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Írta: Peter Kelly (critter)

Sztringek és listák

A sorozat harmadik részében felsoroltam a legfontosabb alap objektumokat, 
amiket a Python használ. Ezek közül a sztringeket és a listákat valószínűleg 
gyakrabban használjuk mint a többit (a számok a saját világukban élnek). Sok 
mindenben hasonlítanak egymásra, csonkolhatók, szeletelhetők átrendezhetőek 
új sztringek, vagy listák létrehozásához. Mindamellett különböznek is egymástól, 
mivel a sztringek megváltoztathatatlanok, miközben a listák a „helyükön” 
módosíthatóak. Talán ez az a különbség, amitől olyan jól használhatóak együtt. 
Végeredményben az összes alapvető típus jól működik, ugyanakkor a listák és a 
sztringek valóban cimborák és emiatt több figyelmet érdemelnek.

Sztringek

Eddig még nem érintettem a sztringek formázását. Működése kicsit hasonlít egy 
körlevél készítő programhoz, ahol a kész sablonlevélben a címzettől függő részek 
üresen maradnak az adatokkal való későbbi kitöltés céljából. Ismered az ilyesmit:

„Szia Jani, nagy újságom van – most töltjük fel a készletet ...”
„Szia Sára, nagy újságom van – most töltjük fel a készletet ...” Így tudod, hogy 
törődnek a dolgokkal.

Nos, a python-sztringek képesek erre és többféleképpen. Az aktuális és javasolt 
módszer a formázási eljárás.

Először elkészítjük a sztringet helyfoglalásra zárójelekkel, ahová a szöveg 
beillesztés kerül. Ezután alkalmazzuk a „format” eljárást vesszővel tagolt 
argumentumként átadva a beillesztésre váró adatokat – egy leírás.

Print(”Pythonban a {} az egyik alap {}”.format('sztring','objektum'))
==> „Pythonban a sztring az egyik alap objektum”

Természetesen ennél sokkal többet tehetünk. Alapbeállításban az értékek az 
argumentumlistában megjelenésük sorrendjében kerülnek be a zárójelbe, ám ezt 
értékadással felülbírálhatjuk .

Print(”Pythonban  a  {0}  az  egyik  alap  {1}.  Ettől  lesz  a  {0}  nagyon 
hasznos.”.format('sztring','objektum'))

==>  „Pythonban  a  sztring  az  egyik  alap  objektum.  Ettől  lesz  a  sztring  nagyon 
hasznos.”

Ha nem adsz meg elegendő beírandó argumentumot a helykitöltéshez, akkor 
hibajelzést kapsz.

Argumentumként bármilyen nyomtatható objektum megadható.

old_price = 20
percentage = 5
increase = old_price * percentage / 100
new_price = old_price + increase
Print( “${} + {}% = ${}”. format( old_price, percentage, new_price) )
==> $20 + 5% = $21. 0

Ezt sokkal életszerűbbé tehetjük azzal, hogy a zárójelen belülre formázó sztringet 
rakunk. A formázó sztring ponttal kezdődik, amit néhány formázó leíró követ. 
Ebben a példában szerepel egy:

{:<8.2f}
< balra igazítás
8.2 8 szóköz széles, 2 tizedes hely
f lebegőpont

Print("$[] + {}% = ${:8.2f}".format(old_price, percentage, new_price))
==> $20 + 5% = $21.00

A végső ár mögött még három szóköz van, így jön ki az általunk előírt 8 karakter. 
Ezáltal szépen formázott, egységes kinézetű kimenet hozható létre a változókból.

Percentage = 3. 637
increase = old_price * percentage / 100
new_price = old_price + increase
Print( “${} + {}% = ${: 8. 2f}rounded. ”. format( old_price, percentage,
new_price) )
==> $20 + 3. 637% = $20. 73 rounded.

Ha számozott helykitöltőket alkalmazol, akkor azokat a pont előtt kell elhelyezni.

Print( “${0} + {1}% = ${2: 8. 2f}rounded. ”. format( old_price,
percentage, new_price) )
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Az eljárás általános formátuma a következő

{placeholder: [ [ fill] align] [ sign] [ #] [ 0] [ width] [ , ] [ . precision] [ type]
}

Placeholder  (helykitöltő) lehet  szám,  hivatkozási  név  a  sztringbe  csomagolt 
helykitöltőre

: a formátumleírás kezdetét jelöli

[fill]align igazítás ezek egyike lehet:
<  balra igazítás
>  jobbra igazítás
=    helyek  kitöltése  a  jel  és  a  tizedesek  között 

„+000123.456” (csak számok)
^  középre igazított
a fill a kitöltő karakter, alapból „0”

default sign (alapbeállítás jel)

+  pozitív és negatív számokhoz egyaránt használható
  csak negatív számokhoz használt (alap)
space  (szóköz)  –  pozitív  számok  bevezető  szóköze,  „”  a 

negatívok előtt

Width (szélesség) int – a minimális mezőszélességet alkalmazza

, ,  ezreseket elválasztó vessző használata

.precision (pontosság)
.int  –  számoknál  a  tizedesek  maximális  száma,  sztringnél 

maximális szélesség

type (típus) #  sztring, alap

Integers (egész szám)

b – bináris
c – unikód karakterek konvertálása nyomtatás előtt
d – decimális integer, alap, ha integert ad át
o – oktális formátum
x – kisbetűs hexadecimális
X – nagybetűs hexadecimális
n – mint a d, ám a nemzeti tizedesjel használatával

floating point (lebegőpontos):
e – exponens, alap pontosság 6 számjegyes
E – nagybetűs kitevő
f – fixpontos, alap 6 számjegy pontosság
F – a „nan”t és az „inf”et nagybetűssé konvertálja
g – általános formátumleírás
G – általános formátum, szükség szerinti nagybetűs formában
n – a g nemzetfüggő
%  százalék

Formázott sztring leírók

Python 3.6-től kezdődően a formázott sztringekhez leírás kapcsolható, amit f" 
vezet be. 

A formázás azonos a sztring formázási eljárásánál leírtakkal.

side_a = 3
side_b = 4
hypotenuse = (side_a ** 2 + side_b ** 2) ** 0.5

f"Egy  derékszögű  háromszög,  aminek  oldalai  3  és  4  hosszúak  az  átfogója:
{hypotenuse:4.1f}"

Egy derékszögű háromszög, aminek oldalai 3 és 4 hosszúak az átfogója: 5.0

A régi módszer

Van egy másik eljárás, amit ismerhetsz és ez a C nyelv printf rutinján alapul. Nem 
ajánlanám az eljárás használatát, hacsak nem vagy különösen magabiztos a printf 
alkalmazásában, ám a teljesség kedvéért így nézne ki:

pi = 3. 1459265359
micron = 0. 000001
minus_int = - 2345
plus_int = 5678
distro = ' PCLinuxOS'

# az argumentumokat leíró adja át
print( ' Output is: %5. 2f, %. 3e,  %6d,  %6d,  %5s'  %( pi,  micron, minus_int, 
plus_int, distro) )

A kimenet: 3.15, 1.000e-06, -2345, 5678, PCLinuxOS
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Listák

Mély másolat szemben a sekély másolattal.

Egy lista elemei bármilyen típusúak lehetnek, akár más listák is. Noha ez 
kényelmes, problémákat okozhat, amikor listákról készítünk másolatot, mivel a 
listák megváltoztathatóak.

Listáról másolat készíthető az üres szeletelő operátor [:] használatával. 
Ugyanakkor, ha a lista másik listát tartalmaz, akkor hivatkozás készül a belső 
listára az új másolatban. Ez úgy is ismert, mint „shallow copy” (sekély másolat). 
Ezt az elemet módosítva bármely listában, mindkét lista változását eredményezi. 
A id beépített rutin az objektum memóriacímét adja vissza.

a = {1, [2, 3, 4], 5, 6]
b = a
id{a}  ==>140475638438512
id{b}  ==>140475638438512
# mindkét változó ugyanarra az objektumra mutat

b = a{:}
# sekély másolat

id{b}  ==>140475638438512
# b most egy új objektumra hivatkozik

id(a[1])  ==>140475638438512
id(b[1])  ==>140475638438512
# de a belső lista az eredeti elem

b[1][1] = 42
# a belső lista egy elemének megváltoztatása mindkét belső listát megváltoztatja
a ==> [1, [2, 42, 4], 5, 6]

b[0] = 19
# a belső lista egy elemének megváltoztatása mindkét belső listát megváltoztatja
b ==> 19, [2, 42, 4], 5, 6]
a ==> [1, [2, 42, 4], 5, 6]
# a többi elemre nincs hivatkozás

Ennek kikerülésére a copy modulból importálhatjuk a deepcopy (mély 
másolás) függvényt.

import copy

a = [ 1, [ 2, 3, 4] , 5, 6]
c = copy. deepcopy( a)
# a mély másolása (deepcopy) cbe
c ==> [1, [2, 3, 4], 5, 6]

c[1][1] = 42
# a belső lista módosítása
c ==> [1, [2, 42, 4], 5, 6]
a ==> [1, [2, 3, 4], 5, 6]
# az eredeti változatlan maradt

Kicsomagolás

A szekvenciális típusok, mint a lista, „kicsomagolhatóak” a felhasználásuk helyén.

a_list = [ ' cat' , ' dog' , ' rabbit' ]
c, d, r = a_list
print( c, r, d) ==> cat rabbit dog

A hivatkozott objektumok száma a bal oldalon meg kell egyezzen a listában lévő 
elemek számával, különben „ValueError” (értékhiba)  üzenet jön. Amennyiben az 
elemek száma ismeretlen, vagy változó, más szintaxis alkalmazandó. A Python 
támogatja a „csillagozott kifejezéseket”.

Egy és csakis egy az objektumhivatkozások neveiből csillag előtagot kaphat. Ezt 
követően a listát kicsomagolja és minden nem csillagozott névhez rendel egy 
elemet, miközben a csillagozotthoz kerül a lista fennmaradó többi eleme. 
Elegendő elemnek kell lennie a listában, hogy minden nem csillagozott 
kifejezéshez kerüljön legalább egy érték. Amennyiben nem marad elem, akkor a 
csillagozott kifejezés üres listát [] ad vissza.

a_list = [ ' cat' , ' dog' , ' rabbit' ]
print( * a_list)  ==> cat dog rabbit
# unpack all elements

b_list = range( 1, 4, 2)  # provides 1, 3
a, * b, c = b_list
print( ' a =' , a, ' \nb =' , b, ' \nc =' , c)

==>  a = 1
b = []
c = 3

b_list = range( 1, 3, 2)  # provides only 1
a, * b, c = b_list
Traceback ( most recent call last) :
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File " <stdin>" , line 1, in <module>

ValueError: not enough values to unpack ( expected at least 2, got
1)

b_list = range( 2, 15, 3) # provides 2, 5, 8, 11, 14
a, * b, c = b_list
print( ' a =' , a, ' \nb =' , b, ' \nc =' , c)

==>  a = 2
b = [ 5, 8, 11]
c = 14

Ébresztő – időzítő

Számos időzítő és ébresztő alkalmazás érhető el a Linux asztal alól, egyik jobb, 
mint a másik, de mi lehet jobb, mint amit te készítettél? A sajátod pontosan úgy 
nézhet ki, ahogy te akartad és pontosan azt és úgy csinálja, ahogy azt te 
szeretted volna.

Ez egy ébresztőt, egy visszaszámláló időzítőt tartalmaz, ahol saját 
párbeszédablak riaszt, hangot játszik le a teljesítéskor és megjelenít egy ikont a 
rendszertálcán jobb-kattintós felhasználói menüvel. Mi mást akarhatsz még:

Az ébresztő modul.

Az időzítő modul.

Az időzítő üzenete. Az ébresztő üzenete.

A névjegy.
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Az alkalmazásban a szokásosnál sokkal több van, de a java egyszerű, vagy már 
láttuk korábban. Íme, az eljárásokat szokás szerint becsukva megtekintheted:

Készíts új könyvtárat benne az időzítő és az ébresztő számára alkalmas ikonnal.

Készíts egy update_res.sh nevű végrehajtható fájlt a következő tartalommal:

#! /usr/bin/env bash

pyuic5 timer_ui. ui > timer_ui. py

Amikor már elkészítetted a designer-rel a felhasználói felületet, futtasd az 
update_res.sh fájlt, hogy létrejöjjön a timer_ui.py fájl, amit importálni fogunk. A 
futtatást meg minden alkalommal csináld meg, amikor a designer-ben változtatsz.

Másolj hangfájlt a könyvtáradba. Én egy rendszerhangot használtam.

/usr/share/sounds/freedesktop/stereo/complete.oga

Bemásoltam az alkalmazásom könyvtárába, mivel a rendszerhangok 
megváltozhatnak, vagy akár törölhetőek is.

Először el kell készítenünk a felhasználói felületet a designer-ben.

Az űrlapban van néhány új widget, közöttük egy stackedWidget. Ezt a nulláról 
építjük fel. Nyisd meg a designer-t és készíts egy új widget-et, a szélességét és 
magasságát 432-re és 272-re beállítva. A stíluslap legyen „background-color: 
#353836;\ncolor: white”. Az ablak címe és ikonja tetszés szerinti lehet.

Készíts keretet, az x és az y 10, 10 legyen és a szélesség (width) és a magasság 
(height) 411, 221.

A stíluslap legyen:
background color: qlineargradient( x1:  0,  y1:  0,  x2:  0,  y2:  1,
stop: 0 #bbbfc8, stop: 1 #e9eefd)

Adj hozzá egy u.n. stacked widget-et, x, y 250, 20, szélesség, magasság 150, 150 
beállításokkal.

A stíluslap az előző fordítottja legyen:

background- color: qlineargradient( x1:  0,  y1:  0,  x2:  0,  y2:  1,
stop: 0 #e9eefd, stop: 1 #bbbfc8) ;

Ez lehetővé teszi, hogy sokkal jobban lássuk, hogy hová tegyük a többi widget-et. 
(következő oldalon balra fent).
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Adj két rádiógombot a kerethez és két számgörgetőt a stacked widget-hez. Sokkal 
könnyebben megtalálod a keresett widget-et, ha widget tetejénél a szűrő részbe 
elkezded begépelni a widget nevét. Ez a tulajdonságok szerkesztőjében (property 
editor) is működik. Ha a stacked widget tetejénél a jobbnyíl gombra kattintasz, 
akkor új, üres lapot kapsz. Adjál három számgörgető egységet (spinbox) ehhez az 
oldalhoz. Ezek a nyílgombok a végső alkalmazásban nem lesznek láthatóak.

Adj egy lineEdit-et az űrlap aljához, majd egy pushButton-t a fő widget aljának 
jobb oldalához. Amikor  már minden úgy néz ki, mint a fenti két első képen látható, 
akkor lásd el azokat címkékkel. A keretben lévő összes címke és a stacked widget 
címkéjének a következő legyen a stíluslapja:

background: transparent; color: black

A két rádiógombhoz ezt a stíluslapot add:

color:black;
background: transparent;
backgroundcolor: #CACED9;
border: 2px solid grey;
borderradius: 4px;
padding: 4px;

Ezután a legfelső rádiógomb check (kijelölés) jellemzőjét állítsd checked-re 
(kijelölt) és a két rádiógomb jellemzőit szükségszerűen.

Az öt spinbox-hoz (számpörgető) a következő stíluslapot add:

color: black;

A widgetek objektum nevei az egyedüliek, amik valóban számítanak ezek közül, 
amivel majd dogozni fogunk. Ezek legyenek:

btn_start for the pushbutton

label_time for the blue label at the bottom – sytlesheet I used was color:#80A3F7

rb_alarm for the Alarm radio button
rrb_cdn for the Countdown radio button

msg_edit for the lineEdit

sb_alarm_hour
sb_alarm_min
sb_cdn_hrs

sb_cdn_mins
sb_cdn_secs for the five spin boxes

A spinbox-ok minimális és maximális beállított értékei legyenek:

0, 23 az óra számgörgetőjének és 0, 59 a többi háromnak.

Én hozzáadtam egy vonalat is, csak saját szórakozásomra:

orientation vertical
x, y 230, 30
Width 3
Height 130
stílesheet color: black

Teszteld a dolgokat control - r-rel és próbálj oldalakat váltani a stacked widget-en.

Mentsd azt timer_ui.ui-ként. A felület python kódjának létrehozásához futtasd az 
update_res.sh-t.

Alkalmi Python - 6. rész
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A kód

#! /usr/bin/env python
import sys
import time
import datetime
import subprocess
from PyQt5. QtCore import *
from PyQt5. QtGui import *
from PyQt5. QtWidgets import *
import timer_ui

A time és a datetime import új. Ezzel kapjuk meg és ellenőrizzük az időt. Most 
importáljuk timer_ui-t a felhasználói felületünkhöz.

Az osztálydefiníció hasonló, mint amilyen a korábbi projekteknél volt.
class Timer( QMainWindow, timer_ui. Ui_Form) :

Ezt követi a __init__ eljárás definíciója.

def __init__( self) :
super( self. __class__, self) . __init__( )
self. setupUi( self)

self. exitOnClose = False

my_exit = QAction( " Exit" , self)
my_exit. triggered. connect( self. exitEvent)
my_about = QAction( " About" , self)
my_about. triggered. connect( self. aboutEvent)
menu = QMenu( self)
menu. addAction( my_exit)
menu. addAction( my_about)

icon = QIcon( )
icon. addPixmap( QPixmap( " timer. png" ) )
self. tray_icon = QSystemTrayIcon( )
self. tray_icon. setIcon( QIcon( icon) )
self. tray_icon. setContextMenu( menu)
self. tray_icon. setToolTip(
' Display an alert at a time or after a delay' )

self. tray_icon. activated. connect( self. trayIconActivated)
self. tray_icon. show( )
self. btn_start. clicked. connect( self. doIt)

self. hr_now = datetime. datetime. now( ) . hour
self. min_now = datetime. datetime. now( ) . minute
self. stackedWidget. setCurrentIndex( 0)
self. sb_alarm_hour. setValue( self. hr_now)
self. sb_alarm_min. setValue( self. min_now)
self. cdn_hr, self. cdn_min, self. cdn_sec = ' 0' , ' 0' , ' 0'
self. alert_msg = ' Done'
self. msg_edit. setText( self. alert_msg)
self. rb_alarm. toggled. connect( self. alarmInit)
self. rb_cdn. toggled. connect( self. countdownInit)
self. sb_alarm_hour. valueChanged. connect( self. get_alarm_hr)
self. sb_alarm_min. valueChanged. connect( self. get_alarm_min)
self. sb_cdn_hrs. valueChanged. connect( self. get_cdn_hr)
self. sb_cdn_mins. valueChanged. connect( self. get_cdn_min)
self. sb_cdn_secs. valueChanged. connect( self. get_cdn_sec)
self. msg_edit. textChanged. connect( self. setAlertMsg)
QTimer. singleShot( 0, self. start_loop)

Ez sok  kódnak tűnik, de sok widget-et kell inicializálni. Az első 20 körüli sor 
majdnem a scratchpad kódjának másolata. Inicializáljuk az űrlapot, felülírjuk a 
close event-et, hogy a jobb kattintásos menüt tudjuk használni a bezáráshoz, 
majd alkalmazzuk jobb kattintásos menüt és beállítjuk az ikonokat.

Ezután a tálcaikonhoz némi kódot kapcsolunk és a btn_start mozgásba lendíti a 
kiválasztott időzítőt.

Ezután a datetime (dátum-idő) modul kerül a képbe. A datetime.datetime.now() 
eljárás az év, hónap, nap, óra, perc, másodperc és ezredmásodperc értékének 
leírásával tér vissza. Ez mind integer, ugyanakkor az utolsó, a másodperc tizedes 
részét adja meg bevezető nullák nélkül. Vagyis hat elem hosszú lehet, mivel a 
Linux ezredmásodperces felbontást biztosít. Ezekre az értékekre, ahogy itt is 
történik, nevükkel lehet hivatkozni, miközben az ébresztőben csak az óra percet 
használjuk fel. Ezek a hr_now és min_now változókhoz vannak rendelve.

A stackedWidget oldalaira hivatkozás 0-tól induló integerrel történik. Az első oldal 
az ébresztő az alap, ehhez a 0 indexet használjuk.

Ezután beállítjuk az ébresztő számgörgető elemeit az aktuális órára és percre a 
kiindulás kedvéért. A visszaszámláló óra, perc és másodperc változói nulláról 
indulnak a korábban bemutatott kicsomagolási módszerrel. A változók kitöltésére 
itt három nulla értéket használtam.

Az alap ébresztő üzenet a „Done”-ra (kész) lett állítva és ezt a lineEdit widget-ben 
a msg_edit-be lett beillesztve.
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A rádió gombok saját, az aktiválásukkor használandó, inicializáló eljárással 
rendelkeznek. 

A görgető gombok a korábban beállított értékeket kapják meg.

Ha a lineEdit-ben a szöveg megváltozik, akkor ez adja az új ébresztő szöveget.

Az eljárás utolsó sora egy egyszer használatos Qtimer objektumot használ a 
dolgok kilövésére. Ez egy időzítő, ami csak egyszer indul el és egy időzítő 
értékkel, valamint egy target-tel (cél) rendelkezik. Az első argumentum a nullákkal 
azt jelenti, hogy sosem jár le, vagy legalább az alkalmazás működési ideje alatt él, 
hacsak másképpen meg nem szakítják. A második argumentum a rutin, ami 
elindítja. Itt egy start_loop eljárást indít el.

def start_loop( self) :
while True:

time. sleep( 0. 1) # seconds between updates
self. getTime( )

qApp. processEvents( )

Noha ez a fő hurok, nagyon  egyszerű. Amíg igaz, visszacsatol egé-szen az alkal-
mazás bezárásáig. 100 ezredmásodpercre alvó állapotba kerül, meghívja a 
getTime (időlekérés) eljárást, feldolgozza az eseményt és újraindítja a hurkot.

Az exitEvent, az AboutEvent és a keyPressEvent eljárások közvetlenül a 
scratchpad alkalmazásból származnak, noha a névjegy (aboutEvent) sokkal 
egyszerűbb módszert alkalmaz a felugró ablak megjelenítésére.

def exitEvent( self) :
self. exitOnClose = True
self. close( )

sys. exit( )

def aboutEvent( self) :
msgText = ( " An alarm & countdown timer \n" +
" tray resident application\n" +
" Programmed in Python3\n" +
" and PyQt5\n" )
dialog_msg = ' Qt5 Timer\n\n' + msgText
QMessageBox. information( form, ' About' , dialog_msg)

def keyPressEvent( self, e) :
if e. key( ) == Qt. Key_Escape:
self. exitApplication( )
if e. key( ) == Qt. Key_Return:
self. doIt( )

Az alarmInit (ébresztő) és a countdownInit (visszaszámláló) eljárások azt teszik, 
ami nevükből következik.

def alarmInit( self) :
self. hr_now = datetime. datetime. now( ) . hour
self. min_now = datetime. datetime. now( ) . minute
self. stackedWidget. setCurrentIndex( 0)
self. sb_alarm_hour. setValue( self. hr_now)
self. sb_alarm_min. setValue( self. min_now)

def countdownInit( self) :
self. stackedWidget. setCurrentIndex( 1)
self. sb_cdn_hrs. setValue( 0)
self. sb_cdn_mins. setValue( 0)
self. sb_cdn_secs. setValue( 0)
self. sb_alarm_hour. setValue( 0)
self. sb_alarm_min. setValue( 0)

A kezelőfelületen megadottaknak megfelelően beállítják az ébresztőn, vagy a 
visszaszámlálón a szükséges dolgokat.

A setAlertMsg eljárást az __init__ hívja meg, hogy alaphelyzetbe állítsa a 
megjelenítendő üzenetet, ami  az ébresztő bekapcsolásakor jelenik meg.

def setAlertMsg( self) :
self. alert_msg = self. msg_edit. text( )

A get_alarm… és a get_cdn… eljárások veszik és beállítják a görgető gomboktól 
kapott értékeket, amikor az értéket megváltoztak.

def get_alarm_min( self) :
self. alarm_min = str( self. sb_alarm_min. value( ) )

def get_cdn_hr( self) :
self. cdn_hr = str( self. sb_cdn_hrs. value( ) )

def get_cdn_min( self) :
self. cdn_min = str( self. sb_cdn_mins. value( ) )

def get_cdn_sec( self) :
self. cdn_sec = str( self. sb_cdn_secs. value( ) )

A getTime eljárás hívja meg az importált datetime.datetime.now eljárást, ami az 
aktuális dátumot és időt adja vissza két részletben, dátumként és időként.
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def getTime( self) :
self. label_time. setText(
str( datetime. datetime. now( ) ) . split( ) [ 1] [ : 8] )

Ez sztringgé konvertálódik és a sztringszeletelő eljárás segítségével jelenik meg 
számunkra a két sztring ilyen formában:

['20190118', '11:20:36.795389']

Minket csak az idő része érdekel [1] és abból is csak az óra, perc és az egész 
másodpercek [:8].

Ez a sztring másodpercenként bekerül a label_time-ba a megjelenített pontos idő 
frissítésére (nálam kékben).

A check_alarm_hr és a check_alarm_min rutinok ellenőrzik, hogy elérte-e már 
az ébresztő idejét.

def chck_alarm_hr( self) :
self. hr_now = int( datetime. datetime. now( ) . hour)
set_hrs = self. sb_alarm_hour. value( )
if not self. sb_alarm_hour == self. hr_now:
self. sb_alarm_hour = self. hr_now

def chck_alarm_min( self) :
self. min_now = datetime. datetime. now( ) . minute
set_mins = self. sb_alarm_min. value( )
if not self. sb_alarm_min == self. min_now:
self. sb_alarm_min = self. min_now

A doIt eljárás fogja az aktuális rendszeridőt, összehasonlítja az általunk beállított 
értékekkel és egyezés esetén meghívja a megfelelő eljárást.

def doIt( self) :
currentTime = datetime. datetime. now( )
self. current_hour = currentTime. hour
self. current_minute = currentTime. minute
self. current_second = currentTime. second
self. cdn_set = ( self. sb_cdn_hrs. value( ) +

self. sb_cdn_mins. value( ) +
self. sb_cdn_secs. value( ) )

self. alarm_set = ( self. sb_alarm_hour. value( ) +
self. sb_alarm_min. value( ) )

if self. alarm_set:
self. doAlarm( )

       if self. cdn_set:

self. doCountdown( )

A doAlarm eljárás kivonja az aktuális időt a beállított időből másodperc pontosan. 
Ha az eredmény nem nulla, akkor 1 másodpercre alvó üzemmódba megy, csök-
kenti eggyel a időértéket és elrejtve tartja az űrlapot. Amikor eléri a nullát, hangot 
játszik le és felad egy párbeszédablakot. Mivel a párbeszéd modális, addig vár, 
amíg be nem zárják és ezután ismét megjeleníti az űrlapot. Ha hangot is akarsz, 
akkor a tárolóból telepíteni kell a sox eszközt (ha még nem let volna). A sox része 
a play eszköz. A -q opció elnyomja a play parancs szövegfeldolgozás kimenetét.

def doAlarm( self) :
if self. alarm_set:

self. real_secs = ( int( self. current_hour) * 3600 +
int( self. current_minute) * 60)

self. secs = ( self. sb_alarm_hour. value( ) * 3600 +
self. sb_alarm_min. value( ) * 60 
self. current_second)

self. timer_secs = self. secs  self. real_secs
while self. timer_secs:

time. sleep( 1)
self. timer_secs  = 1
form. hide( )

subprocess. Popen( ' play complete. oga  q' , shell=True)
dialog_msg = ' Target time reached\n\n' + self. alert_msg

QMessageBox. information( form, ' Qt_timer' , dialog_msg)
form. show( )

A doCountdown eljárás pontosan úgy működik, mint a doAlarm, a görgető 
gomboktól kapott értékeket használva az összehasonlításhoz.

def doCountdown( self) :
if self. cdn_set:

self. real_secs = ( int( self. current_hour) * 3600 +
int( self. current_minute) * 60 +
self. current_second)

self. timer_secs = ( self. sb_cdn_hrs. value( ) * 3600 +
self. sb_cdn_mins. value( ) * 60 +
self. sb_cdn_secs. value( ) )

#self. timer_secs = self. secs
while self. timer_secs:

time. sleep( 1)
self. timer_secs - = 1
form. hide( )

# mixer. music. play( )
subprocess. Popen( ' play complete. oga  q' , shell=True)
dialog_msg = ' Countdown time reached\n\n' + self. alert_msg
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QMessageBox. information( form, ' Qt_timer' , dialog_msg)
self. countdownInit( )
self. getTime( )
form. show( )

Az exitApplication eljárás egyszerűen bezárja az űrlapot, majd kikapcsolja az 
alkalmazást.

def exitApplication( self) : # Exit point
self. close( )
sys. exit( )

A trayIconActivated eljárást szintén közvetlenül a scratchpad-ből vettem.

def trayIconActivated( self, reason) :
if reason == QSystemTrayIcon. Context:

self. tray_icon. contextMenu( ) . show( )
elif reason == QSystemTrayIcon. Trigger:

self. show( )
self. raise_( )
self. activateWindow( )

A closeEvent eljárás dolgozza fel, hogy mi történjen, amikor az ablak bezárása 
gombra kattintottak.

def closeEvent( self, event) :
if self. exitOnClose:

self. tray_icon. hide( )
del self. tray_icon
event. accept( )

Else:
self. hide( )
event. setAccepted( True)
event. ignore( )

Az alkalmazás bezárásának módja kicsit eltér a scratchpad-étől, de az eredmény 
teljesen ugyanaz. Mindig egynél több módja van a feladat végrehajtásának.

A kód első része tartalmaz némi kiegészítő kódot. Egy rutin megakadályozza, 
hogy egynél több példány fusson és egy másik a képernyő közepére igazítja az 
alkalmazást. Ezek szabványos rutinok, amik igény szerint az alkalmazásba 
integrálhatóak. Ezt a fajta kódot gyakran „boilerplate code”-ként is emlegetik.
if __name__ == ' __main__' :

app = QApplication( sys. argv)
form = Timer( )

# Single instance check

Try (próbáld ki):
import socket
s = socket. socket( socket. AF_UNIX, socket. SOCK_STREAM)
s. bind( ' \0postconnect_gateway_notify_lock_timer' )

except socket. error as e:
error_code = e. args[ 0 ]
error_string = e. args[ 1]
print( " Error {}, {}. Exiting" . format( error_code,

error_string) )
QMessageBox. warning( form,

" Timer" ,
" Process already running, Exiting! " )

sys. exit( 0)

# centralize
qr = form. frameGeometry( )
cp = QDesktopWidget( ) . availableGeometry( ) . center( )
qr. moveCenter( cp)
form. move( qr. topLeft( ) )

form. show( )
app. exec_( )

Ez egy elég összetett kis alkalmazás. Noha az egyes kódrészletek elég 
egyszerűek, nagyon sok ilyen kis kódocska van benne. Ettől lehet egy kicsit 
nehezebb áttekinteni.

Próbálj meg eltávolítani némi kódot belőle, esetleg a teljes ébresztő kódot, és 
utána próbáld meg értelmezni a visszaszámláló kódot. Néhány print utasítást is 
belefoglalhatsz, hogy lásd mik az aktuális értékek, amire a változók hivatkoznak. 
Ez egy szokásos vizsgálati módszer.

def get_alarm_hr( self) :
self. alarm_hr = str( self. sb_alarm_hour. value( ) )
print( “Countdown seconds is set to : ”, self. cdn_sec)

Én mindig használom. Lásd, hogy ha megpróbálod a fenti sort másolni és beillesz-
teni, szép 66 – 99 idézőjeleket kaphatsz. Ezeket le kell cserélned szövegszer-
kesztőben. Amikor elégedett vagy a kóddal, távolítsd el a print utasításokat, vagy 
helyezz mindegyik elé # jelet, hogy hatástalanítsd azokat.
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