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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  " دكتر حميد كريمخاني زندي و دكتر طاهره نيري فرد"كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  به نام خدا

  (موالنا) زود در هوات کنند يکه کوه قاف شو ،شیتو اعتماد مکن بر کمال و دانش خو

 مقدمه مؤلفان

یادگیري دستورات، ساختار و اصول زبان مورد نظر است. توان به دو مرحله تقسیم کرد. گام اول  نویسی را می به طور اصولی، یادگیري یک زبان برنامه
ماند. بنابر این در گام  شود و مخاطب در مرحله تئوري باقی می هاي واقعی نمی اگرچه این مرحله اساسی است اما اغلب منجر به استفاده عملی و تولید پروژه

هاي واقعی و سودمند است. در این کتاب سعی شده خواننده توانایی تولید  امهدوم نیاز به پرورش ذهن براي استفاده از دانش به دست آمده و خلق برن
هاي قبلی برنامه نویسی و یادگیري عملی زبان پایتون است بنابراین  هاي واقعی به زبان پایتون را تجربه کند. هدف در این کتاب، استفاده از دانسته برنامه

  ز قبل آشنا باشد.نیاز است مخاطب با چارچوب و دستورات پایتون ا

 يبه شروع از ابتدا يازیالزاماً ن یعنی. دیانجام ده دیکه دوست دار یبیپروژه را به هر ترت یک از این سههر  دیتوان میکتاب شامل سه نوع پروژه است و  نیا
 یخواننده مختصراً از هر پروژه شرح ییآشنا يبرا نجای. در ادیمدنظر خود تمرکز کن یپروژه عمل يبر رو دیتوان می اي که دارید و بنا به هدف ستیکتاب ن

  آورده شده است.

  )ساخت بازي با پایتون( Alien Invasion -  پروژه یک
 گانگانیاز ب یبه ناوگان کیکه هدف در آن شل دیکن میاستفاده  يدو بعد يباز کیتوسعه  يبرا Pygame) از بسته 3و  2، 1 يها (فصل یپروژه عمل نیدر ا

پروژه،  انیپا ر. دابدی می شیافزا يد و سرعت حرکت آن با توجه به مرحله و سطح دشواررو می نییپا شیناوگان در صفحه نما نیکه ا ياست به طور
  .دیتوسعه ده Pygameخود را در  يدو بعد يها يدهد باز میگرفت که به شما امکان  دیخواه ادیرا  ییها مهارت

  ها) (بصري سازي داده Data Visualization - پروژه دو 
از آن  بایو ز يکاربرد يها تجسم يسر کیساخت و کرده داده  دیتول یاد خواهید گرفت کهشود، که در آن  میشروع  4در فصل  Visualization Dataپروژه 

و آن را به پروژه  دیکن دایپ یدسترس نیآنالمنابع  يها آموزد که به داده میبه شما  5. فصل دیانجام ده Plotlyو  Matplotlibرا با استفاده از  ها داده
دانلود  ينحوه نوشتن برنامه برا 6، فصل . سرانجامدیکن جادیزلزله ا یجهان تیآب و هوا و نقشه فعال يها از داده ییتا نمودارها دیوارد کن يساز يبصر

مهارت  کیکه  دیکن اکتشاف يکاو داده يها نهیدهد تا در زم میتجسم به شما امکان  جادیا يریادگیدهد.  میرا به شما نشان  ها داده يساز يخودکار و بصر
  امروز است. يایمورد توجه در دن اریبس

  (برنامه کاربردي تحت وب) Web Applications - پروژه سوم 
در مورد  ید مطالبیده میکه به کاربران امکان  دیکن میبرنامه وب ساده استفاده  کی جادیا يبرا Django)،  از بسته 9و  8، 7 يها پروژه (فصل نیدر ا

، رندیگ می ادی نچهکنند و سپس درباره آ می جادیعبور ا و رمز يبا نام کاربر يحساب کاربر کیکنند. کاربران  يدار جداگانه نگهرا  که آموخته اند یمباحث
 یدر جهان بتواند به برنامه تحت وب شما دسترس یگرفت تا هرکس دیخواه ادیسرور را  ينحوه استقرار برنامه را بر رو نیکنند. همچن می جادیرا ا یمطالب

 يها ساختن برنامه يبرا یمنابع کاملبا بود تا  دیو آماده خواه دیوب ساده خود را شروع کن يکاربرد يها برنامه دیتوان می، پروژه نیپس از اتمام ا کند. دایپ
  .آشنا شوید Djangoبا  يکاربرد

اي شدن شما بعنوان یک برنامه نویس خواهد کرد. در  گردد که کمک شایانی به حرفه هاي کتاب موضوعات بسیار مهمی مطرح می عالوه براین در پیوست
ویرایشگرهاي  با انواع B. در پیوست گیرید یاد میهاي مختلف و مواجهه با خطاهاي متداول را  اندازي پایتون روي سیستم عامل ، نحوه نصب و راهAپیوست 

  گیرید.  می اید را فرا اي که نوشته هاي مختلف برنامه و مدیریت نسخه Gitنحوه کار با  Cپایتون متناسب با نیازتان آشنا خواهید شد و در پیوست 

هاي  چه بیشتر در چاپبه منظور بهبود هر مخاطبان عزیز و  به هدف خود که آموزش کاربردي پایتون به عالقمندان است رسیده امید است این کتاب
  با ما در میان بگذارند. منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم.آینده، هرگونه کاستی و اشکال در کتاب را 

  حمید کریمخانی 

pythom@hkz.ir 

  


