
 

 

 سرفصل های پایتون پیشرفته

 مدرسه پایتون آینده برتر

 شی گرایی در پایتون 

  مفاهیم اساسی شی گرایی در پایتون، مزایای شی گرایی ، برنامه نویسی شی گرایی ،  مفهوم شی گرایی

 تعریف کالس در پایتون،  ویژگی های کالس در پایتون،  مفهوم کالس در پایتون

 از روی یک کالس و دسترسی به ویژگی های آن در پایتون objectساخت 

 objectافزودن ویژگی جدید به 

 نمونه سازی،  تعریف نمونه،  اشیا در پایتون، حذف شی ، حذف خواص اشیا ،  جایگزینی

  توابع و متد در کالس

 _repr_)(و  _str_نحوه فراخوانی متد های )( ،  _str_متد )( ،  متد سازنده

 وهله ای ( در پایتون متد های نمونه )،  انواع متد در پایتون

)(classmethod در پایتون 

 متد های استاتیک در پایتون

 static methodو  class methodتفاوت بین 

 چهار اصل برنامه نویسی شی ء گرا

 نکات وراثت در کالس،  وراثت در کالس

 مزایای ارث بندی     

ند چ،  وراثت سلسله مراتبی،  وراثت چند گانه،  وراثت چند سطحی،  وراثت یگانه ، درپایتونانواع وراثت    

 چند ریختی،  چند ریختی در کالس ها،  چند ریختی در شیء گرایی،  چند ریختی در سطح برنامه،  ریختی

 در سطح وراثت

 کپسوله سازی چیست؟



 getter کاربرد متد )(

 setter کاربرد متد )(

 deleter کاربرد متد )(

 property@کرد دکوراتور عمل

 setterتعریف متد تنظیم کننده با استفاده از 

 deleterتعریف متد حذف کننده با استفاده از 

 انتزاع یا تجرید

 چرا از کالس های پایه انتزاعی استفاده کنیم؟

 نحوه کار کالس های پایه انتزاعی 

 superمتد )(

 مستند سازی در پایتون 

Docstring  پایتون چیست؟ در 

 چگونه باید باشد؟  Docstringیک 

 docویژگی 

Docstring  )( برای تابع داخلیprint 

Docstring  تک خطی در پایتون 

 قرار داد های استاندارد نوشتن رشته های سند تک خطی

Docstring چند خطی در پایتون 

Docstring   برای ماژول های پایتون 

Docstring  تونبرای توابع پای 

Docstring  برای کالس های پایتون 

  Docstringبرای دسترسی به  ()helpاستفاده از 

Docstring  برای اسکریپت های پایتون 



Docstring  برای بسته های پایتون 

 در پایتون Docstring  , commentتفاوت بین 

 پشته و صف در پایتون 

 نوع داده ای انتزاعی

 درج عنصری به پشته،  حذف عنصری از پشته،  شتهپیاده سازی پ،  نمایش پشته،  پشته

 تعریف صف

 درج عنصری به صف،  حذف عنصری از صف

 در پایتون collectionsکتابخانه 

 شبیه سازی پشته و صف

 تفاوت پشته با صف

 درخت ها در پایتون 

 گره های برگ،  گره ی فرزند،  گره ی والدمسیر،  گره ی ریشه،  درخت در پایتون

 BSTمشخصات درخت ،  در پایتون (BST)دودوییدرخت جستجوی ،  درخت فرعی

 در پایتون BSTدرخت ،  در پایتون BSTکاربرد استفاده از درخت ،  BSTانواع معروف درخت 

 binarytreeمراحل نصب کتابخانه 

 BSTکد کالس ذخیره سازی برای ایجاد گره های درخت 

 BSTپیمایش درخت 

 preorderبه صورت  BSTکد مسیر پیمایش یک درخت  

 inorderبه صورت  BSTکد مسیر پیمایش یک درخت 

 postorder به صورت  BSTکد مسیر پیمایش یک درخت 

 تبدیل لیست به درخت دودویی

 BSTاز ریشه ی درخت  kچاپ گره های در فاصله 



 محاسبه حداکثر عمق درخت

 BSTعملیات در درخت 

 BSTجستجوی یک عنصر از درخت 

 BSTحذف یک عنصر از درخت 

 داده در پایتون پایگاه 

 منابع ذخیره و بازیابی اطالعات 

 مزایای سیستم پایگاه داده در مقابل سیستم فایل،  سیستم پایگاه داده، سیستم مدیریت فایل ها 

 اتصال پایگاه داده به پایتون، سیستم های مدیریت پایگاه داده ،  انواع سیستم های پایگاه داده

 MySQLمعرفی 

 MySQLویژگی های پایگاه داده 

 MySQLانواع داده ها در 

 به پایتون MySQLنحوه اتصال پایگاه داده 

 MySQLدر  Tableمراحل حذف 

 به پایتون MySQLتست اتصال پایگاه داده 

 MySQL.connectorاستفاده از تابع )(

 حذف پایگاه داده در پایتون،  ایجاد پایگاه  داده در پایتون

 با زبان پایتون MySQL ایجاد و ویرایش جداول در پایگاه داده ی

 ایجاد جدول 

 اجرای دستور آماده ،  try…exceptکاربرد دستور ،  مفهوم کلید در جدول

 تراکنش

 نهایی کردن یا بازگشت تراکنش

  DBبررسی وجود داشتن جدول در 



 نمایش ساختار جدول

 انواع رابطه ها 

 شیوه ی ارتباط جداول در پایتون

 بازیابی داده ها از جدول،  درج رکورد در جدول،  جدول افزودن فیلد به، تغییر ساختار جدول 

 ()fetchoneو ()fetchall توابع

 MySQLعملگر های ویژه در 

 حذف رکورد از جدول،  ویرایش  رکورد از جدول،  بازیابی داده ها از چند جدول

 MySQLانواع مختلف پیوند های 

 group byکاربرد ،  order byکاربرد 

 prettytableاژول مبا جدول بندی خروجی 

 انتقال اطالعات از یک جدول به جدول دیگر 

 در پایتون sqliteپایگاه داده ی 

 sqliteاتصال پایتون با ، sqliteنصب پایگاه داده ی ،   sqliteانواع داده در 

 برنامه نویسی گرافیکی درپایتون 

GUI چیست؟ 

 tkinterبرنامه نویسی پایتون با استفاده از ماژول 

 tkinterروش های فراخوانی کتابخانه های ماژول 

 tkinterصفات استاندارد کنترل های ،  ()mainloop متد،  ساخت فرم در پایتون

 عنوان محیط گرافیکی )عنوان فرم(،  tkinter buttonکنترل 

 ه فرم یا صفحه گرافیکیتغییر رنگ پس زمین، فرم توسط کاربر تعریف سایز

 Label برخی از صفات،  Labelکنترل 

 buttonدر   active backgroundو command پارامتر های 

 چسباندن عکس به فرم،  روی فرم text boxدرج یک ،  درج عکس روی دکمه



 checkbuttonکنترل ،  comboboxکنترل ،  tkinterدر  afterعملکرد متد 

 Scale (Widget Scale)عنصر 

 چندین فرم در یک برنامه گرافیکی ایجاد

 درچیست؟ quitو  destroyتفاوت بین دو متد 

 اجرای یک برنامه ی کاربردی 

  tkinterساخت منو با استفاده از ماژول 

 فایل ها در پایتون 

 نحوه کار با فایل ها در پایتون

 ،ه برای خواندن فایل استفاده از حلق،  خواندن فایل درپایتون،  مدیریت فایل در پایتون،  انواع فایل ها

 تغییر موقعیت اشاره گر فایل،  بستن فایل

 تغییر نام و حذف فایل ها در پایتون،  نوشتن در فایل،  tellمتد )(

 try…except…..finallyمدیریت خطا در خواندن فایل با استفاده از 

 withمزایای استفاده از عبارت ،  withعبارت 

 کار با فایل های اکسل در پایتون 

 pandasکتابخانه 

 !openyxکتابخانه 

 !openyxتغییر نام کاربرگ با استفاده از ،  !openyxایجاد فایل صفحه گسترده با استفاده از 

 !openyxخواندن صفحات گسترده اکسل با ،  افزودن کاربرگ جدید به فایل اکسل

رج داده در فایل برای د forاستفاده از حلقه ،  درج داده در فایل اکسل موجود،  فعال کردن کاربرگ

،  برای بازیابی داده ها  forاستفاده از حلقه ،بازیابی داده ها از صفحه گسترده اکسل ،  اکسل موجود

 افزودن رنگ پس زمینه به سلول های اکسل در پایتون،  تغییر سایز فونت در اکسل

 درج نمودار به فایل اکسل در پایتون،  درج تصاویر به صفحه گسترده اکسل

 !openyxن به فایل و حذف رکورد / ستون از فایل با درج رکورد / ستو



دستیابی به سطر ها و ستون های خاص فایل اکسل با ،  pandasخواندن صفحات گسترده اکسل با 

pandas  ،ویرایش داده های صفحه گسترده اکسل با پایتون 

 xlrdکتابخانه ،  xlsxwriterکتابخانه ،  pandasدرج رکورد به ابتدای فایل با 

  کار با فرمت هایCSV  وJSON   وXML 

 با پایتون CSVخواندن ونوشتن فایل های 

 cvs.readerبا استفاده از  CSVخواندن فایل ،  CSVخواندن یک 

،  pandasبا استفاده از  CSVخواندن فایل ،  readlinesبا استفاده از  CSVخواندن فایل 

 ()cvs . writerبا استففاده از  CSVنوشتن در فایل ،  CSVنوشتن در فایل

با استفاده از  CSVنوشتن در فایل ،  writelinesبا استفاده از  CSVنوشتن در فایل 

pandas  ، داده هایJSON کاربرد های ،  در پایتونJSON در پایتون 

  JSONتبدیل پایتون به ،  به پایتون JSONتبدیل ،  JSONویژگی های 

 در پایتون و تجزیه و تبدیل آن به دیکشنری  XML داده های

 در پایتون XMLخواندن یک فایل 

 SAXرابط 

 DOMرابط 

 XML با JSONتفاوت بین فایل های 


