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 باسمه تعالی

  گروه فاوا – 6مدرسه حلی 

 tkinterموزش رابط کاربری گرافیکی با استفاده از بسته آ

 

 حتما بخونید!!!!!! تونهپایانیآخر همین جزوه پروژه 
 کوچک بودن حروف توجه کنید.تذکر مهم: در تمام دستورات به بزرگ و 

 را در دسترس ما قرار دهد.  tkinterاولین دستور برای این است که پایتون امکانات بسته 
from tkinter import* 

 دستور بعدی برای ساخت یک پنجره است.
Tk() 

 برای اینکه بتوانیم با این پنجره کاری انجام دهیم نیاز است آن را در یک متغیر ذخیره کنیم.

 ()Tk = نام متغیر

 مثال: 
a = Tk() 

 تغییر ویژگی های پنجره
 برای تغییر برخی ویژگی های پنجره می توان اینگونه عمل کرد.

 (تغییر مورد نظر)نام ویژگی.اسم پنجره

 دستور تغییر عنوان باالی پنجره:

 ("عنوان مورد نظر")title.اسم پنجره

 اولیه پنجره:و موقعیت دستور اندازه 

پنجرهاسم  .geometry(" طولاندازه  xاندازه ارتفاع") 

")geometry.اسم پنجره طولاندازه  xموقعیت افقی+موقعیت افقی+اندازه ارتفاع") 

 پیکسل به سمت پایین باشد. 150پیکسل به سمت راست و به اندازه  100داشته باشد همچنین به اندازه  200و ارتفاع  400مثال: می خواهیم پنجره مان طول 
a.geometry("400x200+100+150") 

 اضافه کردن شئ به پنجره
 برای اضافه کردن یک شئ به پنجره ابتدا باید آن شئ را بسازیم.

 نحوه ساختن یک شئ:

)اسم شئ ای که می خواهیم این شئ در آن باشداسم پنجره  (ویژگی های شئ,

  Labelمثال: ساختن یک 

 نوشت. توان روی آن چیزیشئی است که می Labelتوضیح: 

Label(a,text = "فاوا",bg = "yellow", font = "tahoma 30 bold italic") 

 ولی برای اینکه بتوانیم با این پنجره کارهایی دیگری انجام دهیم بهتر است آن را در یک متغییر ذخیره کنیم.

l = Label(a,text = "فاوا" , font = "tahoma 30 bold italic",bg = "yellow") 

ت نویژگی شئ خود را مشخص کردیم و می توانستیم برای تعداد کمتر یا بیشتری ویژگی این کار را انجام دهیم. این سه ویژگی به ترتیب متن، فو 3: در این مثال توضیح

 ما بود. Labelمتن و رنگ پس زمینه 

 حال که شی ساخته شد باید به شی دستور دهیم تا نمایش داده شود.

 نحوه نمایش شئ
 ()pack.تغیری که شئ در آن ذخیره شدهاسم م

l.pack() 

 ای که تا اینجای کار حاصل دستورات را ببینیم.مثال: برنامه
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مقادیر  sideمی توان گفت که این شی کجای پنجره باشد که   sideمی توان ویژگی هایی را برای نمایش مشخص کرد. مثال با ویژگی  ()packدر داخل پرانتز 

TOP ،LEFT ،BOTTON  وRIGHT گیرد. با ویژگی های میpadx  وpady توان فاصله شئ را از باال و پایین خود مشخص کرد.می 

 مثال:
l.pack(side = RIGHT, pady = 20) 

 که حاصل را اینگونه می کند.

 
 تعیین اندازه یک شئ

هستند که به ترتیب طول  heightو  widthویژگی شئ که تعیین کننده اندازه شئ هستند را تعیین کنید. این دو ویژگی  برای تعیین اندازه یک شئ کافیست دو

 کند. و ارتفاع شئ را مشخص می

 مثال: 

l = Label(a,text ,  "فاوا"=   font = "tahoma 30 bold italic",bg = "yellow", width = "10", 

height = "2") 

 شئ تعیین مکان یک
 به این شکل استفاده کنید. placeبرای مکان یک شئ باید از تابع 

 (موقعیت عمودی مورد نظر=y,موقعیت افقی مورد نظر=x)place.اسم متغیری که شئ در آن ذخیره شده
l.place(x=100,y=50) 

 تغییر یا تعیین ویژگی های یک شئ بعد از ساخته شدن
 می توانیم بعد از ساختن یک شئ یک یا چند ویژگی آن را تغییر داده یا تعیین کرد.به این شکل  configبا استفاده از تابع 

 ( … , مقدار جدید برای این ویژگی= نام ویژگی)config.اسم متغیری که شئ در آن ذخیره شده

l. config(text = "درس فاوا",fg = "blue") 

یژگی جدید تغییر دادی و یک و "درس فاوا"بود به  "فاوا"تعیین کرده بودیم را تغییر دادیم یعنی متن را که  همانطور که در مثال می بینید با این تابع یک ویژگی که قبال

 را نیز تعیین کردیم که رنگ فونت است و آن را آبی قرار دادیم..

 می باشد. هایی که موقع ساختن یک شئ می توان تعیین کرد، در این تابع نیز قابل تعیین یا تغییر: تمام ویژگیتوجه

 ای که تا اینجای کار حاصل دستورات را ببینیم.مثال: برنامه

 
 می توان برای تغییر ویژگی های پنجره نیز استفاده کرد. configنکته: از دستور 

 مثال:
a.config(background = "pink") 
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 نام متغیری است که در آن پنجره را ذخیره کرده ایم و با این دستور رنگ پنجره عوض می شود. aکه 

 یا دکمه:  Buttonشئ 
 یا همان دکمه است. Buttonهای قبلی دیدید، شئ دیگری که می توان به پنجره اضافه کرد و چند ویژگی آن را در مثال Label شئ

 کردن یک شی باید اینگونه عمل کنیم.همان طور که قبال گفتیم برای اضافه 

 (ویژگی های دکمه,ای که می خواهیم دکمه در آن باشداسم پنجره)Button = اسم متغیر

 ()pack.اسم متغیر

 مثال:
b = Button(a,text= "change") 

b.pack() 

 یگری نیز دارد.گفته شد برای دکمه نیز وجود دارد البته ویژگی های د Labelتذکر تمام ویژگی هایی که برای 

 تعریف عمل برای دکمه:
 تغییر کند. Labelحال می خواهیم برای دکمه ای که ساخته ایم یک عمل تعریف کنیم. یعنی بگوییم مثال وقتی روی دکمه کلیک شد متن 

 .برای این کار الزم است ابتدا یک تابع تعریف کنیم و عمل مورد نظر برای دکمه را در آن تابع پیاده سازی کنیم

ن را و فقط هست. )علت آ نکته بسیار مهم: تابعی که برای عمل دکمه تعریف می کنید حتما باید حداقل یک ورودی داشته باشد که فعال آن از آن استفاده ای نمی کنیم

 بعدا توضیح می دهیم(

استفاده  forهم جمع شوند یا چیزی در کنسول پرینت شود یا در آن از توان نوشت. مثال بنویسیم دو متغییر با نکته دیگر: در این تابع مثل توابع دیگر هر چیزی می

 کرد و یا هر کار دیگری.
def f(x): 

 l.config(text = "فاوا") 

 ذخیره کردیم را تغییر دهد. lقبال تعریف شده که با نام  Labelاین تابع قرار است متن نوشته شده در 

 استفاده کنیم. bindحال برای اتصال این تابع به دکمه ای که با قبال تعریف کردیم باید از دستور 

 شود.باید مشخص کنیم چه اتفاقی روی تابع منجر به انجام تابع مورد نظر ما می  bindدر دستور 

 روی آن راست کلیک شد.یعنی وقتی  "<Button-3>"یعنی وقتی روی دکمه کلیک شد و  "<Button-1>"به طور مثال 

 :bindحالت کلی استفاده از دستور 

 (نام تابع مورد نظر,اتفاقی که باید منجر به انجام تابع می شود)bind.نام متغییری که دکمه در آن ذخیره شده

 مثال:
b.bind("<Button-1>",f) 

 تغییر می کند. "فاوا"به  Labelرا اجرا کن یعنی وقتی دکمه زده شود نوشته روی  fکلیک شد تابع  bاین جمله یعنی وقتی روی دکمه 

 ای که تا اینجای کار حاصل دستورات را ببینیم.مثال: برنامه

 
 شود.و بعد از زدن دکمه پنجره به این شکل می

 

 یا محوطه گرفتن ورودی: Entry Boxشئ 
در اختیار ما قرار می دهد و ما هم می توانیم در آن چیزی بنویسیم مانند محوطه ای که باالی ماشین حساب برای  این شئ یک محوطه برای نوشتن چیزی توسط کاربر

 وارد کردن عدد و دیدن حاصل وجود دارد.

 مثال:
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e = Entry(a) 
e.pack() 

 را تغییر ندادیم و فقط نام پنجره دادیم. Entry Boxدر این مثال هیچ یک از ویژگی های 

 وارد کرده است Entry Boxاز متنی که کاربر داخل  استفاده
 در اختیار ما قرار می دهد. Stringرا به عنوان یک  Entry Boxمحتوای داخل  ()e.getدستور 

 را در کنسول پرینت می کند. Entry Boxای که با زدن دکمه محتوای داخل مثال: برنامه

from tkinter import* 

a = Tk)( 
b = Button(a,text= "OK") 

b.pack)( 
e = Entry(a) 

e.pack)( 

def f(x): 

 print(e.get()) # اتفاق اصلی در این خط می افتد 
b.bind("<Button-1>",f) 

 چاپ کند. Labelای حاصل را در یک مختلف دو عدد از کاربر گرفته و با زدن دکمه Entry Boxای بنویسید که در دو مثال: برنامه

from tkinter import* 

a = Tk)( 

e1 = Entry(a) 

e1.pack)( 

e2 = Entry(a) 

e2.pack)( 

b = Button(a,text= "Add") 

b.pack)( 

l= Label(a) 

l.pack)( 

def f(x): 

 n1 = float(e1.get()) 

 n2 = float(e2.get()) 

 s = n1+n2 

 l.config(text = str(s)) 

b.bind("<Button-1>",f) 

 دهیم. کرده و دکمه را فشار می Entry Boxسپس دو عدد وارد دو   شود. ابتدا این پنجره باز میبا اجرای این برنامه 

 Entry Boxحذف محتوای 
 ام پاک می کند.jکارکتر  ام تا قبل ازiرا از کاراکتر  Entry Boxمحتوای داخل  e.delete(i,j)دستور 

 از صفر شروع می شود. stringتذکر: اندیس کارکتر های یک 

 شود.پاک می Entry Boxمثال: برنامه ای که با زدن دکمه دو کارکتر اول وارد شده در 

from tkinter import* 

a = Tk)( 
b = Button(a,text= "OK") 

b.pack)( 
e = Entry(a) 

e.pack)( 

def f(x): 

 e.delete(0,2) # اتفاق اصلی که در این خط می افتد 
b.bind("<Button-1>",f)  

 Entry Boxاضافه کردن چیزی به محتوای 
 ام پاک می کند.jکارکتر  ام تا قبل ازiرا از کاراکتر  Entry Boxبه محتوای داخل  e.insert(i,String)دستور 

 از صفر شروع می شود. Stringتذکر: اندیس کارکتر های یک 

 اضافه می کند. Entry Boxابتدای محتوای  را به " salam"مثال: برنامه ای که با زدن دکمه عبارت 

 افتد بنویسید.همان برنامه قبل را بنویسید و در تابع فقط بجای خطی که در آن اتفاق اصلی می
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 e.insert(0,"salam ") 

 : ()mainloopدستور 
ساختید را باز نگه دارید. )امتحان  tkinterای که با خود پنجره py.در آخرین خط برنامه می توانید با دبل کلیک روی فایل   ()mainloopبا نوشتن دستور 

 کنید.

 : gridمدیریت مکان اشیاء به وسیله دستور 
 پنجره را به صورت فرضی به سطرها و ستون هایی تقسیم کرد و اشیاء مختلف را در این سطر و ستون ها قرار داد. gridتوان با استفاده از دستور می

 شود مشخص کرد.هایی که با این فرمان می تعدادی از ویژگی

- row .که شماره سطر فرضی مورد نظر را می گیرد و شئ را در آن قرار می دهد : 

- column .که شماره سطر فرضی مورد نظر را می گیرد و شئ را در آن قرار می دهد : 

- rowspan .که مشخص می کند شئ چند سطر را اشغال کند : 

- columnspan : .که مشخص می کند شئ چند ستون را اشغال کند 

 است که قبال ساخته شده. Labelیک  lمثال: فرض کنید مثال 
l.grid(row = 0, column = 2, rowspan = 2, columnspan = 1) 

 برای نمایش استفاده کنیم. packاستفاده می کنیم دیگر نباید از دستور  gridنکته بسار مهم: وقتی از دستور 

 مثال: چیدن اشیا در مثال حاصل جمع دو عدد.
from tkinter import* 

a = Tk)( 

e1 = Entry(a) 

e1.grid(row = 0, column = 0) 

e2 = Entry(a) 

e2. .grid(row = 1, column = 0) 

b = Button(a,text= "Add") 

b.grid(row = 2, column = 3, columnspan = 2) 

l= Label(a) 

l.grid(row = 0, column = 1, rowspan = 2) 
def f(x): 

 n1 = float(e1.get()) 

 n2 = float(e2.get()) 

 s = n1+n2 

 l.config(text = str(s)) 

b.bind("<Button-1>",f) 

 

 که حاصل بعد از فشاردادن دکمه اینگونه می شود.

 

 (.بفرستید helli6.fava@chmail.irبه آدرس به همراه یک پاورپوینت توضیح پروژه  اردیبهشت  16تاریخ پروژه درس فاوا : )حتما تا قبل از 

ی بنویسید که ی گرافیکبا استفاده از دستوراتی که یاد گرفتید و دستورات دیگری که ممکن است نیاز پیدا کنید یک ماشین حساب سادهقسمت اول: 

 جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، خارج القسمت، باقی مانده، توان و رادیکال را انجام دهد.اعمال: 

 سعی کنید این کار را با کمترین خط ممکن انجام دهید.

 و بعد حاصل را حساب کند نمره اضافی دارد. 7/2*5+12.5نوشتن یک ماشین حساب که یک عبارت کامل بگیرد مانند 

 جود داشته باشد نمره اضافی تر دارد.واگر در این عبارت پرانتز هم 

ز اقسمت دوم: در ماشین حساب یک دکمه تعریف کنید که با زدن آن یک پنجره جدید باز شود. در این پنجره جدید دو بردار )نه لزوما شروع شده 

 ی رسم کنید.مبدا( از کاربر گرفته، این دو بردا و حاصل جمع آن ها را با سه رنگ مختلف در یک مبدا مختصات معمول

)باید مبدا مختصات را نیز بکشید و طوری بکشید که واحد ها مشخص باشد،  منظور از مبدا مختصات معمولی این است که مبدا در وسط صفحه باشد.

 همچنین بردار ها شبیه به بردار باشند و نه پاره خط، چیزی شبیه به شکل کتاب ریاضی(
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