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CLI: Command Line Interface
GUI: Graphical User Interface

A parancssoros felületek nem valami régi, múlt századi technológiák, manapság is 
megvan a nagyon fontos szerepük. Mint látni fogjuk, bizonyos feladatokra sokkal 
alkalmasabbak, mint a grafikus felületek.
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- Egy GUI sokkal könnyebben tanulható, könnyebb felfedezni benne a funkciókat. 
Ugyanakkor nehezen automatizálható, az ismétlődő feladatokat végig kell újra és 
újra kattintani benne. Nehéz olyan jó GUI-t készíteni, amiben az összetett, sok 
lépésből álló vagy sok elemet érintő műveleteket is hatékonyan lehet elvégezni.

- Egy CLI nehezebben tanulható, könnyebb elveszni benne az elején. De ha valaki 
elért egy tudásszintet, onnan már produktívan tud dolgozni, könnyű a visszatérő 
feladatokat automatizálni.

(Az ábra csak illusztrációs célokat szolgál, nem a pontos komplexitásokat jelzi.)

Egy jó összefoglaló a GUI és CLI előnyeiről és hátrányairól: Douglas Bell. „Discussion: 
GUI versus Command Line”, In: Software Engineering for Students, URL: 
http://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_bell_softeng_4/103/26561/6799810.cw/c
ontent/index.html
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Ezek miatt a jellegzetességeik miatt nagyon alkalmasak a gyors, rövid feladatok 
megoldására (pár perces feladatok, „eldobható” kód).

Azonban a mai modern szkriptnyelvekben használhatóak komplex feladatokra is, 
bonyolult szoftverfejlesztési projektekben. A fenti jellegzetességek se érvényesek 
minden nyelvre mindig (pl. Pythonhoz is léteznek JIT fordítók, Python és PowerShell 
is támogat típusokat…).

7



8



A tárgyban alapvető Linux felhasználói ismeretek szükség lesz ahhoz, hogy a házi
feladatokat meg tudjuk oldani. A fenti parancsokat biztos kell majd használni.

Az Operációs rendszerek kapcsolódó előadásait érdemes átismételni, és a Szkriptelés
gyakorlat anyaga is tartalmaz egy gyorstalpalót. (Sajnos a Mérés labor 4. kapcsolódó 
mérése párhuzamos az IRF-fel.)
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Csővezetékből érkező adat soronkénti feldolgozása bash segítségével:
- Módszer1: pipecmd | while read
- Módszer2: for VAR in $(pipecmd)
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pwd
ls
ls -l
mkdir test
cd test
# kozben fel/le gomb, TAB hatasanak demonstralasa
echo "hello" 
echo "hello" > hello.txt
nano hello.txt
cat hello.txt
cat hello.txt | grep he
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Megjelenések éve: Bash (1977/1989), Perl (1987), Python (1991), Ruby (1995)
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Még egy lista, hogy ki használ Pythont: http://www.python.org/success-stories/

Érdemes megnézni, hogy kik szponzorálják és kik adnak elő egy Python konferencián: 
https://us.pycon.org/2015/

Rengeteg nagy cég használ valamilyen formában Pythont:
- Google: https://developers.google.com/edu/python/ 

http://code.google.com/p/google-api-python-client/
- Dropbox: https://tech.dropbox.com/2012/12/welcome-guido/
- Amazon: http://aws.amazon.com/python/
- Twitter: https://github.com/bear/python-twitter
- Facebook: https://developers.facebook.com/blog/post/301/
- Microsoft: http://pytools.codeplex.com/
- HP: http://hp.jobs/sunnyvale-ca/software-designer-javapython-

engineer/33914192/job/
- Spotify: https://ep2013.europython.eu/conference/talks/spotify-and-python-

love-first-sight
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Figyeljünk arra, hogy a Python hivatalos honlapja hajlamos a 2.x verziójú 
dokumentációkat feldobni. Mindig válasszuk ki a 3.4-es verziót!
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The full proposal: http://www.python.org/dev/peps/pep-0020/
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Linux esetén a python még a 2.x verziót indítja el, a tárgyban a 3.x verziót használjuk 
(python3 parancs).
A legtöbb mai Linuxon még fent van a 2.x-es verzió is, mert sok régi program azt 
használja. Így figyeljünk oda, hogy ne keverjük össze a verziókat!

A Python 2.x-es verziójában még működött a print nem függvény változata: print 
"hello", ez 3.x-nél már csak függvényként működik: print("hello")
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(a ./ azért kell, mert az aktuális könyvtár nincs a path-ban)
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- Nézzük meg az interpretert
- print(), help, exit (először zárójelek nélkül)

- Írjuk meg a következő szkriptet:

#!/usr/bin/env python3
print( "Hello world" )

- Próbáljuk lefuttatni úgy, hogy nem adunk rá futási jogot
- chmod, majd futtassuk
- Ezután futtassuk úgy is, hogy:

- python3 hello.py
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Numeric types:
- integers: Integers have unlimited precision
- floating point numbers: Floating point numbers are usually implemented using 

double in C
- complex numbers: Complex numbers have a real and imaginary part, which are 

each a floating point number
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Dokumentációból: 
- „Strings are immutable sequences of Unicode code points”
- „If i or j is negative, the index is relative to the end of the string: len(s) + i or len(s) 

+ j is substituted. But note that -0 is still 0.”
- „The slice of s from i to j is defined as the sequence of items with index k such 

that i <= k < j. If i or j is greater than len(s), use len(s). If i is omitted or None, use 
0. If j is omitted or None, use len(s). If i is greater than or equal to j, the slice is 
empty.”

További hasznos metódusok sztringeken:
- capitalize, find, format, isnumeric, join…
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„Lists are mutable sequences, typically used to store collections of homogeneous 
items (where the precise degree of similarity will vary by application).”

De nem feltétlen kötelező ugyanolyan típusú elemeket berakni a listába, pl. a 
következő is lefut:

list2 = [1, 'a']

Hasznos műveletek listákhoz:
- min(list), max(list), x in list
Hasznos metódus listákhoz:
- list.sort()
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A behúzást (indentation) lehet TAB karakterrel vagy szóközzel jelölni.

A Python Style Guide javaslata szerint azonban érdemesebb átállítani a 
szövegszerkesztőkent, hogy TAB helyett szóközt rakjon, így biztosítva, hogy máshol is 
ugyanúgy jelenjen meg a kód. A hivatalos ajánlás 4 darab szóköz használata.
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Range: „The range type represents an immutable sequence of numbers and is 
commonly used for looping a specific number of times in for loops.”

29



Bővebben lásd: Python Tutorial. Chapter 6. Modules, URL: 
http://docs.python.org/3.3/tutorial/modules.html
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Documentation:  http://docs.python.org/dev/library/argparse.html
Tutorial: http://docs.python.org/dev/howto/argparse.html#id1
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ParameterHandlingArgParse.py
ParameterHandlingArgParse.py IRF
ParameterHandlingArgParse.py IRF -g 5
ParameterHandlingArgParse.py IRF -g 5 -file tmp
cat tmp
ParameterHandlingArgParse.py IRF -g 5 -file tmp
ParameterHandlingArgParse.py IRF -g 5 -file tmp -X
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A Python Tutor segítségével a kód végrehajtását megjeleníthetjük lépésről-lépésre, 
és így segít megérteni az alapvető elemek működését.
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Fontos, hogy érdemes már az elején megszokni, hogy szép és olvasható kódot írjunk. 
Ehhez ad sok hasznos tanácsot a PEP8.

A teljes ajánlás elérhető itt: http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/

42



43



45



http://www.hit.bme.hu/~szandi/unix/index.html
http://docs.python.org/3.3/tutorial/
https://developers.google.com/edu/python/
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http://docs.python.org/3.3/tutorial/
https://developers.google.com/edu/python/

