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] اين مار خوش خط وخالاين مار خوش خط وخال
قسمت دهم

رنگ ولعاب درترمينال هاي گنگ

برنامه نويسي

اگر سن شما به اندازه اى باشد كه نخستين روزهاى كامپيوترها را به ياد بياوريد، به ياد خواهيد داشت كه در آن دوران كامپيوترها اغلب مين فريم بودند 
و «ترمينال هاى گنگ» به عنوان دستگاه هاى ورودى و خروجى به آن ها متصل مى شدند. شما مى توانستيد به هر تعداد ترمينال كه مى خواهيد به يك مين فريم 
متصل كنيد. مشــكل اين جا بود كه ترمينال ها واقعًا گنگ بودند! در آن ها خبرى از پنجره ها، رنگ و هيچ چيز ديگرى نبود. تنها در بهترين حالت صفحه اى با 
24 سطر 80 كاراكترى در اختيار شما قرار مى گرفت. در نخستين روزهاى DOS و CPM نيز اوضاع به همين منوال بود. زمانى كه برنامه نويسان آن زمان روى 
صفحات زيبا و تجملى به ويژه براى ورود و خروج داده ها كار مى كردند، از كاغذهاى شطرنجى براى طراحى صفحه استفاده مى كردند. هر مربع نشانه يك 
كاراكتر بود. اكنون نيز زمانى كه شــما با برنامه هاى پايتون در ترمينال كار مى كنيد (كه بيشــتر اوقات چنين خواهد بود) اوضاع به همان منوال اســت. اما هر 
مشكلى با پيش بينى و كسب آمادگى الزم قابل حل خواهد بود، پس كاغذهاى شطرنجى تان را آماده كنيد تا به سراغ نخستين برنامه Curses خودمان برويم.

   احمد شريف پور
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كدهاى فهرست 1 را در ويرايشگر دلخواهتان 
وارد كرده، با نام Curse.py ذخيره و ســپس اجرا 
كنيــد. خواهيــد ديد كه همانند شــكل 1 كادرى در 
اطــراف پنجره ترمينال ترســيم مى شــود و متن 
مورد نظر ما در ســطر دوازدهم و از محل كاراكتر 
بيســت و پنجم به نمايش در خواهد آمد. در خط 1 
مــا كتابخانــه curses را فراخوانده ايم. پس از آن 
و در خط 2 شــىء از نوع صفحــات curses با نام 
myscreen ايجاد و براى اســتفاده آماده كرده ايم. 

ايــن صفحه درواقع بوم نقاشــى مــا خواهد بود. 
myscreen.  پــس از آن در خــط 3 و بــا عبــارت

 border(0) كادرى را در اطــراف صفحــه نمايش 
ترســيم كرده ايم. اين كار الزامى نيســت، اما ظاهر 
برنامــه ما را زيباتر مى كند. پــس از آن و در خط 
4 بــا تابع  ()addstr و مشــخص كردن مكان نقطه 
شــروع متنى را به صفحه نمايش افزوده ايم. تابع 
()addstr در واقع همانند دستور print عمل خواهد 

كرد. اما تا اين لحظه هيچ كدام از اعمال انجام شــده 
روى صفحــه نمايش قابل مشــاهده نخواهند بود. 
بــراى نمايش اين تغييرات بايد مانند خط 6  از تابع 
()Refresh اســتفاده كــرد. پــس از آن و در خط 7 

با تابع ()getch منتظر فشــرده شــدن يك كليد از 
 endwin() سوى كاربر مانده ايم و در نهايت با تابع
صفحــه نمايش را آزاد كرده ايم تــا ترمينال ما به 
عملكرد عادى خود بازگردد. توجه داشــته باشيد 
كه دســتور endwin بسيار مهم است. اگر اين تابع 
فراخوانده نشود، ترمينال شما ديگر قابل استفاده 
نخواهد بود، پس همواره مطمئن شويد كه اين تابع 
درســت قبل از پايان برنامه شــما فراخوانده شده 
است. نكته ديگرى كه به احتمال متوجه آن شده ايد 
اين است كه كادر يا border ما حاشيه اى به عرض 

يك كاراكتر را اشغال خواهد كرد.

به ياد داشــته  باشــيد شــمارش سطرها و 
ســتون هاى صفحــه نيز همــواره از صفر آغاز 
خواهد شــد. به عبارت ديگــر، باالترين نقطه در 
ســمت چپ صفحه مختصاتــى برابر 0,0 خواهد 

داشت.
حــال كه با اصول كلى كار با curses آشــنا 
شــديم، بياييد از اين كتابخانه براى ايجاد پوسته 
ارتباطــى يك برنامه فرضى دفتر تلفن اســتفاده 
كنيــم. در اين مثــال ما عمــًال از كدهاى مربوط 
بــه منطق درونى برنامه كه بــراى افزودن نام و 
شــماره به دفتر تلفن، جست وجوى نام ها، حذف 
ركوردهــا و نحوه نگــه دارى و ذخيره ســازى 
داده ها صرف نظر كرده و تنها روش پياده سازى 
 curses يك پوســته يا رابط كاربرى ســاده را با

توضيح خواهيم داد. 
كدهاى فهرست شــماره 2 را در ويرايشگر 
PhonebookUI. دلخواهتــان وارد كرده و با نام

py ذخيــره و اجرا كنيد. در اين حالت با صفحه اى 

مشــابه شكل 2 مواجه خواهيد شــد كه در واقع 
منــوى اصلى برنامه دفتر تلفن را نمايش مى دهد. 
در ايــن مرحلــه با فشــردن كليدهــاى 1، 2 و 3 
مى توانيــد به منوهاى مربــوط به هر بخش وارد 
شده و عمليات مورد نظر را انجام دهيد يا با وارد 

كردن عدد 0 از برنامه خارج شويد.
 كدهاى فهرســت 2 از چهار بخش اساســى 
تشــكيل شــده اســت. در بخش نخســت ما تنها 
import برنامــه را بــراى اســتفاده از كتابخانه 

curses انجام داده ايم.

در بخــش بعدى تابعى با نام MainMenu را 
تعريف كرده ايم. اين تابع ابتدا در خط 6 و با تابع 
 curses صفحه نمايش (كه قبًال توســط ()erase

تعريف شده است) را پاك مى كند. حاشيه يا كادر 

در خط 7 فعال مى شــود. پس از آن و با استفاده 
از چنديــن تابع ()addstr شــكل منوى اصلى را 
روى صفحــه نمايش ترســيم كرده ايــم. در اين 
بخش شــما مى توانيد فرم كامل تابع ()addstr را 
مشاهده كنيد. اين تابع در حالت عادى 4 آرگومان 
دريافت مى كند. دو آرگومان نخست شماره سطر 
و ستون محل نوشته شدن متن هستند. آرگومان 
سوم، متن مورد نظر را تعريف مى كند و در نهايت 
آرگومان چهارم رنگ متن را مشــخص مى كند. 
 addstr() رنگ هاى مورد نظر براى اســتفاده در
به صورت جفت رنگ هاى پيش زمينه و پس زمينه 
هستند كه در مورد نحوه تعريف آن ها كمى بعدتر 

توضيح خواهيم داد.
در بخش ســوم تعريف تابع GetKey آورده 
شــده اســت. ما از اين تابع براى دريافت پاســخ 
كاربــر و واكنــش بــه آن اســتفاده مى كنيم. در 
خط 27 يك حلقه while تعريف شــده اســت و تا 
زمانــى كه كاربــر كليد 0 را فشــار ندهد، به كار 
خود ادامــه خواهد داد. اگر كاربر كليد 0 را بزند، 
ايــن حلقه و در نتيجه اجراى تابع به پايان خواهد 
رســيد و كنترل به بخش فراخواننده (در اين مثال 
حلقه اصلى) بازگردانده مى شــود. همان طور كه 
پيش تر هم گفتيم، در اينجا از پياده ســازى كامل 
برنامــه صرف نظــر كرده ايم و تنهــا محل هايى 
را كــه بايد كدهــاى منطق برنامه آورده شــوند 
(خط هــاى 34،31 و 37) مشــخص كرده ايم. تنها 
نكته جديد در مورد تابع GetKey شــايد استفاده 
از تابــع ()ord باشــد. تابع ()ord بــا دريافت يك 
رشــته تك كاراكترى، عدد متناظر يونى كد آن را 
بازمى گرداند. استفاده از اين تابع باعث مى شود 
كــه برنامه بتواند فشــرده شــدن كليــد 1 را در 
همــه آرايش هــاى صفحه كليد (مثًال فارســى يا  نتيجه اجراي كدهاي فهرست يك شكل1

شكل2 نحوه نمايش يك منوي رنگي با كدهاي فهرست 2

curses نمونه ساده كار با كتابخانه فهرست1

import curses
myscreen = curses.initscr()
myscreen.border(0)
myscreen.addstr(10,12,»This Is\
The Simple Test . . .»)
myscreen.refresh()
myscreen.getch()
curses.endwin()

1
2
3
4
5
6
7
8
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عربــى) درك كرده و به آن واكنش نشــان دهد.
بدنــه اصلى بخش آخر كدهاى ما اســت. در اين 
بخش همانند مثــال قبلى ابتدا در خط 40 صفحه 
 curses نمايش راه اندازى شــده است. خط 41 به
اعالم مى كند، ما قصد استفاده از رنگ در نوشتن 
متن ها را داريم. در صورت عدم اســتفاده از تابع

 ()start_color هر تالشــى بــراى نمايش متون 
رنگى روى صفحه نمايش بى نتيجه خواهد ماند. 
نكته مهم ديگر اين اســت كه اين دستور بايد بعد 
از ايجاد و آماده سازى صفحه نمايش توسط تابع

 ()initscr مورد استفاده قرار بگيرد.
همان گونه كه پيش تر هم اشــاره شــد براى 
ايجــاد متــون رنگى مــا بايد از جفــت رنگ هاى 
مخصوص curses استفاده كنيم. خطوط 42 تا 45 
ايــن كار را انجام مى دهد. براى تعريف جفت هاي 
رنگــي از تابع  ()init_pair اســتفاده مى كنيم كه 
ســه آرگومان را قبول مى كند. آرگومان نخست 
شماره جفت رنگى را مشخص مى كند. آرگومان 
دوم رنــگ متن يا پيش زمينه را مشــخص كرده 
و آرگومــان ســوم رنــگ پس زمينــه را تعيين 
مى كند. براى معرفــى اين رنگ ها ما از ثابت هاى 
نام دار خود كتابخانه curses اســتفاده كرده ايم. 
همان گونه كه مشــاهده مى شــود، اين ثابت ها از 
تركيب curses.COLOR_ بــا نام رنگ مورد نظر 

(با حروف بزرگ) به وجود آمده اند.
تنهــا نكته جديــد ديگر در ايــن برنامه قالب 
try . . . except . . . finally اســت. ايــن ســاختار 

كنترلى معموال بــراى جلوگيرى از بوجود آمدن 
خطا در برنامه ها و متوقف شدن برنامه استفاده 
مى شــود. فرم ساده اســتفاده از اين دستورات 
 try بدين صورت اســت كه پس از كلمــه كليدى
مجموعه دســتوراتى كه ممكن است باعث بروز 
خطــا شــوند آورده مى شــود. مجموعه كدهاى 
 except مديريت كننده خطا نيز پس از كلمه كليدى
نوشته مى شــود. در نهايت هم دستوراتى كه در 
هــر صــورت (چه با بروز خطــا و چه بدون آن) 
بايد اجرا شوند پس از كلمه كليدى finally آورده 
مى شود. مثال زير نمونه اى از كاربرد اين دستور 

را نشان مى دهد:

a=input()
b= input()
try:
    c=a/b
except:
    print "division by zero ."
    c="Nothing"
finally:

    print c

در بخش هاى بعدى اين مجموعه درباره اين 
قالب به صورت مفصل توضيح خواهيم داد.

هرچنــد مثال هاى اين بخش بســيار ســاده 
و ابتدايــى هســتند، اما شــما را با اصــول اوليه 
آرايــش متن ها در صفحه و اســتفاده از رنگ ها 
و... آشــنا مى كنــد. شــما هم به احتمال بســيار 
پيش تــر به ايــن نتيجه رســيده ايد كه داشــتن 
توانايــى ايجاد چنين رابط هــاى كاربرى آن هم 

در زبان هاى اسكريپت نويســى مانند پايتون كه 
به صورت معمول از رابط هاى گرافيكى اســتفاده 
نمى كنند بســيار حياتى و الزم اســت و كتابخانه 
curses بــراى شــروع و حتــى در حالتــى كه با 

برنامه هاى حرفه اى سروكار دارد گزينه مناسبى 
خواهد بود. 

كدهايي براي نمايش منوي رنگي يك نرم افزار فرضي دفتر تلفن فهرست2
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#! /usr/bin/env python
# ======= curses ========
import curses
# ======== Main Menu ============
def MainMenu():
 myscreen.erase()
 myscreen.border(0)
 myscreen.addstr(8,10, “===============================
======”)
 myscreen.addstr(9,10, “         Phone Book Menu”)
 myscreen.addstr(10,10, “==============================
=======”)
 myscreen.addstr(11,10, “1- Add new name to the 
book”,curses.color_pair(1))
 myscreen.addstr(12,10, “2- Search for a name in the 
book”,curses.color_pair(2))
 myscreen.addstr(13,10, “3- Delete a name from the 
book”,curses.color_pair(3))
 myscreen.addstr(14,10, “0- EXIT”,curses.color_pair(4))
 myscreen.addstr(15,10, “==============================
=======»)
 myscreen.addstr(16,10, “Your choice:   “)
 myscreen.refresh()
# ======== Get Key ============
def GetKey():
 key=”X”
 while key != ord(‘0’):
  key = myscreen.getch(16,25)
 بخش كنترل كليد فشرده شده#  
  if key == ord(‘1’):
روال افزودن نام و شماره آورده شود ##   
   pass
  if key == ord(‘2’):
روال جست وجو آورده شود ##   
   pass
  if key == ord(‘3’):
روال حذف آورده شود ##   
   pass
# ======= Main Part ========
myscreen = curses.initscr()
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_BLUE,curses.COLOR_WHITE)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_GREEN,curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_CYAN,curses.COLOR_MAGENTA)
curses.init_pair(4, curses.COLOR_RED,curses.COLOR_WHITE)
myscreen.border(0)

try:
 MainMenu()
 GetKey()

finally:
 curses.endwin()


