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Format CSV jest jednym z kluczowych formatów obsªugiwanych we wszystkich j¦zykach.
Python ze wzgl¦du na dost¦p do bibliotek zwi¡zanych bezpo±rednio z tym formatem
umo»liwia prosty przegl¡d, odczyt i zapis danych do plików csv. Do zaj¦¢ doª¡czony
zostaª zestaw rzeczywistych danych �nansowych, na których wykonywane b¦d¡ zadania.
Na rys. 1 przedstawiono przykªad dziaªania biblioteki csv, gdzie plik o nazwie �leName
z linii 6 otwierany jest w linii 7 (uchwyt do pliku w zmiennej f). Zakªadaj¡c, »e mamy
dost¦pn¡ pust¡ list¦ i metod¦ append (lub zamiennie metod¦ expand), to na rys. 2 widzimy
mo»liwo±¢ wczytania danych do listy bezpo±rednio z pliku. Uwaga na wywoªanie funkcji i
wiersz 18, gdzie podajemy nazw¦ pliku. W tym wypadku plik znajduje si¦ w tym samym
katalogu, co skrypt.

Rysunek 1: Pliki csv

Rysunek 2: Odczyt z pliku i zapis do listy

Na rys. 3 mamy przykªad zapisu do pliku csv. Po pierwsze, w linii 4 mamy przykªad
importu biblioteki, ale w tym wypadku zasi¦g tego importu to tylko bie»¡ca metoda. W
przypadku, gdy chcemy stosowa¢ jakie± biblioteki w kilku ró»nych miejscach, to oczywi-
±cie import nale»y wpisa¢ u góry pliku. Lepiej lini¦ 4 potraktowa¢ jako ciekawostk¦, a
domy±lnie importowa¢ biblioteki podobnie, jak miaªo to miejsce w Javie, czyli na górze
pliku. W dalszej cz¦±ci w liniach 8-13 tworzymy prost¡ list¦, która zapisywana jest do
pliku. Pami¦tamy o zamkni¦ciu dostepu do pliku (linia 19).

Warto wywoªa¢ w tym miejscu podgl¡d dokumentacji (CTRL+I przedstawiony na rys.
4). Drugi parametr metody open dotyczy trybu otwarcia pliku. Na rys. 1 u»ywali±my 'r'
do odczytu, tym razem mamy 'w' do zapisu. Wi¦cej mo»liwo±ci przedstawione jest na rys.
5.

W wielu sytuacjach przygotowane skrypty wywoªywane b¦d¡ dla ró»nych zestawów
parametrów (lub, co bardziej prawdopodobne, dla ró»nych zestawów danych i plików).
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Rysunek 3: Operacja zapisu do pliku

Rysunek 4: Sprawdzamy dokumentacj¦ funkcji open

Zatem konieczne byªoby wielokrotne, r¦czne uruchomienie skryptu i zmiana parametrów.
W j¦zyku Java lista argumentów programu dost¦pna byªa jako tablica String w meto-
dzie main. W Python mo»liwo±¢ manipulowania parametrami skryptu daje nam import
biblioteki sys przedstawiony na rys. 5. Wywoªanie sys.argv daje nam dost¦p do listy, a
w linii 9 (kontynuacja linii 8) mamy podgl¡d wszystkich parametrów przekazanych do
programu. Zwracamy uwag¦ na rzutowanie na string poprzez metod¦ str(). Domy±lnie
w Python pierwszym argumentem, czyli sys.argv[0] jest ±cie»ka do pliku. Zatem wywo-
ªanie sys.argv[1] pozwoli nam wy±wietli¢ na ekran pierwszy argument przekazany przez
u»ytkownika.

Rys. 7 - szybkie przypomnienie dotycz¡ce zmiennych systemowych i ewentualnego do-
dania Pythona. Na rys. 8 mamy skrypt z rozszerzeniem py (gdzie w kodzie zakªadamy
wywoªanie funkcji z przekazaniem parametrów z linii polece«). No i na rys. 9 efekt wy-
woªania z linii komend, gdzie u góry mamy skrypt z parametrem �Ferdynand�, a poni»ej
wylistowanie wszystkich argumentów z sys.argv, gdzie pierwszym jest wspomniana ±cie»ka
(w tym wypadku nazwa pliku), a na drugim miejscu mamy podany argument.

Przeskakuj¡c do rys. 11 widzimy plik wsadowy z rozszerzeniem bat, gdzie wywoªujemy
skrypt w Pythonie z ró»nymi parametrami, a nast¦pnie na rys. 10 efekt wywoªania pliku
wsadowego z konsoli.
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Rysunek 5: Podgl¡d dokumentacji

Rysunek 6: Argumenty z linii polece« i import sys

Rysunek 7: Zmienne systemowe
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Rysunek 8: Wywoªanie skryptu z cmd

Rysunek 9: Wywoªanie skryptu z cmd II

Rysunek 10: Plik wsadowy
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Rysunek 11: Plik wsadowy II

Zadania

1. Napisz funkcj¦ zliczaj¡c¡ liczb¦ znaków w pliku.

2. Dany jest plik, gdzie w ka»dej linii znajduje si¦ sªowo. Nale»y sprawdzi¢, czy dane
sªowo jest palindromem, a nast¦pnie do pliku csv zapisa¢ dla ka»dego sªowa nast¦pu-
j¡ce dane: liczba porz¡dkowa, sªowo, wypisa¢ wszystkie znaki znajduj¡ce si¦ w tym
sªowie, wpisa¢ true � je»eli sªowo jest palindromem i false, je»eli nie jest. Przykªad
poni»ej:

• aabcbaa �> 1, aabcbaa, abc, true;

• AabbaA �> 2, AabbaA, Aab, true;

• alamakota �> 3,alamakota, almkot, false.

3. Do zadania doª¡czony zostaª plik csv z rzeczywistymi notowaniami spóªki indekso-
wanej na gieªdzie. Plik skªada si¦ z daty oraz zmiany procentowej w cenie instru-
mentu wzgl¦dem poprzedniego odczytu. Bardzo cz¦sto w zestawieniach �nansowych
przedstawia si¦ zwroty za ostatni miesi¡c. Nale»y odczyta¢ dane, nast¦pnie wyzna-
czy¢ ±redni¡ dla ka»dego z miesi¡ca i zapisa¢ ±rednie zmiany miesi¦czne w osobnym
pliku. Przykªadowo dla danych:

• Apr 29 2018 : 0.28

• Apr 22 2018 : 12.12

• Apr 15 2018 : -2.67

• Apr 08 2018 : -4.74

• Apr 01 2018 : -5.60

Nale»y do nowego pliku csv wpisa¢: Apr 2018 : -0.12 (czyli 0.28 +12.12 - 2.67 - 4.74
- 5.60 podzielone na 5 i zaokr¡glone do dwóch miejsc po przecinku).

4. Dla pliku z poprzedniego zadania wy±wietl na ekranie dane tylko dla miesi¡ca i roku
podanego przez u»ytkownika.
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