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پايگاه هاى داده (2)

در دومين بخش از مقاله هاي مرتبط با پايتون و پايگاه هاي داده، به تكميل برنامه قسمت پيشين (در شماره 127 ماهنامه) خواهيم پرداخت. در قسمت قبل 
با مبانى كار با پايگاه هاى داده آشــنا شــديم و كد كوچكى را نوشــتيم كه فايل اوليه پايگاه داده را براى ما به وجود مى آورد و مقادير اوليه را در آن مى نوشت. 
در اين قســمت مى خواهيم اين امكان را براى كاربر فراهم كنيم كه محتويات پايگاه داده را ببيند، مواردى به آن بيافزايد يا برخى موارد را از آن حذف كند. 

برنامه ما در ترمينال اجرا خواهد شد و از يك منوى متنى ساده استفاده خواهد كرد تا كاربر از طريق آن گزينه هاى مورد نظرش را اجرا كند.

   احمد شريف پور

برنامه نويسي

قسمت دوازدهم
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همچنيــن براى نگــه دارى روال هاى مربوط به 
پايــگاه داده يك كالس تعريــف خواهيم كرد. چون 
ايــن كــد بســيار طوالنى خواهــد بود مــا در ابتدا 
چهارچوب كلى آن را نوشــته و ســپس قسمت هاى 
مختلف را به تدريج به آن مى افزاييم. براى شــروع 
كار ايــن چهارچــوب را كــه در فهرســت 1 آورده 
CookBook.py شــده، وارد كــرده و آن را با نــام

 ذخيره كنيد.
همان طــور كه در ايــن كد مشــاهده مى كنيد، 
كليت يك كالس و تابعى براى ترســيم يك منو روى 
صفحه نمايش تعريف شــده است. ما به تدريج اين 
چهارچوب را براى رســيدن به برنامه نهايى تكميل 
خواهيم كرد. اگــر در وضعيت فعلى برنامه را اجرا 
كنيد، شــكلى همانند شــكل 1 را مشــاهده خواهيد 
كــرد. در ايــن حالت، تنهــا كليد 0 بــراى خروج از 
برنامــه كار خواهد كرد. اكنون به نوشــتن روتين 
راه انــدازى كالس و ســاير روتين هــاى مربوط به 
اعمال نمايش كل اطالعات، جســت وجو، نمايش يك 
مــورد، افزودن و حذف مــوارد پايگاه داده خواهيم 
پرداخت. از ميــان اين روتين ها، روتين هاى نمايش 
كل اطالعــات، جســت وجو و افــزودن آيتم به هيچ 
آرگومــان ورودى نياز ندارنــد (البته همان طور كه 
از بحث هاى كالس ها و اشــياء به ياد داريد، به جزء 
آرگومــان اجبارى self). امــا روتين هاى نمايش و 
حــذف به پارامترى نياز دارند كه در اين كدها آن را 
which ناميده ايم و ايــن پارامتر تعيين مى كند كدام 

آيتم بايد نمايش داده شده يا حذف شود.

راه اندازى
در ابتــدا بايــد روتيــن راه انــدازى كالس يا 
__init__ را كامل كنيم. كدهاى مورد نياز براى اين 
روتين در فهرســت 2 آورده شــده است. اين كد را 

جايگزين خطوط 5 و6 فهرست 1 كنيد.
در اينجا ابتدا دو متغير جهانى تعريف كرده ايم. 
ايــن متغيرهــا به رغــم اين كه در تعريــف يك تابع 
آورده شــده اند، به واســطه كلمــه global، در تمام 
برنامه قابل اســتفاده خواهند بود. اين كار را به اين 
دليــل انجــام مى دهيم كه پايــگاه داده و مكان نماى 
مربــوط بــه آن در تمــام روتين هــاى برنامه قابل 
دســترس باشــند. براى كار با پايگاه داده اى كه در 
قســمت قبل ايجــاد كرديد، بايد ايــن برنامه و فايل 
پايگاه داده را در يك پوشــه و در كنار هم قرار دهيد 
و در خــط 5،  نــام فايل پايگاه داده خود را جايگزين

 cookbook1.db3 كنيد.

نمايش همه موارد
براى نمايش همه موارد از كد فهرست 3 استفاده 
 CookBook خواهيــم كــرد. ايــن كــد را در كالس
فهرســت 1 جايگزين خطــوط 7 و 8 كنيد. همين طور 

import apsw
import string

class CookBook:
 def __init__(self):
  pass
 def All(self):
  pass
 def Search(self):
  pass
 def Show(self,which):
  pass
 def Add(self):
  pass
 def Delete(self,which):
  pass

def Menu():
 ckb= CookBook()
 loop=True
 while loop:
  print “********************”
  print “* Recipe Database  *”
  print “********************”
  print “  1-Show all”
  print “  2-Search for a recipe”
  print “  3-Show a recipe”
  print “  4-Add a recipe”
  print “  5-Delete a recipe”
  print “  0-Exit”
  print “********************”
  response= raw_input(“  Enter your selection: “)
  if response == ‘1’:
   pass
  elif response == ‘2’:
   pass
  elif response == ‘3’:
   pass
  elif response == ‘4’:
   pass
  elif response == ‘5’:
   pass
  elif response == ‘0’:
   print “\n\tGoodbye”
   loop=False
  else:
   print “\nUnrecognized command. Try again.\n\n”
   
Menu()   

def All(self):
        print “\n\nNumber \tName \t\tServes \t\tSource”
        print “-”*55
        sql = “SELECT * FROM Recipes”
        cntr=0
        for x in cursor.execute(sql):
                cntr += 1
                print “%s \t%s \t%s \t\t%s” %(x[0],x[1],x[2],x[3])
        print “-”*55
        self.totalCount = cntr
        print “Total number of items: %s” %cntr

def __init__(self):
        global connection
        global cursor
        self.totalCount=0
        connection = apsw.Connection(“cookbook1.db3”)
        cursor=connection.cursor()
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Cook Book  فهرست1 چهارچوب كلي برنامه

فهرست3  كدهاي تابع نمايش تمام موارد موجود در پايگاه داده

Cook Book فهرست2 كدهاي تكميل تابع راه اندازي كالس
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بايــد از خط 34 فهرســت 1 كلمــه pass را حذف و 
عبارت زير را  جايگزين آن كنيد:

در اين تابع ما از cursor ساخته شده در روتين 
__init__ استفاده كرده ايم و تمام محتويات جدول 
Recipes را فراخوانى كرده ايم، ســپس در يك حلقه 

تمــام مقادير را با قالب بندى هاى اســتفاده شــده 
در دســتور print (كــه قبًال با آن آشــنا شــده ايد) 
به صــورت منظم چــاپ كرده ايم. به يــاد داريد كه 
apsw مقادير برگشــتى جــدول را به صورت توپل 

 x[1] و x[0]  به ما باز مى گرداند، به همين دليل، ما از
و... اســتفاده كرده ايم. در انتهــاى اين روتين و در 
خــط  11 تعــداد كل آيتم هــاى موجــود در جدول 

Recipes را نيز اعالم كرده ايم.

 
جست وجو

براى بخش جست وجو، به دليل كمبود فضا، تنها 
بخش جست وجوى نام دستورالعمل را پياده سازى 
كرده ايم و جســت وجو بر اساس محتويات و تعداد 
نفراتى را كه با يك دســتورالعمل ســير مى شوند، 
به عهده شــما گذاشــته ايم. كدهاى ايــن روتين در
 فهرســت 4 آورده شده است. اين كدها را جايگزين 

خطوط 9 و 10 فهرست كنيد.
در اين كد و در خط 5 عبارت موردنظر از كاربر 
 sql پرســيده شده و در خط 6 با تعريف يك دستور
عمليات جست وجو را روى پايگاه داده انجام داده ايم. 
شــايد عبــارت%%s%%%  در اين خط كد عجيب به 
نظربرســد. در زبان sql براى تعريف مشــابهت از 
كلمه كليدى like و فرم %term% اســتفاده مى شود. 
در ايــن حالــت كلماتى كه مشــابه term باشــند، 
برگردانــده مى شــوند. اما چون در زبــان پايتون 
از عالمت % براى فرمت كردن رشــته ها اســتفاده 
مى شود، يك رشته نمى تواند به طور مستقيم شامل 
عالمت % باشــد. براى درج اين عالمت در يك رشته 
بايد دوبار آن را پشت سر هم (%%) به كار ببريم. به 
اين ترتيب، در خط 7 جفت عالمت هاى سمت راست 
و چپ به تك عالمت هاى % و قسمت وسط (s%) نيز 
توســط عبارت term جايگزين مى شود. در انتهاى 
اين روتين و در خط 9 از تابع  ()Show كه آن را در 
قســمت بعد تعريف مى كنيم، براى نمايش آيتم هاى 
مورد نظر اســتفاده كرده ايم. براي فعال شــدن اين 
بخش بايد كلمه pass د رخط 36 فهرست 1 با عبارت   

 () ckb.Searchجايگزين شود.

نمايش يك مورد
براى عملياتى كردن اين بخش، ابتدا با فراخوانى 
تابع ()All تمام موارد را به كاربر نشان خواهيم داد 

و از او خواهيم خواست كه آيتم مورد نظر را انتخاب 
كند.براي اين كار كلمه pass در خط 38 فهرست 1 را 

با كد هاي زير جايگزين كنيد:

 پس از آن با فرســتادن آيتم انتخاب شــده به 
عنــوان آرگومان which به روتين ()Show آن آيتم 

را به نمايش خواهيم گذاشت. كدهاى مربوط به اين 
روتين در فهرســت 5 آورده شــده است. اين كدها 
را جايگزيــن  خطوط 11 و 12 فهرســت 1 كنيد. در 
ايــن كد، در خط 2 دســتور sql مــورد نياز را براى 
انتخــاب آيتمــى كه شــماره رديــف (pkID) آن با 
آرگومان which به تابع اعالم شــده است، تعريف 
كرده ايم. پس از آن با تعريف دو دســتور sql ديگر 
مقاديــر متناظــر را از جدول هــاى Ingredients و 

def Show(self,which):
        sql = “SELECT * FROM Recipes WHERE pkID = %s” %str(which)
        print “\n”
        print “=”*55
        for x in cursor.execute(sql):
                print “Title: %s \t Serves: %s \t Source: %s”\ 
%(x[1],x[2],x[3])
                
        sql = “SELECT * FROM Ingredients WHERE pkID = %s” %str(which)
        print “\nIngredients:”
        for x in cursor.execute(sql):
                print x[1]
        
        sql = “SELECT * FROM Instructions WHERE pkID = %s” %str(which)
        print “\nInstructions:”
        for x in cursor.execute(sql):
                print x[1]
        print “=”*55
        print “\n”
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فهرست5 كدهاي تابع مورد نياز براي نمايش يك آيتم از پايگاه داده

def Search(self):
        print 
        print “=”*55
        print “Searching in recipes by name”
        term = raw_input(“Enter name of the recipe: “)
        sql = “SELECT pkID , name FROM Recipes WHERE name like\ 
‘%%%s%%’” %term
        for x in cursor.execute(sql):
                self.Show(x[0])
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فهرست4 كدهاي تابع جست وجو در پايگاه داده براساس نام دستورالعمل

منوي دسترسي به پايگاه داده شكل1

ckb.All()
temp = raw_input(“What to show:”)
ckb.Show(temp)

ckb.All()
temp = raw_input(“Press any key\ 
to continue...”)



195
دي

1390

شبكه

S
H

A
B

A
K

E
H

[N
ET

W
O

R
K

]

 print اســتخراج كرده و با دســتور Instruc ons

چاپ كرده ايم.
افزودن

روتين مربوط به افزودن موارد، طوالنى ترين 
روتين اين مجموعه اســت كه آن را در فهرســت 6 
مشــاهده مى كنيــد، آن را جايگزين خطوط 13 و14 
فهرســت 1 كنيد. شروع اين روتين و خط هاى 2 تا 6 

متغيرهاى ابتدايى مورد نياز نظير نام دستورالعمل، 
تعداد نفرات و... را تعريف و مقداردهى مى كند. تنها 
موردى كه شــايد به توضيح نياز داشــته باشــد، 
 while دريافــت مواد الزم اســت كه در يــك حلقه
انجام شــده اســت و هر ورودى كاربر به صورت 
 ings رشــته اى با جداكننده كاما (،) به انتهاى متغير
افزوده شــده است. اين روند تا زمانى كه كاربر0 را 

وارد كنــد، ادامه مى يابد. پس از آن در خطوط 14 تا 
21 كل اطالعــات يك بار ديگر بــراى كاربر نمايش 
داده مى شود تا از صحت آن اطمينان حاصل شود.

پس از گرفتن تأييد كاربر، در خطوط 27 تا 29 
با تعريف دســتورالعمل مورد نيــاز، موارد ابتدايى 
را در جــدول Recipes ذخيــره مى كنيم. در خطوط 
31 و 32 همان گونــه كه در قســمت قبــل ديده ايد، 
شــماره آخريــن ركورد افزوده شــده به جدول را 
استخراج كرده ايم. از اين ركورد براى مرتبط كردن 
 Instruc ons و Ingredients داده هــاى جدول هاي
به مقادير وارد شــده در جدول Recipes اســتفاده 
كرده ايــم. ذخيره داده در دو جدول Ingredients و 
Instruc بــه ترتيــب در خطوط 36 تا 39 و40  ons

تا 43 انجام شــده اســت.  در نهايت، اتمام عمليات 
ذخيره ســازى با يك پيغام به كاربر اطالع داده شده 
اســت.فراموش نكنيدكه براي فعال شدن اين بخش 
   ckb.Add() در خط 40 فهرست 1 را با pass بايد كلمه

جايگزين كنيد.

حذف
در نهايــت به روتين حذف موارد مى رســيم. 
همان گونه كه حدس مى زنيد، در اين روتين نيز ابتدا 
با فراخوانى  ()ckb.All همه موارد به كاربر نشــان 
داده شــده و در نهايت از او خواســته مى شــود تا 
آيتم مــورد نظر را براى حذف كــردن انتخاب كند. 
اين روتين در فهرســت 6 آورده شــده است.آن را 
جايگزين خطوط 15 و 16 فهرست 1 كنيد وبراي كار 
كردن اين كد بايد كلمه pass در خط42 فهرست 1 با 

عبارت زير جايگزين شود:

در اين كد هم با استفاده از آرگومان which كه 
شماره انحصارى آيتم را نشان مى دهد، دستورات 
sql مورد نياز را بــراى حذف آيتم ها از جدول هاي 

تعريــف   Instruc ons و   Recipes، Ingredients

و اجــرا كرده ايم.دقت كنيد كه براى ساده تر شــدن 
كار، ما از بســيارى از روتين هــاى كنترل ورودى 
كاربر، مرتب سازى خروجى و بسيارى قابليت هاى 
ديگر كه مى توانست چنين برنامه اى را كامل تر كند، 
صرف نظر كرده ايــم. اگرچه وجود اين قابليت ها در 
غالب نرم افزارهاى تجارى و حرفه اى الزامى است، 
اما پياده ســازى آن ها بســيار ساده و بدون مشكل 
خواهد بود. براي نمونه، در هنگام نمايش يا حذف يك 
مورد بهتر بود كه ما شــماره آيتم وارد شده توسط 
كاربر را بررسي كنيم تا در محدوده صحيحى قرار 
داشته باشد يا مثًال كاربر به جاى شماره از حروف 
استفاده نكرده باشد. كه چنين مواردي با روال هاى 

معمول if قابل پياده سازى است.

def Add(self):
        ings = ““
        lastid = 0
        recipename=raw_input(‘Enter Recipe Title -> ‘)
        recipesource=raw_input(“Enter Recipe Source -> “)
        recipeserves=raw_input(“Enter number of servings -> “)
        while True:
                ing = raw_input(‘Enter Ingredient (“0” to exit) -> ‘)
                if ing != ‘0’:
                        ings = ings + ing + “, “
                else:
                        break
        instructions = raw_input(‘Enter Instructions -> ‘)
        print ‘=’*55
        print “Here›s what we have so far”
        print “Title: %s” % recipename
        print “Source: %s” % recipesource
        print “Serves: %s” % recipeserves
        print “Ingredients: %s” % ings
        print “Instructions: %s” % instructions
        print ‘=’*55
        resp = raw_input(“OK to save? (Y/n) -> “)
        if resp.upper() != ‘N’:
                #connection=apsw.Connection(“cookbook1.db3”)
                #cursor=connection.cursor()
                # Write the Recipe Record
                sql = ‘INSERT INTO Recipes (name,serves,source) VALUES\ 
(“%s”,”%s”,”%s”)’ %(recipename,recipeserves,recipesource)
                cursor.execute(sql)
                # Get the new Recipe pkID
                sql = “SELECT last_insert_rowid()”
                cursor.execute(sql)
                for x in cursor.execute(sql):
                        lastid = x[0]
                        print “last id = %s” % lastid
                # Write the Instruction Record
                sql = ‘INSERT INTO Ingredients (recipeID,ingredients)\ 
VALUES (%s,”%s”)’ % (lastid,x)
                cursor.execute(sql)
                # Write the Ingredients records
                sql = ‘INSERT INTO Instructions (recipeID,instructions)\ 
VALUES( %s,»%s»)’ %(lastid,instructions)
                cursor.execute(sql)
                # Prompt the user that we are done
                print ‘Done\n’
        else:
                print ‘Save aborted\n’

def Delete(self,which):
        sql = “DELETE FROM Recipes WHERE pkID = %s” %str(which)
        cursor.execute(sql)
        sql = “DELETE FROM Ingredients WHERE pkID = %s” %str(which)
        cursor.execute(sql)
        sql = “DELETE FROM Instructions WHERE pkID = %s” %str(which)
        cursor.execute(sql)
        print “Recipe compeletly deleted . . .\n”
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فهرست6 كدهاي تابع افزودن آيتم جديد به پايگاه داده

كدهاي حذف يك آيتم از پايگاه داده فهرست7

ckb.All()
temp = raw_input(“What to delete:”)
ckb.Delete(temp)


