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 Celem wzorca MVC jest
separacja
 danych (model)
 wizualizacji (widok)
 modyfikacji (kontroler)

 Każdy z elementów wchodzących w
jego skład ma ściśle określony zestaw
obowiązków i nie powinno się ich
mieszać dokonując jak najczęściej tzw.
refactoring kodu.
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 Oddziela dane od ich graficznej reprezentacji
 Unika się powielania danych

 Może pokazywać te same dane w wielu widokach

 Może wykorzystywać ten sam widok dla wielu
różnych danych

 Oddziela warstwę wizualną od modyfikacji
 Jeden widok może być wykorzystywany przez

wiele kontrolerów (wyświetlanie, edycja,
usuwanie)



 Implementacja modelu MVC w Qt jest nieco inna 
niż klasyczna, ale działa w ten sam sposób:
 Warstwa modelu i widoku jest obecna, ale kontroler 

nazywany jest delegatem i ma większe możliwości

 Delegat odpowiada również za zmianę widoku podczas 
edytowania wartości elementu

 Występuje dodatkowo tzw. model zaznaczenia (ang. 
selection model), który synchronizuje zaznaczone 
elementy danych dla wielu 
widoków.
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 Wszystkie modele oparte są o klasę 
QAbstractItemModel, która wspiera:

 Listy – dane w jednej kolumnie, wiele 
wierszy

 Tabele – dane w wielu wierszach i 
kolumnach

 Drzewa – zagnieżdżone tabele

 Dane nie muszą być trzymane w 
modelu – mogą pochodzić np. z pliku 
lub bazy danych.



 Model ten przechowuje wiele 
elementów w formie jednej 
kolumny. 

 Każdy element jest 
adresowany przez 
QModelIndex – uzyskuje się 
dzięki temu separację 
między reprezentacją 
danych a sposobem dostępu 
do nich.



 Model oparty o tabele 
rozmieszcza elementy w 
siatce składającej się z 
wierszy i kolumn 

 Dostęp do danych:
 QModelIndex indexA = 

model->index(0, 0, 

QModelIndex());

 QModelIndex indexB = 

model->index(1, 1, 

QModelIndex());

 QModelIndex indexC = 

model->index(2, 1, 

QModelIndex());



 Analizowany model może być 
postrzegany jako agregacja 
zagnieżdżonych tabel.

 Dostęp do każdego elementu 
odbywa się przez podanie 
rodzica, numeru wiersza i 
kolumny.

 Dostęp do elementów:
 QModelIndex indexA = 
model->index(0, 0, 
QModelIndex());

 QModelIndex indexC = 
model->index(2, 1, 
QModelIndex());

 QModelIndex indexB = 
model->index(1, 0, 
indexA);



 Każdy model ma metodę data() używaną do 
odczytu danych

 Drugi argument określa używaną aktualnie 
rolę (domyślnie Qt::DisplayRole):
 DecorationRole – dla ikon, kolorów itp

 EditRole – dane przystosowane do edycji

 FontRole – używana domyślnie czcionka

 CheckStateRole – rola do przechowywania 
zaznaczenia elementów 

QVariant QAbstractItemModel::data(

const QModelIndex &index, int role) const



 Używany jest do adresacji indywidualnych elementów w danym 
modelu

 QModelIndex zapewnia następujące metody:
 data(role) – dostęp do danych

 child(row, column) – dostęp do potomka

 parent() – dostęp do rodzica

 Do tworzenia nowych modeli zaleca się wykorzystanie klasy 
QAbstractItemModel, która zapewnia m.in. metody:
 index(row, column, parent=QModelIndex()) – zwraca indeks 

elementu dla zadanego modelu 

 rowCount(parent=QModelIndex()) – liczba wierszy (dla zadanego 
rodzica)

 columnCount(parent=QModelIndex()) – liczba kolumn (dla zadanego 
rodzica)

 parent(index) – rodzic zadanego elementu



 Qt dostarcza szeregu gotowych modeli, 
wśród których najpopularniejsze to:
 QStringListModel – model do przechowywania 

listy ciągów znaków
 QFileSystemModel – model umożliwiający 

dostęp do systemu plików
 QStandardItemModel – model przechowujący 

obiekty typu QStandardItem. Wykorzystywany 
do tworzenia list, tablic, drzew. 

 QSqlQueryModel, QSqlTableModel,
QSqlRelationalTableModel – modele 
wykorzystywane do interakcji z bazą danych



 Wszystkie widoki dziedziczą po klasie 
QAbstractItemView

 Najważniejsze dostępne widoki to:

 QListView – wyświetla tekst i/lub ikony

 QTableView

 QTreeView

 QColumnView



 Wyświetla pojedynczą kolumnę zestawu 
danych
 Właściwość modelColumn określa którą 

kolumnę należy wyświetlić

 Dwa tryby: IconMode oraz ListMode



 Pokazuje siatkę elementów:

 Metod hideRow oraz hideColumn służą do 
ukrywania elementów
 Za ponowne wyświetlanie elementów 

odpowiadają metody showRow oraz
showColumn



 Umożliwia dostosowanie się do zawartości 
wykorzystując metody resizeColumnsToContents
oraz resizeRowsToContents

 Dostęp do nagłówków gwarantują metody 
verticalHeader lub horizontalHeader
 Właściwość stretchLastSection powoduje 

rozciągnięcie zawartości do rozmiarów komponentu 
– inaczej może zostać puste miejsce

 Nagłówki mogą być widoczne lub nie

 Dostęp do pasków przewijania umożliwiają 
właściwości horizontalScrollBarPolicy oraz
verticalScrollBarPolicy



 Struktura drzewiasta

 Użyj setRowHidden oraz setColumnHidden by 
pokazać bądź ukryć zawartość

 Użyj expandAll, expandToDepth oraz
collapseAll by kontrolować jak wiele danych 
pokazać naraz



 Hierarchia w poziomie

 Na ostatnim poziomie może agregować 
komponent do graficznego pokazania 
danych np. miniatury obrazka



 Wykorzystując QDataWidgetMapper możliwe jest 
powiązanie danych z poszczególnymi widgetami

QDataWidgetMapper *mapper = new QDataWidgetMapper;

mapper->setModel(model);

mapper->addMapping(cityEdit, 0);

mapper->addMapping(populationEdit, 1);

mapper->toFirst();

connect(nextButton, SIGNAL(clicked()), mapper, SLOT(toNext()));

connect(prevButton, SIGNAL(clicked()), mapper, 

SLOT(toPrevious()));



 W niektórych zastosowaniach separacja 
modelu od widoku nie jest wskazana:
 Gdy dane nie są powielane
 Gdy model musi indywidualnie 

przetworzyć dane (implikując wykonanie 
ich kopii)

 Dla takich zastosowań wykorzystuje się 
klasy QListWidget, QTableWidget oraz
QTreeWidget
 Przechowują one elementy kolejno typu

QListWidgetItem, QTableWidgetItem oraz
QTreeWidgetItem.



 Delegat odpowiada za edytowanie i wizualną 
reprezentację elementu (w tym stanie)
 Widok wykorzystuje i wchodzi w interakcję z 

delegatem

 Wszystkie delegaty implementują interfejs 
QAbstractItemDelegate

 Standardowo wykorzystywany jest
delegat QStyledItemDelegate
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 Delegat QStyledItemDelegate akceptuje 
następujące typy
danych

 Klasa QItemEditorFactor
określa jaki widget
zostanie wykorzystany dla
danego typu

Role Types

CheckStateRole Qt::CheckState

DecorationStyle QIcon, QPixmap, QImage and QColor

DisplayRole QString (QVariant::toString())

EditRole

Type Widget

bool QComboBox

double QDoubleSpinBox

int / unsigned int QSpinBox

QDate QDateEdit

QDateTime QDateTimeEdit

QPixmap QLabel

QString QLineEdit

QTime QTimeEdit



 Możliwa jest implementacja własnych 
delegatów do obsługi rysowania i/lub 
edycji

 Jeżeli interesuje nas tylko edycja, 
najprościej dokonać redefinicji klasy 
QItemEditorCreatorBase

 Delegaty przyporządkowywane są do 
całego widoku, bądź poszczególnych 
kolumn i wierszy



 Należy dokonać redefinicji metod paint
oraz sizeHint

class BarDelegate : public QStyledItemDelegate

{

Q_OBJECT

public:

explicit BarDelegate(int maxRange, QObject *parent = 0);

void paint(QPainter *painter, 

const QStyleOptionViewItem &option, 

const QModelIndex &index) const;

QSize sizeHint(const QStyleOptionViewItem &option, 

const QModelIndex &index) const;

private:

int m_maxRange;

};



BarDelegate::BarDelegate(int maxRange, QObject *parent) :

QStyledItemDelegate(parent), m_maxRange(maxRange) { }

QSize BarDelegate::sizeHint(const QStyleOptionViewItem

&option,

const QModelIndex &index) const

{

return QSize(100, 1);

}

Implementacja konstruktora jest trywialna – przypisywana jest wartość 
pola m_maxRange.

Implementacja sizeHint ustawia maksymalny rozmiar.



void BarDelegate::paint(QPainter *painter, 

const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const

{

if(index.data().canConvert<int>())

{

QRect barRect = QRect(option.rect.topLeft(),

QSize(option.rect.width()*((qreal)index.data().toInt()/(qreal)m_maxRange), 

option.rect.height()));

barRect.adjust(0, 2, 0, -2);

if(option.state & QStyle::State_Selected)

{

painter->fillRect(option.rect, option.palette.highlight());

painter->fillRect(barRect, option.palette.highlightedText());

}

else

painter->fillRect(barRect, option.palette.text());

}

else

QStyledItemDelegate::paint(painter, option, index);

}

Zakłada się, że dane można zrzutować na typ integer – w przeciwnym razie wywoływane 
jest domyślne zachowanie



tableView->setModel(model);

tableView->setItemDelegateForColumn(1, new BarDelegate(3000000, this));



 Należy dokonać redefinicji metod: createEditor, 
setEditorData,  setModelData oraz
updateEditorGeometry

 Należy wykorzystywać rolę EditRole zamiast 
DisplayRole przy edycji

class BarDelegate : public QStyledItemDelegate

{

Q_OBJECT

public:

...

QWidget *createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option, 

const QModelIndex &index ) const;

void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const;

void updateEditorGeometry(QWidget *editor, const QStyleOptionViewItem

&option, 

const QModelIndex &index) const;

void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model, 

const QModelIndex &index) const;

...



QWidget *BarDelegate::createEditor(QWidget *parent, 

const QStyleOptionViewItem &option, 

const QModelIndex &index ) const

{

QSlider *slider = new QSlider(parent);

slider->setRange(0, m_maxRange);

slider->setOrientation(Qt::Horizontal);

slider->setAutoFillBackground(true);

return slider;

}

void BarDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor, 

const QStyleOptionViewItem &option, 

const QModelIndex &index) const

{

QSlider *slider = qobject_cast<QSlider*>(editor);

if(slider)

slider->setGeometry(option.rect);

}



void BarDelegate::setEditorData(QWidget *editor, const

QModelIndex &index) const

{

QSlider *slider = qobject_cast<QSlider*>(editor);

if(slider)

slider->setValue(index.data(Qt::EditRole).toInt());

}

void BarDelegate::setModelData(QWidget *editor, 

QAbstractItemModel *model, 

const QModelIndex &index) const

{

QSlider *slider = qobject_cast<QSlider*>(editor);

if(slider)

model->setData(index, slider->value(), Qt::EditRole);

}



tableView->setModel(model);

tableView->setItemDelegateForColumn(1, new BarDelegate(3000000, this));



 Tworząc swoje delegaty często 
zachodzi potrzeba przekazania 
dodatkowych danych między modelem 
a delegatem

 Umożliwia to mechanizm tworzenia 
własnych ról
 Użyj Qt::UserRole jako pierwszą

class CustomRoleModel : public QAbstractListModel

{

Q_OBJECT

public:

enum MyTypes { FooRole = Qt::UserRole, BarRole, BazRole };

...



 Możliwe jest sortowanie i filtrowanie modeli 
wykorzystując warstwę pośrednią tzw. proxy

 QAbstractProxyModel dostarcza
 Połączenie między modelami
 Połączenie miedzy zaznaczonymi elementami 

(selection model)

 Klasa QSortFilterProxyModel uproszcza 
zadanie dostarczając metod do sortowania i 
filtrowania danych
 Właściwość dynamicSortFilter określa czy 

rezultat ma być buforowany czy generowany 
dynamicznie



 Jeżeli ustawiono właściwość sortingEnabled
kliknięcie na nagłówek sortuje wartość w danej 
kolumnie
 Dotyczy to komponentów QTableView oraz

QTreeView
 Wykorzystując QSortFilterProxyModel możliwe 

jest posortowanie określonej kolumny i 
określonej roli
 sortRole – która rola jest brana pod uwagę 

(domyślnie DisplayRole)
 sortCaseSensitivity – czy wielkość liter 

ma znaczenie



QSortFilterProxyModel *sortingModel = 

new QSortFilterProxyModel(this);

sortingModel->sort(0, Qt::AscendingOrder);

sortingModel->setDynamicSortFilter(true);

sortingModel->setSourceModel(model);

nonSortedView->setModel(model);

sortedView->setModel(sortingModel);



 By zaimplementować bardziej złożony 
algorytm sortowania należy zredefiniować 
metodę lessThan

bool MySortProxyModel::lessThan(const QModelIndex &left, 

const QModelIndex &right) const

{

if(left.data().toString().length() == right.data().toString().length())

return left.data().toString() < right.data().toString();

else

return (left.data().toString().length() < right.data().toString().length());

}

MySortProxyModel *customSortModel = new MySortProxyModel(this);

customSortModel->sort(0, Qt::DescendingOrder);

customSortModel->setDynamicSortFilter(true);

customSortModel->setSourceModel(model);

customSortedView->setModel(customSortModel);



 Filtrowanie umożliwia redukcję liczby wierszy 
i kolumn w modelu:
 filterRegExp / filterWildcard / filterFixedString –

możliwe jest używanie wyrażeń regularnych bądź 
określonego ciągu do dopasowania

 filterCaseSensitivity – wielkość liter może być 
brana pod uwagę

 filterRole – filtrowana jest określona rola

 filterKeyColumn – klucz na podstawie którego 
filtrowane są rekordy (jeżeli nie podano, klucz 
tworzą wszystkie kolumny)



QSortFilterProxyModel *filteringModel = 

new QSortFilterProxyModel(this);

filteringModel->setFilterWildcard("*stad*");

filteringModel->setFilterKeyColumn(0);

filteringModel->setDynamicSortFilter(true);

filteringModel->setSourceModel(model);

nonFilteredView->setModel(model);

filteredView->setModel(filteringModel);



 Implementacja bardziej złożonych filtrów 
wymaga redefinicji metod filterAcceptRow
oraz filterAcceptColumn

MyFilterProxyModel *customFilterModel = new 

MyFilterProxyModel(this);

customFilterModel->setFilterKeyColumn(0);

customFilterModel->setDynamicSortFilter(true);

customFilterModel->setSourceModel(model);

customFilteredView->setModel(customFilterModel);

bool filterAcceptsRow(int sourceRow, const QModelIndex &sourceParent) const

{

const QModelIndex &index = 

sourceModel()->index(sourceRow, filterKeyColumn(), sourceParent);

return index.data().toString().contains("berg") ||

index.data().toString().contains("stad");

}



 Wybór danych obsługiwany jest przez 
dedykowany model zaznaczenia (ang. 
selection model)

 Możliwym jest wprowadzenie ograniczeń 
zaznaczania:
 Pojedyncze elementy / wiersze / kolumny
 Pojedyncze zaznaczenie/ ciągłe / rozszerzone / 

wielokrotne / brak

 Model wybranych elementów
może być współdzielony między
widokami
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view->setSelectionBehavior(

QAbstractItemView::SelectItems);

view->setSelectionBehavior(

QAbstractItemView::SelectRows);

view->setSelectionBehavior(

QAbstractItemView::SelectColumns);

view->setSelectionMode(

QAbstractItemView::SingleSelection);

view->setSelectionMode(

QAbstractItemView::ExtendedSelection);

view->setSelectionMode(

QAbstractItemView::ContiguousSelection);



 Współdzielenie zaznaczenia 
między różnymi widokami:

listView->setModel(model);

tableView->setModel(model);

listView->setSelectionModel(

tableView->selectionModel());



 Połączenia należy zestawiać z modelem 
zaznaczenia a nie konkretnym widokiem

connect(view->selectionModel(), SIGNAL(selectionChanged(QItemSelection,QItemSelection)), 

this, SLOT(updateSelectionStats()));

void Widget::updateSelectionStats()

{

indexesLabel->setText(QString::number(view->selectionModel()->selectedIndexes().count()));

rowsLabel->setText(QString::number(view->selectionModel()->selectedRows().count()));

columnsLabel->setText(QString::number(view->selectionModel()->selectedColumns().count()));

removeButton->setEnabled(view->selectionModel()->selectedIndexes().count() > 0);

}



 Modele powinny dziedziczyć po klasie 
QAbstractItemModel

 Dla modeli nie wykorzystujących 
koncepcji drzewa, łatwiej skorzystać z 
prostszych klas:
 QAbstractListModel – dla pojedynczej listy

 QAbstractTableModel – dla tabeli



 Własny model użytkownika wyświetlający 
dane na liście powinien zredefiniować:
 rowCount – liczba wierszy w modelu

 data – dostarcza dane do widoku

 headerData – zapewnia wiersz nagłówka

 flags – by wskazać, które elementy można 
modyfikować, zaznaczać itp.

 setData – ustawianie wartości w modelu (pod zadanym 
indeksem)

dla modeli 

edytowalnych

opcjonalne ale 

zalecane

wymagane



 Minimalna definicja tego modelu (bez 
możliwości edycji)
 Zakłada się brak wiersza nagłówka.

class ListModel : public QAbstractListModel

{

Q_OBJECT

public:

explicit ListModel(QObject *parent = 0);

int rowCount(const QModelIndex &parent=QModelIndex()) 

const;

QVariant data(const QModelIndex &index, 

int role=Qt::DisplayRole) const;

};



int ListModel::rowCount(const QModelIndex &parent) const

{

return 10;

}

QVariant ListModel::data(const QModelIndex &index, int role) 

const

{

if(!index.isValid() || role!=Qt::DisplayRole)

return QVariant();

return QVariant(index.row()+1);

}



QListView *listView = new QListView(this);

listView->setModel(new ListModel(this));



 Modele reprezentujące dane 
tabelaryczne dziedziczą po klasie 
QAbstractTableModel

 Konieczna jest redefinicja 
następujących metod:
 columnCount – określającą liczbę kolumn

Oraz pozostałych znanych z modeli listowych:

 rowCount, data, headerData, flags, setData



 Tym razem jest to wersja edytowalna

class TableModel : public QAbstractTableModel

{

Q_OBJECT

public:

explicit TableModel(QObject *parent = 0);

int rowCount(const QModelIndex &parent=QModelIndex()) const;

int columnCount(const QModelIndex &parent=QModelIndex()) const;

QVariant data(const QModelIndex &index, int role=Qt::DisplayRole) const;

QVariant headerData(int section, 

Qt::Orientation orientation, int role=Qt::DisplayRole) const;

bool setData(const QModelIndex &index, 

const QVariant &value, int role=Qt::EditRole);

Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex &index) const;

private:

int m_data[10][10];

};



TableModel::TableModel(QObject *parent) :

QAbstractTableModel(parent)

{

for(int i=0; i<10; ++i)

for(int j=0; j<10; ++j)

m_data[i][j] = (i+1)*(j+1);

}

int TableModel::rowCount(const QModelIndex

&parent) const

{

return 10;

}

int TableModel::columnCount(const QModelIndex

&parent) const

{

return 10;

}



QVariant TableModel::data(const QModelIndex &index, int role) const

{

if(!index.isValid())

return QVariant();

if(role == Qt::DisplayRole || role == Qt::EditRole)

return QVariant(m_data[index.row()][index.column()]);

return QVariant();

}

QVariant TableModel::headerData(int section, 

Qt::Orientation orientation, int role) const

{

if(role != Qt::DisplayRole)

return QVariant();

return QVariant(section+1);

}



Qt::ItemFlags TableModel::flags(const QModelIndex &index) const

{

return (Qt::ItemIsSelectable | 

Qt::ItemIsEditable | 

Qt::ItemIsEnabled);

}

bool TableModel::setData(const QModelIndex &index, 

const QVariant &value, int role)

{

if(!index.isValid())

return false;

if(role != Qt::EditRole)

return false;

if(!value.canConvert<int>())

return false;

m_data[index.row()][index.column()] = value.toInt();

emit dataChanged(index, index);

return true;

}



QTableView *tableView = new QTableView(this);

tableView->setModel(new TableModel(this));



 Modele drzewiaste wymagają 
implementacji wszystkich składowych 
zawartych w interfejsie 
QAbstractItemModel tj:
 Wszystkie metody dla modeli listowych i 

tabelarycznych oraz:

 parent – zwraca indeks dla rodzica 
danego elementu 

 index – zwraca indeks (w kontekście 
modelu) dla zadanej pary elementu i jego 
rodzica.



 Tabele agregujące inne tabele

 Tylko pierwsza kolumna może reprezentować 
rodzica pod-tabeli

 Główny element nie ma rodzica, tj. zwraca 
najczęściej pusty (invalid) QModelIndex

QModelIndex()



 Dla zadanego rodzica (może być invalid) 
zwraca QModelIndex dla zadanego wiersza i 
kolumny

 Model wykorzystuje metodę createIndex by 
stworzyć poprawną instancję QModelIndex, 
lub zwrócić QModelIndex() dla elementów 
najwyższego poziomu

parent

QModelIndex index(int row, int column, const QModelIndex &parent) const

QModelIndex createIndex(int row, int column, void *ptr) const

QModelIndex createIndex(int row, int column, quint32 id) const



 Metoda createIndex zapewnia miejsce 
do przechowywania dowolnej liczby 
całkowitej bądź wskaźnika
 Służy to połączeniu modelu oraz warstwy 

danych

QModelIndex createIndex(int row, int column, void *ptr) const

QModelIndex createIndex(int row, int column, quint32 id) const



 Metoda parent zwraca QModelIndex dla 
rodzica danego elementu
 Odwołuje się do wiersza rodzica

 Czasem wymagane są odwołania typu: 
znajdź rodzica-rodzica-elementu

...



 Metoda parent zwraca QModelIndex dla 
rodzica danego elementu
 Odwołuje się do wiersza rodzica

 Czasem wymagane są odwołania typu: 
znajdź rodzica-rodzica-elementu

... Chcemy znaleźć 

rodzica tego 

elementu



 Metoda parent zwraca QModelIndex dla 
rodzica danego elementu
 Odwołuje się do wiersza rodzica

 Czasem wymagane są odwołania typu: 
znajdź rodzica-rodzica-elementu

... Chcemy znaleźć 

rodzica tego 

elementu

Czyli ten wpis



 Metoda parent zwraca QModelIndex dla 
rodzica danego elementu
 Odwołuje się do wiersza rodzica

 Czasem wymagane są odwołania typu: 
znajdź rodzica-rodzica-elementu

... Chcemy znaleźć 

rodzica tego 

elementu

Czyli ten wpis

Ten element musi 

wiedzieć, o który 

wiersz chodzi



 Metoda parent zwraca QModelIndex dla 
rodzica danego elementu
 Odwołuje się do wiersza rodzica

 Czasem wymagane są odwołania typu: 
znajdź rodzica-rodzica-elementu

... Chcemy znaleźć 

rodzica tego 

elementu

Czyli ten wpis

Ten element musi 

wiedzieć, o który 

wiersz chodzi

Każdy z tych 

elementów może być 

najwyższego rzędu



 Implementacja metody parent jest 
prosta, pod warunkiem dostarczenia 
podstawowych informacji
 Każdy element musi znać swojego rodzica

 Każdy element musi wiedzieć w jakim 
wierszu się znajduje

 Alternatywna implementacja 
wymagałaby przejrzenia całego modelu 
w poszukiwaniu tych informacji



 Poniżej przedstawiono prostą implementacje 
modelu drzewiastego do przechowywania 
instancji typu QObject

class TreeModel : public QAbstractItemModel

{

Q_OBJECT

public:

explicit TreeModel(QObject *rootObject, QObject *parent = 0);

QVariant data(const QModelIndex &index, int role=Qt::DisplayRole) const;

QVariant headerData(int section, 

Qt::Orientation orientation, int role=Qt::DisplayRole) const;

QModelIndex parent(const QModelIndex &index) const;

QModelIndex index(int row, int column, 

const QModelIndex &parent=QModelIndex()) const;

int rowCount(const QModelIndex &parent=QModelIndex()) const;

int columnCount(const QModelIndex &parent=QModelIndex()) const;

private:

QObject *m_rootObject;

};



QVariant TreeModel::data(const QModelIndex &index, int role) const

{

if(!index.isValid() || role != Qt::DisplayRole)

return QVariant();

QObject *object = static_cast<QObject*>(index.internalPointer());

if(index.column() == 0)

return object->objectName();

else

return object->metaObject()->className();

}

QVariant TreeModel::headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int

role) const

{

if(role != Qt::DisplayRole || orientation != Qt::Horizontal)

return QVariant();

switch(section)

{

case 0:

return QVariant("Object");

case 1:

return QVariant("Class");

default:

return QVariant();

}

}



QModelIndex TreeModel::index(int row, int column, 

const QModelIndex &parent) const

{

if(column>1)

return QModelIndex();

if(!parent.isValid())

{

if(row == 0)

return createIndex(0, column, (void*)m_rootObject);

else

return QModelIndex();

}

QObject *parentObject = 

static_cast<QObject*>(parent.internalPointer());

if(row < parentObject->children().count())

return createIndex(row, column, 

(void*)parentObject->children().at(row));

else

return QModelIndex();

}



QModelIndex TreeModel::parent(const QModelIndex &index) const

{

if(!index.isValid())

return QModelIndex();

QObject *object = static_cast<QObject*>(index.internalPointer());

if(object == m_rootObject)

return QModelIndex();

QObject *parentObject = object->parent();

if(parentObject == m_rootObject)

return createIndex(0, 0, (void*)m_rootObject);

QObject *parentParentObject = parentObject->parent();

if(!parentParentObject)

return QModelIndex();

else

return createIndex(

parentParentObject->children().indexOf(parentObject), 

0, (void*)parentObject);

}



QGroupBox *rootObject = setupGroup();

QTreeView *treeView = new QTreeView(this);

treeView->setModel(new TreeModel(rootObject, this));



 Niektóre elementy struktury modelu nie są 
weryfikowane na etapie kompilacji tj.

 Mogą się zepsuć podczas działania 
programu

 Wymagają testowania

 Pomocna w tym zakresie może być klasa 
ModelTest:

https://wiki.qt.io/Model_Test

https://wiki.qt.io/Model_Test


 Model może się zmienić ze względu na 
wiele powodów:

 Delegat wywoła metodę setData

 Warstwa danych ulegnie zmianie

 Zmiany mogą mieć wpływ na indeksy, 
dane lub cały model



 Podczas każdej modyfikacji danych, 
sygnał dataChanged powinien zostać 
wysłany

bool TableModel::setData(const QModelIndex &index, 

const QVariant &value, int role)

{

if(!index.isValid()        || 

role != Qt::EditRole || 

!value.canConvert<int>() )

return false;

m_data[index.row()][index.column()] = value.toInt();

emit dataChanged(index, index);

return true;

}



 Dodawanie i usuwanie wierszy czy kolumn 
musi być zasygnalizowane przez model

 The signals emitted for columns is analogous 
to the signals for rows

 Podczas dodawania 

wierszy

 Wywołaj beginInsertRows

 Usuń wiersze

 Wywołaj endInsertRows

 Podczas usuwania 

wierszy

 Wywołaj beginRemoveRows

 Usuń wiersze

 Wywołaj endRemoveRows



 Dodawanie (na określonej pozycji)

 Dodawanie (na koniec)

{

beginInsertRows(parent, startRow, 

newRows.count()+startRow-1);

m_data.insert(startRow, newRows);

endInsertRows();

}

{

beginInsertRows(parent, m_data.count(), 

newRows.count()+m_data.count()-1);

m_data.append(newRows);

endInsertRows();

}



 Jeżeli model graficznie przedstawia 
zawarte dane, zmiana danych powinna 
pociągnąć za sobą aktualizację modelu
 Informacja o aktualizacji musi nastąpić 

przed fizyczną zmianą danych

 Cały model powinien zostać zresetowany

 Zresetowanie całego modelu 
wykonywane jest przez metodę reset



 Jeżeli pobieranie danych jest operacją 
wolną, można dokonać reimplementacji
kilku metod by przyspieszyć działanie 
modelu

 Jeżeli metoda rowCount jest wolna, 
zmiana hasChildren pozwoli na zmianę 
odwołań do rowCount

 Metody canFetchMore i fetchMore
pozwalają na pobieranie informacji na 
żądanie



 Implementacja wspomnianych metod 
nie musi być kłopotliwa

class LazyModel : public QAbstractItemModel

{

Q_OBJECT

public:

...

bool canFetchMore(const QModelIndex &parent) const;

void fetchMore(const QModelIndex &parent);

bool hasChildren(const QModelIndex &parent=QModelIndex()) 

const;

...



bool LazyModel::canFetchMore(const QModelIndex &parent) const

{

if(parent.isValid() && parent.internalId() == -1 && m_returnedRows < 10)

return true;

else

return false;

}

void LazyModel::fetchMore(const QModelIndex &parent)

{

if(parent.isValid() && parent.internalId() == -1 && m_returnedRows < 10)

{

beginInsertRows(parent, rowCount(), rowCount());

m_returnedRows ++;

endInsertRows();

}

}

bool LazyModel::hasChildren(const QModelIndex &parent) const

{

if(!parent.isValid() || parent.internalId() == -1)

return true;

else

return false;

}



QTreeView *treeView = new QTreeView(this);

treeView->setModel(new LazyModel(this));



Czy są jakieś pytania?


