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 ی س یزبان برنامه نو  نیدر ا یدیمهم و کل یاز بخش ها ی ک ی تونیتوابع پا
  یی به سزا ریکدها تاث ی و ساختارده   یکه توابع در کپسوله ساز  چرا .هستند

 ی س یتابع در زبان برنامه نو   ی مقاله به معرف نیدر ا لیدل نیهم به .دارند
 .پرداخت میتوابع خواه ی و فراخوان فیانواع آن ها و نحوه تعر  تون،یپا

 .دیادامه با ما همراه باش در

 

 ست؟ یچ تونی تابع پا 1#

 

برنامه   یهمه زبان ها نیمشترک ب ی ژگ یو کی (Functions) توابع 
  افتهیاز کدها به صورت سازمان  ی بلوک ایساختار  کی تابع   .هستند ی س ینو

  ی دستورالعمل استفاده م  کیانجام  یبرا و قابل استفاده مجدد است که
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توسعه دهنده بخواهد در  کیتواند هر چند بار که  ی تابع م  کی .شود
 .سراسر کد خود اجرا شود

 به برنامه اجرا کنند و کیبار در  نیبلوک کد را چند ک ی توانند  ی م  توابع 
  .امکان را بدهند که تکرار را در کد خود کاهش دهند نی توسعه دهندگان ا

بر   عالوه .دهند ی برنامه شما ارائه م  یبرا یبهتر  ی توابع ساختارده نیبنابرا
 به .کنند ی فراهم م سانیبرنامه نو ی استفاده مجدد از کد را برا تیقابل نیا

 نی ا .کند ی که جذر اعداد را محاسبه م دیریرا درنظر بگ ی عنوان مثال تابع 
مختلف  ی و خروج یده ها ورود سی برنامه نو ازیتواند بسته به ن  ی تابع م

 .داشته باشد

 یکه برا یقطعه کد ی عن ی شود؛ ی عمل استفاده مجدد از کد گفته م  نیا به
 .ردیبار مورد استفاده قرار گ نیمحاسبات مختلف چند

  ی سی برنامه نو یزبان ها ریمانند سا زین تونیپا د،یدان ی طور که م  همان
در  اما است؛ ره،یو غ print () دمانن ،ی از توابع داخل یادیشامل تعداد ز 

در  زیتوابع خود را ن  دیتوان  ی شده، شما م فیتعر  شی توابع از پ نیکنار ا
-user) شده توسط کاربر فی توابع را توابع تعر نیا  .دیکن جادی ا تونیپا

defined functions) نامند ی م. 

  پس .دیکن ی تابع مورد نظر را فراخوان دیبا تون،ی کد در توابع پا یاجرا یبرا
 قیطر از .کرد ی فراخوان  یی تابع را از هر جا کیتوان  ی تابع م  فی از تعر

را   یی نها ی توانند خروج ی شوند و پس از اجرا م ی توابع اجرا م ،یفراخوان
 دهد؛ ی انجام نم یکار  چیخود ه  یتابع به خود کی البته .دهند شینما
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 ی آن را فراخوان دیتوان  ی م  د،یتابع دار کیبه استفاده از  ازیکه ن ی زمان  اما
 .زمان کد داخل تابع اجرا خواهد شد نیا در د؛یکن

 

 (Python Functions) تونی انواع توابع پا 2#

 

 :دو نوع تابع وجود دارد تونیپا در

 :(user-defined functions) شده توسط کاربر فیتعر  •

کد قابل استفاده مجدد هستند   یشده توسط کاربر، بلوک ها فی تعر توابع 
کد به توسعه   یبلوک ها نیا .که توسط توسعه دهنده نوشته شده اند

  یشتر یب یی دهند که کد خود را با کارا ی امکان را م نی دهندگان ا
هرچه کد شما   رایمهم است؛ ز اریکدها بس ی سازمانده  .کنند ی سازمانده 
 .آسان تر خواهد بود زیآن ن  یشده تر باشد، نگهدار  ی سازمانده 
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 :(built-in functions) تون ی پا ی داخل توابع  •

 .شده اند فی تعر تونیهستند که از قبل در پا یتوابع پرکاربرد  ،ی داخل توابع 

 :عبارت اند از ی از توابع داخل ی برخ

• () print  کند ی عبارت را در کنسول چاپ م کیکه. 
• Python len ()  کند ی را محاسبه م ستیل کیکه طول. 
• Python str ()  کند  ی م لیرشته تبد کیمقدار را به  کیکه. 

 

 تونی توابع در پا فی نحوه تعر  3#

  ی م  بلوک از کد است که کی شامل نوشتن  تونیتوابع پا  جادی ا ای فیتعر 
 یبرا یساده ا نیقوان .میکن ی با ارجاع به نام تابع، آن را فراخوان میتوان
 .وجود دارند  تونیتابع در پا کی  فیتعر 

و به دنبال آن نام تابع و پرانتز   def یدیبا کلمه کل تونیپا توابع  •
 .شوند ی مشخص م

 .ردیپرانتز قرار گ  نیداخل ا در دیبا یآرگومان ورود ایپارامتر  هر •
 نیرا در داخل ا یی پارامترها دیتوان  ی م تونیدر پا  نیبر ا عالوه

 .دیکن فی پرانتزها تعر
به عنوان مثال  ،یار یدستور اخت کیتواند  ی تابع م   کیدستور  نیاول •

 .و مستندات تابع باشد  حات ی توض
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دونقطه ):( شروع  ای (Colon) با کالن دیکد در هر تابع با بلوک •
 .شود

 It’s که عبارت  میکرده ا جادیتابع ساده ا کی ما  ریعنوان مثال، در ز  به
Monday  کند ی را چاپ م: 

)(def print_Monday : 

print ("It's Monday!") 

که  لیدل نی ا به .افتد ی نم ی اتفاق چیکد اجرا شود، ه نی که ا ی زمان  اما
 میتوان ی کار، م   نیانجام ا یبرا .شود ی تابع فراخوان  ستی با ی اجرا م یبرا

 :می کن ی صورت فراخوان نیتابع خود را به ا

def print_Monday (): 

               print ("It's Monday!") 

print_Monday () 

 :شود ی داده م  شینما ی در خروج ریکد باال، مقدار ز یاجرا با

It's Monday! 

و به هر بخش به صورت    هیتابع تجز  ی اصل یدرک بهتر در ادامه اجزا یبرا
 :پرداخت میمجزا خواه
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  ی است که م نی نشان دهنده ا تونیدر توابع پا def یدیکل کلمه .1
  .میکن جادی تابع ا  کی میخواه

2. print_Monday منحصر به فرد  دینام با ن ینام تابع ما است. ا
 .باشد

عنوان  به .شوند ی م  افتیتابع در یهااست که پارامتر  یی )( جا پرانتز .3
 قیکند که از طر افتیسال تولد فرد را در دیمثال تابع محاسبه سن با

 .شود ی پرانتز انجام م  نی داخل ا ریمتغ کی
تابع ما را   فی بخش تعر ای (Header) هدر  ینقطه ):( انتها دو .4

 .کند ی مشخص م

 

 تونی توابع پا  یانواع فراخوان 4#

نام به آن   کی  ستیتابع فقط کاف  کی فی تعر یبرا م یطور که گفت همان
در تابع گنجانده شوند  دیرا که با یی پارامترها سپس .دیاختصاص ده

مختلف کد به صورت سلسله   یکد )بخش ها یها بلوک مشخص کرده و
 .دیکن ی ( را ساختاردهی مراتب

آن از  ی فراخوان با دیتوان ی شد، م  یی تابع نها  کی ی که ساختار اصل ی هنگام
 یبرا ی مثال   ریز در .دیآن را اجرا کن م،یمستق ی فراخوان ای  گریتابع د کی

به صورت   تونی از توابع پا ی کیبه عنوان  printme () ع تاب  ی فراخوان
 .آورده شده است میمستق
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#!/usr/bin/python 

# Function definition is here 

def printme (str): 

   "This prints a passed string into this function" 

   print str 

   return; 

# Now you can call printme function 

Printme ("I'm first call to user defined function!") 

Printme ("Again second call to the same function") 

 :شود ی داده م  شینما ریز جه یشود، نت ی اال اجرا مکه کد ب ی هنگام

I'm first call to user defined function! 

Again second call to the same function 



 

8 www.namatek.com 

 

 .آورده شده است گرید ی تابع در تابع  ی فراخوان یبرا ی مثال  ریز در

#!/usr/bin/python 

# Function definition is here 

def printme (str): 

   "This prints a passed string into this function" 

   print str 

   return; 

# second Function call first inside 

def caller_function (str+): 
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"String+" 

Printme ("Calling function!") 

   print str+ 

   return; 

caller_function (" Second function text…") 

 :شود ی داده م شینما ریز یمحتوا  تونی کد باال در توابع پا یاجرا با

Calling function! Second function text… 

 مربوط به تابع اول و عبارت  Calling function! کد باال عبارت  در
…Second function text ( هستندیمربوط به تابع دوم )تابع فراخوان. 


