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Írta: Pete Kelly (critter)

Az előző cikkben, bemutattam, hogy a működésének teljes megértése nélkül
hogyan írjunk gtkdialog kódot, ami létrehoz egy egyszerű, működő eszközt.

Most ezen megyünk tovább és némi tartalmat adunk hozzá, amivel képes leszel
olyan kódokat írni, amik azt általad megkívánt dolgokat csinálják úgy, ahogy
szeretnéd.

El kell magyaráznom néhány további, a gtkdialog-ban rendelkezésre álló widget
használatát, hogyan változtassuk meg a kinézetet, adjunk hozzá funkciókat és
kommunikáljunk velük. Ahogy haladunk előre, némi szkriptelési ismeretre van
szükség és némi gyakorlat sem árt, de alapvetően nem fontos. Ha végigveszed a
cikkeket, akkor lassanként megszerzed ezen tudás nagy részét.

A bemutatott példák mindegyikében van egyfajta tagolás, hogy a dolgok a lehető
legegyszerűbbek maradjanak.

Láttuk, hogyan kell párbeszédet készíteni mind a készen kapott, mind a
felhasználó által készített gombokkal, amiket keretekbe (frames), vízszintes
(hbox) és függőleges (vbox) dobozokba helyezünk el.

Az elmélet

Először némi elmélet, ám ha unalmasnak és nehezen érthetőnek találod, akkor
egyszerűen csak ugorj a példákhoz. Bármikor visszaléphetsz ide, ha volna
valami, amit nem értenél.

A gtkdialog gombokat konténerbe (tárolóba) kell helyezni. Ez kötelező. A tároló
gyakran egy ablak widget-be kerül.

A tárolók általában vbox-ok, hbox-ok, vagy frame-ek, amiket szabadon lehet
keverni, mintha a mélyhűtőben műanyag dobozokat tennél műanyag dobozokba.
Mindegyik műanyag doboznak tartalmaznia kell másik dobozokat, widget-eket,
vagy ezek kombinációját. A tárolókon belül lehetnek elválasztók, amik akár
vízszintes, akár függőleges elválasztó widget-ek, akár hbox-ok és vbox-ok
lehetnek, ezáltal lehetővé téve az elemek tagolását.

Widget önmagában nem kerülhet párbeszédablakba. A widget-ek rendelkeznek:

attribútumokkal, amik leírják a megjelenésüket a tárolón belül;

direktívákkal, amik meghatározzák a bemutatásuk módját és a felhasználói
beavatkozásra a választ;

szignálokkal, amik által képesek együttműködni az alkalmazás más elemeivel.

Ezen felül, bizonyos feltételek teljesülése esetén függvények módosíthatják
azokat.

A widget-ek

Az ablak widget

Ez nem feltétlenül szükséges, de lehetővé teszi, hogy beállítsd az alkalmazás
pozícióját és méretét, az ablakhoz címet és ikont rendelj, ami az ablak
címsorában és a tálcán jelenik meg. Megnézheted az alkalmazás indítójának
elején, hogy ezt miképpen kell csinálni. A kódot az előző cikkben bemutattuk.

Konténerek

A 2x2 gombos példánkban egy vbox-unk van. A vbox összes eleme
függőlegesen rendezett. A mi konténerünkben 3 hbox és 2 hseparator (vízszintes
elválasztó) volt, a kódban bemutatott módon függőlegesen rendezve. A vbox
méretét a gtk, az alapértékek szerint automatikusan állítja be, hogy az összes
leszármaztatott „gyerek” elférjen. Az ablakot a vbox méretének megfelelően
állítja be.

A hbox elemei egyetlen vízszintes sorban rendezettek, ismét csak a kód szerinti
sorrendben. A hbox-ok méretét a sorban lévő legnagyobb widget méretéhez
igazítja. A kevesebb widget-et tartalmazó hbox-okban a widget-ek jobbra
rendezettek, ezért jelenik meg a Cancel gomb az alsó widget-ben jobb oldal. Ez
felülírható ha hozzáadjuk a „homeogeneous=true” jelzőt a konténerhez, ami a
widget-eket egyenletesen osztja el.
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A következő példa csak ennek a jelzőnek (tag) a bemutatására szolgál. Az ablak
widget-et olyan méretre állítottuk, hogy széthúzza a hbox-ot a hatás
bemutatására.

#!/bin/sh
export MYDIALOG='
<window widthrequest="400">

<hbox homogeneous="true">

<button help>
<action>EXIT:Help </action>

</button>

<button cancel>
<action>EXIT:Cancel </action>

</button>

<button ok>
<action>EXIT:Ok </action>

</button>

</hbox>
</window>
'
gtkdialog program=MYDIALOG

A keretek szintén konténerek, de (a sajátjukon kívül) nincsenek hatással a
méretre. A keretek dekorációs jellegűek és lehetővé teszik a widget-ek
csoportosítását.

Az összes méretezés felülbírálható.

Gombok

Egy gomb tartalmazhat címkét, képet, vagy mindkettőt, és kép helyzete az
„image-position” attribútummal (0 bal, 1 jobb, 2 fent, 3 lent) szabályozható. A kép
méretét a „height” (magasság) és a „width” (szélesség) attribútum állítja be.
Amikor a gomb „sensitive” (érzékeny) attribútuma ki van kapcsolva, akkor
kiszürkül és nem reagál kattintásra. Ezt más widget-ek ki-, és bekapcsolhatják. A
gomb elnevezhető, hogy a többi widget hivatkozhasson rá. Ez a „label”
utasításnál beállítható. A példában két, „wp” és „ss” nevű gomb szerepel.

Példa: a „write” gomb érzékenysége indításkor kikapcsolt. A gombokra kattintás
váltogatja a a többi gomb állapotát. Az „image position 2” a képet a címke fölé
középre rakja. A szövegszerkesztő ikon átméretezett, de a táblázat ikon
megtartja a gtkdialog alapbeállítás szerinti méreteit.

#! /bin/bash
export MAIN_DIALOG='
<vbox>

<button imageposition="2">
<input file>writer.png</input>
<height>100</height>
<width>70</width>
<label>Write</label>
<variable>"wp"</variable>
<sensitive>"false"</sensitive>
<action type="enable">ss</action>
<action type="disable">wp</action>

</button>
<button imageposition="2">

<input file>calc.png</input>
<label>calc</label>
<variable>"ss"</variable>
<sensitive>"true"</sensitive>
<action type="enable">wp</action>
<action type="disable">ss</action>

</button>
</vbox>'

gtkdialog program MAIN_DIALOG

Vedd észre, hogy a példa működéséhez meg kell adni a képfájl teljes elérési
útvonalát, vagy bemásolni a szkriptet tartalmazó könyvtárba.
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Az előre meghatározott gombok mellett említettük, hogy a gtkdialog elérhetővé
teszi sok más widget tároló elérését is. Hogy lásd a lehetőségeket, próbáld
futtatni ezt a szkriptet.

/usr/share/doc/gtkdialog/examples/tree/tree_icon_stock_ids

Csak másold az előbbi sort egy terminálba és nyomj <Enter>-t. Valami ilyesmit
kell látnod.

Egy gombon kipróbálhatod a címke és ikon együttes, vagy csupán az ikon
használatát, de a két eljárás eltérő. Egy példa mutatja be.

#! /bin/bash
export MAIN_DIALOG='
<vbox>

<frame Icon and label>
<button use_stock="true" label="gtkpagesetup">
</button>

</frame>
<frame Icon only>

<button>
<input file stock="gtkpagesetup"></input>

</button>

</frame>
</vbox>

'
gtkdialog –program=MAIN_DIALOG

A gombra kattintás jelet (signal) generál. Egy gomb jele alapbeállítás szerint
„klicked” (lenyomva) és használható funkció, vagy más widget indítására. A
következő példában a „write” gomb rejtett, vagy elérhető, az aktuális állapotától
függően. A hidden (rejt) és show (mutat) gomb azt teszi a write-tal, ami várható.
Mivel a gombhoz nincs action (művelet) rendelve, az alapműveletet, azaz a
szkript bezárását hajtja végre.

#! /bin/bash
export MAIN_DIALOG='
<hbox>

<button imageposition="2">
<input file>writer.png</input>
<label>Write</label>
<variable>"wp"</variable>

</button>
<button>

<label>hide</label>
<action signal="clicked"
condition="visible_is_true(wp)">hide:wp</action>

</button>
<button>

<label>show</label>
<action signal="clicked"
condition="visible_is_false(wp)">show:wp</action>
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</button>
</hbox>'
gtkdialog program MAIN_DIALOG

A signal-ok párbeszédben akkor a leghasznosabbak, amikor sokfajta widget-tel
alkalmazzák. Csak egy példa, egy kijelölő widget aktiválhat egy szövegbeviteli
widget-et, vagy frissítheti a státuszsor widget tartalmát.

Sokféleképpen lehet módosítani egy widget megjelenését és feladatát, túl sok
ahhoz, hogy itt foglalkozzunk vele, ezért csak annyira térek ki, amennyi lehetővé
teszi a widget-ek alkalmazását a szkriptedben. Amiket a következő példában
érintettem, némi képet adnak a gtkdialog rugalmasságáról. Részletesebb
információkért a korábban általam említett hivatkozást keressétek fel (lásd előző
cikk).

Szöveg

A párbeszédbe a <text></text> tag-gel írhatsz szöveget. A párbeszédben
megjelenő szöveg ilyen módokon adható meg.

<label>A szövegem</label> Bármilyen állandó szöveg.
<input>parancs</input> Egy olyan parancs kimeneteként mint pl. az ls.
<input file>fájlnév</input> Egy fájl nevének megjelenítése.

Amennyiben egy fájl tartalmát jeleníted meg és a tag_attribute <text auto-
refresh=true> is megadod, akkor ha egy fájl tartalma változik más folyamat
hatására, akkor a párbeszéd annak tartalmát automatikusan frissíteni fogja. A
szöveg frissíthető még frissítést végrehajtó gomb alkalmazásával is.

Ez a példa felülírja az alapbeállítás szerinti automatikus átméretezést 300 pixel-
es szélességet kérve. Ezután dmesg | tail segítségével a kernel üzeneteinek
utolsó tíz sorát jeleníti meg. Ez a frissítés gombra kattintva frissíthető.

#!/bin/bash
export MY_DIALOG='
<vbox widthrequest="300">

<text>
<variable>MSG</variable>
<input>dmesg | tail</input>

</text>
<hbox>

<button>
<label>Refresh</label>
<action>refresh:MSG</action>

</button>

<button>
<label>Done</label>

</button>
</hbox>

</vbox>'
gtkdialog program=MY_DIALOG

A kísérletezők számára lehetőség van olyan szövegjellemzők meghatározására
mint félkövér és szín, html tag-ekhez hasonló módon, és a frissítés időzíthető is.

Kijelölő, rádió- és váltógomb.

A kijelölő gomb arra van, hogy a felhasználó kiválasszon, vagy elutasítson egy
opciót. A rádiógomb hasonló, de csoportosítani kell és a csoportnak csak egy
eleme választható ki egyszerre. A váltógomb fura szerzet és két állapot közötti
váltásra használható, amit egyetlen kijelölő is csinál. Talán nem vettem észre
valamit, de átugrom ezt a widget-et, mivel sosem láttam hasznát az
alkalmazásának.

Előbb a kijelölő gombról.

Minden gombhoz két funkció tartozik. Az első végrehajtására csak akkor kerül
sor, amikor a négyzet kijelölt állapotban van. A második, kitalálod, amikor nincs
kijelölve (false).

Jóllehet csak kiemel ikonokat, hasznos a szkript, kapcsolatok manipulálásra
alkalmas kódokat tartalmazhat.

Még nem láttuk a pixmap widget-et korábban. Ez egyszerűen csak megjelenít
egy képet, de a kép jellemzői más widget-ekkel befolyásolhatók.

Változók és címkék elnevezésénél ügyelj arra, hogy ne legyen kettőzés,
ugyanakkor leíró jellegűek legyenek. Én kis-, és nagybetűket vegyesen, illetve a
betűzést használom az egyedivé tételre.
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Arra is emlékezz, hogy minden kijelölőnek állíts be alaphelyzetet.

A példában a különféle konténerek alkalmazása állítja be az alkalmazás
kinézetét.

Most a rádiógombról.

Az összes gombot egy vbox tartalmazza, ami összeköti őket és csak egy lehet
aktív. A csoport egyik tagjának kiválasztása automatikusan deaktiválja a csoport
többi elemét. A vbox-ban a homogeneous (homogén) attribútum igazra (true)
állított, hogy a gombokat a legnagyobb felbontásúval azonos függőleges teret
adjon.
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Ezen néhány widget alkalmazásával néhány elég meggyőző alkalmazást lehet
készíteni minimális programozási gyakorlattal. Némi parancssori tudással
készíthetsz a PCLinuxOS tárolóban található eszközhöz hasonlóakat. Ezzel
segítséget adhatsz a disztribúciót használó többieknek és – majdnem biztosan –
önelégült mosolyt rajzolhatsz az arcodra.

Van még több is a gtkdialog-ról? Ó, igen! Sokkal több, amik bemutatását a
következő cikkekben kezdem meg.
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