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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "محمدحسين ماجدي نيا آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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   مولف مقدمه   
  

داده  یلتحل و یهپروژه تجز یک یجو نتا ها یپترثبت اسک يبرا 1ژوپیتر استفاده از پیرامون ،»ژوپیتر جامع راهنماي«

طور  بهخود را  یلتحلویهتجز یندهد تا فرآد یم اجازه ،دارند کاروسر ها داده با که کسانیبه  ژوپیتر .دنک یم صحبت

ثبت  يبرا یشگاهیآزما یادداشتدانشمندان از دفترچه  یرکه سا یبه همان روش یقاًد، دقنمنظم وکامل ثبت کن

ند و ک یم کار ها عاملیستمانواع س يبر رو وپیترژ .نندک یم استفاده ها یريگیجهو نت دستاوردها، ها یشرفت، پها یشآزما

 یازهاين فعر يرا به همراه مراحل الزم برا ایکس اساومک و یندوزو يها عاملسیستمدر  ژوپیتر استفاده از ،کتاب این

با  یسینوبرنامه يها از انواع زبان ژوپیترکه  یدد یمکتاب، خواه یندر ا .هدد یم حوزه پوشش ینخاص شما در ا

 یردر آن به تصو زبانی هرخود را به  یپتند تا کاربر بتواند اسکرک یم یبانیپشت یترزبان به ژوپ آن يافزودن موتورها

  .بکشد

 کتاب اگر باشد لطفیکم شایداما  ؛استشده نگارش 3یدن توم اثر »2ژوپیتر یادگیري« کتابلهام از کتاب، با ا این

  .بدانیم یگرد یکتاب ازترجمه  یک را صرفاً رو یشپ

 یاريکه بس یستدور از انتظار ن ،ینبنابرا ؛استشده منتشر 2015 سال در ژوپیتر، یادگیري کتابدر دسترس  نسخه

 یشکتاب پ نگارش یندر ح .باشد غیرکاربردي و قدیمی کتاب، آن در ژوپیتر محیط از شدهگرفته یراواز کدها و تص

 با ،موارد برخیو در  یمحاصل کن یناناطم ها آن عملکرد صحت از تا کردیم بررسی و اجرا مجدداًکدها را  یرو، تمام

   .اشکال همراه بود یابا خطا  اه آن يرااج که کردیم کدهایی جایگزینرا  یمناسب کدهاي جستجو، و تحقیق

نیم آن، کنار در و استکرده سازيیادهپ 4یکسا مک او اس عامل سیستم يرا بر رو یترروند آموزش ژوپ ی،توم دن

ار با روند ک .برعکس است رو کامالً یشکتاب پ یکرداما رو ؛استداشته ویندوزموجود در  دستورهايهم به  نگاهی

 اغلب به آن، کنار در و است اجرا و امتحان شده 5یندوزو عامل سیستم يبر رو مختلف، کدهاي و دستورها ،یترژوپ

                                                
1 Jupyter 
2 Learning Jupyter 
3 Dan Toomey 
4 Mac OS X 
5 Windows 
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 کدهاي با مقایسه و بررسی از پس موارد یدر برخ و کردیم اعتماد اساومک محیط در دن توسط شدهارائه يکدها

  .ایمه شما ارائه دادهرا ب اه آن ،اینترنت در موجود

 روز هب کامالً و اندشده برداريعکس ،10 یندوزو یطدر مح سازيپیاده حین در نیز کتاب این تصاویر تمامی نتیجه، در

 همراه تصویر با شده،عنواناست که اکثر مطالب  ینکتاب، هم یناز نقاط قوت ا یکیبتوان گفت  یدشا .هستند

 رایانه به کتاب، مطالعه لحظه در که دگانیخوانن يبرا یحت ،درك مطالب تا ودش یم ثموضوع باع ینا .هستند

  !یدکتاب باش ياز رو یآموزش یلمف یکمشاهده  که مشغول ،است یندرست مثل ا .ندارند، آسان باشد یدسترس

با کاربرد  و شدهمنسوخ يها خشب و دادیم بسط را یدن توم کتاب ترکاربردي و راهمیتپ يها سرفصلکتاب،  ینا در

 دلزده و خسته کتاب مطالعه از خواننده و بماند باقی معقولی حد در کتاب حجم تا کردیم حذف را ترکم یتو اهم

 کتاب بعدي يها یراستدر و یافتهمطالب پوشش  يبر رو البته بازخورد و نظرات خوانندگان محترم کتاب، قطعاً .نشود

  .بود اهدخو ثیرگذارأت

و  کرده یرا بررس اساوو مک یندوزو یطمح در ژوپیتر نصب روند ابتدا در، »ژوپیتر بر ايمقدمه«عنوان  با، اولفصل 

  .اندازدیم یترژوپ یطبه مح جامع اهیدر ادامه، نگ

 به یتر،ترچه ژوپکار دف یانساختار و جر یپس از بررس ،»1ژوپیتر دفترچه با ترعمیق آشنایی«با عنوان  ،دوم فصل

 یکل ينما یکو  هستنددر دسترس  يرابط کاربر یقاز طرکه  پردازد، یم ژوپیتر دفترچه یاساس يها یاتعمل یبررس

  .هدد یم ئهاار آن یکربنديپ ياه هینو گز ژوپیتر یتیامن يها یژگیاز و

یپتاسکر و یسیکدنو یممفاه کوتاه تبیین از پس، »ژوپیتر در ونیتپا به زبان یسینویپتاسکر«با عنوان  ،سومفصل 

از استفاده از کتابخانه  يانمونه ینفصل همچن ینا .ندک یم بررسی راآن  امکاناتو  یتونیساده پا دفترچه یک نویسی،

 ساختار با تربیش اییآشن منظور بهرا  یتونپا یپتدر اسکر یو اعداد تصادف یکیگراف يها سازيتصویر، 2سپاندا

  .هدد یم نشان یتردر ژوپ نویسیاسکریپت

 دفترچه در R زبان هاي یپتاستفاده از اسکر یی، توانا»یتردر ژوپ R به زبان نویسیاسکریپت«عنوان  با، چهارمفصل 

 یپتاسکر یک ایجاد، R از ییاه کتابخانه افزودن یرنظ یمطالب ینفصل همچن ینا .هدد یم آموزش شما به را ژوپیتر

 يآمار اطالعاتو  یکیگراف تصاویراز  یو برخ یداخل يها کتابخانه طریق از R يها به داده یدسترس ،Rزبان  به ساده

                                                
1 Jupyter Notebook 
2 pandas 
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سه یکیگراف تصاویر یدتول يبرا R یپتما از اسکر .دهد یشما نشان م به ،وندش یم یدکه به طور خودکار تول راساده 

  .یمنک یم استفاده نیز ياخوشه یلتحلویهند روش مختلف و انجام تجزبه چ يبعد

 دفترچه در جولیا يها یپتاستفاده از اسکر امکان، »یتردر ژوپ 1جولیازبان  به نویسیاسکریپت«عنوان  با ،پنجمفصل 

موجود  یانصب استاندارد جول فراینددر  که را یاکتابخانه جول یکافزودن  نحوهند، ک یم فراهمشما  يرا برا یترژوپ

با استفاده از  یکیگراف تصاویرفصل،  یندر ادامه ا .هدد یم را نشان یاجول یاساس يها یژگیداده و و آموزش ،یستن

   .هیمد یم نمایشرا  Gadfly ،Winston از جمله موجود یکیگراف يها از بسته یبرخ

 دفترچه یکبه  یپتاسکر، نحوه افزودن جاوا»ژوپیتر در 2یپتاسکرجاوا به زبان یسینوکد«عنوان  با ،ششمفصل 

  .ندک یم سازيیادهپ یتررا در ژوپ اسکریپتیجاوا ساده کد یک و کرده بیان را ژوپیتر

 تعامل يبرا ها آنند و از ک یم نصب ژوپیتر دررا  ییها ابزارك، »یتردر ژوپ 3یتعامل يها ابزارك«عنوان  با، هفتمفصل 

نوار  یرنظ ییها ابزارك تولید برايرا  ipywidgetsما بسته  .ندک یم کاربر استفاده از دریافتی يها يورود با تربیش

 هاي یژگی، ويکاربر يها کنترل ادامه، در و دهیم یم یحتوض یقبه طور عم ...و  ییدأنوار لغزنده، کادر ت یشرفت،پ

 يها  نگهدارندهنحوه ساخت  همچنین .یمکن می یبررس ،شوند یها منتشر م که از کنترلرا  یدادهاییو رو ها ابزارك

  .یدد یدفصل خواه ینا دررا  یکنترل

 دفترچهسرور  یک يها را رو دفترچه، »ژوپیتر يها دفترچه قالب یلو تبد يگذار اشتراك «، با عنوان فصل هشتم در

 به 4بها گیت، با استفاده از کنیم یاضافه م عمومی یا شخصی سرور وبرا به  دفترچه یک، گذاریم یبه اشتراك م

 آموزش را PDFو  HTMLمانند  مختلف يها قالبها به  دفترچه یلتبد نحوهو  ردازیمپ یم ها دفترچه انتشار

  .هیمد یم

 یانکتاب با ما در م یننظر خود را درباره ا لطفاً .است لفینؤم تمامی و ماقبال است مورد یشهبازخورد خوانندگان هم

بازخورد خوانندگان مهم  .یدرا دوست نداشت یزيچه چ یا یدکتاب دوست داشت ینا دربارهرا  یزيچه چ ینکها ،یدبگذار

مورد  ینعناو .یدبهره را ببر ینتریشب ها از آنکه واقعاً  یمکن ترجمه یا لیفأترا  ینیند عناوک یم به ما کمک یراز ؛است

 به ترکم و کرده حذف را وینعنا برخی یا و کنیم ترررنگرا پ يکاربرد ینعناو یم،به کتاب اضافه کن انتظار شما را

                                                
1 Julia 
2 JavaScript 
3 Interactive Widgets 
4 GitHub 
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 ،لفؤم یشخص یمیلاست به ا ی، کافکتاب این مورددرارسال بازخورد  يبرا .یمبپرداز ها آن

 com.ahoomajedinia2@yیدخود ذکر کن یامدر موضوع پ نیزو عنوان کتاب را  بدهید پیام.   

هم ممکن است  بازاما  ؛یماانجام داده کتاب ياز صحت محتوا یناناطم ياگرچه ما تمام دقت را برا ینکها یانیپا سخن

 یمسپاسگزار خواه -کد  یامتن در  یاشتباه یدشا - یدکرد یداپ رو یشدر کتاب پ یاگر اشتباه .رخ دهد یاشتباهات

و به ما  یدنجات ده یديخوانندگان را از ناام یرسا یدوانت یم کار، ینبا انجام ا .یدموضوع را به ما گزارش ده ینا کهبود 

 شد ذکر باال در که ایمیلی طریق ازلطفاً  ید،کرد یداپ یاگر اشتباه .یدکتاب کمک کن ینا يبعد يها در بهبود نسخه

به آدرس  يها گیت سایت وب در الزم اصالحات بررسی، از پس .دهید اطالع ما به

com/mhmn97/jupyterbook.https://github باز  .رددگ یم برطرف بعدي يها داده شده و در نسخه یشنما

  .یماز شما سپاسگزار ید،همراه با ما هست ریمس یندر ا ینکههم از ا

  

   نیا ماجدي محمدحسین                                                                                   

    1401 تابستان                                                                                                    
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  کتاب هايادقرارد       
 ایجاد یزانواع مختلف اطالعات تما ینکه ب ،شد خواهید مواجه نوشتاري سبک چندینکتاب، با  یندر ا

  .استآورده شده ها آن يمعنا یحو توض اه کسب ینچند نمونه از ا ینجادر ا .نندک یم

کاربر به  يورود و یر، نام مسها یل، پسوند فاها یل، نام فاها ول، نام پوشهانام جد در متن، شدهنوشته هايکد

 untitled1.txt یدجد یلفا ینا امن « :اندشدهنشان داده  است،آمده رو روبهکه در متن  یصورت

  ».است

  :استشده هداد نشان و یمتنظ یربلوك کد به صورت ز یک
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  :استشدهنوشته  یربه صورت ز 1فرمان خط خروجی یا ورودي

Pkg.add("RDatasets") 

Pkg.add("Gadfly") 

quit(); 
 یکلمات .اندنشان داده شده ررنگپ و) انگلیسی زبان(به  خود اصلی شکلو کلمات مهم به  یدالحات جداصط

: اندشدهصورت ظاهر  ین، در متن به ا2يا محاوره يکادرها یار منوها مثالً د ؛بینید یم یشصفحه نما يکه رو

  .»شود یاستفاده م دفترچه يبه فضا ها یلافزودن فا يبرا Upload دکمه: «اند

  

در گوشه سمت  ینهمچن .آیندمیدر نمایش به این به شبیه کادري در) شدهنوشته ي(کدها ها اسکریپت

نمادها، بر  ینا .است اسکریپت آنجود دارد که نماد زبان مورد استفاده در عالمت و یککادرها،  ینراست ا

   :هستند صورت این به اسکریپت،جاوا و جولیا ،R یتون،پا یعنی ؛کتاب این در رفتهکار هاساس چهار زبان ب

  

  

  

  توجه

  .دونش یم ظاهر ینمانند ا يدر کادر ،مهم ياه تیادداش وهشدارها 

  

  کتهن

  .وندش یم شکل ظاهر یننکات و ترفندها به ا

  

   
                                                
1 Command-line 
2 Dialog box 
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  مقدمه      
  

مناسب  يبه ابزارها ید،هست ینماش یادگیريبه حرفه خود در علم داده و  یدناگر به دنبال سرعت بخش

  .یددار یازکار ن يبرا

 امکان را ینا )دارند کاروسر ها داده با که کسانی کلی طور ه(و ب داده دانشمندان به که است ابزاري ،1ژوپیتر

 یشگاهدانشمندان که در آزما یربه سا شبیهخود را ثبت کنند، درست  تحلیلوتجزیه فرایند کل تا هدد یم

 خودشان ياه يگیرنتیجه و تحقیقات پیشرفت روند ،ها یشآزما یجثبت نتا يدفترچه برا یکخود، از 

  .نندک یم استفاده

ه اشتراك و ب یجادرا ا يهد اسنادد یم که به شما امکان ،است 2بازتنم ووب  تحت برنامه یک ژوپیتر

 به وانت یم یترژوپ کاربردهاي دیگر از .هستند توضیحاتو متن  تصاویر، معادالت، کد يکه حاو یدبگذار

و موارد  ینماش یادگیري، ها تجسم داده ي،رآما يسازمدل ي،عدد يسازیه، شبها داده یلو تبد يپاکساز

  .کرد اشاره یگرد

 یکبه منظور ارائه  پایتونآياز پروژه  .یافت توسعه IPythonاز پروژه  یدر اصل به عنوان بخش ژوپیتر

 یلتحل يابزارها یگربه مرور زمان، تعامل با د .دش یم استفاده یتونکار با زبان پا يراب ینآنال یتعامل یطمح

ابزار رشد کرد و به شکل  ینا یتون،از پا ییبا جدا .شد واقع فایده مفید شیوه همان به نیز ،R یرنظ داده

  .آیدمی حساب به ترسدس در و فعال ابزار یک هم هنوز پایتونآيحال،  ینبا ا .رآمدخود د یفعل

   پایتون ،(Julia) اجولی کلمه سه ترکیب از کلمه، این اند؟گذاشته Jupyterابزار را  ینچرا اسم ا اما

(Python)   آرو (R) و  پایتون یا،جول .استآمده وجود هبR، کار با  يبرا يضرور یسینوزبان برنامه سه

  .متولد شد ژوپیترسه،  ینا یببا ترک .هستند اه داده

                                                
1 Jupyter 
2 Open source 
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 وانت یم یگر،د ياز سو .است دسترسی قابل مختلف يها مکان از وب، تحت برنامه یک عنوان به ژوپیتر

بر  یترکتاب، نحوه استفاده از ژوپ یندر ا .کرد نصب مختلف يها سیستم روي بر محلی صورت به را ژوپیتر

  .کرد خواهیم بررسی را اینترنت طریق از آن استفاده نحوه همچنین و مک و ویندوز يها عامل سیستم يرو

  

  
  

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  




