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Írta: critter 

Appsearch

Ez az alkalmazás sokkal összetettebb, mint az előző példa. Több időbe telik 
elmagyarázni és még több időbe telik megérteni, mivel egyszerre sok az új 
ismeret. Ha képes vagy megérteni a példát (nagyobb részét), akkor a python 
alapjait jól megértetted. A kód egy része egyértelműen nem alapfokú, ezért ha ez 
egy kicsit túl sok lenne „befogadni”, egyelőre fogadd el így, ahogy működik. 
Később majd megérted.

Rengeteg alkalmazást telepítettem a gépemre. Néhányat ritkán használok, de 
hasznosnak tartom. Amikor szükségem van ezek egyikére. Előfordul, hogy nem 
emlékszem a nevére, és a menüben keresgélve a név nem mindig fedi fel az 
alkalmazás célját, vagy funkcióját. A következő eszköz, amit készítek 
valamennyire segít ezen a gondon azáltal, hogy valós idejű keresést futtat le 
bármilyen kifejezésre és egy kattintással elindíthatóvá teszi az alkalmazást. A 
sablon alkalmazásra épül és a fenti képernyőképre hasonlít.

Tételezzük fel, hogy HTML-szerkesztőre van szükségem. Tudom, hogy legalább 
egy van telepítve, de nem emlékszem a nevére.

Ahogy elkezdem gépelni az „editor” szót a kereső mezőbe, a kereső finomít, 
először minden „e”, majd „ed” kezdetű lehetőséget mutatja. Mire beírom „edi”, két 
találatot ad fel lehetőségként – Bluesfish és Blue Griffon (lefelé görgetve 
megmutatja, hogy nincs több a képernyőképen jelzett kettőnél). Bárhova kattintva 
a megfelelő szövegen, bezárja az appsearch alkalmazást és elindítja a 
kiválasztott HTML-szerkesztőt. Ez sokkal gyorsabb, mint végigböngészni a menüt.

Hogyan működik

A legtöbb Linux asztal a freedesktop.org által meghatározott szabványt követi. 
Amikor egy alkalmazást telepítenek, egy fájl kerül az alkalmazás nevével és 
„.desktop” kiterjesztéssel a /usr/share/applications könyvtárba. Ez a fájl írja le az 
alkalmazás nevét és tulajdonságait, általában több nyelven. Számos különféle 
szekciót tartalmaz, így a fájl elég hosszú is lehet. A használatát tekintve a cél miatt 
az alap angol nyelvre és 5 szakaszra korlátozom az alkalmazást.

• Name az alkalmazás neve
• Genericname ez lehet olyasmi, mint editor
• Comment némi leírás az alkalmazásról
• Keywords az alkalmazás keresésre használható szavak
• Exec parancssorba gépelendő az alkalmazás indítására

A bluegriffon.desktop esetében az a következőkre korlátozódik:
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Name=BlueGriffon
GenericName=Web Editor
Comment=Create Web Pages
Exec=bluegriffon

A fájlban nincs „Keywords” bejegyzés. A kereső a képernyőképen ez az 
információ jelenik meg.

Az alkalmazás végigolvassa a /usr/share/applications összes „.desktop” fájlját és 
az egyes fájlok információiból készít egy listát. Ezután a kereső mezőben található 
szövegre keres a listákban és megjeleníti a találatokat, kiemelve az egyező részt. 
A kiemelés hasznos, mivel a fenti példában az „edi” a Media-ban is megtalálható, 
de mi editor-t keresünk, így ettől eltekinthetünk. A bal oldalon látható számot az 
alkalmazás adja hozzá, ez a készített lista egy indexe. A bluegriffon szövegére 
kattintva a 007-es indexet elküldi az alkalmazásnak és a lista Exec mezője 
megmondja, hogyan indítható a kiválasztott alkalmazás.

Az új alkalmazás elkészítése

Készíts egy qt5_appsearch nevű könyvtárat és másold a következő fájlokat a 
qt5_template könyvtárból az új könyvtárba a következőképpen átnevezve:

Rakj egy megfelelő ikont is a könyvtárba.

Szerkeszd az update_res.sh-t és benne cseréld le a két „template”-et 
„appsearch”-re.

Ezután át kell alakítanunk a felület fájlját, tehát nyissuk meg a designer-t. Válaszd 
ki az open-t és menj az új könyvtárunkhoz. Nyisd meg a qt5_appsearch.ui-t.

Most a template felhasználói felületét látjuk. Változtasd meg úgy, hogy a fenti 
példához hasonlítson, a korábban megismert módon. Kattints jobb billentyűvel a 
háttéren  és válaszd ki a layout → break layout-ot. Győződj meg arról, hogy a 
QTexEdit widget valóban QTextEdit és nem QPlainTextEdit (erre a kiemelés miatt 
van szükség). Mivel a line edit, textedit és button widget-tekkel közvetlenül kell 
kommunikálnunk, ezért győződj meg, hogy az objektumok neveinek pontosan:

lineEdit, textEdit és btn_Quit

mivel a kód így ismeri fel azokat. Amikor a kinézettel elégedett vagy, control-r-rel 

ellenőrizve az előnézetben, mentsd. Futtasd az update_res.sh-t, a felhasználói 
felület python-kódjának létrehozására.

A kód kialakítása

Amikor a bluegriffont felhoztam példának jeleztem, hogy az alkalmazás a 
freedesktop.org szabványos fájljaiban található adatokra épít. Íme a 
bluegriffon.desktop teljes egészében, az érdekes sorokat kiemelve.

A fentről lefelé tervezési eljárást alkalmazva meg kell határoznunk a „tetejét”, ami 
esetünkben az alkalmazás indítása.

    Az alkalmazás indítása

Mielőtt bármit is tennénk, ki kell választani az alkalmazást.

     Az alkalmazás kiválasztása
     Az alkalmazás indítása

Ahhoz, hogy választhassunk, meg kell jeleníteni egy alkalmazáslistát és 
leírásukat.

    Alkalmazáslista és leírásaik megjelenítése
    Az alkalmazás kiválasztása
    Az alkalmazás indítása

Hogy a megfelelő alkalmazások listája elkészülhessen, a felhasználótól némi 
információra van szükség.

    Keresési kritériumok bekérése a felhasználótól
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    Alkalmazáslista és leírásaik megjelenítése
    Az alkalmazás kiválasztása
    Az alkalmazás indítása

Legelőször egy listára van szükség az összes rendelkezésre álló alkalmazásról és 
leírásaikról.

    Adatbázis készítése a rendelkezésre álló alkalmazásokról és leírásaikról
    Keresési kritériumok bekérése a felhasználótól
    Alkalmazáslista és leírásaik megjelenítése
    Az alkalmazás kiválasztása
    Az alkalmazás indítása

Akkor ez lett a tervünk.

A kód struktúrája a következő:

bizonyos importálások
osztálydefiníció, ami 8 eljárásdefiníciót tartalmaz
   __init__
   buildDb
   addCount
   showResults
   findText
   MousePressed
   KeyPressEvent
   exitApplication
végül a szabványos kódunk, ami indul; if __name__ = '__main__':

Az importok:
import sys
import os
import glob
import subprocess
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtWidgets import *
import appsearch_ui

A tervezés első lépése adatbázis összeűééítűsa az összes alkalmazásról elérhető 
információiból.

Ez a fentiekhez hasonlóan lépésekre bontható, csak sokkal több részlettel:

ugrás a desktop fájlt tartalmazó könyvtárba

az alkalmas fájlok neveinek beolvasása
üres lista készítése a kinyert adatok tárolására
az egyes fájlok beolvasása
      5 üres sztringet tartalmazó lista készítése az adatok tárolására
      a fájl sorainak ellenőrzése egyezésért
      egyezés esetén a tartalom mentése a listába
a kitöltött lista hozzáfűzése az adatlistához
az adatbázis indexelése

Az alkalmazások legfeljebb öt adateleme jön szóba: Name, GenericName, 
Comment, Keywords és Exec. Ezeket könnyen tárolhatjuk python karakterlánc-
listákban. Ám nincs minden alkalmazásnál az összes szekció kitöltve (a 
Bluegriffon-nál nincs Keyword), tehát egy öt üres sztringből álló listával indítunk. A 
végleges kódban ez így néz ki megjegyzésekkel:
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Közvetlenül a részletes lebontás követi. Egy később rendezett fájllista készül, az 
első eleme nagybetűs és listába tárolja. Újabb üres data nevű lista jön létre, 
készen a kinyert végleges információk tárolására.

A for ciklus végigfut az összes fájlon, amit majd (alapból) olvasásra nyit meg és 
egy új lista készül öt üres karakterlánccal az egyes alkalmazásokról tárolandó 
információk számára. Egy további for ciklus végigmegy az aktuális fájl összes 
során és egy sztring-szeletelővel hasonlítja össze a sor elejét egy megfelelő 
mintával. Találat esetén a sort az „=” jelnél vágja a sorvége (/n) jelet eltávolítva és 
a sor maradékát tárolja a field_list lista első elemében.

Ha nincs egyezés, akkor a sort a következő keresett kezdettel hasonlítja össze. 
Ez mind az öt keresett mezőre megismétli. Az „Exec” sztringben gyakran vannak 
olyan karakterek, amik összezavarhatják a kódunkat és ezeket, ha vannak, 
szóközre cseréli. A befejezett field_list az adatlista végére kerül.

Végül, amikor az összes fájlt feldolgozta és az adatokat hozzáfűzte az 
adatlistához egy újabb rutint (eljárást) hív meg az adatbázis indexelésére. Az 
indexelő kódot egy másik eljárásba választottam le, mivel a biuldDb eljárás már 
így is elég komplex és egy kisebb „kódrészlet” könnyebben kezelhető és esetleg 
újrahasznosítható más alkalmazásban.

Az az indexelést csináló addCount eljárás következik, lásd a megjegyzéseket 
magyarázatul:

Minden alkalmazás kap egy számot. A Bluegriffon  bejegyzése így néz ki:

['BlueGriffon', 'Web Editor', 'Create Web Pages', '', 'bluegriffon', '007']

Ezután jön a showResult eljárás:

Eltávolítja az összes szöveget a textEdit widgetből.

Az apptext adatbázis összes sorában keressük a begépelt szöveget, amit itt „t”-
nek hívunk. Az if szerkezet összehasonlítja „t”-t az egyes elemek kisbetűs 
változatával az aktuális sorban. Ha egyezés van, felépít egy +found” nevű 
sztringet, kezdve az indexszámmal és hozzáadva az egyező sor összes elemét 
szóközökkel elválasztva, amit a textEdit mezőhöz adunk. Végül innen hívjuk meg 
egy új definícióba leválasztott findText eljárást, ami elvégzi nekünk a kiemelést.
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Az eljárás elég összetett, ezért nem fogom részletesen ismertetni. Olyan eljárás, 
ami a kiemeli az összes  lineEdit widget tartalmával egyező szöveget a textEdit 
widgetben. Bármikor, ha egyező szöveg kiemelésre van szükségünk, újra 
felhasználhatjuk anélkül, hogy megértenénk.

A mousePressed eljárás hasonlít ahhoz, amit a docz alkalmazásunkban 
használtunk.

Egy különbség van. Amennyiben a parancs szóközt tartalmaz, akkor a Popen 
eljárásnak szüksége van a Shell = True opcióra az értelmezéshez. Erre szolgál az 
if-else szerkezet.

Az utolsó két eljárás a keyPressed és az exitApplication megegyezik a 
korábbiakkal.

A kód záró részében az osztályról készíttetünk egy példányt.

Az űrlap középre rendezéshez hozzáadhatjuk a következőt:

Ezután vidd a form.show()-t az alatta lévő sorba.

A végleges kód a Geany-ban, a fent tárgyalt elemeket becsukva, így néz ki:
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Változók

Mostanra már tudod, hogy a változók azok a nevek, amikkel az objektumainkra 
hivatkozunk. Nos, mitől érvényes egy változónév?

• A változó aláhúzással, vagy betűvel kezdődik
• A változó többi része lehet betű, szám, vagy aláhúzás
• A teljesen nagybetűsek a konvenciók szerint állandókra használatosak
• Kerüld az „o”, „l” és a nagybetűs „I” használatát. Ezek összetéveszthetők más 

karakterekkel

további konvenciókért lásd pep8-at. 

A range függvény

A python rendelkezik range függvénnyel, ami értéksorozatot állít elő.

range(start, stop, step).

A start, stop és step argumentum ugyanazt jelenti, mint a list-nél, stop értéket nem 
tartalmaz. A függvény iterálható (ismételhető) sorozat objektumot ad vissza, nem 
számsort. 

Leírók (tuple-k)

A listák nagyon hasznosak és sok python-kódban találkozhatsz velük. 
Legnagyobb hibájuk, hogy módosíthatóak, vagyis általad megváltoztathatóak. 
Amikor megváltoztathatatlan listára van szükség használj tuple-t. Nem olyan 
rugalmasak, mint a listák, de bízhatsz benne, hogy a tartalma az elvárható lesz.

 A tuple rendezett, nem módosítható és vesszővel elválasztott elemeket tartalmaz. 
A félreérthetőség elkerülésére az elemeket gyakran zárójelbe teszik. Az egy 
elemű tuple végére vessző kell: single_tuple = ('a',). Vessző hiányában a python 
létrehoz egy elemi adattípust: str, int stb. Üres zárójelpár üres tuple-t eredményez. 
Ezek mindegyike érvényes tuple.

A tuple indexeket és a range-ket in és szögletes zárójel indítjuk mint a listáknál.

Tuple-t szeletelve új tuple jön létre, de tuple semmiféleképpen sem módosítható..

A tuple-k gyorsabbak mint a listák.

Az üres tuple boolean False-t eredményez, az összes többi tartalomtól függetlenül 
True-t.

A list() és a tuple() függvények alkalmazásával a tuple-k és listák konvertálhatóak.

Többszörös értékadás tuple-vel lehetséges. Ez kicsomagolásként (unpacking) 
ismert.

A tuple-k használhatóak még függvénytől, vagy eljárástól több érték átadására.
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Tuple összefűzése és ismétlése szintén támogatott, mint a listáké. Leírásért nézd 
meg azt a részt.

A következő list-eljárások a tuple-knál nem támogatottak:

append, clear, copy, extend, insert, pop, remove, reverse & sort.

Szótárak

A szótárak rendezetlen kulcs-érték párok gyűjteménye, gyakran csatolt sorokkal 
hasonlítják össze más nyelveken. Minden kulcs egyedi és értékkel rendelkező kell 
legyen. A szótár egy leírás és nem sorrend. Üres könyvtár False-t, minden más 
szótár True-t jelent.

Figyeld meg, hogy a szótár egy rendezetlen gyűjtemény, a kulcsok sorrendje nem 
kötött, így számindex nem tartható meg oly módon, mint a listáknál. Ugyanakkor 
egy for hurokban például minden kulcspárt felkeresnek.

A szótár kulcsainak egyedinek és megváltoztathatatlan típusúnak kell lennie. Az 
érték bármilyen típusú lehet.

A listákkal ellentétben, amelyeknek az append eljárás kell a méretnöveléséhez, a 
szótár szabadon kiterjeszthető és változtatható helyben. Szótár létrehozható 
egyszerű hozzárendeléssel, dinamikus hozzárendeléssel, kulcsszó - argumentum 
formában, vagy kulcs és értékleírók (tuple) listával.

Az értékekre a kulccsal lehet hivatkozni, de értékkel a kulcsra nem, ez None-t ad 
vissza.

Szótár módosítása

Egy szótár kiterjeszthető, vagy helyben módosítható.

Szótár hossza

A következő szótár kettő hosszúságú. 2 kulcs van, 'deutsch' és 'francais', és 
minden kulcs egy listában van elterítve.
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Egy elem törlése

Tagság

Elemek, kulcsok,vagy értékek listázása
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