تابع چگونه که ببینید توانیدمی ها،فرمان این اندازیراه با

 .گیردمی  را

 

  توانندمی هاسرستون  این .کنید پیدا را فایل در موجود هایستون  سر توانیدمی شما ردیف، پایین در

  :کنندمی  عمل  ستون  توسط  مقادیر  استخراج  برای  شاخصی  عنوان  به  که  شوند  گرفته  نظر  در  هاییبرچسب

 

  استخراج   را  هاردیف  به  مربوط  هایداده  شما  کالسیک  روش  به  عددی  هایشاخص   از  استفاده  با  عوض،  در

 .کرد  خواهید
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 نتیجه

 برخی  با  هامثال  سری  یک  طریق  از  و  دیدید  را  NumPy  کتابخانه  اصلی  هایجنبه  تمام  شما  بخش،  این  در

 بسیاری واقع، در .شدید آشنا دهندمی تشکیل را کتاب دیگر هایجنبه از بسیاری ۀپای که هاییویژگی از

 اما هستند، ترتخصصی که شد خواهد گرفته محاسباتی و علمی هایکتابخانه دیگر از مفاهیم این از

 توانید می  ndarray لطف به چگونه که دیدید .اندشده داده توسعه و ساخته کتابخانه این براساس

 خاص روشی به و علمی محاسبات برای مناسب زبان یک به را آن و دهید گسترش را پایتون هایقابلیت

 .کنید  تبدیل هاداده  تحلیل و  تجزیه  برای

 حیاتی   کاوش کند،  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  دنیای  در  خواهدمی  که  کسی  هر  برای  NumPyدانستن    بنابراین

 .است

  NumPy براساس که ،pandas کرد، خواهیم جدید کتابخانه یک معرفی به شروع بعد، فصل در

 .استشده  ساختاربندی
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pandas 

______________________________________________________________ 

  پایتون  العادهفوق  کتابخانه  این  .pandas  کتابخانه:  برسید  کتاب  این  قلب  به  نهایت  در  توانیدمی  بخش  این  با

  عنوان به پایتون از استفاده با را هاداده  تحلیل و تجزیه خواهدمی که است کسی هر برای کامل ابزار یک

 سیستم  روی  بر  را  آن  نصب  نحوه  و  کتابخانه  این  اساسی  هایجنبه  ابتدا  .کند  تمرین  نویسیبرنامه  زبان  یک

 در .شد خواهید آشنا DataFrame و series نام به داده ساختار دو با نهایت در و کرد خواهید پیدا خود

 تا کنیدمی کار استشده فراهم pandas کتابخانه توسط که توابع از ابتدایی مجموعه یک با بخش این

 به .بود خواهد کلیدی مساله یک عملیات این با آشنایی .دهید انجام را داده پردازش در رایج کارهای

 آشنا آن محتوای تمام با که زمانی تا است مهم بسیار شما برای فصل این تکرار که است دلیل همین

 . شوید

 معرفی pandas کتابخانه توسط که گیریدمی یاد را جدیدی مفاهیم هامثال از سری یک با این، بر عالوه

  .آن  ایداده  ساختارهای  سازینمایه:  اندشده

Pandas :ها در پایتونکتابخانه تجزیه و تحلیل داده 

pandas این حاضر حال در .است تخصصی بسیار هایداده  تحلیل برای خصوصی - عمومی کتابخانه یک  

 ها داده مجموعه تحلیل و مطالعه به نیاز پایتون زبان از استفاده با متخصصان تمام که است مرجع نقطه

 طراحی  کینی  مک  وس  توسط  2008  سال  از  کتابخانه  این  .دارند  گیریتصمیم  و  تحلیل  آماری  اهداف  برای

 هم با  هاآن  .شد  اضافه  توسعه  این  به  همکارانش،  از  یکی  چانگ، سین  ،2012  سال  در  بعدا  .یافت  توسعه  و

 .کردند  ایجاد  را یتوناپ  جامعه  هایکتابخانه  ترین  پراستفاده  از  یکی

pandas  ترینساده  در  که  شودمی  ناشی  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  برای  خاص  کتابخانه  یک  داشتن  به  نیاز  از 

  .کندمی  فراهم  را  هاداده  دستکاری  و  هاداده   استخراج  ها،داده  پردازش  ابزارهای  تمام  ممکن  حالت

 موفقیت  برای  انتخاب  این  که  گفت  توانمی  .استشده  طراحی   NumPy  کتابخانه  براساس  پایتون  پکیج  این

 .بود  حیاتی  pandas  سریع  گسترش  و

 کیفیت از بلکه سازد،می سازگار دیگر هایماژول بیشتر با را کتابخانه این تنها نه انتخاب این واقع، در

  داده   ساختارهای  طراحی  دیگر  اساسی  انتخاب  .کندمی  استفاده  NumPy  ماژول  محاسبه  در  عملکرد  باالی
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 در شدهساخته موجود داده ساختارهای از استفاده جای به واقع، در .استبوده هاداده تحلیل برای ویژه

 کار  برای  داده  ساختارهای  این  .استشده  ایجاد  جدید  داده  ساختار  دو  دیگر،  هایکتابخانه  توسط  یا  پایتون

 با   را  هاداده  تا  دهندمی  اجازه  شما  به  بنابراین  اند،شده  طراحی  شده  گذاری  برچسب  یا  ایرابطه  هایداده   با

  اند، شده طراحی اکسل گسترده صفحات و SQL ایرابطه داده هایپایگاه برای آنچه مشابه هایویژگی

 خواهیم هاداده تحلیل برای اساسی عملیات سری یک ما واقع، در کتاب، این سراسر در .کنید مدیریت

  pandas واقع در .شوندمی استفاده گسترده صفحات یا دادهپایگاه جداول روی بر معمول طور به که دید

 از بسیاری در و دهندمی اجرا اجازه شما به که دهدمی ارایه را هاییروش و توابع از ایگسترده مجموعه

  توابع   از  ایگسترده  مجموعه  pandas  واقع  در  .دهندمی  انجام  را  عملیات  این  شکل،  بهترین  به  حتی  موارد

 شکل، بهترین به حتی موارد از بسیاری در و دهندمی اجرا اجازه شما به که دهدمی ارایه را هاییروش و

 هر برای ساختمانی هایبلوک تمام کردن فراهم pandas هدف اصلی بنابراین پردازند.به این عملیات می

  .باشدمی  شود،می  نزدیک  هاداده  تحلیل  و تجزیه دنیای  به  که  کسی

 نصب

 یعنی  شده،بندیبسته  پیش  از  حلراه  یک  از  استفاده  پاندا  کتابخانه  نصب  برای  راه  ترینعمومی  و  ترینساده

 .است Enthought  یا  آناکوندا  توزیع  طریق  از  آن  نصب

 نصب از آناکوندا

 باید ابتدا .است ساده بسیار نصب مدیریت اند،کرده انتخاب را آناکوندا توزیع از استفاده که کسانی برای

 پایانه در را زیر فرمان کار، این انجام برای .نسخه کدام و استشده نصب pandas ماژول آیا که ببینیم

 :کنید  تایپ

command. conda list pandas 

 به  را  زیر  نتیجه  دارم،  را  (ویندوز)  شخصی  کامپیوتر  روی  شدهنصب  ماژول  حاضر  حال  در  من  که  آنجایی  از

 :آورممی  دست

 

 .کنید  نصب  را pandasماژول    باید  ،این طور نیست  شما  مورد  در  اگر
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 که این بدون کند،می مدیریت را دیگر هایماژول نصب کند،می بررسی را هاوابستگی همه فورا آناکوندا

را  ساده بسیار فرمان این دهید، ارتقا جدیدتری نسخه به را خود پکیج خواهیدمی اگر .باشید نگران شما

 به کار ببرید:

conda update pandas 

 رسانی  روز  به  گونه  هر  و  کرده  بررسی  را  آن  به  وابسته  هایماژول  تمام  نسخه  و  pandas  نسخه  سیستم  این

 .نه  یا  دهید  ادامه  خواهیدمی  آیا  که  پرسدمی  شما  از  سپس  و  کندمی  پیشنهاد  را

 

 های زیر دانلود خواهند شد:پکیج

 

 :شد  خواهند  رسانی  روز  به  زیر  هایپکیج
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 بنابراین  .کرد  خواهد  شبکه  از  شده  روز  به  هایماژول  تمام  دانلود  به  شروع  y،  Anaconda  دادن  فشار  از  بعد

 .شود  متصل  شبکه  به  کامپیوتر  که  است  الزم  دهیدمی انجام  را  مرحله  این  وقتی

 

 PyPIنصب از  

Pandas  تواند با  میPyPI :نیز نصب گردد 

 

 نصب روی لینوکس

 پیش از هایتوزیع این از کدام هیچ از که کنیدمی انتخاب و کنیدمی کار لینوکس توزیع یک روی اگر

 .کنید  نصب  دیگری  پکیج  هر مانند  را  pandas  توانیدمی  نکنید،  استفاده  شدهبندیبسته

 

 فرمان زیر را وارد کنید: Fedoraو    OpenSuseروی  

 

 نصب از منبع

 در  نیاز دارید  که  را  آنچه  توانیدمی  کنید،  آوریجمع  منبع  کد  از  شروع  با  را  pandas  ماژول  خواهیدمی  اگر

   .کنید  پیدا  http://github.com/pydata /pandas  لینک   به  هابگیت

 

 .ایدکرده  نصب  کامپایل  زمان  در  را Cython که  کنید  حاصل اطمینان
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 . بخوانید  را  رسمی  صفحه  جمله  از  وب،  در  موجود  مستندات  لطفا    بیشتر  اطالعات  برای

(http://pandas.pydata.org/pandasdocs/stable/install.html) 

 ویندوز  برای  ماژول  مخزن  یک

 همیشه  تا  کنند  مدیریت  را  خود  هایپکیج  دهندمی  ترجیح  و  کنندمی  کار  ویندوز  روی  بر  که  کسانی  برای

  توانیدمی  شما  آن  در  که  دارد  وجود  اینترنت  در  منبعی  همچنین  باشند،  داشته  را  روزبه  هایماژول  ترینبیش

)متعلق به های افزونه پایتون برای ویندوز پکیج مخزن: کنید دانلود را ثالث شخص هایماژول از بسیاری

Christoph Gohlke.) فرمت با ماژول هر WHL (wheel )عرضه بیتی 64 و بیت 32 شکل دو هر در 

 .کنید  استفاده pip  برنامه  از  باید  ماژول  هر  نصب  برای  .شودمی

 

 انتخاب  ،کنیدی که روی آن کار میپایتون  نسخه  مطابق با  را  صحیح  نسخه  که  کنید  دقت  ،ماژول  انتخاب  در

  pandas برعکس، ندارد، دیگر هایبسته نصب به نیازی NumPy که حالی در این، بر عالوه .کنید

 به را هابسته باید شما که است این روش این عیب .نیست مهم نصب ترتیب .دارد زیادی هایوابستگی

 بین  وابستگی  و  نویسینسخه  مدیریت  در  شما  به  که  کنید  نصب  ایبسته  مدیر  هیچ  بدون  و  جداگانه  صورت

 شما بنابراین است، هاآن هاینسخه و هاماژول بر بیشتر تسلط آن مزیت .کند کمک مختلف هایبسته

 .هستید  ممکن  فعلی  هایماژول  ترینبیش  دارای  آناکوندا،  مانند  هاتوزیع  هایانتخاب  به  توجه  بدون

 را تست کنید pandasنصب  

 هایکنترل اجرای قابلیت بررسی برای آزمایشی نصب از پس را اجرا توانایی همچنین pandas کتابخانه

 را یداخل کدهای کل از%  97 تست این که کنندمی بیان رسمی مستندات) کندمی فراهم خود داخلی

  Nose  کناری  نوار)  ایدکرده  نصب  پایتون  توزیع  در  را  noseماژول    که  شوید  نئمطم   ابتدا  .(دهدمی  پوشش

 :کنید  آغاز  زیر  دستور  کردن  وارد  با  را  تست  توانیدمی  دهید،  انجام  را  کار  این  اگر  .(ببینید  را

 

 را  شده  مواجه  مشکالت  از  لیستی  پایان  در  و  دهد  انجام  را  خود  کار  تا  کشدمی  طول  دقیقه  چند  تست  این

 .دهدمی  نشان
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  پایتون  ماژول  یک  خاص  طور  به  یا  پروژه  یک  ساخت  مراحل  طول  در  پایتون  کد  تست  برای  ماژول  این ◀

 آزمایش  درگیر  پایتون  ماژول:  دهدمی  گسترش  را  unittest  ماژول  هایقابلیت  ماژول  این  .استشده  طراحی

شود که این گفتار را مطالعه پیشنهاد می  .کندمی  ترساده  و  ترساده  بسیار  را آن  کدگذاری  اما  ،شودمی  کد

 (/http://pythontesting.net/framework/nose/noseintroduction)فرمایید:                    

 pandasشروع کار با    

 هایروش/  توابع و هاداده ساختار توضیح بر تمرکز با فصل، این در بحث مورد موضوع ماهیت به توجه با

 این  برای  من  که  رویکردی  بنابراین  .نیست  خطوط  یا  بزرگ  هایلیست  نوشتن  به  نیازی  آن،  در  رفته  کار  به

 این  به  .است  دستورها  یک  به  یک  کردن  تایپ  و  پایتون(  Shell)  پوسته  یک  کردن  باز  کردم  احساس  فصل

 در تدریج به که شود آشنا داده ساختارهای و فردی یاکارکرده با تا دارد را فرصت این خواننده ترتیب،

 .شد  داده  توضیح فصل  این

 نتیجه  در  مانند،می  باقی  معتبر  زیر  موارد  در  مختلف  هایمثال  در  شدهتعریف  توابع و  هاداده  این،  بر  عالوه

 را مختلف هایفرمان تا شودمی دعوت خواننده از مثال هر پایان در .کند تعریف را زمان هر باید خواننده

 در داده ساختارهای درون مقادیر چگونه که کند کنترل و کند اصالح لزوم صورت در را هاآن کند، تکرار

 فصل این در شدهمطرح مختلف موضوعات با شدن آشنا برای رویکرد این .کنندمی تغییر عملیات طول

 کار تنها  نهایت در و باشد داشته تعاملمطالب  با آزادانه تا دهدمی را فرصت این خواننده به و است عالی

 .نرسد  پایان  به  اجرا  و  نوشتن  فرایند خودکار  با

 آشنا اعداد و پایتون با کلی طور به شماشود فرض می که کنید توجه نکته این به بخش این درتوجه: 

 .بخوانید  را  کتاب  این  3 و  2 هایفصل  توانیدمی  دارید  مشکلی  اگر  .هستید

 روش  .کنید  وارد  را  pandas  کتابخانه  سپس  و  کنید  باز  پایتون  (Shell)  پوسته  در  (Sessionنشستی )  اول،

 :است  زیر  شرح  به  pandasماژول    کردن  وارد  برای  کلی

 

  اشاره  کتابخانه  دو  این  به  مراجعه  روش    یا  شی  یک  به  بینید،می  را  np  و  pd  که  بار  هر  فصل  این  در  بنابراین،

 :شوید  وسوسه  روش  این  به pandas  ماژول  کردن  وارد  برای  اغلب  اگر  حتی کرد،  خواهید
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  یتوناپ  جامعه  توسط  کلی  طور  به  روش  این  .ندارید  pd  با  روش  یا  شی  تابع،  ارجاع  به  نیازی  دیگر  بنابراین،

 .شودنمی  گرفته  نظر  در خوب  روش  یک  عنوان  به

 pandas  داده ساختارهای  بر  ایمقدمه

 و تجزیه طول در کلی طور به که ،ها تراکنش تمام که است اصلی داده ساختار دو تنها pandas قلب

 . DataFrameو   series:  اندشده  متمرکز  هاآن  روی  بر  شوند،می  ایجاد  هاداده  تحلیل

series، را بعدی یک هایداده توالی تطبیق برای شدهطراحی داده ساختار دید، خواهید که همانطور 

 با مواردی کردن شامل برای تر،پیچیده داده ساختار یک دیتابیس، فریم که حالی در دهد،می تشکیل

 نیستند، مشکالت همه برای جهانی حلراه داده ساختارهای این چه اگر .استشده طراحی مختلف ابعاد

  استفاده   و  درک  شان،سادگی  با  واقع،  در  .کنندمی  فراهم  کاربردها  بیشتر  برای  را  قوی  و  معتبر  ابزار  یک  اما

 مورد  دو  این  در  توان  می  را  ترپیچیده  داده  ساختارهای از  بسیاری  این،  بر  عالوه  .است  ساده  بسیار  هاآن  از

 شاخص   اشیا  ساختار  در  ادغام  خاص، ویژگی  یک  براساس  هاآن  هایویژگی  حال، این  با  .کرد  ردیابی  ساده

  داده  ساختارهای این باالی دستکاری قابلیت به منجر فاکتور این که دید خواهید .باشدمی هابرچسب و

 .شد  خواهد

Series 

series  کتابخانه  هدف  pandas  برخی  با  اما  آرایه  مشابه  بعدی،  یک  داده  ساختارهای  نمایش  برای  که  است 

  مرتبط  آرایه دو از و (را ببینید شکل) است ساده آن داخلی ساختار .استشده طراحی اضافی هایویژگی

 را ( NumPy هایداده نوع هر) هاداده که است هدف این دارای اصلی آرایه .استشده تشکیل یکدیگر با

 نامیده  شاخص و    دارد  قرار  دیگر  آرایه  درون  که  است،  مرتبط  برچسب  یک  با  عنصر  هر آن  در  که  دارد  نگه

   .شودمی
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 seriesاعالم یک  

 آرایه یک آرگومان عنوان به را ()Series ۀسازند ،مشخص شد شکل در که همانطور Series ایجاد برای

   .کنید  فراخوانی  شود،  گنجانده  آن  در  باید  که  مقادیری  شامل

 

 دارند، وجود (index) نمایه در مقادیر چپ سمت در ببینید، Series خروجی از توانیدمی که طورهمان

  .متناظر  مقادیر  راست  سمت  در  و  است  برچسباز    Series  یک  که

 به  ور  عددی  مقادیر  pandas  فرضپیش  طور  به  نکنید،  مشخص   سری  تعریف  طول  در  را  شاخصی  هیچ  اگر

 هایشاخص  با متناظر هابرچسب حالت این در .داد خواهد اختصاص برچسب عنوان به صفر از را افزایش

  از استفاده با Series یک ایجاد اغلب حال، این با .هستند Series شی درون عناصر (آرایه در موقعیت)

  Series در که ترتیبی از نظرصرف اقالم از یک هر شناسایی و تشخیص  منظور به دارمعنی هایبرچسب

 گزینه که است الزم سازنده، فراخوانی  طول در مورد، این در بنابراین .شودمی داده ترجیح شوند،می وارد

  .بگیریم  نظر  در  کند،می  تعیین  را  هابرچسب  حاوی  هارشته  از  ایمجموعه  که  را  شاخص

 

 دو  توانیدمی  دهند،می  تشکیل  را  داده  ساختار  این  که  ببینید  را  آرایه  دو  جداگانه  صورت  به  خواهیدمی  اگر

 .مقادیر  و  شاخص :  کنید  نامگذاری  صورت این  به  را  Series  ویژگی
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 ( کردن عناصر درونیselectانتخاب )

 کلید کردن مشخص  با ،NumPy معمولی آرایه یک عنوان به را هاآن توانید می جداگانه، عناصر مورد در

 .کنید  انتخاب

 

 .کنید  مشخص  را شاخص   موقعیت  به  مربوط  برچسب  توانیدمی  یا

 

 : کنید  مشخص  را  زیر  موارد  و  کنید  انتخاب  عددی  آرایه  یک  در  را  مورد  چند  توانیدمی  شما  ترتیب  همین  به

 

 مشخص  را  آرایه  یک  در  هابرچسب  لیست  اما  کنید،  استفاده  متناظر  هایبرچسب  از  حالت،  این  در  حتی  یا

 .کنید

 

 عناصر  به  مقادیر  تخصیص 

 مقادیر  چگونه که دانیدمی همچنین کنید، انتخاب را فردی عنصرهای چگونه کنیدمی درک که حاال

 .کنید  انتخاب  برچسب  یا  شاخص   با  را  مقدار  توانیدمی  شما  واقع،  در  .دهید  اختصاص  هاآن  به  را  جدیدی

 



 منصور تقی زاده                                                                                                                              تجزیه و تحلیل داده ها با پایتون                  

89 

 

 دیگر هایسری  و  NumPy  هایآرایه  از  Series  تعریف

 .شودمی شروع  موجود هایسری  یا  نو  هایآرایه با  که  کنید  تعریف را  جدیدی  سری  توانیدمی  شما

 

  NumPy آرایه در موجود مقادیر که باشید داشته خاطر به باید همیشه کار، این انجام هنگام حال، این با

  پویا صورت به شی که معنی این به .شوندمی منتقل مرجع توسط بلکه شوند،نمی کپی اصلی سری یا

 آن کند، تغییر مقدار در آن داخلی عنصر مثال برای کند، تغییر اگر .شودمی وارد جدید سری شی درون

 .داشت  خواهد وجود  نیز  جدید  سری  شی  در  تغییرات

 

 

 اصالح  نیز  را  3sسری    در  مربوطه  عنصر  ،arr  آرایه  سوم  عنصر  تغییر  با  بینیم،می  مثال  این  در  که  همانطور

 . کردیم

 فیلتر کردن مقادیر

  آن،   ایداده  ساختارهای  نتیجه  در  و  پاندا  کتابخانه  توسعه  پایه  عنوان  به  NumPy  کتابخانه  انتخاب  به لطف
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 ،موارد این از یکی .شوندمی داده بسط سری این به NumPy هایآرایه برای اجراقابل عملیات از بسیاری

 کدام بدانید بخواهید اگر مثال، برای .است شرایط طریق از هاداده ساختار در موجود مقادیر کردن فیلتر

   :نویسیدمی  را  زیر  موارد  دارند،  8  از  بیش  مقدار  مجموعه  درون  عناصر  از  یک

 

 ریاضی  توابع  و  عملیات

 را هستند اجراقابل  NumPy آرایه برای که ریاضی توابع یا /( ،× ،- ،+) اوپراتورها مانند دیگر عملیات

 .بنویسید  را  حسابی  عبارت  سادگی  به  توانیدمی عملگرها  مورد  در  .داد  بسط  اشیا  سری  به  توانمی

 

  عنوان  به سری نمونه و np به شده ارجاع تابع باید شما ،NumPy ریاضی توابع به توجه با حال، این با

 .کنید  مشخص  را  آرگومان

 

  مقادیر  ارزیابی

 باشد الزم است ممکن آن از پس و باشد داشته وجود تکراری مقادیر است ممکن سری یک در اغلب

  وجود  سری  در  مقدار  یک  آیا  اینکه  و  بشمارید  را  هاتکراری  چیست،  شامل  هانمونه  کهاین  مورد  در  اطالعاتی

 .خیر  یا  دارد

 .دارد  وجود  زیادی  تکراری  مقادیر  آن  در  که  کنید  اعالم  را  سری  یک  رابطه،  این  در
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 .کنید استفاده ( )unique تابع از توانیدمی ها،تکراری جزهب سری در موجود مقادیر تمام دانستن برای

 .نیست  مرتب  لزوما   اما  است  سری  در  فرد  به  منحصر  مقادیر  شامل  که  است  ایآرایه  بازگشتی  مقدار

 

  گرداند می  باز  را  فرد  به  منحصر  مقادیر  تنها  نه  که  است  ( )value_counts  تابع  مشابه  ( )unique  تابع  یک

 .کندمی  محاسبه  سری یک  در  را پیشامدها  بلکه

 

 از فهرستی داشتن با که معنی این به کند،می ارزیابی را عضویت که است تابع یک ()isin نهایت، در

  .خیر یا دارند وجود هاداده ساختار در مقادیر این آیا بدانید که دهدمی اجازه شما به تابع این مقادیر،

  از ستون یک در یا سری یک در هاداده  فیلترینگ طول در توانندمی شوندمی بازگردانده که بولی مقادیر

DataFrame   باشند  مفید  بسیار. 
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 NaNمقادیر  

  آن  نتیجه  در  و  کنیم  اجرا  را  منفی  عدد  یک  لگاریتم  کردیم  سعی  ما  بینیدمی  قبلی  مورد  در  که  طور  همان

 حضور دادن نشان برای pandas داده ساختار در (عدد یک نه)  NaN خاص مقدار این .کردیم دریافت را

 یک مقادیر این کلی، طور به .نیست تعریف قابل عددی صورت به یا شودمی استفاده خالی میدان یک

 به  هاداده  این  .هاداده  تحلیل  و  تجزیه  طول  در  خصوص  به  شوند،  مدیریت  طریقی  به  باید  و  هستند  مشکل

 منبع که زمانی حتی یا کند،می ایجاد مشکل منبع یک از هاداده استخراج که شوندمی تولید زمانی ویژه

 در  توان می را NaN مقادیر کردید، مشاهده هم قبال که همانطور این بر عالوه .است شدهگم  داده یک

 نیز توابع یا محاسبات برخی اجرای طول در استثنا یا منفی مقادیر لگاریتم محاسبه مانند خاصی موارد

  .کرد  تولید

 مانند  داده،  ساختار  یک  در  را  مقدار  این  واضح  طور  به  خود،  دارمساله  ماهیت  رغمعلی   pandas  حال،  این  با

شده را تعریف کنیم داخل آرایه شامل مقادیر  هرگاه بخواهیم یک مقدار گم  .کندمی  اضافه  و  تعریف  سری،

np.NaN کنیم.را وارد می 

 

  .هستند  مفید  بسیار  مقدار  بدون  هاشاخص   شناسایی  برای  ()notnull  و  ()isnull  توابع
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 به بسته «غلط» و «درست» مقادیر شامل که گردانند برمی بولی مقادیر با را سری دو توابع این واقع، در

  گرداند؛ می  باز  را  "درست"  مقادیر  سری  در  ()isnull  تابع  .است  ،ترکم  یا  باشد  NaN  مقدار  یک  آیتم  اینکه

 داخل در گرفتن قرار برای توابع این .گرداندمی باز نباشد NaN اگر را صحیح عدد ()notnull برعکس،

 .هستند  مفید  شرط  یک  ایجاد  برای  فیلترینگ

 

 هاعنوان دیکشنریها به  سری

  .بگیریم  نظر  در  (دیکشنری)  dicشی    یک  عنوان  به  را  آن  که  است  این  سری،  یک  دیدن  برای  دیگر  راه  یک

 توانیدمی شما ،اصل در .گیردمی قرار استفاده مورد اشیا سری یک تعریف طول در همچنین شباهت این

 .کنید  ایجاد را  بود  شده  تعریف  قبال    که  فرمان  یک  از  سری  یک

 

  مقادیر با داده که حالی در شودمی پر کلیدها مقادیر با شاخص  ردیف بینید،می مثال این از که همانطور

 مورد، این در .کنید تعریف جداگانه صورت به را آرایه هایشاخص  توانیدمی همچنین .شودمی پر متناظر

 تطابق،  عدم  صورت  در  .شد  خواهد  اجرا  هاشاخص   ردیف  هایبرچسب  و  فرمان  کلیدهای  بین  تناظر  کنترل

pandas مقدار  NaN  کرد  خواهد اضافه  را. 
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 Seriesها میان  عملیات

 اجرای با امر همین .دهیم انجام اسکالر مقادیر و سری بین ریاضی عملیات چگونه که کردیم مشاهده

 یکی واقع در .شوندمی عمل وارد نیز هابرچسب حتی مورد این در اما است، ممکن سری دو بین عملیات

 بین  متفاوت  یهاداده   کردن  تراز  هم  برای  هاسری  توانایی  ها،داده  ساختار  از  نوع  این  بزرگ  هایپتانسیل  از

 برخی  تنها  که  را دارید  سری دو  مجموع  شما  زیر  مثال در  .است  مربوطه  برچسب  شناسایی  طریق  از  هاآن

 .دارند  برچسب  با  مشترک  عناصر

 

 همه  .شوندمی  اضافه  برچسب  یک  با  هاییآیتم  فقط  آن  در  که  آوریدمی  دست  به  جدید  شی  سری  یک  شما

  NaN مقدار دارای اما شوندمی اضافه نتیجه به هم هنوز دارد وجود سری دو این از یکی در که برچسبی

 .هستند

DataFrame 

 DataFrameصفحات هاآن آشناترین) است گسترده صفحه به شبیه بسیار جدولی داده ساختار یک 

 .استشده طراحی چندگانه ابعاد به سری حالت گسترش برای داده ساختار این .(هستند اکسل گسترده

  مقدار  حاوی تواندمی کدام هر که است هاستون از مرتب مجموعه یک از متشکل DataFrame واقع، در

 .(...  و  بولی،  ای،رشته  عددی،)  باشد  مختلف  انواع
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 ،DataFrame مورد در است، عنصر هر به مربوط برچسب حاوی شاخص آرایه دارای که سری خالف بر

 سری در شاخص آرایه با مشابهی بسیار توابع دارای خطوط، با مرتبط اولی، .دارد وجود شاخص آرایه دو

 یک شامل آن جای به دوم آرایه .است مرتبط ردیف در موجود مقادیر تمام با برچسب هر واقع، در .است

  تواند می همچنین DataFrame یک .هستند خاص ستون یک با مرتبط کدام هر که است برچسب سری

 هایستون  که  هستند  سری  مقادیر،  و  ستون  هاینام  کلیدها  آن  در  که  شود،  درک  سری  فرمان  یک  عنوان  به

DataFrame به هابرچسب از ایآرایه به توجه با سری هر عناصر تمام این، بر عالوه .دهندمی تشکیل را 

 .شوندمی  طراحی(  index)  نمایه  نام

 DataFrameتعریف یک  

 .است  ()DataFrame  سازنده  به  شی  یک  دقیق  انتقال  جدید،  DataFrame  یک  ایجاد  برای  روش  ترینرایج

 .کنیم  تعریف  را  آن  خواهیممی  ما که  است  ستون  هر  برای  کلیدی  شامل  شی  دیکشنری  این

 

 

 به نسبت بیشتری هایداده حاوی کنیم ایجاد DataFrame یک آن از خواهیممی که شی  دیکشنری اگر

 توانیدمی  شما  ،()DataFrame  سازنده  در  .کنید  ایجاد  انتخاب  یک  توانیدمی  باشد،  خواهیممی  ما  که  آنچه

  بدون   شوندمی  ایجاد  توالی  ترتیب  به  هاستون  .کنید  مشخص  را  هاستون  توالی  هاستون  گزینه  از  استفاده  با

 . اندشده گنجانده  شی  دیکشنری  در  چگونه که  این  به  توجه
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  pandas  باشند،  نشده  مشخص   نمایه  آرایه  در  واضح  طور  به  هابرچسب  اگر  ،DataFrame  اشیای  برای  حتی

 گزینه  از  باید  شما  ،DataFrame  یک  از  .دهدمی  تخصیص   0  از  شروع  با  را  عددی  توالی  یک  خودکار  طور  به

  .دهید  اختصاص  است  هابرچسب  حاوی که  ایآرایه  به  را  آن  و  کنید  استفاده  شاخص

 

 برای  جایگزین روش یک تصور ایم،کرده معرفی را جدید هایگزینه ستون و شاخص دو ما که اکنون

 داخل در توانیدمی شما ،دیکشنری شی  یک از استفاده جای به .است آسان DataFrame یک تعریف

 هایبرچسب  شامل  آرایه  یک  سپس  داده،  ماتریس  یک:  کنید  تعریف  زیر  ترتیب به  را  آرگومان  سه  سازنده

 ۀگزین به یافتهاختصاص هایستون اسامی شامل آرایه یک نهایت در و شاخص ۀگزین به یافتهاختصاص

 np.arange(16).reshape((4,4))توانید از  مقادیر می  از  ماتریسی  ایجاد  برای  هامثال  از  بسیاری  در  .ستون

  کند.تولید می  15استفاده کنید که یک ماتریس چهار در چهار با اعداد افزایشی از صفر تا 

 

 عناصر انتخابی

 (index) مشخصه کردن مشخص  برای بدانیم را DataFrame یک هایستون تمام نام بخواهیم اگر اول،

 .است  کافی  DataFrame  شی   نمونه  در  هاستون

 

 را( index) شاخص  (attributeصفت ) باید شما ها،شاخص  فهرست آوردن دست به برای مشابه، طور به

 .نمایید  تعیین
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صفت  از استفاده با را هاداده مجموعه کل توانیدمی شما ها،داده ساختار در موجود مقادیر به توجه با

(attribute)  مقادیر (values  )آورید  دست  به. 

 

 .بنویسید  را  ستون  نام  توانیدمی  کنید،  انتخاب  را  ستون  یک  محتویات  فقط  خواهیدمی  اگر  یا

 

  عنوان   به  ستون  نام  از  استفاده دیگر  راه  .است  سری  شی   یک  گردانده شدهباز  مقدار  بینید،می  که  همانطور

 . است  DataFrame  نمونه  از  (attributeصفت )  یک

 

 شاخص مقدار با ix (attributeصفت ) از استفاده امکان ،DataFrame یک درون هایردیف به توجه با

(index)  دارد  وجود  کنید،  استخراج  خواهیدمی  که  ردیفی. 
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 که حالی در شدهتبدیل آرایه شاخص برچسب به هاستون نام آن در که است سری یک بازگشتی شی

  برای   هاردیف  توالی  با  را  ایآرایه  شما  ردیف  چندین  انتخاب  برای  .اندشده  تبدیل سری  هایداده  به  مقادیر

 :کنیدمی  مشخص  درج

 

 کنید،  استخراج  خواهیدمی  که  خطوطی  انتخاب  با  دارید،  DataFrame  یک  از  بخشی  استخراج  به  نیاز  اگر

 از بخشی عنوان به را ردیف یک توانیدمی شما واقع در .کنید استفاده هاشاخص  مرجع اعداد از توانیدمی

 به   آن  باالی  خط  و  (بعدی  0  در)  مبدا  مقدار  عنوان  به  ردیف  شاخص   که  بگیرید  نظر  در  داده  چارچوب  یک

 .باشد  (بعدی  مقدار  در) دوم  مقدار  عنوان

 

 یک  از  بیش  اگر  .است  واحد  ردیف  یک  حاوی  DataFrame  شی    یک  بازگشت  مقدار  بینید،می  که  همانطور

 .دهید گسترش  را  انتخاب  محدوده  باید  خواهید،می  خط

 

  از  ابتدا باشد، DataFrame یک در واحد مقدار یک آورید دست به خواهیدمی که چیزی اگر نهایت، در

  .کنیدمی  استفاده  سطر  برچسب  یا  شاخص   سپس  و  ستون  نام

 

 مقادیر  تخصیص 

 دسترسی دهند،می تشکیل را DataFrame یک که مختلفی عناصر به چگونه کردید درک که هنگامی

 مثال،  عنوان به .کنید استفاده آن در مقادیر تغییر یا کردن اضافه برای مشابهی منطق از تنها کنید، پیدا

  ردیف  و  شودمی  تعیین  index  صفت    با  هاشاخص   از  آرایه  یک  DataFrame  ساختار  در  که  دیدید  قبال    شما

   .شودمی  مشخص  ستون  ویژگی  با  هاستون  نام  حاوی
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  شناسایی  برای  ساختار  زیر  دو  این  به  برچسب  یک  name  صفت    از  استفاده  با  توانیدمی  همچنین  شما  خوب،

 .دهید  اختصاص  هاآن

 

 همیشه شما واقع در .هاستآن باالی پذیریانعطاف  pandas داده ساختار هایویژگی بهترین از یکی

 بسیار  عملیات  یک  مثال،  برای  .کنید  مداخله  داخلی  هایداده  ساختار  تغییر  برای  سطحی  هر در  توانیدمی

 نمونه  به  مقدار  یک  اختصاص  با  تنها  را  کار  این  توانیدمی  شما  .است  جدید  ستون  یک  کردن  اضافه  معمول

DataFrame  کندمی  مشخص   را  جدید  ستون  نام  یک  که دهید  انجام.  

 

  .کنید  استفاده  آرایه  یک  از  باید  کنید،  رسانی  روز  به را  ستون  یک  محتویات  خواهیدمی  اگر  حال،  این  با

 

 برای کنید، پیروی مشابه روش یک از توانیدمی کنید، رسانی روز به را کامل ستون یک خواهیدمی اگر

 . شدهتعیین  پیش  از  توالی  با  ستون  یک  مقادیر  رسانی روز  به  برای  ()np.arange  تابع از  استفاده  با  مثال
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 .بدهید  آن  به  را  جدید  مقدار  و  کرده  انتخاب  را  آیتم  سادگی  به  واحد،  مقدار  یک  تغییر برای  نهایت،  در

 

 (valueمقدار )  یک  عضویت

 ویژگی  این  خوب،  .بپردازید  مقادیر  از  ایمجموعه  عضویت  به  تا  ایدکرده  اعمال  سری  در  را  ()isin  تابع  قبال 

 .است  اجراقابل  DataFrame اهداف  مورد  در  همچنین

 

 را  مقادیری  تنها  درست  آن  در که  است،  بولی  مقادیر  شامل  تنها که  کنیدمی  دریافت  را  DataFrame  یک

 جدید  DataFrame  یک  دهید،  برگشت  شرط  یک  عنوان  به  را  مقدار  اگر  .دارند  مطابقت  عضویت  با  که  دارد

 .کنندمی  برآورده  را  شرط  که  است  مقادیری  حاوی تنها  که  داشت  خواهید
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 حذف یک ستون

 . کنید  استفاده  del  دستور  از  کنید،  حذف  آن  محتویات  تمام  با  را  کامل  ستون  یک  خواهیدمی  اگر

 

 (Filteringفیلترینگ )

 مثال  برای  کنید،  اعمال  خاص  شرایط  کاربرد  طریق  از  را  فیلترینگ  توانیدمی  DataFrame  یک  برای  حتی

 را به دست آورید.  12  مثال  برای  خاص، عدد  یک  از  ترکوچک  مقادیر  همه خواهیدمی  اگر

 

 هاآن اصلی موقعیت حفظ با ،12 از ترکم مقادیر حاوی DataFrame یک بازگشتی شی  عنوان به شما

 .شد  خواهند  جایگزین NaN  با  دیگر  موارد  همه  .کرد  خواهید  دریافت

DataFrame  دیکشنری تو در تو  از 

 :شودمی  داده  نشان  زیر  صورت به  که  است  تودرتودیکشنری    پایتون  در  رایج  بسیار  داده  ساختار  یک

 

 شود،می  رد  DataFrame  سازنده  برای  آرگومان  یک  عنوان  به  مستقیم  طور  به  که  زمانی  داده،  ساختار  این

  به را داخلی کلیدهای و ستون هاینام عنوان به را خارجی کلیدهای تا شودمی تفسیر pandas توسط

 هازمینه  همه  که  است  ممکن  تودرتو،  ساختار  تفسیر  طول  در  .بگیرند  نظر  در  هاشاخص   هایبرچسب  عنوان

 خواهد جبران را ناهماهنگی این رفته، دست از مقدار کردن اضافه با pandas .نکنند پیدا موفقی تطابق

 .کرد
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 DataFrameفراگذاری  

 است فراگذاری باشد نیاز مورد جدولی داده ساختارهای با برخورد هنگام در است ممکن که عملیاتی

 کار این دهدمی اجازه شما به  pandas .(شوندمی تبدیل هاها به ستونسطر و هاسطر به هاستون یعنی)

 کاربردی  برنامه  به  T  (attributeصفت )  کردن  اضافه  با  توانیدمی  شما  .دهید  انجام  ساده  بسیار  روشی  به  را

 .آورید  دست  به  را  داده  فراگذاری  آن،

 

 (indexشاخص )  اشیا

 هایویژگی توانیدمی قطعا  اند،شده ساخته چگونه و هستند چهDataFrame  و Series دانیدمی که حاال

  ناشی هاداده تحلیل و تجزیه در هاآن عالی هایویژگی اکثر واقع، در .کنید درک را داده ساختارهای این

 .استشده  ادغام  داده  ساختارهای  این  در  کامل  طور  به  که  است  شاخص  شی  یک  حضور  از

 قبال   .هستند محورها نام عنوان به دیگر های متاداده و محورها روی هایبرچسب ولئمس شاخص اشیا

  ( index) شاخص  گزینه باید شما: استشده تبدیل نمایه شی یک به برچسب حاوی آرایه یک دیدید که

  .کنید  مشخص   را  (constructor)  سازنده  داخل  در

 

 اشیا شاخص  اشیا ،(DataFrameو  Series)  pandas داده ساختار در دیگر عناصر تمام خالف بر

 بین  ایمن گذاری اشتراک امر این .داد تغییر توان نمی را موارد این اعالم، محض  به .هستند تغییرناپذیر

 .کندمی  تضمین  را داده  مختلف  ساختارهای
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 دانستن  به  نیاز  شما  که  زمانی  خصوص  به  دارد  (property)  ویژگی  و  )متد(  روش  تعدادی  شاخص   شی    هر

 .دارید  مقادیر

 (indexمتدها روی شاخص )

  . آورند  دست  به  هاداده  ساختار  از  شاخص  مورد  در  اطالعاتی  تا  دارد  وجود  هاشاخص   برای  خاص  روش  چند

ین بیشتر  و  ترینکم  با  شاخص  گردند،می  باز  ترتیب  به  که  هستند  تابع  دو  idmax()  و  idmin()  مثال،  برای

 مقدار.

 

 تکراری  هایبرچسب  با  نمایه

 فرد  به منحصر برچسب دارای واحد داده ساختار یک در هاشاخص  هاآن در که را مواردی تمام کنون، تا

 هایداده ساختار برای دارند، نیاز شرط این به اجرا برای توابع از بسیاری اگرچه .ایدکرده مشاهده بودند،

pandas شودمی  تعریف  تکراری برچسب  چند  با  سری  یک  مثال،  عنوان  به  .نیست الزامی  شرط  این. 

 

 داشته   وجود  بیشتری  مقادیر برچسب  یک  با  تطابق  در اگر  داده،  ساختار  یک  در عناصر  انتخاب  به  توجه  با

 .آورد  خواهید  دست به  واحد  عنصر  یک  جای به  سری  یک  شما  باشد،

 

 کار به  نیز  گردانند  برمی  را  هاداده  چارچوب که  تکراری هایشاخص   باها  DataFrame  برای  منطق  همین

 ساختار  اگر  اما  است،  آسان  تکراری  شاخص  هر  شناسایی  کوچک،  اندازه  با  داده  ساختارهای  مورد  در  .رودمی

 .شودمی  دشوار  کار  این  شود،  تربزرگ  تدریج  به



 منصور تقی زاده                                                                                                                              تجزیه و تحلیل داده ها با پایتون                  

104 

 

  .کندمی فراهم شما برای را شاخص اشیا به متعلق فرد به منحصر ویژگی pandas رابطه، این در درست

 وجود ساختار داده داخل در تکراری هایبرچسب با هاییشاخص  آیا که گفت خواهد شما به ویژگی این

 .(DataFrame هم  و  Series  هم)  دارند

 

 ( indexesها )نمایه  در  کارکردها  سایر

  و  pandas که دیدید گیرند،می قرار استفاده مورد پایتون با معموال  که ایداده ساختارهای با مقایسه در

 هاشاخص   ادغام  برای  شود،می  ارایه  NumPy  هایآرایه  توسط  که  باال  عملکرد  کیفیت  از  استفاده  همچنین

  وجود  با واقع، در .استرسیده اثبات به موفق حدودی تا انتخاب این .استشده انتخاب هاآن در

 استفاده  توانایی  دارند،  وجود  حاضر  حال  در  که  پویایی  ساختارهای  توسط  شدهارائه  زیاد  بسیار  پذیریانعطاف

 را عملیات باید که کسانی به است،شده ارائه هابرچسب توسط که آنچه مانند ساختار، به داخلی مرجع از

  .دهند  انجامرا    عملیات  سری  یک  تا  دهدمی  اجازه  دهند،  انجام  ترمستقیم و  ترساده  بسیار  روشی  به

 طور به برندمی بهره هاشاخص  مکانیسم این از که را اساسی هایویژگی از تعدادی شما بخش این در

 .کرد  خواهید  تحلیل مفصل

◀ Reindexing سازی مجدد( )نمایه 

◀ Dropping  
◀ Alignment  

 Reindexing  

 تغییر تواندنمی (index) شاخص  شی   شود،می اعالم داده ساختار یک محتویات وقتی که شد گفته قبال 

 .کنید  غلبه  نیز  مشکل  این  بر  توانیدمی  مجدد  سازینمایه  یک  اجرای  با  اما  است،  درست  .کند

 آن در که است پذیر امکان موجود داده ساختار یک از جدید داده ساختار یک آوردن بدست واقع، در

 .شود  تعریف  دوباره  تواندمی  سازینمایه  قوانین
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  یک  تابع این .دهدمی ( )reindex تابع یک شما به pandas سری، این مجدد سازینمایه ایجاد منظور به

 .کندمی  ایجاد  اند،شده  مرتب هابرچسب  جدید توالی  به  توجه با  که  قبلی  سری  مقادیر  با  جدید سری  شی 

 هاآن  از  برخی  حذف  ها،شاخص   توالی  ترتیب  تغییر  امکان  مجدد،  سازینمایه  عملیات  این  طول  در  بنابراین

 به  را NaN مقدار pandas جدید، برچسب یک مورد در .دارد وجود جدید هایشاخص  کردن اضافه یا

 .کندمی  اضافه  متناظر  مقدار  عنوان

 

 برچسب به مربوط مقدار .استشده مرتب دوباره کامل طور به هابرچسب ترتیب بینید،می که همانطور

 گیریاندازه  برای  حال،  این  با  .دارد  وجود  سری  این  در  «پنج»  جدید  برچسب  یک  و  استشده  حذف  «دو»

  داده   چارچوب  یک  برای  خصوص  به  باشد،  دشوار  تواندمی  هابرچسب  تمام  لیست  تعریف  مجدد،  سازینمایه

 صورت به را مقادیر که دهدمی را امکان این شما به که کنید استفاده روشی از توانیدمی بنابراین .بزرگ

 سری  خودکار،  مجدد  سازینمایه  از  حالت  این  عملکرد  بهتر  درک  برای  .کنید  یابی  درون  یا  کرده  پر  خودکار

 .کنید  تعریف  را  زیر

 

  شدهگم مقادیر واقع در نیست؛ اعداد از کاملی دنباله فهرست ستون بینید،می مثال این در که همانطور

  . است  اعداد  کامل  توالی  آوردن  دست  به  منظور  به  یابی  درون  انجام  معمول،  نیاز  یک  .دارد  وجود  (4  و  2  ،1)

 بر عالوه بهره خواهید برد. ffillتنظیم گزینۀ متد روی  با مجدد سازینمایه از هدف، این به رسیدن برای

 .کنید  تعیین  هاشاخص   برای  را  مقادیر  از  ایمحدوده  باید  این،
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  عنوان  به range(6) از توانیدمی ،5 و 0 بین مقادیر از ایمجموعه کردن مشخص برای حالت، این در

 .کنید  استفاده  آرگومان

 

 یابی، درون با .شدند اضافه نداشتند وجود اصلی سری در که هاییشاخص  بینید،می نتایج از که همانطور

 واقع در .شوندمی داده اختصاص مقادیر عنوان به دارند اصلی سری در را شاخص ترینکم که هاییآن

اگر مایلید این مقدار شاخص در  .دارد تعلق 0 شاخص به که هستند 1 مقدار دارای 2 و 1 هایشاخص 

 استفاده کنید.  ()bfillطول درج معین گردد باید از متد  

 

   .دارد  تعلق  3  شاخص به  که  است  5  مقدار  2 و  1 هایشاخص   به  یافتهاختصاص  مقدار  مورد  این  در

 هانمایه برای تنها نه توانیدمی شما ،DataFrame به سری از مجدد سازینمایه مفاهیم گسترش با

 اضافه شد، ذکر قبال که همانطور .باشید داشته بازآرایی دو، هر حتی یا ها،ستون برای بلکه ،(هاردیف)

 اصلی، داده ساختار در رفته دست از مقادیردر مورد  اما است، ممکن جدید شاخص  یا ستون یک کردن

pandas مقادیر  NaN کندمی  اضافه  هاآن  به  را. 
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Dropping    

 به توجه با ستون، یا سطر یک حذف .است Dropping است مربوط شاخص اشیا به که دیگری عملیات

 مورد،  این  در  همچنین  .شودمی  ساده  ستون،  هاینام  و  هاشاخص   دادن  نشان  برای  رفته  کار  به  هایبرچسب

pandas  کندمی  فراهم  عملیات  این  برای  خاص  تابع  یک  :drop()  .مواردی  بدون  را  جدید  شی    یک  روش  این 

 را آیتم یک خواهیممی که بگیرید نظر در را حالتی مثال برای .گرداند برمی کنید، حذف خواهیدمی که

 .کنید  تعریف  مشخص  برچسب  چهار  و  ای با چهار عنصرسری  کار،  این  انجام  برای  .کنیم  حذف  سری  یک  از

 

  سادگی به .کنید حذف را( yellow) «زرد» برچسب به مربوط آیتم خواهیدمی شما مثال، برای حاال،

 .شود  حذف تا  کنید  مشخص   ()dropتابع    آرگومان  عنوان  به  را  برچسب

 

 به کار گیرید.  مربوطه  هایبرچسب  با  را  ایآرایه  تنها  بیشتر،  موارد حذف  برای

 

  .شوند حذف محور دو هر هایبرچسب به مراجعه با توانندمی مقادیر ،DataFrame به توجه با عوض در

 .کنید  اعالم  را  زیر  DataFrame  مثال  عنوان  به
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 بهره بگیرید.  هاردیف  هایشاخص   از  فقط  ها،ردیف حذف  برای

 

 نمایید  تعیین  را  محوری  باید اما  کنید،  مشخص   را  هاستون  هایشاخص   باید  همیشه  ها،ستون  حذف  برای

  برای  بنابراین .شود انجام( axis) محور گزینه از استفاده با تواندمی این و شوند حذف آن از هامولفه که

 .کنید  مشخص  را  ۱ = محور  باید  ستون  هاینام  به  اشاره

 

 داده  و  ریاضی  ترکیب

 انجام به قادر pandas که باشد این داده، ساختار یک در هاشاخص  شامل ویژگی قدرتمندترین شاید

 حساب  عمل  یک  شما  که  است  درست  زمانی  ویژه  به  این  .است  متفاوت  داده  ساختار  دو  از  هانمایه  ترازیهم

 ساختار  دو  بین  هایشاخص   است  ممکن  تنها  نه  عملیات،  این  طول  در  واقع،  در  .دهیدمی  انجام  هاآن  بین  را

 همانطور .باشند داشته وجود ساختار دو از یکی در تنها است ممکن بلکه باشند، متفاوت ترتیب یک در

 قدرتمند بسیار عملیات این طول در هاشاخص  تنظیم در pandas ببینید، توانیدمی زیر هایمثال از که

  ردیف   دو  ترتیب  به  هاآن  در  که  کنید  سری  دو  گرفتن  نظر  در  به  شروع  توانیدمی  شما  مثال،  عنوان  به  .است

 .ندارند  تطابق  یکدیگر  با  کامال  و  اندشده  تعریف  برچسب

 

 از برخی بینید،می که همانطور .بگیرید نظر در را ساده جمع کردن حساب، عملیات انواع میان در اکنون

  وجود   سری  دو  این  از  یکی  در  تنها  دیگر  هایبرچسب  که  حالی  در  دارند،  وجود  سری  دو  هر  در  هابرچسب

 که  حالی در شد، خواهد اضافه هاآن مقادیر دارند، وجود اپراتور دو هر در هابرچسب وقتی خوب، .دارند

 .شد  خواهند  داده  نشان NaN  مقدار با  اما  (جدید سری)  نتیجه  در  نیز  هاآن  مخالف،  مورد  در
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 کند،می  پیروی  اصل  یک  از  ترازیهم  برسد،  نظر  به  ترپیچیده  است  ممکن  چه  اگر  ،هاDataFrame  مورد  در

 .شودمی  انجام  هاستون  برای  هم  و  هاردیف  برای  هم  اما

 

 داده  ساختارهای  بین  عملیات

   ابتدایی  عملیات  هـگونـچ  که  دیدید  و  شدید  آشنا  DataFrame  و  سری  مانند  داده  ارهایـساخت  با  که  حاال
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 این از مورد چند یا دو شامل هایعملیات به که است آن زمان شود، انجام هاآن روی بر تواندمی مختلف

  .روندمی  کارهب  شی  دو  بین  حسابی  عملگرهای  چگونه  که  دیدیم  قبلی  بخش  در  مثال،  برای  .بروید  ساختارها

 .کرد  خواهیدبررسی   ترعمیق  شود  انجام  داده  ساختار دو  بین  تواندمی  که  را  عملیاتی  خشب  این  در  اکنون

 پذیرانعطاف  محاسباتی هایروش

  pandas داده ساختارهای روی بر مستقیم طور به ریاضی عملگرهای از چگونه که دیدید تازگی به شما

 محاسباتی هایروش نام به مناسب هایروش از استفاده با توانمی را مشابه عملیات .کنید استفاده

  .داد  انجام  نیز  پذیرانعطاف

 

 عملگرهای با کار برای که آنچه از متفاوت ویژگی یک از باید کنید، فراخوانی را توابع این که این برای

 1 فریم) فریم دو بین مجموع یک نوشتن جای به مثال، عنوان بهبهره بگیرید.  کنید،می استفاده ریاضی

 :کنید  استفاده  زیر  فرمت  از  باید  شما  ،(2  فریم+  

 

  استفاده  «+» جمع اپراتور از شما که هستند چیزی همان مشابه نتایج ببینید توانیدمی که طورهمان

 به مجموعه یک از ستون هاینام و هاشاخص  اگر که باشید داشته توجه توانیدمی همچنین .کنیدمی

 خواهید مواجه NaN مقادیر از پر جدید DataFrame یک با باشند، داشته زیادی تفاوت دیگر مجموعه

 .شد
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  عنوان  به مختلف ساختارهای بین حتی که دهدمی را امکان این شما به pandas ،رجوع به عملگرها با

 زیر روش به را ساختار دو این ما مثال، برای .دهید انجام عملیات سری یک و DataFrame یک مثال،

 .کنیممی  تعریف

 

 سری  هایشاخص   که  طوری  به  اندشده  ایجاد  خاص  طور  به  اندشده  تعریف  تازگی  به  که  ایداده  ساختار  دو

 .دهید  انجام  مستقیم  عمل یک  توانیدمی  ترتیب،  این  به  .دارند  مطابقت  DataFrame  هایستون  نام  با

 

  کم ستون روی بر شاخص  همان با متناظر DataFrame مقادیر از سری عناصر بینید،می که همانطور

 .شودمی  کم  هاآن  شاخص  از  نظرصرف ستون  مقادیر  تمام  برای  مقدار  .شوندمی

 



 منصور تقی زاده                                                                                                                              تجزیه و تحلیل داده ها با پایتون                  

112 

 

 شاخص این با جدید ستون یک نتیجه باشد، نداشته وجود داده ساختار دو از یکی در شاخص یک اگر

 .بود  خواهند NaN  آن  عناصر  همه که  بود  خواهد

 

 نگاشت  و  تابع  کاربرد

 .دهدمی  پوشش  را pandas  ایکتابخانه  توابع  بخش  این

 توابع با عنصر

 دهدمی گسترش را آن هایویژگی از بسیاری لذا و شودمی ساخته NumPy بر اساس pandas کتابخانه

  کلی  توابع  هاآن  میان  در  .دهد  تطبیق  DataFrame  و  سری  صورت  به  جدید  داده  ساختارهای  با  را  هاآن  تا

 عمل هاداده ساختار در عنصر توسط زیرا هستند خاص توابع از دسته این ؛دارند وجود ufunc نام به

 .کنندمی

 

 محاسبه ()np.sqrt از استفاده با ،DataFrame در را مقدار هر دوم ریشه توانیدمی شما مثال، عنوان به

 .کنید

 


