


0. Програмиране с 
Python

Стефан Кънев
Николай Бачийски
Димитър Димитров
Йоан Карадимов
Алек Андреев





За курса



За курса
Цели на курса



За курса
Цели на курса

Организационни



За курса
Цели на курса

Организационни
Езикът Python



За курса
Цели на курса

Организационни
Езикът Python
Защо Python?



За курса















Цели на 
курса











Какво можем да 
направим с един 
динамичен език



Функционалния 
стил в живия 

живот



Итератори и 
генератори



Автоматизирани 
тестове





Организационни



19–21 часа
понеделник – 325
четвъртък – 229

ФМИ
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Два теста
60 точки

Задачи
60 точки

Проект
60 точки
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Езикът 
Python



питон vs. пайтън



ООП



Процедурният стил 
също е на почит



Интерпретируем



Динамичен





Динамично типизиран

Duck typing



Свободен!





Испанската инквизиция
(Не я очаквахте, нали?)



Monty Python



Защо  
Python?



Супер прост 
синтаксис

print("Hello,  World!")

def  answer(question):
        if  question  ==  'Life'  or  question  ==  'Universe':
                return  42
        else:
                return  6  *  9  #  четиридесет  и  две



nb@creep:~$ python
Python 2.5.1 (r251:54863, Jan 13 2009, 10:26:13)
>>> a = 4 + 12
>>> a * 42
672

Интерактивен 
интерпретатор
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 • използване на инстроспекция за по-малко код
 • итератори/генератори
 • Test Driven Development
 • функционален стил в нефунцкционалния Python
 • документация още в изходния код
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C/C++
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