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 NumPy کتابخانه

 NumPyمعرفی کتابخانه 

NumPyهای پایتون است. این کتابخانه آرایهنوییس زبان برنامهای برای محاسبات علیم در ، کتابخانه پایه

 (Import) کردن واردکند. از دستور زیر برای ها را فراهم یمچندُبعدی با کارایی باال و ابزارهای کار با این آرایه

 (.شوداندیس آرایه در پایتون از صفر شروع یم توجه:) شود.استفاده یم NumPyکتابخانه 

>>> import numpy as np 

 NumPyهای آرایه

 بُعدیسه   دوبُعدی                 ُبعدییک             

      

 هاساخت آرایه

>>> a = np.array([1,2,3]) 

>>> b = np.array([(1.5,2,3), (4,5,6)], dtype = float) 

>>> c = np.array([[(1.5,2,3), (4,5,6)], [(3,2,1), (4,5,6)]], dtype = float) 

 (Initial Placeholdersمتغیرهای فرانحوی اولیه )

 np.zeros((3,4))  <<<  از صفرها ۳×۴با ابعاد ای ساخت آرایه

 np.ones((2,3,4),dtype=np.int16) <<<  هااز یک ۲×۳×۴با ابعاد ای ساخت آرایه

 d = np.arange(10,25,5) <<< های یکسان )بر اساس گام(ای از مقادیر با فاصلهساخت آرایه

 np.linspace(0,2,9) <<< ها(نمونه بر اساس تعداد) یکسان هایای از مقادیر با فاصلهساخت آرایه

 e = np.full((2,2),7) <<< ۷های برابر با و درایه ۲×۲با ابعاد  ساخت یک آرایه ثابت

 f = np.eye(2) <<< ۲×۲ با ابعاد ساخت ماتریس هماین

 np.random.random((2,2)) <<< مقادیر تصادفی و ۲×۲ با ابعاد ساخت آرایه

 np.empty((3,2)) <<< ۳×۲با ابعاد  ساخت یک آرایه خایل
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 ورودی/خروجی

 حافظهروی  آرایه سازی و بارگذاریذخیره

>>> np.save('my_array', a) 

>>> np.savez('array.npz', a, b) 

>>> np.load('my_array.npy') 

 های متینبارگذاری فایلسازی و ذخیره

>>> np.loadtxt("myfile.txt") 

>>> np.genfromtxt("my_file.csv", delimiter=',') 

>>> np.savetxt("myarray.txt", a, delimiter=" ") 

 انواع داده

 np.int64 <<< داربییت عالمت ۶۴صحیح  عدد

 np.float32 <<< (Double-Precision)ممیز شناور استاندارد با دقت دو برابر 

 np.complex <<< ممیز شناور ۱۲۸مختلط با اعداد 

 FALSE >>> np.boolو  TRUEکننده مقادیر نوع دودویی ذخیره

 np.object <<< نوع یش پایتون

 _np.string <<< رشته با طول ثابت

 _np.unicode <<< یونیکد با طول ثابت رشته

 بازریس آرایه

 a >>> a.shape آرایه شکل

 a >>> len(a)طول آرایه 

 b >>> b.ndim ابعاد آرایه

 e >>> e.size تعداد عناصر آرایه

 b >>> b.dtypeنوع داده عناصر آرایه 

 b >>> b.dtype.nameنام نوع داده آرایه 

 b.astype(int) <<< (int)در این مثال  دیگرنوع  یک آرایه بهنوع داده تبدیل 

راهنمادرخواست   

>>> np.info(np.ndarray.dtype) 

هاآرایه محاسبات روی  

 عملیات ریایض

 تفریق

>>> g = a - b 

  array([[-0.5, 0. , 0. ], 

         [-3. , -3. , -3. ]]) 

 np.subtract(a,b) <<< تفریق

 جمع

>>> b + a 

  array([[ 2.5, 4. , 6. ], 

         [ 5. , 7. , 9. ]]) 

 np.add(b,a) <<< جمع
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 تقسیم

>>> a / b 

  array([[ 0.66666667, 1. , 1. ], 

         [ 0.25 , 0.4 , 0.5 ]]) 

 np.divide(a,b) <<< تقسیم

 ضرب

>>> a * b 

  array([[ 1.5, 4. , 9. ], 

         [ 4. , 10. , 18. ]]) 

 np.multiply(a,b) <<< ضرب

 np.exp(b) <<< توان

 np.sqrt(b) <<< ریشه دوم

 np.sin(a) <<< پرینت کردن سینوس یک آرایه

 np.cos(b) <<< ایکسینوس مولفه

 np.log(a) <<< ایمولفه لگاریتم طبیعی

 ضرب داخیل

>>> e.dot(f) 

  array([[ 7., 7.], 

         [ 7., 7.]]) 

 مقایسه

 ایمولفهمقایسه 

>>> a == b 

  array([[False, True, True], 

         [False, False, False]], dtype=bool) 

 ایمولفهمقایسه 
>>> a < 2 

  array([True, False, False], dtype=bool) 

 np.array_equal(a, b) <<< ایآرایهمقایسه 

 توابع تجمیعی

 ()a >>> a.sumمجموع آرایه 

ایمقدار کمینه آرایه  >>> a.min() 

 b.max(axis=0) <<< (b)در اینجا آرایه  آرایهمقدار بیشینه یک سطر 

 b.cumsum(axis=1) <<< تجمعی عناصرمجموع 

 ()a.mean <<< میانگین

 ()b.median <<< میانه

 ()a.corrcoef <<< ضریب همبستیگ

 np.std(b) <<< (bانحراف معیار )در اینجا آرایه 

هاکیپ کردن آرایه  

 ()h = a.view <<< های مشابهدادهساخت نماییش از آرایه با 

 np.copy(a) <<< ساخت یک کیپ از آرایه

 ()h = a.copy <<< ساخت یک کیپ عمیق از آرایه
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هاسازی آرایهمرتب  

 ()a.sort <<< سازی یک آرایهمرتب

صر یک محور آرایهاسازی عنمرتب  >>> c.sort(axis=0) 

گذاریزین و اندیسسازی، برشزیرمجموعه  

 سازیزیرمجموعه

>>> a[2] 

  3 

 

>>> b[1,2]  

  6.0 

 

 انتخاب عنصر در اندیس دوم

 

 

 (b[1][2] )برابر با ۲و ستون  ۱انتخاب عنصر در سطر 

 زینبرش

>>> a[0:2] 

  array([1, 2])  
 

 

>>> b[0:2,1] 

  array([ 2., 5.]) 

 

>>> b[:1]  

  array([[1.5, 2., 3.]]) 

 

>>> c[1,...] 

array([[[ 3., 2., 1.], 

   [ 4., 5., 6.]]]) 

 

>>> a[ : :-1] 

  array([3, 2, 1]) 

 

 ۱و  ۰انتخاب درایه در اندیس 

 

 

 

 ۱ستون  در ۱و  ۰انتخاب درایه در سطر 

 

 

 ۰های سطر انتخاب همه درایه

 (b[0:1, :])برابر با 

 [۱,:,:]مشابه 

 

 

 

 

 aآرایه شده  معکوسبا ترتیب آرایه ایجاد یک 

 گذاری دودوییاندیس

>>> a[a<2] 

  array([1])  

 

 ۲با مقادیر کمتر از  aآرایه   انتخاب عناصر

 Fancyگذاری اندیس

>>> b[[1, 0, 1, 0],[0, 1, 2, 0]] 

  array([ 4. , 2. , 6. , 1.5]) 

 

>>> b[[1, 0, 1, 0]][:,[0,1,2,0]] 

  array([[ 4. ,5. , 6. , 4. ], 

        [ 1.5 ,2. , 3. , 1.5 ], 

        [ 4. ,5. , 6. , 4. ], 

        [1.5, 2., 3., 1.5]]) 

 

 بر اساس اندیس سطر و ستونانتخاب عناصر 

 

 

های ای از سطرها و ستونانتخاب زیر مجموعه

 ماتریس
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 هاآرایهروی  تغییرات

 آرایهترانهاده 

>>> i = np.transpose(b) 

 

>>> b.T 

 

 آرایه ساخت ترانهاده یک

 

 آرایه ساخت ترانهاده یک

 تغییر شکل آرایه

>>> b.ravel() 

 

>>> g.reshape(3,-2) 

 

 مسطح کردن آرایه

 

ها، بدون تغییر دادهآرایه شکل دهی مجدد  

 اضافه/حذف عناصر

>>> h.resize((2,6)) 

 

>>> np.append(h,g) 

 

>>> np.insert(a, 1, 5) 

 

>>> np.delete(a,[1]) 

 

 (۲، ۶)به h تغییر ابعاد آرایه 

 

 آرایه انتهای الحاق درایه به

 

 درج درایه در آرایه

 

 یک آرایههای درایهحذف 

 هاترکیب آرایه

>>> np.concatenate((a,d),axis=0) 

  array([ 1, 2, 3, 10, 15, 20]) 

 

>>> np.vstack((a,b)) 

  array([[ 1. , 2. , 3. ], 

        [ 1.5, 2. , 3. ], 

        [ 4. , 5. , 6. ]]) 

 

>>> np.r_[e,f] 

 

>>> np.hstack((e,f)) 

  array([[ 7., 7., 1., 0.], 

        [ 7., 7., 0., 1.]]) 

 

>>> np.column_stack((a,d)) 

  array([[ 1, 10], 

        [ 2, 15], 

        [ 3, 20]]) 

 

>>> np.c_[a,d] 

 

 بر اساس محور هاالحاق آرایه

 

 

 ها به صورت عمودیادغام آرایه

 

 

 

 

 )بر اساس سطر(به صورت عمودی ها ادغام آرایه

 

 (بر اساس ستونبه صورت افقی )ها ادغام آرایه

 

 

 

 ادغام شده بر اساس ستونهای ساخت آرایه

 

 

 

 

 های ادغام شده بر اساس ستونساخت آرایه
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 هاآرایه تفکیک

>>> np.hsplit(a,3) 

[array([1]),array([2]),array([3])] 

 

>>> np.vsplit(c,2) 

[array([[[ 1.5, 2. , 1. ], 

[ 4. , 5. , 6. ]]]), 

array([[[ 3., 2., 3.], 

[ 4., 5., 6.]]])] 

 

 اندیس سوم ازتفکیک آرایه به صورت افقی 

 

 

 تفکیک آرایه به صورت عمودی در اندیس دوم

 

 

 (دیکن کیکل)+ ی فرادرسکاوداده یهاآموزش مجموعه

 

 مراجعه فرمایید. این لینک بهمجله فرادرس، « هاینامهتقلب»برای مشاهده دیگر 

 

 مجله فرادرس عضو شوید. کانال تلگرام های منتشر شده، درنامهجهت آگاهی از آخرین تقلب

 

 مجله فرادرس تهیه و تنظیم:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع
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