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 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);
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...
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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);
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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 – emitted when the selection is changed

indeksem

 QComboBox shows a list with a single selection in a
compact format.

QComboBox

more



 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.



printerList->setSizePolicy(QSizePolicy::Expanding, QSizePolicy::Fixed)



 Ustawienia wielkości widgetu są łączone z polityką 

rozmiaru w następujący sposób:
Fixed – zajmij tyle miejsca ile określono (w polu
sizeHint)
Minimum – określa najmniejszy możliwy rozmiar
Maximum – określa maksymalny możliwy rozmiar

Preferred – dany rozmiar widgetu jest preferowany, ale 

nie jest to wymagane

Expanding – podobnie jak preferred, ale z 

nastawieniem na rozszerzanie

MinimumExpanding – jak dla minimum, ale z nastawieniem 

na rozszerzanie
Ignored – widget dostaje tyle przestrzeni, ile to tylko
możliwe

















 Co w przypadku zmiany obszaru roboczego?
 Fixed – rozmiar komponentu nie zmienia się
 Minimum – może być większy (ale nie mniejszy niż 

ustalona wartość)
 Maximum – może się zmniejszyć (ale nie może być
większy niż ustalona wartość)
 Preferred – może się zarówno zmniejszyć jak i
zwiększyć (ale najlepiej, jak utrzyma zadany rozmiar)
 Expanding – może się zarówno zmniejszyć jak i
zwiększyć, chce się zwiększyć

 MinimumExpanding – może się zwiększyć, chce się 
rozszerzać

 Ignored – może się zwiększyć lub zmniejszyć



 Dwa komponenty w polityce preffered
obok siebie?

ustawimy

 Jeden preferred, jeden expanding

 Dwa expanding obok siebie

 Gdy nie ma wystarczająco dużo miejsca (fixed)



 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);



Qt Designer

 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



Qt Designer

sources
*.cpp

executables
object files

*.o

headers
*.h

generated
moc_*.cpp

user 
interfaces

*.ui

includes

compiles links

compiles

mocs



Qt Designer

sources
*.cpp

executables
object files

*.o

headers
*.h

generated
moc_*.cpp

generated
ui_*.h

user 
interfaces

*.ui

includes

compiles links

compiles

mocs

uics



Wykorzystanie kodu

#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



Wykorzystanie kodu

#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)



Wykorzystanie Qt
Designer

 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



Wykorzystanie Qt
Designer

drag-and-drop

1. Umieść komponenty na formularzu



Wykorzystanie Qt
Designer

• Zastosuj odpowiednie szablony

1

2

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



Wykorzystanie Qt
Designer

• Zastosuj odpowiednie szablony

1

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

2



Wykorzystanie Qt
Designer

• Zastosuj odpowiednie szablony

1

1. Zastosuj układ horyzontalny



Wykorzystanie Qt
Designer

• Zastosuj odpowiednie szablony

1

3

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

2



Wykorzystanie Qt
Designer

• Zastosuj odpowiednie szablony

1

3

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

2



Wykorzystanie Qt
Designer

• 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



Wykorzystanie Qt
Designer

• 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



Wykorzystanie Qt Designer

• 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



 Metoda setWindowTitle ustawia tytuł okna

 Konstruktor klasy QWidget i flagi okna
QWidget::QWidget(QWidget *parent, Qt::WindowFlags

 Qt::Window – tworzy nowe okno

 Qt::CustomizeWindowHint – usuń wartości 

domyślne
 Qt::WindowMinimizeButtonHint

 Qt::WindowMaximizeButtonHint

f=0)

Słowo hint jest tutaj
kluczowe. Qt::WindowCloseButtonHint

 itp



 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.



 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:



 Dock widgets – komponenty,
które można odczepić
głównego okna

 Dodaj widgety do
QDockWidget

od

 QMainWindow::addDockWidget 

dodane dock do głównego 

okna



void MainWindow::createDock()

{

QDockWidget *dock = new QDockWidget("Dock", this);

dock->setFeatures(QDockWidget::DockWidgetMovable |

QDockWidget::DockWidgetFloatable);

dock->setAllowedAreas(Qt::LeftDockWidgetArea | 

Qt::RightDockWidgetArea);

dock->setWidget(actualWidget);

...

addDockWidget(Qt::RightDockWidgetArea, dock);

}



 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



 Najłatwiej podać specyfikację
z poziomu QtDesiger



 Żeby zastosować styl do całej aplikacji
użyj QApplication::setStyleSheet

Klasa jako selektor

QLineEdit { background-color: yellow }

QLineEdit#nameEdit { background-color: yellow }

Obiekt
identyfiko 

wany 

przez 

nazwę

QTextEdit, QListView {

background-color: white; 

background-image: url(draft.png); 

background-attachment: scroll;

}

QGroupBox {

background-color: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1,

stop: 0 #E0E0E0, stop: 1 #FFFFFF);

border: 2px solid gray;

border-radius: 5px;

margin-top: 1ex;

}


