
  آزمايشگاه برنامه نويسي پايتون

با توجه به انعطاف پذيري باال و سادگي يادگيري و توسعه، محبوبيت زيادي پيدا كرده و كتابخانه  Pythonزبان برنامه نويسي 
زبان در كاربردهاي تحقيقاتي مختلف مانند هوش اين هاي بسياري براي اين زبان ايجاد شده و در دسترس قرار گرفته است. 

، برنامه نويسي وب، و ... ابزارهاي بسياري در اختيار قرار مي دهد. از ي ماشين، داده كاوي، بينايي كامپيوتريمصنوعي، يادگير
 از برخي زيرا ،به اين موضوع پرداخته ميشود Linuxدليل اهميت سيستم عامل جلسه اول به  4 در ،جلسه آزمايشگاه 14

قابل دسترسي  Linuxبر روي  فقط سامانه هاي پردازش سريعنيز و  Pythonبر مبناي توسعه يافته  تحقيقاتي ابزارهاي
  .هستند

با طيف وسيعي از مطالب مرتبط با زبان برنامه نويسي پايتون و سيستم عامل  تذكر: رويكرد اين آزمايشگاه، آشنايي دانشجويان
د. مي باش مثال ها ساده هستند، اما گستردگي مطالب زياد لينوكس است و بنابراين آزمايش ها به نحوي طراحي شده اند كه

و  هدرا به دقت مطالعه نمو هست تا دانشجويان حتما پيش از هر جلسه ي آزمايشگاه منابع مربوط به آزمايش علت نيازبه اين 
لسه ي آزمايشگاه در ج فرصت موجود(به خصوص سه آزمايش آخر) بيشتر آزمايش ها  دقت شود در .كدها را آماده كرده باشند

جهت آموزش مطالب اصلي آزمايش ها صرفا همچنين منابع معرفي شده  .به هيچ وجه براي انجام تمرين ها كافي نخواهد بود
براي حل توصيه اكيد ميگردد كه دانشجويان  ،با توجه به اين مسالهقرار نيست راه حل ها را در بر داشته باشند. مي باشند و 

از  در تعداد قابل توجهي را يافته و اشكاالت خود را برطرف نمايند. نكات جزئي مورد نيازتمارين از طريق جستجو در اينترنت 
در تمرين هايي كه پيش نياز علمي داشته اند، به  دارند.اده شده مثال هاي مفيدي را در بر تمرين ها، لينك هاي اينترنتي د

  تمرين رسيد. ا با ويرايش اندك بتوان به پاسختا حد خوبي ساده و واضح باشند ت ئه شدهي ارانحوي عمل شده كه مثال ها

 سرفصل آزمايش ها به صورت زير مي باشد:

• Installation 
o Linux 
o Python (Anaconda) 
o IDE 

• Lab 1 
o Linux Installation on Virtual Machine 
o Graphical Interface 
o System Configuration 
o Command Line Basics 
o Linux Security and Permissions 
o Linux Documentation 
o Linux Filesystem 
o Directory and File Manipulation 

• Lab 2 
o Regular Expressions 
o Vim Text Editor 
o Pipes and Redirection 
o Process Management 

• Lab 3 
o Linux Scripting Introduction 
o Bash Shell Scripting 
o Variables, Operators, Conditionals, Loops 

• Tutorial Session: Introduction on Python Programming 
• Lab 4 

o “Hello World!” Program 



o Variables, Strings, Conditionals, Loops 
o Lists, Tuples, Dictionaries 

• Lab 5 
o Functions 
o Functional Programming 
o Modules and Packages 
o Directory and File Manipulation 

• Mini-Project 
o Statistical analysis 

• Lab 6 
o Introduction to Object Oriented Programming 
o Numpy, Matplotlib, Pandas  

• Lab 7 
o Introduction to Network Programming (Client-Server Communication) 
o Introduction to Web Servers (JSON, Requests) 
o Introduction to Django framework 

• Project 
o Project Definition 
o Hands-on session 
o Project Delivery Day 

 


