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عده اى عقيده دارند كه دوران برنامه هاى دســكتاپ ديگر به پايان رســيده اســت. محاسبات ابرى، سرويس هاى رايگان اينترنتى، عرضه سيستم عامل هاى 
مبتنى بر سرويس هاى وب و ساير تحوالت دوره كنونى كه گاهى آن را دوران Post-Desktop مى نامند، همگى نشانه اى از تأثير و قدرت نفوذ اينترنت در دنياى 
محاسبات هستند. اگرچه هنوز چندان در استفاده از زبان برنامه نويسى پايتون ماهر نشده ايم، اما اين امر نمى تواند مانع استفاده ما از اين درياى بى پايان امكانات 
باشــد. در اين قســمت از مجموعه، به معرفى ســاده يك ماجول براى كار با داده هاى قالب XML خواهيم پرداخت و از طريق يك برنامه ساده با كمك APIهاى 

يك سرويس دهنده وب اطالعات آب و هوايى محل موردنظرمان را به دست خواهيم آورد.
شما به يقين اصطالح XML را شنيده ايد، هرچند ممكن است درباره آن اطالعات زيادي نداشته باشيد. در اين قسمت آموزش زبان پايتون روى اين موضوع 
متمركز خواهيم شــد. هدف اين قســمت آشــنا كردن شما با XML، نشان دادن روش خواندن و نوشتن فايل هاى XML در برنامه ها و كسب آمادگى براى نوشتن 

برنامه هاي مبتني بر وب است. 

   احمد شريف پور

XML (سرنام Extensible Markup Language) به لحاظ ساختارى بسيار 

شــبيه HTML است. هدف از طراحى زبانXML  ايجاد ساختارى براى ذخيره و 
انتقال بهينه اطالعات از طريق اينترنت و ســاير سيســتم هاى ارتباطى است. يك 
فايل XML به طور معمول يك فايل متنى ســاده اســت كه به كمك برچسب ها يا 
تگ هاى دلخواه شــما قالب بندى شده اســت كه اين برچسب ها و قالب ها بايد تا 
حد ممكن گويا باشند. چون قالب فايل متنى است، به سادگى قابل فشرده شدن 
بوده و همين امر امكان انتقال سريع تر و راحت تر آن را از طريق اينترنت فراهم 
مــى آورد. برخالف HTML قالــب XML به تنهايى كارى انجــام نمى دهد. نحوه 
نمايش اطالعات را مشــخص نمى كند و همچنين شــما را به استفاده از تگ هاى 

خاص محدود نمى كند. كد زير نمونه كلى يك فايل XML را نمايش مى دهد.
<root>

 <node1> Data Here </node1>

 <node2  attribute=”something”>

 Node 2 Data

 </node2>

 <node3>

 <node3sub1>  more data </node3sub1>

 </node3>

</root> 

نخستين نكته قابل توجه اين است كه تورفتگى ها و فاصله گذارى ها تنها 
در جهت ســاده كردن درك كد براى انســان پيش بينى شده اند. كد فايل هاى 

XML به سادگى با فرم زير نيز كار خواهد كرد.

<root><node1>

 Data Here </node1><node2  attribute=”something”>Node 2 

Data</node2<node3><node3sub1>  more data </node3sub1>

</node3></root> 

نشــانه هايى كه در عالمت هاى“<>“ قرار گرفته اند، تگ ناميده شــده و 
از قوانيــن خاصى تبعيت مى كنند. نخســت اين كه بايد تك كلمه اى باشــند. 
دوم اين كــه هــر تگ آغازين بايد تگ انتهايى متناظر خود را داشــته باشــد 
كه با عالمت“/“ قبل از نام تگ مشــخص مي شــود. همچنين به خاطر داشته 
باشــيد كــه تگ ها به بزرگى و كوچكى حروف حســاس هســتند. بنابراين 
<Node1> و <noDe1> و <NODE1> هريــك تگ هــاى متفاوتــى بوده و 
بايد تگ انتهايى جداگانه اى داشــته باشــند. نام تگ ها مى تواند متشــكل از 
حــروف، اعداد و ســاير كاراكترها باشــد، اما نبايد با اعداد يا نشــانه هاى 
خاص شــروع شــوند. همچنيــن در نام تگ هــا از عالمت هــاى  “.“  و  ”-“  
و  ”:“  اســتفاده نكنيــد، زيــرا برخى نرم افزارها اين عالمت هــا را به عنوان 

قسمت سوم

برنامه نويسي

XML نمونه يك فايل فهرست1

فايل XML فرمت خاص نوشتاري ندارد. فهرست2

آشنايي و كار با زبان برنامه نويسي پايتونآشنايي و كار با زبان برنامه نويسي پايتون

اين مار  خوش  خط و خال 
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دســتور تلقى مى كنند. به هريك از تگ ها عنصر يا المان هم گفته مى شــود. 
بــه طــور معمول بين هر تــگ آغازين و تگ پايانى مرتبط بــا آن داده هايى 
وجود خواهد داشــت. در واقع وظيفه تگ هاى XML معرفى و طبقه بندى اين 

داده ها است.
هر فايل XML در واقع شــبيه يك درخت اســت كه از تگ Root يا ريشه 
(تگــى كه تمــام تگ هاى ديگر در داخل آن قرار گرفته اند)  شــروع شــده و 
ســپس در قسمت هاى مختلف چندشاخه مى شود. تمام فايل هاى XML بايد 
يك تگ ريشــه (نه لزومًا با نام root) داشــته باشند كه در واقع والد هر چيز 
ديگرى در داخل فايل اســت. در نمونه فوق تگ Root سه تگ فرزند دارد كه 
بــه ترتيــب node1 و node2 و node3 هســتند. و تگ node3 خود والد تگ 

node3sub1 است.

 همچنيــن بــه node2 هم توجه كنيد كــه به غيــر از داده هاى مرتبط، 
a اســتفاده مى كند. ايــن روزها  ribute از چيــزى بــه نام خاصيــت يــا
بيشــتر توســعه دهندگان از خاصيت هــا پرهيــز مى كننــد، زيــرا خــود 
تگ هــا به تنهايــى كارآمد هســتند، اما هنــوز هم اســتفاده از خاصيت ها 

رواج دارد.
بهتر اســت مثال مفيدترى را بررســى كنيم. به فهرست 3 نگاه كنيد. در 
اين فهرســت شــما تگ ريشه people را مشاهده مى كنيد كه خود داراى دو 
تگ فرزند با نام person اســت. هر تگ فرزند person خود شــش تگ فرزند 
بــا نام هــاى  city ،address ،gender ،lastname ،firstname و state  دارد. 
اين فايل در نگاه نخســت ممكن اســت شــبيه يك پايگاه داده به نظر برسد و 
در  واقع برخى نرم افزارها نيز از فايل هاى XML به عنوان يك ســاختار داده 

ساده استفاده مى كنند.

<people>

 <person>

  <firstname>Samantha</firstname>

  <lastname>Pharoh</lastname>

  <gender>Female</gender>

  <address>123 Main St.</address>

  <city>Denver</city>

  <state>Colorado</state>

 </person>

 <person>

  <firstname>Steve</firstname>

  <lastname>Levon</lastname>

  <gender>Male</gender>

  <address>332120 Araphoe Blvd.</address>

  <city>Denver</city>

  <state>Colorado</state>

 </person>

</people>

اكنون ديگر مى توانيم به نوشــتن يك برنامه ســاده براى خواندن اين 
فايــل بپردازيم. شــما به راحتــى مى توانيد فايل را باز كــرده، خط به خط 
بخوانيد و بر اساس المان ها با داده ها كار كنيد و سپس فايل را ببنديد. اما در 
 ElementTree اينجا براى ســهولت كار ما از يك ماجول كتابخانه اى به نام
اســتفاده مى كنيــم. شــما مى توانيــد به ســادگى بــا مراجعه بــه آدرس
h نسخه مورد نياز را براى  p://e ot.org/downloads/#elemen ree 

elemen ree-1.2.6-20050316. سيستم عامل خود دانلود كنيد. ما از نسخه
tar.gz اســتفاده مى كنيم. پس از اتمام دانلود، آن را در يك پوشــه موقتى از 

حالت فشــرده خارج كنيد، ســپس در پنجره ترمينال به آن پوشــه رفته و 
دستور زير را وارد كنيد:

sudo python setup.py install 

 ايــن دســتور فايل هاى مربــوط به ايــن ماجول را در  پوشــه اصلى 
پايتــون قــرار مى دهــد و از آن پس مى تــوان آن را در تمــام برنامه هاى 
پايتون اســتفاده كرد.  كاربــران ويندوز به جاى اين دســتورات بايد فايل 
elemen را از همــان آدرس دانلــود  ree-1.2.6-20050316.win32.exe

كرده و اجرا كنند.
براى پروژه اين شماره يك پوشه بسازيد و در ويرايشگر متن دلخواه 
خــود، كدهــاى فهرســت 3 را تايپ كرده و با نــام xmlsample.xml در آن 
پوشــه ذخيره كنيد. ابتدا با نوشــتن كد فهرســت 4 از صحت نصب ماجول 
ElementTree اطمينــان حاصل مى كنيم. اين كد را با نام code1.py ذخيره 

و اجرا كنيد.

import elementtree.ElementTree as ET

tree=ET.parse(‘xmlsample1.xml’)

ET.dump(tree)

در صورتى كه همه مراحل با موفقيت انجام شــده باشــد بايد خروجى 
شما دقيقًا مطابق فهرست 3 باشد. تنها كارى كه ما انجام داديم وادار كردن 
ElementTree بــه باز كردن فايل، تحليل آن و چاپ دوباره نتايج تحليل (در 

اينجا دقيقًا همانند فايل اصلى) است. حال كد فهرست 5 را تايپ كرده و با نام 
code2.py ذخيره و اجرا كنيد. نتيجه بايد مطابق فهرست 6 باشد.

import elementtree.ElementTree as ET

tree=ET.parse(‘xmlsample1.xml’)

person=tree.findall(‘.//person’)

for p in person:

 for dat in p:

  print “Element: %s \

  Data: %s” %(dat.tag,dat.text)

Element: firstname Data: Samantha 

Element: lastname Data: Pharoh 

Element: gender Data: Female 

Element: address Data: 123 Main St. 

Element: city Data: Denver 

Element: state Data: Colorado 

Element: firstname Data: Steve 

Element: lastname Data: Levon 

Element: gender Data: Male 

Element: address Data: 332120 Araphoe Blvd. 

Element: city Data: Denver 

Element: state Data: Colorado 

code1.py برنامه فهرست4

code2.py برنامه فهرست5

code.2 خروجي برنامه فهرست6

 xmlsample1.xml كد فايل فهرست3

1

2

3

4

5

6

7
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در اينجا هر داده اى را با المان مربوط به آن رديف كرده ايم. در خط1، 
 ElementTree كرده ايم. در خط 2 از import را ElementTree ماجــول
 tree خواســته ايم كــه فايل را تحليل كرده و نتيجــه را در متغيرى به نام
ذخيــره كند. در خط بعد از ماجول ElementTree خواســته ايم كه تمام 
نمونه هــاى موجود از تــگ person را درون متغير tree بيابد كه در اين 

مثال دو نمونه وجود داشته است. 
 person فايل هاى ديگر شــما ممكن اســت محتوى يك يا هزار تگ
باشد. در خطوط 4 و 5  ما يك حلقه ساده for ساخته ايم كه تمام نمونه هاى 
 .tag را پويش كرده، اطالعات آن ها را با استفاده از خصوصيات person

و text. نمايش مى دهد. 
توجــه كنيــد كه متد findall ســاختار درختى را بر اســاس نام تگ 
يــا آدرس آن جســت وجو مى كند. به عبارت ديگر براى جســت وجوي 
را   ‘firstname’ عبــارت  خــود  مى توانيــد  هــم   firstname تــگ 
جســت وجو كنيد و هم از آدرس آن در ســاختار فايل XML به شــكل

 ’.//person//firstname‘ بــراى جســت وجو بهــره ببريــد. فقــط به 
خاطر داشــته باشــيد findall تمام نمونه هاى يافت شــده را (حتى اگر 
تنها يك نمونه باشــد) در قالب يك ليســت برمى گردانــد. به همين دليل 
توانســتيم در حلقه for خط 4 از متغير person عنوان شــمارنده حلقه 

استفاده كنيم.

يك مثال واقعى
اكنــون كه با فرمت XML و ماجول ElementTree كم وبيش آشــنا 
شده ايم، مى توانيم از دانش خود براى استفاده از سرويس هاى اينترنتى 
كــه معموًال بر پايه XML بنا شــده اند، بهره ببريــم. در مثال بعدى ما از 
h استفاده  p://wunderground.com هاى ارائه شده براى سايت API

مي كنيم. شايد بپرسيد API چيست؟

Applica ) اســت. اين  on Programming Interface) ســرنام API 
اصطــالح عجيــب و غريب يكــى از راه هاى تعامل برنامه هــا با يكديگر 
اســت. بــه كتابخانه هايى كــه در مثال هــاى قبــل import كرديم، فكر 
كنيــد. برخى از اين كتابخانه ها مى توانند به تنهايى اجرا شــوند، اما اگر 
آن هــا را import كنيــد مى توانيد از برخى توابــع آن به صورت توكار 

استفاده كنيد.
APIهــا نقش فراهم كردن دسترســى را بيــن برنامه هاى مختلف با 

زبان هــا و سيســتم هاى مختلــف بر عهده دارند. عده اى بــه API به ديد 
درهــاى مخفى در برنامه ها نگاه مى كنند كه از طريق آن ها مى توانيم يك 
برنامه را مجبور كنيم عمليات مورد نظرمان را انجام دهند. در اين مثال 
از يك url خاص به همراه يك كلمه كليدى براى جســت وجو و استخراج 
اطالعــات مربوط به وضعيت آب و هواى شــهر موردنظرمان از طريق 
h اســتفاده خواهيم  p://wunderground.com نرم افزارهاى ســايت
كرد. مرورگر دلخواه تان را باز كرده و آدرس اين سايت را در آن وارد 
كنيد. در جعبه جست وجوى باالى صفحه كدپستى يا نام شهر، استان يا 

نام كشور را وارد كنيد. 
در ايــن صورت بــا حجم انبوهى از اطالعــات آب و هوايى درباره 
محــل موردنظر روبه رو خواهيد شــد. شــكل 1 نتيجه جســت وجوى 
شــهر تهران را نمايش مى دهد. براى اســتفاده از امكانات اين ســايت 
مجبــور نيســتيد، همــواره از طريــق مرورگــر اينترنت خــود به آن 
مراجعــه كنيــد. به جــاى ايــن كار مى توانيــد از APIهاى اين ســايت 

استفاده كنيد. 
براى كســب اطالعات بيشــتر دربــاره APIهاي اين ســايت، نحوه 

استفاده و... به آدرس زير مراجعه كنيد:

http://wiki.wunderground.com/index.php/API_-_XML

نمونه نتايج معمول Wunder Ground براي شهر تهران شكل1
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بــا مطالعه ايــن صفحه متوجه خواهيد شــد كه مى تــوان به كمك 
تعــدادى آدرس  خــاص اينترنتــى و افزودن نام شــهر يا كدپســتى به 
انتهاى آن ها، اطالعات مربوط به يك شــهر يا ايســتگاه هواشناســى را 

جست وجو كرد. 
به عنــوان مثال، تابــع GeoLookupXML مشــخصات جغرافيايى 
يــك محل، كــد فرودگاه هاى نزديــك آن و طول و عــرض جغرافيايى 
محــل را در قالــب يــك فايــل XML به مــا بازخواهــد گرداند يــا تابع 
WXCurrentObXML شــرايط فعلى آب و هواى يــك منطقه را در قالب 

XML برگشــت خواهــد داد. بــراى اســتفاده از اين تابع يــا API كافى 

اســت نام شــهر يا محل موردنظــر را پس از عالمت مســاوى انتهاى 
url، جايگزيــن KSFO كنيــد. بــه عنوان مثــال، مراجعه بــه آدرس زير 

اطالعــات آب و هوايى شــهر تهران را همانند شــكل 2 براى ما نمايش 
خواهد داد.

http://api.wunderground.com/auto/wui/geo/

WXCurrentObXML/index.xml?query=Tehran

در صفحــه باز شــده به راحتــى مى توان با كنتــرل تگ هايى نظير 
<wind_string> يــا <temp_c> بــه اطالعاتــى نظير ســرعت وزش 
بــاد و دما دســت يافــت. حال بــراى اســتفاده از اين قابليــت برنامه 
فهرســت 7 را تايپ، با نام weather.py ذخيره و اجرا كنيد. پس از اجرا، 
 API اين برنامه نام شــهر موردنظر كاربر را پرســيده و با ارسال آن به
سايت wunderground اطالعات آب و هوايى نظير دما و سرعت وزش 

باد را نمايش مى دهد. 
اگر نام شــهر مورد نظر اشــتباه وارد شــود يا چنين شهرى داراى 
ايستگاه هواشناسى نباشــد، پيغامى مبنى بر عدم وجود اطالعات چاپ 
خواهد شد و با وارد كردن كلمه end برنامه به اتمام خواهد رسيد. الزم 
به يادآورى نيســت كه براى اجراى درست برنامه دسترسى به اينترنت 

ضرورى است.

#! /usr/bin/env python 

import urllib 

import elementtree.ElementTree as ET 

### Creating the request 

api=”http://api.wunderground.com/auto/wui/geo/WXCurrentObXML/

index.xml?query=” 

items_name = [“wind_string” , “temp_c”,”weather”] 

### Functions 

def getWeather(loc): 

    request=urllib.urlopen(loc) 

    weather=ET.parse(request) 

    return weather 

def extractItems(weather,items_name): 

    items=[] 

    for i in items_name: 

        items.append(weather.findall(i)) 

    return items 

def printResult(items): 

    if items[1][0].text == None: 

        print “\nWe found nothing about this city . . .” 

    else:    

        print 

        print “==============================================” 

        print “==         Weather of %-22s==” %location.upper() 

        print “==============================================” 

        for i in range(len(items)): 

            print “==  %-11s:  %-25s ==” %(items[i][0].tag,items[i]

[0].text) 

            print “==============================================” 

### Main Loop 

while True: 

    location = raw_input(“\nEnter city name: “) 

    if location.upper()==”END”: 

        break 

    loc = api + location 

    weather = getWeather(loc) 

    items=extractItems(weather,items_name) 

    printResult(items)
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 در خــط 1 ماننــد مثال هــاى شــماره قبلــى، شــى بنگ آورده شــده 
اســت. در خــط 2 و 3 با دســتور import دو كتابخانــه urllib براى كار با 
elemen براى كار با شــىء XML به برنامه  ree آدرس هــاى اينترنتــى و
 API محتوى آدرس اينترنتى) api وارد شــده اند. در خطوط 5 و 7 دو متغير
ســايت) و items_name (محتوى فهرســت تگ هايى كه مى خواهيم از فايل 
اســتخراج كنيم) تعريف شــده اند. شما با بررسى ســاده فايل XML سايت

h (هماننــد شــكل 2) مى توانيــد تــگ دلخواه  p://wunderground.com

خودتــان نظيــر فشــار هوا، دمــاى شــبنم و... را نيــز به انتهاى ليســت 
متغيــر items_name اضافــه كــرده و نتيجــه را در خروجــى برنامــه
 urlopen مشــاهده كنيــد. در خط 9 تابعى تعريف شــده كه توســط متــد 
 API بــا ارســال درخواســت كاربــر فايل حاصــل از ،urllib از كتابخانــه
ســايت را دريافت مى كند. ســپس اين فايل توســط متد parse از كتابخانه 
elemen پويــش شــده و نتيجــه در متغير weather ذخيره شــده و ree

 برگشــت داده مى شــود.  تابع تعريف شده در خطوط13 تا 17 با چك كردن 
items_ براى يافتن تگ هايى كه ابتــداى برنامه در متغير weather متغيــر

name ذخيره شــده اند، اطالعات موردنظر را از فايل XML اســتخراج كرده 

و نتيجه را به انتهاى ليســت items اضافه مى كند. پس از آن items به حلقه 
اصلى برنامه برگردانده مى شود. 

 تابــع تعريــف شــده در خــط 18 براى چــاپ نتايج جســت وجو در 
نظــر گرفته شــده اســت. در خــط 19 اگر بــراى آيتم دما مقــدارى يافت 
نشــده باشــد، اعالم مى شــود كه شــهر موردنظر در پايــگاه داده وجود 
 items نداشــته اســت و در غير ايــن صورت با يــك حلقه، كل اطالعــات

چاپ خواهد شد. 
نخســتين نكته قابل توجه اين است كه خروجى متد findall همواره يك 
ليســت است، حتى اگر تنها يك نمونه از تگ موردنظر در فايل XML موجود 
باشد. چون در خط 16 اين ليست به متغير item كه خود يك ليست ديگر است 
اضافه شــده، ما براى اســتخراج مقادير آن از دو انديس استفاده كرده ايم. 
بنابراين عبارت items[1][0].text به آيتم متن ذخيره شده در نخستين عضو 
دومين ليســت موجود در درون ليست items اشاره مى كند كه همان مقدار 
 items_name در متغير temp_c دماى محل مورد نظر اســت (به محل تگ

توجه كنيد).
 نكتــه دوم اين كــه سيســتم به كار رفته براى فرمت كردن رشــته ها و 
 s 25-% ظاهر شــده اســت. در اينجا عــدد قبل ازs متغيرها با شــكل جديد
اندازه فضاى خالى پيش بينى شــده را تعييــن مى كند. در چنين حالتى حتى 
اگر طول متغير مورد نياز 5 كاراكتر باشــد، طول آن با افزودن 20 كاراكتر 
فاصله به 25 خواهد رســيد. اين فضاهاى خالى در حالت عادى در ســمت 
چپ رشــته افزوده مى شوند كه عالمت منفى آن ها را به سمت راست رشته 
اصلــى منتقل مى كند. بنابراين به عنوان مثال، رشــته "Tehran" به رشــته 
"                  Tehran" تبديــل خواهــد شــد. تمــام اعــداد بــه كار رفتــه در اين 
مثال با آزمايش و خطا و براى تنظيم جدول ايجاد شــده با كاراكترهاى“=“ 

به دست آمده اند.
حلقه اصلى برنامه در خط 31 آغاز شده و  نام محل موردنظر از كاربر 
مي پرســد و با فراخوانى ترتيبى توابع، چرخه برنامه ادامه مى يابد تا زمانى 
كه كاربر به جاى نام شــهر كلمه end را وارد كند. شــكل 3 نمونه اجراى اين 

برنامه را نشان مى دهد.
اگــر مطالــب گفته شــده در اين قســمت و قســمت هاى قبــل را دنبال 
كــرده باشــيد بايــد بتوانيــد برنامه را بــه دلخــواه خود بــراى دريافت 
اطالعــات ديگــر تغيير داده يــا با مطالعــه راهنماهاى موجود در ســايت
h ساير API هاى آن را به كار بگيريد. در  p://wiki.wunderground.com 
قسمت هاى بعدى به مباحث برنامه نويسى شىء گرا و رابط گرافيكى كاربر 

خواهيم پرداخت.
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