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Írta: Peter Kelly (critter)

Indítópult

Most, hogy van néhány saját alkalmazásunk, kellene valami módszer azok gyors 
eléréséhez. Ezek az alkalmazások nem jelennek meg a rendszer menüjében, 
hacsak nem írsz mindegyikhez külön egy freedesktop.org-kompatibilis .desktop 
fájlt és helyezed el a /usr/share/applications könyvtáradban. Amire szükséged 
van, az egy alkalmazásindító.

Az indítónak, milyennek kell lennie?

1. Mindig könnyen elérhető legyen, talán egy billentyűkombinációval, pl. 
<win>+x, vagy egy tálcarezidens eszközként, ahogy azt a scratchpad-del tettük.

2. Az egyes alkalmazásokhoz legyen egy, egérkattintásra, vagy gombnyomásra 
érzékeny, saját gomb.

3. A választás követően automatikusan tűnjön, vagy rejtőzködjön el.

4. Legyen billentyű a bezárásához, ha úgy döntesz, hogy több alkalmazást nem 
indítasz.

5. Bővíthető legyen.

Nos, úgy vélem mindent tudunk ahhoz, hogy ezeket elérjük. Az 1.-t a Sctachpad-
ben és a Timer-ben alkalmaztuk. A 2. és a 4. elérhető, mivel először sablont 
készítettünk. A 3. az Appsearch-ben, a docz-ben és a Scartchpad-ben elérhető. 
Az 5.-hez, minden alkalmazásunk bővíthető, hiszen mi vagyunk a fejlesztők.

Csak az maradt, hogy eldöntsük, hogyan nézzen ki a felülete és ebben szabad 
kezünk van. Íme néhány ötlet.

Ennél az átlátszóságot bekapcsoltam, ahogy az analóg óránál történt. Az ovális 
gombokat a stíluslapjukon készítettem, ahol a kerekítés sugara a magasság fele. 
A világoskék háttér egy újabb gomb, ami nincs semmilyen eljáráshoz kötve, 
vagyis semmit sem tesz, és amit a tervezőben jobb kattintásnál az opció 
kiválasztásával küldtem a háttérbe.

Ezeknél a kör alakú gomboknál a magasság és a szélesség egyenlő és a 
kerekítés sugara a magasság fele.

Ennél a változatnál teljes az átlátszóság és háttér sincs.

Mint az előző képen, csak a gomb háttere is átlátszó. Bizonyos háttérképek előtt 
esetleg elég rosszul látható lehet.
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Ez egy sokkal hagyományosabb indítópult, Nincs áttetszőség, helyette ezt a sort 
használtam:

setWindowFlags(Qt.FramelessWindowHint,)

az __init__ eljárásban az ablak felső sávjának törlésére. Az Esc billentyű bezárja.

Ez az indítók királya. A bal oldali tíz gomb a jobb oldali stackWidget 10 lapját 
vezérli. A gombok az F1-től F10-ig funkciógombok egyikének lenyomásával 
aktiválhatóak.

A stackWidget-nek minden oldalához 30 gomb tartozik – összesen 300 
alkalmazásgomb!

A nem látható gombok nincsenek egyetlen alkalmazás indító eljáráshoz sem 
kötve, és a setVisible értékük false-ra van állítva, tehát nem láthatóak.

Az alkalmazás elkészítése

A legegyszerűbb, ha újrahasznosítunk néhány korábban megírt kódot. A 
jegyzettömb-alkalmazás egy indítópult alkalmazás volt, tehát kezdhetjük annak 
másolásával, eltávolítva a szükségtelen részeket és új tulajdonságokat adva 
hozzá.

Én az első képernyőképen látott ovális pult formát készítem el, de bármit is 
készítesz, az eljárás azonos. A példában, ami pulton maradó lesz, nem vontam 
bele az időzítő, vagy a jegyzettömb alkalmazást, mivel azok magukban is pulthoz 
kapcsolódó alkalmazások.

Nyisd meg a launchpad.ui-t a tervezőben és töröld a textEdit widget-et. Adj 
hozzá három új pushButton-t. A windowTitle-t írd át Launchpad-re és változtasd 
meg az ablak ikonját egy általad kiválasztottra, a szélesség legyen 435. Az 
űrlapról távolíts el minden stíluslapot.

Mind az öt gombot válaszd ki rájuk kattintva és a tulajdonságok szerkesztőben 
töröld a hozzájuk tartozó szöveget.

Állítsd a szélességet 74-re, a magasságot pedig 40-re.

Az Y értéke legyen 10, az X egyelőre maradhat. Add ezt a stíluslapot a 
gombokhoz:

QPushButton {
border: 2px solid #2326f2;
borderradius: 25px;
backgroundcolor: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1,
stop: 0 #e9eefd, stop: 1 #bbbfc8);
maxwidth: 70px;}
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Adj egy új pushButton-t és állítsd be ezeket a tulajdonságokat:

A gombhoz ezt a stíluslapot kapcsold:

Jobb kattintás az új gombon és válaszd a háttérbe küldést.

Az űrlap magasságát állítsd 70-re.

Az öt kisebb gomb X értéke legyen 10, 95, 180, 265 és 350.

Mindegyikhez adj egy megfelelő ikont, aminek 40x40-es legyen a mérete.

Minden egyes kis gombhoz készíts helyi súgót:

Váltsd az objectName-et az egyes gomboknál olyanra, amit te és a Python-kód 
fel fog ismerni:

QPushButton:pressed {
backgroundcolor: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1,
stop: 0 #bbbfc8, stop: 1 #e9eefd);}

objectName btn_background
X  0
y  0
width   435
Height   70
Clear the text property.
Tooltip  Press escape to hide

border: 3px solid #2326f2;
borderradius: 35px;
backgroundcolor: #93cee9;
color: black;
# This is the color of the text in the tool tip.

Analogue óra\n elérése – C
Alkalmazáskereső/indító\n elérése– F
Dokument indító\n elérése – D
Thesaurus alkalmazás\n elérése – T
Keresztrejtvény súgó\n elérése - X

btn_aclock
btn_appfinder
btn_docz
btn_thesaurus
btn_xword

Mentsd és futtasd a run_res.sh-t a felhasználói felület python kódjának  
elkészítéséhez 
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A kód

Valójában semmi új nincs ebben és a többsége mostanra már ismerősnek kell 
lennie számodra.

Az 1.-13. sorokat írd át az előző képen láthatóra.

Töröld a popup, clear_text és save_it eljárásokat, mivel nem használjuk. Észre-
vehetsz néhány új eljárást, és hogy a meglévők közül néhányat eltávolítottunk. A 
helyzete nem lényeges, ugyanakkor az __init__ eljárás első kell legyen.

Az __init__ eljárás

def __init__(self):
super(self.__class__, self).__init__()
self.setupUi(self)
self.setWindowFlags(Qt.Tool)
self.setWindowFlags(Qt.FramelessWindowHint)
self.setAttribute(Qt.WA_NoSystemBackground, True)
self.setAttribute(Qt.WA_TranslucentBackground, True)

# override the close event
self.exitOnClose = False

# implement the rightclick menu
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)

# set the tray icon
icon = QIcon()
icon.addPixmap(QPixmap("launchpad.png"),
QIcon.Normal, QIcon.Off)
self.tray_icon = QSystemTrayIcon()
self.tray_icon.setIcon(QIcon(icon))
self.tray_icon.setContextMenu(menu)
self.tray_icon.setToolTip('Launchpad')

home = os.path.expanduser('~')
os.chdir(home + '/python3/')
self.tray_icon.show()

# Left click event
self.tray_icon.activated.connect(self.trayIconActivated)
self.btn_aclock.clicked.connect(self.aclock)
self.btn_appfinder.clicked.connect(self.appfinder)
self.btn_docz.clicked.connect(self.docz)
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A kód java a scratchpad.py-ból való. Az ikont megváltoztattuk, ahogy az 
eszközsúgót is. Továbbá ablak jelölőket és attribútumokat adtunk hozzá a kívánt 
kinézet eléréséhez. Szintén eltávolítottuk a textEdit-re mutató hivatkozásokat, a 
törlés és kilépés gombokat, valamit a fájlelérés kódját, mivel ezek sincsenek 
használatban. Az importált os modulból két eljárás van használatban: os.path és 
os.chdir. Ezek visznek minket abba a könyvtárba, ahol az alkalmazásaink 
találhatóak. Én a sajátjaimat egy python3 nevű könyvtárba gyűjtöttem össze. Ez 
a scratchpad-ban alkalmazott eljárás alternatívája, amikor a home könyvtárat az 
os.environ['HOME'] határozta meg. Minden gombhoz tartozik egy eszközsúgó és 
a megfelelő alkalmazást indító eljáráshoz van kötve.

A bal kattintás eseményéhez tartozó kód  most az egyes alkalmazások gombjait 
egy olyan eljáráshoz kapcsolja, ami elindítja az alkalmazást.

A hét alkalmazásindító közel egyforma, az eljárás nevét az indítandó alkalmazá-
séra átírva. Egy fő eltérés van. Amikor a subprocess.Popen eljárás hívása törté-
nik, ha az alkalmazásnak opció átadására van szüksége, akkor a shell=True ar-
gumentumot hozzá kell adni, hogy a héj (ált. bash, vagy sh) használható legyen 
az opcionális argumentum feldolgozására. Ez az aclock eljárásban evidens.

Az exitEvent eljárás megegyezik a scratchpad-éval

A keyPressEvent eljárásból eltávolítottam a szövegtörlő F7 billentyű kódját és 
hozzáadtam egy-egy billentyűparancsot az egyes alkalmazások gombjaihoz.

Az aboutEvent eljárás a scratchpad-ben található átdolgozott változata.

Az exitApplication és a trayIconActivated eljárás megegyezik a scratchpad-
éval.

self.btn_thesaurus.clicked.connect(self.thesaurus)
self.btn_xword.clicked.connect(self.xword)

def aclock(self):
subprocess.Popen('qt5_aclock/qt5_aclock.py\
rsdtl PCLinuxOS x 5 y 5', shell=True)
self.exitApplication()

def appfinder(self):
subprocess.Popen('qt5_appsearch/qt5_appsearch.py')
self.exitApplication()

def docz(self):
subprocess.Popen('qt5_docz/docz.py')
self.exitApplication()

def thesaurus(self):
subprocess.Popen('qt5_thesaurus/thesaurus.py')
self.exitApplication()

def xword(self):
subprocess.Popen('qt5_solver/solver.py')
self.exitApplication()

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

def keyPressEvent(self, e):
if e.key() == Qt.Key_Escape:
self.exitApplication() # cancel the app
if e.key() == Qt.Key_C:
self.aclock()
if e.key() == Qt.Key_F:
self.appfinder()
if e.key() == Qt.Key_D:
self.docz()
if e.key() == Qt.Key_T:
self.thesaurus()
if e.key() == Qt.Key_X:
self.xword()

def aboutEvent(self):
mbox = QMessageBox()
mbox.setIcon(QMessageBox.Information)
mbox.setWindowTitle("About")
mbox.setStyleSheet("background:white; color:black")
mbox.setText("Qt5 Launchpad")
msgText = (" A quick launch \n" +
"tray resident application\n" +
" Programmed in Python3\n" +
" and PyQt5\n")
mbox.setInformativeText(msgText)
mbox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
mbox.setDefaultButton(QMessageBox.Ok)
mbox.exec_()

def exitApplication(self): # Exit point
self.hide()
def trayIconActivated(self, reason):
if reason == QSystemTrayIcon.Context:
self.tray_icon.contextMenu().show()
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Az utolsó kódblokk nagyjából olyan, mint a scratchpad-ban.

hely kihagyásával (általában négy szóköz). Az olvashatóság javítása érdekében, 
üres sorok és megjegyzések megengedettek egészen addig, amíg a tagolást 
nem törik meg. A behúzás megszűnése a függvényt is bezárja. Amikor függvényt 
hívsz, opcionálisan argumentum adható át a függvénynek. A függvény 
hivatkozást kapcsol az argumentumokhoz a paraméterleírásában.

Def power(paraméterekí…)
kód

power(argumentunok)

Ahogy látható, létező alkalmazások újrahasznosítása és módosítása rengeteg 
időt takarított meg nekünk. Bármelyik általam bemutatott alkalmazás elkészíthető 
ilyen módon. A 300 gombos egy 10 lapos, alaposan megrakott widget-et használ, 
a kétlapos ébresztő-időzítőhöz alkalmazáshoz hasonló módon.

Függvények

Előbb a rövid változat:

A függvény egy nevesített kódblokk, ami egy adott feladatot hajt végre és 
eredményt is adhat vissza. Függvényt többnyire akkor alkalmazunk, ha ugyanazt 
a feladatot sokszor kell végrehajtani.

De ennél több van benne.

A hosszú változat:

Függvényt a def kulcsszó hozza létre, amit a függvény neve, nulla, vagy több 
paraméter leírása, majd egy vessző követ. A függvény kódblokkja következik egy 

A függvény docstring-je a beépítettt __doc__ eljárással, ami kiírja a docstring-et, 
ami egy tripla idézőjelbe foglalt szöveg. 

print (power).__doc__)

egy szám másik szám szerinti hatványára emelése – x ** y.

Két argumentumot fogad el integer vagy lebegő tizedes formájában. 

X az alap

y a kitevő

Az eredményt adja vissza.

elif reason == QSystemTrayIcon.Trigger:
self.show()
self.raise_()
self.activateWindow()

if __name__ == '__main__':
app = QApplication(sys.argv)
app.setQuitOnLastWindowClosed(False)
form = Launchpad()

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

app.exec_()

def power(x, y):
return x ** y

print(power(3, 2)) ==> 9 # 3 squared
print(power(2, 3)) ==> 8 # 2 cubed
print(power(2, 10)) ==> 1024 # 2 to the power 10

def power(x, y):
'''Egy szám emelése a másik szám hatványára  x ** y.

Két integer, vagy lebegőpontos adatot fogad:
x  az alap
y a kitevő
Az eredményt adja vissza.'''

z = x ** y

# return X ** Y  # ezt kapod vissza
return z

print(power(3, 4))  # >>> 81
print(power(3, 0.5))  # >>> 1.7320508075688772
print(power(2, 4))  # >>> 0.0625
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Függvények argumentumai

Már amennyiben a függvény kap argumentumokat a függvény meghívásakor. A 
függvény definíciója képezhet alapértéket „keywod=érték” formájában a mellőzött 
argumentumok számára, de ezeknek valamilyen kötelező argumentum után kell 
lenniük.

így akarod, akkor importáld a collection modult  és alkalmazd az OrderedDict 
alosztályt.

gyűjtemények importálása

Csillagozott argumentumok a függvényekben

Amikor nem határozható meg előre az argumentumok száma, akkor akkor 
többes értékre lehet hivatkozást elhelyezni „*” formájában. Ez a függvény az első 
értéket az „y” változóhoz kapcsolja és a többit átadja egy „x” leírónak. Az így 
kapott objektum egy könyvtár „x”-ekből és az „x” az „y”-adikon értéke.

A fentiekben vedd észre, hogy a kinyomtatott eredmény rendezetlennek tűnik. Ez 
azért van, mert a szótár kulcsok és értékpárok rendezetlen gyűjteménye. Ha nem 

Továbbiak a hozzárendelésről és a kicsomagolásról

A argumentumok lehetnek pozícionálisak, ahol az értéket az argumentumok, 
vagy a név=érték kulcsszó argumentumok sorából veszi. Ha a 
függvénydefinícióban kulcsszó argumentumok lettek meghatározva, akkor 
azokhoz alapértéket kell adni, amit az esetleges értékadás felülír. A függvény 
definíciójában megadott kulcsszó értékek elérhetőek szótárba kicsomagolással, 
aminek a neve elé két csillagot kell rakni, **kwargs (**kulcsarg). A kulcsszó 
argumentumoknak a pozícionális, vagy csillagozott argumentumok után kell 
lenniük.

def greet(name='Everyone'):
'''Üdvözöld a felhasználót.

Kérj be egy sztring típ. argumentumot'''
print('Hello ' + name +'!')

greet('Fred')  # >>> Hello Fred!
greet()  # >>> Hello Everyone!

def powers(y, *x): # calculate x ** y
d={} # create an empty dictionary object

# to hold the results

print('y = ', y) # show what was passed to the function
print('x = ', x)

for index in x: # build the dictionary
d[index] = index ** y

return d # return the dictionary to the caller

p = powers(3, 4, 6, 7, 9)  # >>>
# y = 3
# x = (4, 6, 7, 9)

print(p) # >>> {9: 729, 4: 64, 6: 216, 7: 343}
print(p[4]) # >>> 64

def powers2(y, *x):
d = collections.OrderedDict()
print('y = ', y)
print('x = ', x)
for index in x:

d[index] = index ** y
return d

p2 = powers2(3, 4, 6, 7, 9)
y = 3
x = (4, 6, 7, 9)

print(p2)
OrderedDict([(4, 64), (6, 216), (7, 343), (9, 729)])

for key, value in p2.items():
print(key, value)
4 64
6 216
7 343
9 729

def uk(e, w, s, i, *currency, **capitals):
print('Countries :\n' + e + ', ' + w + ', ' + s + ' and ' + i + '\n')
print('Currency:')
for i in currency:

print(i)
print('\nCapitals: ')
for key in sorted(capitals):

print("{0} = {1}".format(key, capitals[key]))
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A fentiek kimenete a következő lesz:

Függvény visszatérési értéke

A függvényben lehet visszatérési utasítás, amit egy kifejezés követ. Ha 
visszatérési utasítás, vagy a követő kifejezés hiányzik, akkor a visszatérési érték 
'None' lesz. Ellenkező esetben a kifejezés értékét adja vissza, ami egy objektum. 
Ez lehet egyetlen érték, mint egy szám, vagy lehet több érték leírás formájában.

Magasabb rendű függvények

Az olyan függvényt, ami argumentumaként másik függvényt fogad, magasabb 
rendű függvénynek hívjuk. A beépített map függvény jó példa a magasabb rendű 
függvényekre.

Rekurzió

Rekurzív függvény az, ami önmagát hívja meg ismételten. Amennyiben a kilépési 
feltételt soha nem éri el,  akkor a ciklus végtelen lesz. A Fibonacci-szá-mok köny-
nyen kiszámolhatóak egy iteráló hurok használatával, de a rekurzió a kód köve-
tését nagyban leegyszerűsítheti. A Fibonacci-számok meghatározhatóak ezzel:

e = 'England'
w = 'Wales'
s = 'Scotland'
i = 'Northern Ireland'
gbp = ('pounds', 'pence')
uk(e, w, s, i, gbp,  England='London',

Wales='Cardiff',
Scotland='Edinburgh',
Northern_Ireland='Belfast')

def twice(x):
'''Szám kétszerezése.'''
return x * 2

def thrice(x):
'''Szám háromszorozása.'''
return x * 3

def operate(func, x):
'''függvényt és számot vár argumentumként'''

result = func(x)
return result

operate(twice, 27) # >>> 54
operate(thrice, 27) # >>> 87

def a(x, y):
z = x * y no return statement

s = (a(2, 3))
print(s) ==> None

def a(x, y):
z = x * y
return return but no expression

s = (a(2, 3))
print(s) ==> None

def a(x, y):
z = x * y
return z ==> z

s = (a(2, 3)) s = z
print(s) ==> 6

def a(x, y):
p = x * y
s = x + y
return p, s # return multiple values in a tuple

t = a(2, 3)
print(t) ==> (6, 5)
type(t) ==> <type 'tuple'>

Fn = Fn1 + Fn2
with F0 = 0 and F1 = 1

Countries :
England, Wales, Scotland and Northern Ireland

Currency:
('pounds','pence')

Capitals:
England = London
Northern_Ireland = Belfast
Scotland = Edinburgh
Wales = Cardiff
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És a rekurzív python függvény valahogy így nézhet ki:

 
A lambda kifejezéseket leggyakrabban ott határozzák meg, ahol használni 
fogják.

Ez a definíciót szorosan követi, de van egy olyan hátránya, hogy a függvény 
minden egyes lefuttatott menetében az értékeket újra kell számolni. Ahogy egyre 
nagyobbak a számok a számítás jelentősen növekszik. Ezen a helyzeten 
javíthat, ha a korábban kiszámolt értékeket szótárba írjuk és szükség szerint 
keressük vissza.

Az eljárás nagyon gyorsan elérheti a python maximális rekurziós értékét. 
Nagyobb számokra egy iteratív megközelítés alkalmasabb.

Lambda kifejezések

Még lambda űrlapként, vagy lambda-függvényként is ismertek, amik névtelen 
függvény-objektunokat készítenek (mivel a név hiányzik). A lambda-függvényt 
még eldobható függvénynek is hívják. A lambda-függvényeket kiterjedten 
használják a beépített map függvénnyel együtt. A lambda-függvények a list 
megközelítéséhez hasonlóak. A lambda-függvény szintaxisa:

lambda arg_list: expression

Argumentum annyi lehet, amennyi csak kell, de kifejezés csak egy.. Nem 
lehetnek utasítások, vagy megjegyzések. Vedd észre, hogy az argumentumok 
neve nem változó, hanem helyfoglaló értékeknek, vagy változók számára, amit a 
kifejezésnek ad át. Továbbá, nincs visszatérési utasítás. Az értékeket implicit 
módon adja vissza a kifejezés.

Egy lambda-generált függvényt ott kell felhasználni, ahol függvényobjektumot 
várnak, vagy a kódot sokkal olvashatóbbá kell tenni.

A lambda-generált függvények nincs neve, de köthető egy változóhoz, ahogy 
fent is történt, vagy argumentumként átadható egy függvénynek.

A  szerkesztő  megjegyzése:  az  Alkalmi  Python  cikksorozat  kódjai  letölthetőek 
innen.

def fib(n):
if n == 0:

return 0
elif n == 1:

return 1
else:

return fib(n1) + fib(n2)

fib_dict = {1: 1, 2: 2}

def fib(n):
for i in range(3, n + 1):

fib_dict[i] = fib_dict[i  1] + fib_dict[i  2]
return fib_dict[n]

print(fib(23))  ==> 46368

m = lambda p: max(p) #  a lambda objektum elészítése
x=(8, 3, 7) #  x változó megahtározás
m(x) #  x átadása argumentumként lambdanak

#  >>> 8 # az eredmény

for i in range(4):
str = lambda x: "" if x == 1 else "s"
print("{0} item{1} returned".format(i, str(i)))

0 items returned
1 item returned
2 items returned3 items returned

a = list(range(5, 27, 3))
print(a)  ==> [5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26]

y = lambda x: 2 * x ** 2  x + 7 # solve y = 2x2  x + 7

for value in a:
print(y(value), end=', ')
==> 52, 127, 238, 385, 568, 787, 1042, 1333,

a = [1, 4, 15, 255, 7, 10, 23, 183]
b = list(filter(lambda x: (x % 3 == 0), a))
print(b)  ==> [15, 255, 183]
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http://www.commandlinefu.com
https://pclosmag.com/Misc-Downloads/mag_code-casual-python.tar.gz

