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⚫ Oprócz języka C++ dostępne są wiązania 
(ang. bindings) dla innych języków
⚫ Python, Ruby, C#, etc.

⚫ Oryginalnie dla graficznych interfejsów 
użytkownika – obecnie do wszystkiego
Bazy danych, XML, WebKit, multimedia, sieć, 

OpenGL, skrypty, bez-GUI...

“Qt jest platformą do tworzenia programów 

wieloplatformowych, napisaną w C++.”



⚫ Qt składa się z modułów
⚫ Wszystkie moduły posiadają podobny 

schemat i API

QtCore

Phonon

QtXmlPatterns

QtXmlQtWebKit

QtSvg

QtSql QtScript

QtOpenVG

QtOpenGL

QtNetwork

QtMultimedia

QtGui



⚫ Qt rozszerza C++ m.in. dzięki wykorzystaniu 
makr i introspekcji

⚫ Kod to nadal zwykły C++

foreach (int value, intList) { … }

QObject *o = new QPushButton;
o->metaObject()->className(); // returns ”QPushButton”

connect(button, SIGNAL(clicked()), window, SLOT(close()));



⚫ Wieloplatformowe aplikacje budowane na 
podstawie jednego kodu źródłowego

⚫ Aplikacje natywne z odpowiednim wyglądem i 
sposobem funkcjonowania

⚫ Łatwe do (ponownego) wykorzystania API, 
wysoka produktywność, otwartość



⚫ Windows 10+

⚫ Mac OS X

⚫ Linux/Unix X11



⚫ Android

⚫ iOS

⚫ Universal Windows Platform (UWP)

⚫ Qt for WebAssembly





#include <QApplication>
#include <QLabel>

int main( int argc, char **argv )
{

QApplication app( argc, argv );
QLabel l( "Hello World!" );
l.show();
return app.exec();

}
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● Dlaczego wykorzystuje się to:

int main(int argc, char *argv[])

● Zamiast tego?

int main()

● Parametry argc oraz argv pozwalają na odczyt 
wartości podanych z linii komend

● Gdy wykorzystywana jest wersja bezparametrowa 
funkcji main(), te wartości są pomijane
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⚫ LGPL – za darmo
⚫ Aplikacja może być otwarto-źródłowa bądź 

zamknięta
⚫ Zmiany dokonane w Qt muszą zostać dostarczone 

społeczności

⚫ GPL – za darmo
⚫ Aplikacja musi być otwarto-źródłowa
⚫ Zmiany dokonane w Qt muszą zostać dostarczone 

społeczności

⚫ Commercial – trzeba płacić
⚫ Aplikacja może być zamknięta
⚫ Nie trzeba przekazywać społeczności dokonanych 

zmian w Qt



 Aktualnie rozwój Qt jest nadzorowany przez 
firmę Qt Company: http://www.qt.io/

 Podstawowe źródło informacji oraz możliwość 
pobrania: http://www.qt.io/download/

http://www.qt.io/
http://www.qt.io/download/


 QtCreator — główne środowisko IDE.

 QtAssistant — narzędzie 

wspomagające pracę z 

podpowiedziami i dokumentację, 

zintegrowane z QtCreator'em.

 QtDesigner — narzędzie typu RAD, 

pozwalające na tworzenie warstwy 

wizualnej aplikacji, zintegrowane z 

QtCreator'em.

 QtLinguist — narzędzie do 

przygotowywania różnych wersji 

językowych dla tworzonych 

programów.

 Konsola — narzędzie typu command-

line z odpowiednio ustalonymi 

zmiennymi środowiskowymi.



⚫ QObject jest klasą 
bazową dla niemalże 
wszystkich klas i 
widgetów Qt

⚫ Implementuje wiele 
mechanizmów, które 
stanowią podstawę Qt
⚫ zdarzenia

⚫ sygnały i sloty

⚫ właściwości

⚫ zarządzanie pamięcią



⚫ QObject jest klasą bazową dla wielu klasy 
platformy Qt. Zdarzają się jednak wyjątki w 
następującej postaci:
⚫ Klasy, które muszą posiadać minimalny narzut 

obliczeniowy jak te realizujące podstawowe 
operacje graficzne

⚫ Kontenery danych (QString, QList, QChar, itp)

⚫ Klasy, które mogą być kopiowane, ponieważ
QObjectów nie da się skopiować.



⚫ Zwykle posiadają swoją nazwę (QObject::objectName)

⚫ Mają określone miejsce w hierarchii innych instancji 
QObject

⚫ Mogą mieć powiązania z innymi instancjami QObject

“Każda instancja klasy QObject jest 

samodzielnym indywiduum!”



⚫ Qt implementuje mechanizm introspekcji w
C++

⚫ Każdy QObject posiada meta object

⚫ Meta object posiada informacje o:
⚫ Nazwie klasy (QObject::className)

⚫ Dziedziczeniu (QObject::inherits)

⚫ Właściwościach

⚫ Sygnałach i slotach

⚫ Ogólnie o klasie (QObject::classInfo)



⚫ Metadane są generowane podczas procesu 
kompilacji przez tzw. meta object compiler
(moc).

źródła
*.cpp

pliki 
wykonywane

pliki obiektowe
*.o

pliki 
nagłówkowe

*.h

Standardowy proces kompilacji i budowania w C++

dodawanie

kompilacja łączenie



⚫ Metadane są generowane podczas procesu kompilacji 
przez tzw. meta object compiler (moc).

⚫ Moc generuje dane wykorzystując pliki nagłówkowe.

źródła
*.cpp

pliki 
wykonywalne

pliki obiektowe
*.o

pliki 
nagłówkowe

*.h

wygenerowane
moc_*.cpp

includes

kompilacja łączenie

kompilacja

moc

Standardowy proces kompilacji i budowania w Qt



⚫ Czego szuka moc?

class MyClass : public QObject
{

Q_OBJECT
Q_CLASSINFO("author", "John Doe")

public:
MyClass(const Foo &foo, QObject *parent=0);

Foo foo() const;

public slots:
void setFoo( const Foo &foo );

signals:
void fooChanged( Foo );

private:
Foo m_foo;

};

Słowa kluczowe 

Qt

Ogólnie 

informacje o 

klasie

Makro Q_OBJECT

QObject musi być dziedziczony 

jako pierwszy



⚫ QObject posiada właściwości realizowane przez 
metody akcesora i modyfikatora

⚫ Konwencja nazewnictwa: color, setColor

⚫ Dla wartości boolowskich: isEnabled, setEnabled

class QLabel : public QFrame
{

Q_OBJECT
Q_PROPERTY(QString text READ text WRITE setText)

public:
QString text() const;

public slots:
void setText(const QString &);

};

Modyfikator, zwraca 

void, posiada jeden 

argument

Akcesor, const, zwraca

wartość, brak argumentów



⚫ Po co stosować hermetyzację?
⚫ Można sprawdzić poprawność wartości:

⚫ Można reagować na zmiany (aktualizując elementy 
zależne od wartości danego atrybutu)

void setMin( int newMin )
{

if( newMin > m_max )
{

qWarning("Ignoring setMin(%d) as min > max.", newMin);
return;

}
...

void setMin( int newMin )
{

...

m_min = newMin;
updateMinimum();

}



⚫ Dlaczego akcesory?
⚫ Separacja użytych struktur danych

QSize size() const
{

return m_size;
}

int width() const
{

return m_size.width();
}



⚫ Dostęp bezpośredni

⚫ Dostęp przez warstwę metadanych

⚫ Odpytywanie o właściwości w czasie wykonania

QString text = label->text();
label->setText("Hello World!");

QString text = object->property("text").toString();
object->setProperty("text", "Hello World");

int QMetaObject::propertyCount();
QMetaProperty QMetaObject::property(i);

QMetaProperty::name/isConstant/isDesignable/read/write/...



⚫ Mechanizm ten może być wykorzystywany by 
dodawać właściwości w czasie działania 
programu:

⚫ Może być używany np. do oznaczania obiektów

bool ret = object->setProperty(name, value);

QObject::dynamicPropertyNames() const
prawda jeżeli właściwość jest już 

zdefiniowana przez makro 
Q_PROPERTY

fałsz jeśli dodajemy dynamicznie zwraca listę właściwości 
dynamicznie dodanych



class AngleObject : public QObject
{

Q_OBJECT
Q_PROPERTY(qreal angle READ angle WRITE setAngle)

public:
AngleObject(qreal angle, QObject *parent = 0);

qreal angle() const;

void setAngle(qreal);

private:
qreal m_angle;

};

Makro opisujące 
właściwości

Wartość 
początkowaAkcesor

Modyfikator

Stan obiektu



AngleObject::AngleObject(qreal angle, QObject *parent) :
QObject(parent), m_angle(angle)

{
}

qreal AngleObject::angle() const
{

return m_angle;
}

void AngleObject::setAngle(qreal angle)
{

m_angle = angle;
doSomething();

}

Wartość 
początkowa

Akcesor po prostu zwraca 
wartość (ale może 

wykonywać bardziej 
skomplikowane 

obliczenia)

Zmień stan i zareaguj na 
zmianę.



class AngleObject : public QObject
{

Q_OBJECT
Q_ENUMS(AngleMode)
Q_PROPERTY(AngleMode angleMode READ ...)

public:
enum AngleMode {Radians, Degrees};

...
};

Standardowa 
deklaracja typu 
wyliczeniowego.

Informacja, że 
AngleMode
jest typem 

wyliczeniowym.

Właściwość 
wykorzystująca 

typ wylizceniowy



⚫ QObject mogą mieć rodziców i/lub dzieci.

⚫ Gdy obiekt rodzica jest usuwany, usuwa on 
również (dealokuje) swoje dzieci

QObject *parent = new QObject();
QObject *child1 = new QObject(parent);
QObject *child2 = new QObject(parent);
QObject *child1_1 = new QObject(child1);
QObject *child1_2 = new QObject(child1);

delete parent; parent

child1 child2

child1_1 child1_2

parent usuwa child1 i child2

child1 usuwa child1_1 i child1_2



⚫ Hierarchia rodzic-dziecko

QDialog *parent = new QDialog();
QGroupBox *box = new QGroupBox(parent);
QPushButton *button = new QPushButton(parent);
QRadioButton *option1 = new QRadioButton(box);
QRadioButton *option2 = new QRadioButton(box);

delete parent;

Parent usuwa box oraz button

box usuwa option1 oraz option2



⚫ Wskaźnik this jako odwołanie do rodzica

⚫ Alokacja rodzica na stosie:
void Widget::showDialog()
{

Dialog dialog;

if (dialog.exec() == QDialog::Accepted)
{

...
}

}

Dialog::Dialog(QWidget *parent) : QDialog(parent)
{

QGroupBox *box = QGroupBox(this);
QPushButton *button = QPushButton(this);
QRadioButton *option1 = QRadioButton(box);
QRadioButton *option2 = QRadioButton(box);
...

dialog jest w tym 

momencie usuwany



⚫ Używając new oraz delete, 
pamięć alokowana jest na 
stercie.

⚫ Odpowiedni obszar sterty 
musi być zwolniony 
używając delete żeby 
zapobiec wyciekom 
pamięci.

⚫ Obiekty alokowane na 
stercie żyją tak długo jak 
są potrzebne.

new

delete

Tworzenie

Usuwanie



⚫ Zmienne lokalne 
alokowane są na stosie.

⚫ Zmienne alokowane na 
stosie są automatycznie 
usuwane gdy utracą 
„widoczność”.

⚫ Podobna sytuacja ma 
miejsce w przypadku 
obiektów.

int a

}

Tworzenie

Usuwanie



⚫ By zrealizować automatyczne zarządzanie 
pamięcią, wystarczy by węzły rodziców 
były alokowane na stosie

MyMainWindow

QApplication

int main(int argc, char **argv)
{

QApplication a(argc, argv);
MyMainWindow w;
w.show();
return a.exec();

}

MyMainWindow::MyMainWindow(...
{

new QLabel(this);
new ...

}



⚫ Większość QObjectów pozwala na ustawienie rodzica, z 
domyślną wartością 0 (null)

⚫ Rodzicem Qwidget jest inny QWidget

⚫ Zwykle dostępnych jest wiele różnych konstruktorów (w tym 
jeden pozwalający zdefiniować wyłącznie rodzica)

⚫ Rodzic jest zwykle ostatni na liście argumentów

QLabel(const QString &text, QWidget *parent=0, Qt::WindowFlags f=0);

QObject(QObject *parent=0);

QPushButton(QWidget *parent=0);
QPushButton(const QString &text, QWidget *parent=0);
QPushButton(const QIcon &icon, const QString &text, QWidget *parent=0);



 Wykorzystanie slotu jako funkcji przypisanej do sygnału —
rozwiązane analogiczne do procedury obsługi zdarzenia (VS)



 Wykorzystanie powiązania sygnał-slot — rozwiązane z 
wykorzystaniem QtDesigner'a.



 Informacje o powiązaniu sygnał-slot zapisywane są do 
pliku definicji okna głównego mainwindow.ui.



 Wykorzystanie powiązania sygnał-slot — wykorzystaniem 
makra connect w kodzie programu.



⚫ Wywołanie zwrotne to wskaźnik do funkcji, 
która jest wywoływana kiedy nastąpi dane 
zdarzenie. Każda funkcja może być 
przyporządkowania do wywołania zwrotnego.
⚫ Brak bezpieczeństwa typów (type-safety).
⚫ Zawsze działa jako bezpośrednie wywołanie.

⚫ Mechanizm slotów i sygnałów jest bardziej 
dynamiczny:
⚫ Bardziej ogólny mechanizm.
⚫ Dokonywane jest sprawdzenie typów.
⚫ Łatwiejsza implementacja wielowątkowości.



⚫ Slot definiowany jest w sekcji slots

⚫ Slot może zwracać wartości, ale nie podczas tworzenia 
połączeń

⚫ Dowolna liczba sygnałów może być połączona ze slotem

⚫ Implementacja nie różni się od zwyczajnej funkcji

⚫ Może być wywoływana jak zwyczajna funkcja

public slots:
void aPublicSlot();

protected slots:
void aProtectedSlot();

private slots:
void aPrivateSlot();

connect(src, SIGNAL(sig()), dest, SLOT(slt()));



⚫ Sygnał definiowany jest w sekcji signals:

⚫ Sygnał nie może zwracać jakiejkolwiek wartości (void)

⚫ Sygnał nie może posiadać implementacji
⚫ Moc zapewnia jego implementację

⚫ Sygnał może zostać podłączony do dowolnej liczby slotów

⚫ Zwykle realizowany jest jako połączenie bezpośrednie, ale 
może być wykorzystywany również przy odwoływaniu się do 
różnych wątków czy komunikacji sieciowej

⚫ Sloty wywoływane są w losowej kolejności

⚫ Sygnał emitowany jest korzystając ze słowa kluczowego emit

signals:
void aSignal();

emit aSignal();



QObject::connect( src, SIGNAL( signature ), dest, SLOT( signature ) );

<function name> ( <arg type>... )

clicked()

toggled(bool)

setText(QString)

textChanged(QString)

rangeChanged(int,int)

setTitle(QString text)

setValue(42)

Sygnatura składa się z nazwy funkcji i typów 

argumentów. Nazwy zmiennych bądź ich wartości 

nie są dozwolone.

QObject*

setItem(ItemClass)



⚫ Qt może ignorować argumenty, ale nie może 
ich tworzyć z niczego

Sygnał

rangeChanged(int,int)

rangeChanged(int,int)

rangeChanged(int,int)

valueChanged(int)

valueChanged(int)

valueChanged(int)

textChanged(QString)

clicked()

clicked()

Slot

setRange(int,int)

setValue(int)

updateDialog()

setRange(int,int)

setValue(int)

updateDialog()

setValue(int)

setValue(int)

updateDialog()



⚫ Połączenie dwustronne

⚫ Stop pętli nieskończonej – sygnał nie jest 
emitowany, jeżeli nie nastąpiła zmiana 
wartości

connect(dial1, SIGNAL(valueChanged(int)), dial2, SLOT(setValue(int)));

connect(dial2, SIGNAL(valueChanged(int)), dial1, SLOT(setValue(int)));

void QDial::setValue(int v)
{

if(v==m_value)
return;

...

Nie należy o tym zapominać!



class AngleObject : public QObject
{

Q_OBJECT
Q_PROPERTY(qreal angle READ angle WRITE setAngle NOTIFY angleChanged)

public:
AngleObject(qreal angle, QObject *parent = 0);
qreal angle() const;

public slots:
void setAngle(qreal);

signals:
void angleChanged(qreal);

private:
qreal m_angle;

};

Jaki sygnał wysłać 

jak się zmieni?

Modyfikatory to 

często sloty.



void AngleObject::setAngle(qreal angle)
{

if(m_angle == angle)
return;

m_angle = angle;
emit angleChanged(m_angle);

}

Zabezpieczenie przez 

pętlą nieskończoną.

Nie należy zapomnieć!

Uaktualnij stan i wyślij 

odpowiedni sygnał

Sygnały często definiowane są w 

sekcji chronionej (protected) 

dlatego można je wysyłać z klas 

potomnych



⚫ Często istnieje potrzeba przekazania 
wartości w instrukcji connect

⚫ Przykładowo implementując klawiaturę:

⚫ Nie jest to prawidłowy zapis

connect(key, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(keyPressed(1)));



⚫ Rozwiązanie #1: wiele slotów
{

...

public slots:
void key1Pressed();
void key2Pressed();
void key3Pressed();
void key4Pressed();
void key5Pressed();
void key6Pressed();
void key7Pressed();
void key8Pressed();
void key9Pressed();
void key0Pressed();

...
}

connections



⚫ Rozwiązanie #2: własna implementacja przycisku

QPushButton

QIntPushButton

{
...

signals:
void clicked(int);

...
}

{
QIntPushButton *b;

b=new QIntPushButton(1);
connect(b, SIGNAL(clicked(int)), 

this, SLOT(keyPressed(int)));

b=new QIntPushButton(2);
connect(b, SIGNAL(clicked(int)), 

this, SLOT(keyPressed(int)));

b=new QIntPushButton(3);
connect(b, SIGNAL(clicked(int)), 

this, SLOT(keyPressed(int)));

...
}



⚫ #1: wiele slotów
⚫ Wiele slotów zawierających niemalże ten 

sam kod

⚫ Kod trudny w utrzymaniu

⚫ Trudne rozszerzenie funkcjonalności 
(ciągle nowy slot)

⚫ #2: własna implementacja przycisku
⚫ Nowa wyspecjalizowana klasa

⚫ Trudne rozszerzenie funkcjonalności



⚫ Klasa QSignalMapper rozwiązuje ten problem
⚫ Przyporządkuje wartość do każdego emitera

⚫ Jest warstwą pośredniczącą

{
QSignalMapper *m = new QSignalMapper(this);
QPushButton *b;

b=new QPushButton("1");
connect(b, SIGNAL(clicked()), 

m, SLOT(map()));
m->setMapping(b, 1);

...

connect(m, SIGNAL(mappedInt(int)), this, SLOT(keyPressed(int)));
}

Stwórz 

QSignalMapper

Połącz przyciski do warstwy 

pośredniczącej

Przyporządkuj 

emiterowi wartość
Połącz 

pośrednika 

do slotu

Uwaga! Od wersji Qt 5.15 sygnał wysyłany przez QSignalMapper to 
mappedInt(int) natomiast w niższych wersjach Qt sygnał to mapped(int) 



⚫ Każdy przycisk ma przyporządkowaną 
wartość liczbową

⚫ Warstwa pośrednicząca (QSignalMaper) 
emituje sygnał mapped(int), który 
przekazuje przyporządkowaną danemu 
przyciskowi wartość.

QSignalMapper

{
...

public slots:
void keyPressed();

...
}

connections connection



⚫ Interfejs użytkownika składa
pojedynczych widgetów

QLabel

się z

QScrollBar

QLineEdit

QPushButton

QDoubleSpinBox

⚫ 46 widgetów dostępnych
QtDesigner.

jest z poziomu

⚫ 59+ bezpośrednio dziedziczy z QWidget



⚫ Widgety tworzą hierarchie

QGroupBox
QTabWidget

⚫ Kontenery pozwalają uporządkować
wizualną...

warstwę

⚫ ...ale również mogą dostarczać pewne
funkcjonalności (np.. QRadioButton)



⚫ Zajmuje prostokątny obszar ekranu

⚫ Odbiera zdarzenia z urządzeń
wejściowych

⚫ Emituje sygnały dla "znaczących" zmian

Wszystkie widgety:

⚫ Są zorganizowane w określoną 

hierarchię.

⚫ Mogą zawierać inne widgety w sobie



⚫ Rozmieszczenie widgetów kontrolują szablony – by
interfejs użytkownika był elastyczny



⚫ Umożliwia widgetom dostosowanie się do treści

⚫ Umożliwia widgetom dostosowanie się do tłumaczenia

⚫ Umożliwia dostosowanie się do preferencji użytkownika



⚫ Istnieje wiele różnych szablonów

QHBoxLayout

QGridLayout
QVBoxLayout

⚫ Widgety walczą ze sobą o pozycję i rozmiar

⚫ Spacer może zostać zastosowany do wypełnienia
pustki i rozciągania



⚫ Okna dialogowe zbudowane są z wielu warstw
szablonów i widgetów

Szablony nie są rodzicami dla
widgetów którymi zarządzają.



QVBoxLayout *outerLayout = new QVBoxLayout(this);

QHBoxLayout *topLayout =

topLayout->addWidget(new

new QHBoxLayout();

QLabel("Printer:"));

topLayout->addWidget(c=new QComboBox());

outerLayout->addLayout(topLayout);

QHBoxLayout *groupLayout = new QHBoxLayout();

...

outerLayout->addLayout(groupLayout);

outerLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...));

QHBoxLayout *buttonLayout = new QHBoxLayout();

buttonLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...)); 

buttonLayout->addWidget(new QPushButton("Print")); 

buttonLayout->addWidget(new

QPushButton("Cancel")); outerLayout-

>addLayout(buttonLayout);



QVBoxLayout *outerLayout = new QVBoxLayout(this);

QHBoxLayout *topLayout =

topLayout->addWidget(new

new QHBoxLayout();

QLabel("Printer:"));

topLayout->addWidget(c=new QComboBox());

outerLayout->addLayout(topLayout);

QHBoxLayout *groupLayout = new QHBoxLayout();

...

outerLayout->addLayout(groupLayout);

outerLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...));

QHBoxLayout *buttonLayout = new QHBoxLayout();

buttonLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...)); 

buttonLayout->addWidget(new QPushButton("Print")); 

buttonLayout->addWidget(new

QPushButton("Cancel")); outerLayout-

>addLayout(buttonLayout);



QVBoxLayout *outerLayout = new QVBoxLayout(this);

QHBoxLayout *topLayout =

topLayout->addWidget(new

new QHBoxLayout(); 

QLabel("Printer:"));

topLayout->addWidget(c=new QComboBox());

outerLayout->addLayout(topLayout);

QHBoxLayout *groupLayout = new QHBoxLayout();

...

outerLayout->addLayout(groupLayout);

outerLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...));

QHBoxLayout *buttonLayout = new QHBoxLayout(); 

buttonLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...)); 

buttonLayout->addWidget(new QPushButton("Print")); 

buttonLayout->addWidget(new QPushButton("Cancel")); 

outerLayout->addLayout(buttonLayout);



QVBoxLayout *outerLayout = new QVBoxLayout(this);

QHBoxLayout *topLayout =

topLayout->addWidget(new

new QHBoxLayout(); 

QLabel("Printer:"));

topLayout->addWidget(c=new QComboBox());

outerLayout->addLayout(topLayout);

QHBoxLayout *groupLayout = new QHBoxLayout();

...

outerLayout->addLayout(groupLayout);

outerLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...));

QHBoxLayout *buttonLayout = new QHBoxLayout(); 

buttonLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...)); 

buttonLayout->addWidget(new QPushButton("Print")); 

buttonLayout->addWidget(new QPushButton("Cancel")); 

outerLayout->addLayout(buttonLayout);



QVBoxLayout *outerLayout = new QVBoxLayout(this);

QHBoxLayout *topLayout =

topLayout->addWidget(new

new QHBoxLayout(); 

QLabel("Printer:"));

topLayout->addWidget(c=new QComboBox());

outerLayout->addLayout(topLayout);

QHBoxLayout *groupLayout = new QHBoxLayout();

...

outerLayout->addLayout(groupLayout);

outerLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...));

QHBoxLayout *buttonLayout = new QHBoxLayout(); 

buttonLayout->addSpacerItem(new QSpacerItem(...)); 

buttonLayout->addWidget(new QPushButton("Print")); 

buttonLayout->addWidget(new QPushButton("Cancel")); 

outerLayout->addLayout(buttonLayout);



⚫ Układ horyzontalny, zawiera
dwa panele, mające układ
wertykalny, zawierające pola
jednokrotnego wyboru

QHBoxLayout *groupLayout = new QHBoxLayout();

QGroupBox *orientationGroup = new QGroupBox();

QVBoxLayout *orientationLayout =

orientationLayout->addWidget(new

orientationLayout->addWidget(new

new QVBoxLayout(orientationGroup); 

QRadioButton("Landscape")); 

QRadioButton("Portrait"));

groupLayout->addWidget(orientationGroup);

QGroupBox *colorGroup = new QGroupBox();

QVBoxLayout *colorLayout =

colorLayout->addWidget(new

colorLayout->addWidget(new

new QVBoxLayout(colorGroup); 

QRadioButton("Black and White")); 

QRadioButton("Color"));

groupLayout->addWidget(colorGroup);



⚫ Taki sam układ można uzyskać korzystając z
QtDesigner



⚫ Widgety są renderowane przy użyciu
określonego stylu (specyficznego dla danej
platformy) by zapewnić natywny wygląd.



⚫ Należy wziąć pod uwagę również inne rzeczy,
projektując aplikację wieloplatformową, niż
tylko zmiana stylu:
⚫ Układ okna

⚫ Umiejscowienie przycisków okna dialogowego

⚫ Wygląd typowych okien dialogowych



⚫ Należy wziąć pod uwagę również inne rzeczy,
projektując aplikację wieloplatformową, niż
tylko zmiana stylu:
⚫ Układ okna

⚫ Umiejscowienie przycisków okna dialogowego

⚫ Wygląd typowych okien dialogowych

MacOS XPlastique ClearLooks Windows



⚫ Należy wziąć pod uwagę również inne rzeczy,
projektując aplikację wieloplatformową, niż
tylko zmiana stylu:
⚫ Układ okna

⚫ Umiejscowienie przycisków okna dialogowego

⚫ Wygląd typowych okien dialogowych



⚫ Należy wziąć pod uwagę również inne rzeczy,
projektując aplikację wieloplatformową, niż
tylko zmiana stylu:
⚫ Układ okna

⚫ Umiejscowienie przycisków okna dialogowego

⚫ Wygląd typowych okien dialogowych



⚫ Qt zawiera liczne widgety,
przydatne w typowych
zastosowaniach
programistycznych.

⚫ Są one podzielone
tematycznie w
QtDesignerze.



⚫ Wszystkie przyciski dziedziczą po klasie
bazowej QAbstractButton

QAbstractButton

⚫ Sygnały QCheckBox QRadioButtonQPushButton

⚫ clicked() – emitowany podczas kliknięcia.

⚫ toggled(bool) – emitowany kiedy zmienia się zaznaczenie.

⚫ Właściwości

⚫ checkable – prawda, jeżeli przycisk można zaznaczyć. Można 

zmienić zachowanie standardowego przycisku PushButton.

⚫ checked – prawda, jeżeli przycisk jest zaznaczony.

⚫ text – napis na przycisku.

⚫ icon – ikona przycisku (może być wyświetlana razem z tekstem)



⚫ QListWidget używany do wyświetlenia listy elementów.
⚫ Dodawanie elementów

QListWidget
⚫ addItem(QString) – dodaje element na koniec listy

⚫ insertItem(int row, QString) – wstawia element pod zadanym

⚫ Zaznaczanie
⚫ selectedItems – zwraca listę elementów QListWidgetItem

⚫ Sygnały
⚫ itemSelectionChanged – emitowany gdy zmienia się 
zazanaczenie

indeksem

⚫ QComboBox pokazuje listę elementów ale tylko 
jeden z nich jest wybrany.

QComboBox



⚫ Kontenery porządkują wizualną
stronę interfejsu użytkownika

⚫ Są to w większości elementy pasywne

⚫ Zwykły QWidget może zostać użyty jako
kontener

⚫ QtDesigner: Umieść widgety w kontenerze 

zastosuj szablon.

⚫ Kod: Utwórz szablon dla kontenera i dodaj
do niego komponenty

QGroupBox

i

QGroupBox *box = new QGroupBox();

QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(box);

layout->addWidget(...);

...

QTabWidget

QFrame



⚫ QLineEdit – jednowierszowe pole tekstowe

⚫ Sygnały:
⚫ textChanged(QString) – emitowany gdy zmienia się tekst

⚫ editingFinished() – emitowany, gdy „opuszczamy” widget

⚫ returnPressed() – emitowany, gdy naciśnięto klawisz enter

⚫ Właściwości
⚫ text – tekst widgetu

⚫ maxLength – maksymalna długość tekstu (w znakach)

⚫ readOnly – pole tylko do odczytu (kopiowanie nadal
możliwe)

QLineEdit



⚫ Używaj QTextEdit lub QPlainTextEdit dla
tekstu (wiele wierszy)

⚫ Sygnały
⚫ textChanged() – emitowany, gdy zmienia się tekst

⚫ Właściwości
⚫ plainText – tekst niesformatowany

⚫ html – tekst sformatowany (ze znacznikami html)

⚫ readOnly – pole tylko do odczytu

dużej ilości

QTextEdit

editable)⚫ QComboBox – można edytować zawartość (właściwość

⚫ Sygnały

⚫ editTextChanged(QString) – emitowany podczas zmiany tekstu

⚫ Właściwości
⚫ currentText – aktualnie wybrany tekst

QComboBox
⚫ currentIndex – indeks wybranego elementu (od zera)



⚫ Spory wybór komponentów do wprowadzania
danych całkowitych

⚫ Podobny wybór jest dla danych rzeczywistych,
czasu i daty

⚫ Sygnały:
⚫ valueChanged(int) – emitowane,

⚫ Właściwości:
⚫ value – aktualna wartość

⚫ maximum – maksymalna wartość

⚫ minimum – minimalna wartość

gdy zmienia się wartość

QAbstractSlider

QSpinBox

QDial

QScrollBar

QSlider



⚫ QLabel wyświetla tekst lub obrazek

⚫ Właściwości:
⚫ text – tekst dla komponentu

⚫ pixmap – obraz do wyświetlenia

QLabel

QLabel

⚫ QLCDNumber dedykowany do wyświetlenie
danych całkowich

⚫ Właściwości:
⚫ intValue – prezentowana wartość (ustawiana za

pomocą display(int))

QLCDNumber



⚫ Wszystkie widgety posiadają zestaw wspólnych
właściwości,
QWidget

ponieważ dziedziczą z klasy bazowej

⚫ enabled – czy komponent jest aktywny

⚫ visible – czy jest widoczny (ustawiane za pomocą
metod show() oraz hide())

⚫ Oczywiście, te właściwości mają wpływ

również na komponenty potomne.



⚫ Rozmiary mogą być ponadto
kontrolowane, ustalając najmniejszy
największy możliwy rozmiar.

i

⚫ maximumSize – największy rozmiar

⚫ minimumSize – najmniejszy rozmiar

ui->pushButton->setMinimumSize(100, 150);

ui->pushButton->setMaximumHeight(250);



⚫ Pierwotnie było to niezależne narzędzie, 
natomiast obecnie jest ono częścią 
środowiska QtCreator.

⚫ Posiada graficzny edytor formularzy.

⚫ Umożliwia dodawanie komponentów metodą 
przeciągnij i upuść.

⚫ Wykorzystanie szablonów.

⚫ Tworzenie powiązań.



sources
*.cpp

executables
object files

*.o

headers
*.h

generated
moc_*.cpp

user 
interfaces

*.ui

includes

compiles links

compiles

mocs



sources
*.cpp

executables
object files

*.o

headers
*.h

generated
moc_*.cpp

generated
ui_*.h

user 
interfaces

*.ui

includes

compiles links

compiles

mocs

uic
s



#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H

#include <QWidget>

namespace Ui {
class Widget;

}

class Widget : public QWidget {
Q_OBJECT

public:
Widget(QWidget *parent = 0);
~Widget();

private:
Ui::Widget *ui;

};

#endif // WIDGET_H

Deklaracja klasy
Ui::Widget

Wskaźnik Ui::Widget

ui, odnosi się do 
wszystkich wigetów

Standardowa 
klasa 
dziedzicząca po 
QWidget



#include "widget.h"
#include "ui_widget.h"

Widget::Widget(QWidget *parent) :
QWidget(parent),
ui(new Ui::Widget)

{
ui->setupUi(this);

}

Widget::~Widget()
{

delete ui;
}

Tworzenie nowej instancji
klasy Ui::Widget

Usuwa obiekt ui

Wywołuje setupUi, 
która tworzy 
komponenty 

należące do danego 
rodzica (this)



⚫ Procedura:
1.Umieść komponenty na formularzu

2.Zastosuj odpowiednie szablony, dodaj komponenty 
typu spacers jeśli jest to wymagane

3.Stwórz połączenia między elementami formularza

4.Dopisz obsługę sygnałów

⚫ Podczas tego procesu dokonywana jest również 
modyfikacja właściwości komponentów

⚫ Praktyka umożliwia biegłe opanowanie 
tematu



drag-and-drop

• Umieść komponenty na formularzu



 Zastosuj odpowiednie szablony

1

2

1. Zaznacz każdy komponent group box, 2. Zastosuj szablon 



 Zastosuj odpowiednie szablony

1

1. Zaznacz etykietę (poprzez kliknięcie), 2. Zaznacz listę rozwijaną (Ctrl+kliknięcie)

2



 Zastosuj odpowiednie szablony

1

1. Zastosuj układ horyzontalny



 Zastosuj odpowiednie szablony

1

3

1. Zaznacz oba komponenty typu GroupBox i je ustaw, 
2. dodaj spacer, 
3. ponów procedurę dla przycisków

2



 Zastosuj odpowiednie szablony

1

3

1. Dodaj spacer, 
2. Zaznacz formularz, 
3. Zastosuj układ wertykalny 

2



 Stwórz połączenia między elementami formularza

1

2

3

4

1. Wejdź w tryb edycji sygnałów i slotów, 2. przeciągnij z jednego komponentu do innego, 
3. wybierz sygnał i slot, 4. sprawdź poprawność połączenia



 Stwórz połączenia między elementami formularza

1

23

1. Przejdź do trybu edycji komponentów, 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 
opcję przejdź do slotu 3. wybierz odpowiedni sygnał



 Stwórz pozostały kod

⚫ Odwołuj się do komponentów poprzez 
wskaźnik ui

class Widget : public QWidget {
...

private:
Ui::Widget *ui;

};

void Widget::memberFunction()
{

ui->pushButton->setText(...);
}



⚫ Widgety bez ustawionego rodzica, stając się
automatycznie oknami

⚫ QWidget – zwyczajne okno
⚫ QDialog – okno dialogowe, najczęściej z

przyciskami typu OK, Anuluj, itp.

⚫ QMainWindow – okno aplikacji z menu głównym,
paskiem narzędzi i statustu.

⚫ QDialog oraz QMainWindow dziedziczą po QWidget



⚫ Każdy widget może być oknem

⚫ Gdy widget posiada rodzica, przekazuje flagę 

Qt::Window do konstruktura klasy bazowej 
QWidget

⚫ Funkcja setWindowModality ustawia okno jako
modalne
⚫ NonModal – możliwa jest interakcja ze wszystkimi

oknami
⚫ WindowModal – tylko okno rodzica jest blokowane
⚫ ApplicationModal – wszystkie inne okna są

blokowane



⚫ Najpopularniejsze
wyszukiwania

okno dialogowe, to okno

⚫ Dziedziczy z klasy QDialog



class SearchDialog : public QDialog

{

Q_OBJECT

public:

Nowy konstruktor

explicit SearchDialog(const QString &initialText,

bool isBackward, QWidget *parent = 0);

bool isBackward() const;

const QString &searchText() const; Akcesory i
modyfikatory

private:

Ui::SearchDialog *ui;

};



SearchDialog::SearchDialog(const QString &initialText,

bool isBackward, QWidget

QDialog(parent), ui(new Ui::SearchDialog)

*parent) :

{

ui->setupUi(this);

Inicjalizacja pól
zgodnie z 

argumentami 

konstruktora

ui->searchText->setText(initialText);

if(isBackward)

ui->directionBackward->setChecked(true);

else

ui->directionForward->setChecked(true);

}

bool SearchDialog::isBackward() const

{

return ui->directionBackward->isChecked();

}

Akcesory

const QString &SearchDialog::searchText() const

{

return ui->searchText->text();

}



void MyWindow::myFunction()

{

SearchDialog dlg(settings.value("searchText","").toString(),

settings.value("searchBackward",

this);

false).toBool(),

if(dlg.exec() == QDialog::Accepted)

{

QString text = dlg.searchText());

bool backwards = dlg.isBackward());

... //logika do wyszukiwania

}

}

QDialog::exec

wywołuje modalne 

okno dialogowe i 

zwraca rezultat jako 

Accepted lub Rejected



⚫ QMainWindow to typowe

⚫ Posiada ono zwykle:

⚫ Menu główne

⚫ Pasek narzędzi

⚫ Pasek stanu

⚫ Widget centralny

okno aplikacji.



⚫ Wiele elementów GUI odnosi się do tej samej funkcjonalności

Action

Ctrl+S

⚫ Akcje można przyporządkować do różnych komponentów,
wraz z ustaleniem ikon, podpowiedzi itp.



⚫ Obiekt QAction agreguje wszelkie właściwości dla 
np. paska narzędziowego, menu głównego itp.

⚫ Często używane właściwości to:
⚫ text – używany wszędzie tekst
⚫ icon – używana ikona
⚫ shortcut – skrót klawiszowy
⚫ checkable/checked – czy akcję można zaznaczyć 

(podobnie jak QRadioButton)

⚫ toolTip/statusTip – tekst pomocniczy po 
najechaniu kursorem myszy



⚫ A QAction encapsulates all settings
for menus, tool bars and keyboard

⚫ Commonly used properties are
⚫ text – the text used everywhere

⚫ icon – icon to be used everywhere

⚫ shortcut – shortcut

needed
shortcuts

⚫ checkable/checked – whether the action is
checkable and the current check status

⚫ toolTip/statusTip – tips text for tool tips (hover 

and wait) and status bar tips (hover, no wait)



Tworzenie nowej akcjiQAction *action = new QAction(parent);

action->setText("text");
Ustawianie

właściwości: tekst, 

ikona, skrót 

klawiszowy

action->setIcon(QIcon(":/icons/icon.png"));

action->setShortcut(QKeySequence("Ctrl+G"));

QVariant może
przechowywać dane 

powiązane z 

konkretną akcją

action->setData(myDataQVariant);

⚫ Lub za pomocą QtDesigner



⚫ Z poziomu kodu:

myMenu->addAction(action);

myToolBar->addAction(action);

⚫ Z poziomu QtDesigner:



⚫ Stosuj prefiks dla ścieżki i nazwy pliku :

QPixmap pm(":/images/logo.png");

⚫ Stwórz plik zasobów z poziomu QtDesigner:

⚫ Plik

Plik

-> Nowy projekt lub plik -> Qt ->

z zasobami Qt



⚫ W języku C tablica znaków wykorzystuje
wyłącznie aktualną (lokalną) stronę kodową.

char *text = "Hello world!";

⚫ QString jest klasą uwzględniającą szereg 

współczesnych wymagań dotyczących 

łańcuchów:

• Obsługuje Unicode.

• Ma wsparcie dla mechanizmów tłumaczeń.

QString s(tr("Hello world!"));



⚫ Dane reprezentowane są jako Unicode co
umożliwia przechowanie napisu praktycznie
każdym języku

w

⚫ Umożliwia konwersję między różnymi
standardami (stronami kodowymi)

QString::toLatin1 – QString::toLocal8Bit

•  Udostępnia dogodne API do przetwarzania i
modyfikacji łańcuchów tekstowych



⚫ Istnieją 3 metody tworzenia napisów:

⚫ Metoda wykorzystująca operator+

QString res = "Hello “ + name +

“, the value is " + QString::number(42);

⚫ Metody klasy QStringBuilder

QString res = "Hello “ % name %

“, the value is " % QString::number(42);

⚫ Wykorzystanie arg

QString res = QString("Hello %1, the value is

.arg(name)

.arg(42);

%2")



⚫ Użycie operatora + do łączenia ciągów powoduje
konieczność wielokrotnej alokacji pamięci

⚫ Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie
QStringBuilder i wykorzystanie operatora %

⚫ QStringBuilder najpierw określa całkowitą
długość tekstu wynikowego, a następnie
dokonuje pojedynczej alokacji pamięci

QString res = "Hello “ %

“, the value is %" %

name %

QString::number(42);

Łączenie w taki sposób
obniża wydajność aplikacjiQString temp = "Hello “;

temp

temp

temp

=

=

=

temp

temp

temp

%

%

%

name;

“, the value is %"

QString::number(42);



⚫ Metoda arg zastępuje %1-99 odpowiednimi wartościami
Wszystkie wyrażenia

"%1 + %2 = %3, the sum is %3" %n są zastępowane

⚫ Konwersja działa dla napisów, znaków, liczb

...).arg(qulonglong

...).arg(short a)

...).arg(ushort a)

...).arg(QChar a)

...).arg(char a)

...).arg(double a)

a) ...).arg(QString, ... QString)

...).arg(int a)

...).arg(uint a)

...).arg(long a)

...).arg(ulong a)

...).arg(qlonglong

Do 9 argumentów
a)dla każdego arg

⚫ Można konwertować pomiędzy systemami liczbowymi

...).arg(value, width, base, fillChar);

...).arg(42, 3, 16, QChar('0')); // Results in 02a



oraz mid⚫ Podciąg można wyłuskać metodami left, right

QString s = "Hello world!";

r

r 

r

=

=

=

s.left(5); // "Hello"

s.right(1); // "!" 

s.mid(6,5); // "world"

⚫ Gdy nie podamy długości dla mid, zwracany jest
począwszy od wskazanego znaku do końca

ciąg

r = s.mid(6); // "world!"

⚫ Metoda replace znajduje i zastępuje podciąg

r = s.replace("world", "universe"); // "Hello universe!"



acji⚫ Qt jest stworzony przede wszystkim dla aplik
okienkowych, stąd nie ma w nim typowej linii komend

⚫ Do wypisania danych na konsole (debugowanie)

wykorzystywana jest funkcja qDebug

⚫ Jest zawsze dostępna, nie będzie jednak wyświetlać danych prze

kompilowaniu w trybie Release

⚫ Działa jak funkcja printf (ale automatycznie dodaje \n)

qDebug("Integer value: %d", 42);

qDebug("String value: %s", qPrintable(myQString));

⚫ Może być wykorzystywana z operatorem strumieniowym <<

#include <QtDebug>

qDebug()

qDebug()

qDebug()

<<

<<

<<

"Integer value:" << 42;

"String value:" << myQString; 

"Complex value:" << myQColor;



⚫ Konwersja liczby do napisu

QString::number(int value, int base=10); QString

twelve = QString::number(12); // "12" QString

oneTwo = QString::number(0x12, 16); // "12"

QString::number(double value, char format='g', int precision=6);

QString

QString

QString

piAuto = QString::number(M_PI); // "3.14159"

piScientific = QString::number(M_PI,'e'); // "3.141593e+00"

piFixedDecimal = QString::number(M_PI,'f',2); // "3.14"

Konwersja napisu do liczby⚫

bool ok;

QString d = "12.36e-2";
bool ok;

QString i

int value

if(ok) {

=

=

"12";

i.toInt(&ok); double

if(ok)

//

}

value = d.toDouble(&ok);

{

Converted ok// Converted ok

}



⚫ Konwersja z oraz na ciągi znaków
wykorzystywane w STL jest pomocna podczas
wykorzystywania

⚫ Konwersja z ciągu

std::string ss =

std::wstring sws

zawartych tam algorytmów

STL

"Hello world!";

= "Hello world!";

QString qss = QString::fromStdString(ss);

QString qsws = QString::fromStdWString(sws);

⚫ Konwersja na ciąg STL

QString qs = "Hello world!"; 

std::string ss = qs.toStdString(); 

std::wstring sws = qs.toStdWString();



⚫ QString może być null (nic nie zawierać)

QString n = QString();

n.isNull(); // true

n.isEmpty(); // true

⚫ Może też być pusty,
Zawierać pusty ciąg

tj.

QString e = "";

e.isNull();

e.isEmpty();

// false

// true



⚫ QString może być podzielony na elementy

QString whole = "Stockholm - Copenhagen - Oslo - Helsinki";

QStringList parts = whole.split(" - ");

⚫ W wyniku otrzymujemy obiekt
QStringList, którego elementy

połączyć tworząc QString

QString wholeAgain = parts.join(", ");

można

// Results in "Stockholm, Copenhagen, Oslo, Helsinki"



⚫ The QStringList jest specjalizowaną listą

⚫ Zaprojektowana do przechowywania napisów
Dostarcza dogodnego API do pracy z listami napisów

⚫ Klasa wykorzystuje niejawne współdzielenie
danych (implicit sharing)
⚫ Kopiowanie realizowane jest dopiero przy

modyfikacji zawartości

⚫ Szybkie przy przekazywaniu wartości



⚫ Operator << służy do dodawania elementów

QStringList verbs;

verbs = "running" << "walking" << "compiling" << "linking";

⚫ Metoda replaceInStrings pozwala na
przeszukiwanie i zastępowanie elementów całej
QStringList.

qDebug() << verbs; // ("running", "walking", "compiling", "linking")

verbs.replaceInStrings("ing", "er");

qDebug() << verbs; // ("runner", "walker", "compiler", "linker")



⚫ QStringList można posortować...

qDebug() << capitals; //

capitals.sort();

qDebug() << capitals; //

("Stockholm", "Oslo", "Helsinki", "Copenhagen")

("Copenhagen", "Helsinki", "Oslo", "Stockholm")

Zwraca uwagę na
wielkość znaków⚫ ...filtrować...

QStringList capitalsWithO = capitals.filter("o");

qDebug() << capitalsWithO; // ("Copenhagen", "Oslo", "Stockholm")

⚫ ...usunąć duplikaty

capitals << capitalsWithO;

qDebug() << capitals; // ("Copenhagen", "Helsinki", "Oslo", "Stockholm",

"Oslo", "Stockholm")// "Copenhagen",

capitals.removeDuplicates();

qDebug() << capitals; // ("Copenhagen", "Helsinki", "Oslo", "Stockholm")



⚫ Operator operator[] i metoda
się do elementów QStringList

length pozwalają na odwołanie
jak dla klasycznej tablicy

QStringList capitals;

for(int i=0; i<capitals.length(); ++i)

qDebug() << capitals[i];

⚫ Innym sposobem jest wykorzystanie metody at()

umożliwiającej odczyt danego elementu

⚫ Metoda at() uniemożliwia kopiowanie elementu,
operator[]

⚫ Dostępne jest również makro foreach

co może

QStringList capitals;

foreach(const QString &city, capitals)

qDebug() << city;



⚫ QList jest jednym z wielu wzorców (kolekcji):
QLinkedList – lista dynamiczna

QVector – lista dynamiczna (ciągły obszar pamięci)

QStack – LIFO, last in – first out

QQueue – FIFO, first in – first out

QSet – zbiór niepowtarzalnych elementów

QMap – tablica asocjacyjna, sortowana po kluczach

QHash – tablica asocjacyjna z haszowaniem (szybsza
QMap)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

niż⚫

QMultiMap – tablica asocjacyjna z wieloma wartościami dla
klucza

QMultiHash – tablica asocjacyjna z wieloma wartościami
dla klucza (wymaga funkcji haszującej)

⚫

⚫



⚫ Za pomocą operatora <<

QList<int> fibonacci;

fibonacci << 0 << 1 << 1 << 2 << 3 << 5 << 8;

⚫ Za pomocą metod prepend, insert oraz append

QList<int> list;

list.append(2); list.append(4); list.insert(1,3); list.prepend(1);

index 0: 2 index 0: 2

index 1: 4

index 0: 2

index 1: 3

index 2: 4

index 0: 1

index 1: 2

index 2: 3

index 3: 4



⚫ Usuwanie elementów z QList metodami
removeLast

removeFirst, removeAt,

while(!list.isEmpty())

list.removeFirst();

⚫ Za pomocą takeFirst, takeAt, takeLast

QList<QWidget*> widgets; 

widgets << new QWidget << new 

while(!widgets.isEmpty())

QWidget;

delete widgets.takeFirst();

⚫ Usuwanie elementów o konkretnej wartości metodą

lub removeOne

QList<int> list;

list << 1 << 2 << 3 << 1 << 2 << 3;

list.removeAll(2); // Leaves 1, 3, 1, 3

removeAll



⚫ Elementy QList indeksowane są od 0 do length-1

⚫ Do określonych elementów listy można uzyskać dostęp 

funkcją at() lub operatorem []

for(int i=0; i<list.length(); ++i)

qDebug("At: %d, []: %d", list.at(i), list[i]);

for(int i=0; i<100; ++i)

qDebug(“Value: %d”, list.value(i));

⚫ Operator[] zwraca referencję (do odczytu i zapisu)

for(int i=0; i<list.length(); ++i)

list[i]++;



⚫ Do iteracyjnego przeglądania elementów kolekcji
można wykorzystać pętlę foreach

QStringList texts;

foreach(QString text, texts)

doSomething(text);

Użycie referencji do stałej zwiększa
wydajność, równocześnie uniemożliwia 

jednak zmianę wartości elementu

QStringList texts;

foreach(const QString &text, texts)

doSomething(text);



⚫ Obiekt klasy QList może zostać 
przekonwertowany do std::list

⚫ Konwersja z i do listy STL oznacza tworzenie 
pełnej kopii listy – nie zostanie wykorzystany 
mechanizm współdzielenia (ang. implicit sharing)

QList<int> list;
list << 0 << 1 << 1 << 2 << 3 << 5 << 8 << 13;

std::list<int> stlList = list.toStdList();

QList<int> otherList = QList<int>::fromStdList(stlList);

Z listy Qt do 

STL

Z listy STL do 

Qt



⚫ Jakie są alternatywy dla QList?

⚫ QLinkedList

⚫ Wolna podczas swobodnego dostępu (po indeksach)

⚫ Szybka, podczas używania iteratorów

⚫ Szybki (stały) czas dodania do środka listy

⚫ QVector

⚫ Używa ciągłego obszaru pamięci

⚫ Wolne wstawianie na początek i do środka



⚫ Amort oznacza brak gwarancji
złożoności

⚫ Inne kolekcje
⚫ QStringList – bazuje na QList

do takiej

– bazuje na QVector

– bazuje na QList

bazuje na QHash

⚫ QStack

⚫ QQueue

⚫ QSet –

Collection         Index access             Insert                 Prepend               Append

QList            O(1)                      O(n)                Amort. O(1)          Amort. O(1)

QLinkedList      O(n)                      O(1)                      O(1)                      O(1)

QVector          O(1)                      O(n)                      O(n)                Amort. O(1)



⚫ Kontener typu LIFO
last in, first out

s.push() s.pop()

⚫ Dodawanie: push()

⚫ Usuwanie: pop()

⚫ Podgląd elementu na górze: top()

QStack<int> stack;

stack.push(1);

stack.push(2);

stack.push(3);

qDebug("Top:

qDebug("Pop:

qDebug("Pop:

qDebug("Pop:

%d",

%d",

%d",

%d",

stack.top());

stack.pop());

stack.pop());

stack.pop());

//

//

//

//

3

3

2

1

qDebug("isEmpty? %s", stack.isEmpty()?"yes":"no");



⚫ Kontener typu FIFO
first in, first out

s.enqueue()

⚫ Dodawanie: enqueue()

⚫ Usuwanie: dequeue()

⚫ Pobranie pierwszego elementu: head()

QQueue<int> queue;

queue.enqueue(1);

queue.enqueue(2);

queue.enqueue(3);

qDebug("Head: %d", queue.head());

s.dequeue()

//

//

//

//

1

1

2

3

qDebug("Pop:

qDebug("Pop:

qDebug("Pop:

%d",

%d",

%d",

queue.dequeue());

queue.dequeue());

queue.dequeue());

qDebug("isEmpty? %s", queue.isEmpty()?"yes":"no");



⚫ Wartości w ramach zbioru muszą być unikalne.

⚫ Łatwe sprawdzenie czy wartość jest w zbiorze:

QSet<int> primes;

primes << 2 << 3 << 5 << 7 << 11 << 13;

for(int i=1; i<=10; ++i)

qDebug("%d is %sprime", i, primes.contains(i)?"":"not ");

⚫ Iterowanie po wszystkich elementach:

foreach(int prime, primes)

qDebug("Prime: %d", prime);

⚫ Można przekonwertować QList do QSet

QList<int> list;

list << 1 << 1 << 2 << 2 << 2 << 3 << 3 << 

QSet<int> set = list.toSet();

qDebug() << list; // (1, 1, 2, 2, 2, 3, 3,

5;

5)

qDebug() << set; // (1, 2, 3, 5)



⚫ Klasy QMap i QHash umożliwiają
tworzenie

QMap<QString, int> map;

tablic asocjacyjnych

QHash<QString, int> hash;

hash["Helsinki"] = 1310755;

hash["Oslo"] = 1403268; 

hash["Copenhagen"] = 1892233; 

hash["Stockholm"] = 2011047;

map["Helsinki"] = 1310755;

map["Oslo"] = 1403268; 

map["Copenhagen"] = 1892233; 

map["Stockholm"] = 2011047;

foreach(const QString &key, hash.keys())

qDebug("%s", qPrintable(key));

foreach(const QString &key,

map.keys())

qDebug("%s", qPrintable(key));

if(map.contains("Oslo"))

{

qDebug("Oslo: %d", 

map.value("Oslo"));

}



⚫ Klasa QMap wymaga zdefiniowania operatora
operator< dla typu klucza

Operator ten odpowiada za kolejność kluczy

⚫ Dodawanie elementów zrealizowano przez 
operator[] lub insert

⚫ Do odczytu należy wykorzystać value w 
połączeniu z contains

if(map.contains("Oslo"))
qDebug("Oslo: %d", 

map.value("Oslo"));

qDebug("Berlin: %d", map.value("Berlin",42));

map["Stockholm"] = 2011047;

map.insert("London", 13945000);

Opcjonalna wartość 

domyślna

Użyj value zamiast

[] by przypadkiem 

nie dodać elementu



⚫ QMap typ klucza zależy od definicji 
wykorzystanej podczas tworzenia QMapy

⚫ QHash wykorzystuje wewnętrzne wartości typu
uint

⚫ Klucz za pomocą haszowania zmieniany jest w 
wartość typu uint

⚫ Wykorzystanie wartości uint zwykle poprawia 
wydajność kodu

⚫ Wykorzystanie haszowania oznacza, że klucze 
pamiętane są w dowolnej kolejności

⚫ Funkcja haszująca musi być odporna na 
występowanie kolizji i efektywna obliczeniowo



⚫ Należy stworzyć funkcję qHash dla klucza i 
przeciążyć operator operator==

⚫ Dodawanie elementów odbywa się 
identycznie jak w przypadku QMap

uint qHash(const Person &p)
{

return p.age() ^ qHash(p.name());
}

bool operator==(const Person &first, const Person &second)
{

return ((first.name() == second.name()) &&
(first.age() == second.age()));

}

Funkcja powinna 

mieć niską 

złożoność 

obliczeniową



ic⚫ QMultiMap i QMultiHash dostarczają implementację tablic
asocjacyjnych, w których wiele wartości
do tego samego klucza

może być przypisanych

QMultiMap<QString,int> multiMap; QMap i QHash też to

obsługują funkcją
insertMulti()

Brak [],
użyć multiMap.insert("primes", 2);trzeba

multiMap.insert("primes", 3);

multiMap.insert("primes", 5);

... 

multiMap.insert("fibonacci", 8); 

multiMap.insert("fibonacci", 13);

insert

foreach(const QString &key, multiMap.uniqueKeys())

{

QList<int> values = multiMap.values(key);

QStringList

foreach(int 

temp <<

temp;

value, values) 

QString::number(value);

qDebug("%s: %s", qPrintable(key), qPrintable(temp.join(",")));

}



⚫ C++ nie definiuje wielkości
typów wbudowanych

typów dla

Zależne od architektury
CPU, systemu 

operacyjnego, 

kompilatora

ARM = 4 bytes
x86 = 4 bytes

IA64 = 8 bytes

...

sizeof(void*) = ?

⚫ W przenośności kodu istotne jest
zachowanie tego samego rozmiaru typu
na każdej platformie



Wszystkie typy zdefiniowane są w pliku nagłówkowym <QtGlobal>

Type                     Size            Minimum value  Maximum value

uint8                       1 byte                                                 0                         255

uint16                     2 bytes                                               0                    65 535

uint32                     4 bytes                                               0        4 294 967 295

uint64                     8 bytes                                               0   18 446 744 073 709 551 615

int8                         1 byte                                           -128                         127

int16                       2 bytes                                    -32 768                    32 767

int32                       4 bytes                        -2 147 483 648        2 147 483 647

int64                       8 bytes                      -9 223 372 036 854 775 808         9 223 372 036 854 775 807

quintptr                   “pointer sized”                    n/a                          n/a

qptrdiff                    “pointer sized”                    n/a                          n/a

qreal                       fast real values                   n/a                          n/a



⚫ Qt posiada

QFont

wiele typów złożonych

QList

QColor

QString QRect QPen

QBrush
QSize

QImageQPoint

QPixmap

QByteArray



⚫ Typy wbudowane obsługiwane

metody toTyp

QVariant v;

int i = 42;

qDebug() << "Before:" << i;

v = i;

i = v.toInt();

są przez konstruktor i

// Before: 42

qDebug() << "After:" << i; // After: 42

⚫ Typy złożone
setValue oraz

obsługiwane
szablonowej

są za pomocą metody
value<type>

QVariant v;

QColor c(Qt::red);

qDebug() << "Before:" << c; //

v.setValue(c);

Before: QColor(ARGB 1, 1, 0, 0)

c = v.value<QColor>();

qDebug() << "After:" << c;

// After: QColor(ARGB 1, 1, 0, 0)



⚫ Implementacja prostej klasy opisującej osobę

class Person
{
public:

Person();
Person(const Person &);
Person(const QString &, int);

const QString &name() const;
int age() const;

void setName(const QString &);
void setAge(int);

bool isValid() const;

private:
QString m_name;
int m_age;

};

Person::Person() : m_age(-1) {}

...

void Person::setAge(int a)
{

m_age = a;
}

bool Person::isValid() const
{

return (m_age >= 0);
}

Nie musi być 

QObject.



⚫ Wykorzystanie klasy Person w połączeniu z 
typem QVariant nie zadziała:

⚫ Deklaracja takiego typu w warstwie 
metadanych rozwiązuje ten problem:

class Person
{

...
};

Q_DECLARE_METATYPE(Person)

#endif // PERSON_H

qmetatype.h:200: error: 'qt_metatype_id' is not a member of 'QMetaTypeId<Person>'



⚫ Jeżeli typ został zarejestrowany w systemie 
metadanych, Qt może go przechowywać jako 
QVariant

⚫ Wymagania dla własnych obiektów:

⚫ Publiczny konstruktor domyślny

⚫ Publiczny konstruktor kopiujący

⚫ Publiczny destruktor

QVariant var;
var.setValue(Person("Ole", 42));
Person p = var.value<Person>();
qDebug("%s, %d", qPrintable(p.name()), p.age());



⚫ Większość połączeń z wykorzystaniem 
mechanizmu slotów i sygnałów jest połączeniami 
bezpośrednimi

⚫ Przy połączenia bezpośrednich wszystko działa

⚫ Ale istnieją połączenia kolejkowane, tj. 
asynchroniczne (nie-blokujące) – wówczas takie 
podejście nie zadziała (np. między wątkami)

connect(src, SIGNAL(), dest, SLOT(), Qt::QueuedConnection);

...

QObject::connect: Cannot queue arguments of type 'Person'
(Make sure 'Person' is registered using qRegisterMetaType().)

Błąd podczas wykonywania programu



⚫ Typ błędu jednoznacznie sugeruje co trzeba 
zrobić

⚫ Funkcja qRegisterMetaType musi zostać 
wywołana przed stworzeniem połączenia 
(zwykle w funkcji main)

int main(int argc, char **argv)
{

qRegisterMetaType<Person>();
...



⚫ Sposób dostępu do systemu plików zależy od
systemu operacyjnego, co rodzi następujące
problemy:
⚫ System może mieć napędy (dyski) lub katalog root

⚫ Systemy
dostępu

⚫ Systemy

mogą mieć różne separatory ścieżki
“/” lub “\”

mogą mieć różną lokalizację katalogu do
przechowywania danych tymczasowych

⚫ Różną lokalizację dla dokumentów użytkownika

⚫ Różną lokalizację dla folderu aplikacji



⚫ Klasa QDir dedykowana jest do obsługi ścieżek

QDir d = QDir("C:/");

⚫ Posiada składowe statyczne umożliwiające
określenie punktu początkowego

QDir d = QDir::root(); // C:/ on windows

QDir::current()

QDir::home()

QDir::temp()

//

//

//

Current directory

Home directory

Temporary directory

// Executable directory path

QDir(QApplication::applicationDirPath())



⚫ Metoda entryInfoList zwraca listę informacji o zawartości
katalogu

Kolejność losowa
QFileInfoList infos = QDir::root().entryInfoList();

foreach(const QFileInfo &info, infos)

qDebug("%s", qPrintable(info.fileName()));

⚫ W celu ograniczenia liczby elementów można zastosować filtr

QDir::Dirs

QDir::Files

QDir::NoSymLinks

Katalogi? Pliki?
Dowiązania?

QDir::Readable

QDir::Writable

QDir::Executable

Jakie pliki?

QDir::Hidden

QDir::System Jakie pliki?



⚫ Można również posortować
QDir::Name

listę

QDir::Time

QDir::Size

QDir::Type

Sortuj po...

Katalogi przed
czy po plikach

QDir::DirsFirst

QDir::DirsLast

Odwróć kolejność
Filtr KolejnośćQDir::Reversed

⚫ Lista wszystkich katalogów katalogu głównego sortowana
po nazwie

QFileInfoList infos =

QDir::root().entryInfoList(QDir::Dirs, QDir::Name);

foreach(const QFileInfo &info, infos)

qDebug("%s", qPrintable(info.fileName()));



⚫ Można również filtrować po
rozszerzeniu / nazwie pliku

QFileInfoList infos =

dir.entryInfoList(QStringList() << "*.cpp" << "*.h", 

QDir::Files, QDir::Name);

foreach(const QFileInfo &info, infos)

qDebug("%s", qPrintable(info.fileName()));



⚫ Każdy obiekt QFileInfo ma pewna liczbę metod
⚫ absoluteFilePath – pełna ścieżka elementu

⚫ isDir / isFile / isRoot – typ elementu

⚫ isWriteable / isReadable / – uprawnieniaisExecutable

absolutePath

path fileName

/home/john/the-archive.tar.gz

suffixbaseName

completeSuffix



⚫ Dostęp do plików realizowany

pomocą klasy QFile
QFile f("/home/john/input.txt");

jest za

Odczytuje do
160 bajtów za 

jednym 

wykonaniem

if (!f.open(QIODevice::ReadOnly))

qFatal("Could not open file");

while(!f.atEnd())

{

QByteArray data = f.read(160);

processData(data);

}

QByteArray data = f.readAll();

processData(data);

Wczytuje cały
plik

f.close();



⚫ By zapisywać dane do pliku należy go
WriteOnly i wykorzystać metodę write

QFile f("/home/john/input.txt");

otworzyć w trybie

if (!f.open(QIODevice::WriteOnly))

qFatal("Could not open file");

QByteArray data = createData();

f.write(data);

f.close();

⚫ Pliki mogą również zostać otwarte w trybie ReadWrite

⚫ Flagi Append lub Truncate mogą być zastosowane w celu 

ustawienia trybu dopisywania danych bądź nadpisywania 

zostanie wyczyszczony zaraz po otwarciu)

(plik

if (!f.open(QIODevice::WriteOnly|QIODevice::Append))



⚫ QFile dziedziczy po QIODevice

⚫ Konstruktory dla QTextStream oraz QDataStream

jako argument przyjmują również wskaźnik na 
QIODevice

⚫ Istnieje szereg implementacji klasy 
(abstrakcyjnej) QIODevice

⚫ QBuffer – do odczytu i zapisu w buforach 

⚫ QextSerialPort – do komunikacji przez RS232

⚫ QAbstractSocket – baza dla klas dotyczących połączeń z 
wykorzystaniem TCP, SSL i UDP

⚫ QProcess – do odczytu i zapisu standardowego 
wejścia/wyjścia danego procesu



⚫ Metody read i write są niewygodne w wielu
sytuacjach, szczególnie przy obsłudze
bardziej złożonych typów

⚫ Współczesne podejście zakłada używania
operatorów strumieniowych

⚫ Qt udostępnia dwa
strumieniowych
⚫ Do obsługi plików
⚫ Do obsługi plików

rodzaje operatorów

tekstowych
binarnych



⚫ Klasa QTextStream obsługuje zapis i
odczyt danych z plików tekstowych

⚫ Klasa umożliwia
⚫ Określenie strony kodowej zapisu pliku

⚫ Określenie ilości linii i słów

⚫ Rozpoznawanie i przetwarzanie liczb



⚫ Do zapisu wykorzystuje
(tak jak w STL)

QFile f(...);

if(!f.open(QIODevice::WriteOnly))

qFatal("Could not open file");

się operator <<

QTextStream out(&f);

out << "Primes: " << qSetFieldWidth(3) << 2 << 3 << 5 << 7 << endl;

Results in:

Primes: 2 3 5 7



⚫ Możliwy jest odczyt pliku linia po linii

QTextStream in(&f);

while(!in.atEnd())

qDebug("line: '%s'", qPrintable(in.readLine()));

⚫ Można również odczytywać ciągi i liczby

QTextStream in(&f);

QString

int i;

s;

in >>

⚫ Metoda

s >> i;

atEnd umożliwia sprawdzenie, czy
osiągnięto koniec pliku



⚫ Do obsługi plików binarnych używa się klasy
QDataStream

⚫ Umożliwia określenie kolejności bajtów (domyślnie

big endian)

⚫ Wspiera typu proste (wbudowane)

⚫ Wspiera typy złożone Qt

⚫ Umożliwia dodanie złożonych typów użytkownika
if (!f.open(QIODevice::WriteOnly))

qFatal("Could not open file");

QDataStream ds(&f);

ds << QString("Unicode string data");



⚫ Opieranie formatu pliku na klasie QDataStream

wymaga pamiętania o następujących sprawach
Wersja formatu – jako że są zapisywane obiekty
Qt konieczne jest przechowywanie informacji o
wersji w której są zapisywane. Używając
QDataStream::setVersion można wymusić
konkretną wersję serializacji.
Informacja o typach – Qt nie dodaje informacji o
typie danych, stąd należy zapisywać i odczytywać
dane w określonej kolejności.
Kolejność bajtów – Dane zapisywane są w
systemie big endian domyślnie, ale można to
zmienić używając QDataStream::setByteOrder.

⚫

⚫

⚫



QFile f("file.fmt");

if (!f.open(QIODevice::WriteOnly))

qFatal("Could not open file"); Od wersji Qt 1.0+

QDataStream out(&f);

out.setVersion(QDataStream::Qt_4_6);

QFile f("file.fmt");

if (!f.open(QIODevice::ReadOnly))

qFatal("Could not open file");

quint32 value = ...;

QString text = ...; 

QColor color = ...;

QDataStream in(&f);

in.setVersion(QDataStream::Qt_4_6);out << value;

out << text;

out << color;

Należy dopasować
kolejność i typy

danych quint32 value = ...;

QString text = ...;

QColor color = ...;

in

in 

in

>>

>>

>>

value;

text;

color;

Można wykorzystać typ QVariant
by nie pamiętać kolejności i

typów danych.



⚫ Dla własnych typów danych należy 
zaimplementować operatory << oraz >>.

QDataStream &operator<<(QDataStream &out, const Person &person)
{

out << person.name();
out << person.age();
return out;

}

QDataStream &operator>>(QDataStream &in, Person &person)
{

QString name;
int age;
in >> name;
in >> age;
person = Person(name, age);
return in;

}

Odczyt bezpośredni


