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Gïówne okna i akcje
WiÚkszoĂÊ aplikacji QApplication opiera siÚ na pojedynczym oknie QMainWindow. Jak pokazuje rysunek 10.1, QMainWindow zawiera elementy niezbÚdne w wiÚkszoĂci aplikacji desktopowych:
x
x
x
x
x

centralny widĝet,
pasek menu,
paski narzÚdzi,
pasek stanu,
obszary ïÈczenia.

RYSUNEK 10.1. Gïówne okno

W wiÚkszoĂci aplikacji QMainWindow jest rodzicem (lub dziadkiem) obiektów QAction,
QWidget i QObject na stercie. CzÚsto stosowanÈ praktykÈ jest rozszerzanie tej klasy, jak na
przykïadzie 10.1.
PRZYKAD 10.1. src/widgets/mainwindow/mymainwindow.h
[...]
class MyMainWindow : public QMainWindow {
Q_OBJECT
public:
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explicit MyMainWindow(QWidget* parent=0);
void closeEvent(QCloseEvent* event);

///1

protected slots:
virtual void newFile();
virtual void open();
virtual bool save();
[...]
///1

Metoda nadpisana, by przechwyciÊ zdarzenie zamkniÚcia okna przez uĝytkownika.

10.1. QAction, QMenu, QMenuBar
Klasa QAction, dziedziczÈca z QObject, jest klasÈ bazowÈ dla akcji wybranych przez uĝytkownika. Ma ona bardzo bogaty interfejs, o czym wkrótce siÚ przekonasz. Interfejs QWidget
pozwala kaĝdemu widĝetowi na przechowywanie listy QList<QAction*>.
Kaĝdemu widĝetowi moĝe towarzyszyÊ zestaw akcji. Niektóre widĝety wyĂwietlajÈ listÚ
akcji w menu kontekstowym, inne na pasku menu. JeĂli chcesz zapoznaÊ siÚ z kompletem informacji na temat tworzenia menu kontekstowych dla widĝetów, zajrzyj do dokumentacji setContextMenuPolicy().
Obiekty QMenu to równieĝ widĝety QWidget, oferujÈce szczególny widok na kolekcjÚ akcji
QAction. Obiekt QMenuBar to zbiór menu, najczÚĂciej spotykany wewnÈtrz QMainWindow.
JeĂli rodzicem QMenu jest QMenuBar, QMenu jest widoczne jako menu rozwijane o znajomym
interfejsie. JeĂli jego rodzicem nie jest QMenuBar, moĝe ono wyskakiwaÊ jak okno dialogowe —
w takim przypadku jest nazywane menu kontekstowym1. Rodzicem QMenu moĝe równieĝ byÊ inne QMenu. Wówczas mamy do czynienia z podmenu.
W celu uïatwienia uĝytkownikowi podjÚcia wyboru kaĝda akcja QAction jest wyposaĝona w nastÚpujÈce elementy:
x
x
x
x

tekst lub ikonka pojawiajÈce siÚ w menu lub na przycisku;
akcelerator, czyli klawisz skrótu;
podpowiedě „Co to jest?”;
moĝliwoĂÊ przestawiania stanu akcji pomiÚdzy nastÚpujÈcymi parami wïaĂciwoĂci:
widoczna/niewidoczna, dostÚpna/niedostÚpna, zaznaczona/niezaznaczona;
x sygnaïy changed() (zmiana), hovered() (najechanie myszÈ), toggled() (zmiana
wïaĂciwoĂci), triggered() (uruchomienie).

Okno QMainWindow na rysunku 10.2 zawiera jeden pasek menu zawierajÈcy jedno menu
z dwiema akcjami do wyboru.

Menu kontekstowe najczÚĂciej aktywuje siÚ poprzez klikniÚcie prawym przyciskiem myszy lub
wciĂniÚcie przycisku menu. Nazywamy je kontekstowym, poniewaĝ jego zawartoĂÊ zawsze jest zaleĝna od
kontekstu (który QWidget jest aktualnie zaznaczony lub aktywny).
1
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Przykïad 10.2 przedstawia kod uĝyty do stworzenia paska narzÚdzi z rysunku 10.2. Funkcja QMainWindow::menuBar() zwraca wskaěnik na QMenuBar bÚdÈcy dzieckiem QMainWindow.
Funkcja menuBar() tworzy i zwraca wskaěnik na pusty QMenuBar, jeĂli pasek nie zostaï jeszcze
utworzony.
PRZYKAD 10.2. src/widgets/dialogs/messagebox/dialogs.cpp
[...]
/* UmieĂÊ menu na pasku */
QMenu* menu = new QMenu(tr("&Pytania"), this);
QMainWindow::menuBar()->addMenu(menu);
/* Kilka opcji w menu */
menu->addAction(tr("&Zadaj pytanie"),
this, SLOT(askQuestion()), tr("Alt+Z"));
menu->addAction(tr("Zadaj &gïupie pytanie"),
this, SLOT(askDumbQuestion()), tr("Alt+G"));
}

Kaĝde wywoïanie QMenu::addAction(text, target, slot, shortcut) tworzy nienazwany
obiekt QAction i dodaje go do QMenu. NastÚpnie wywoïuje ukrytÈ funkcjÚ z klasy bazowej,
QWidget::addAction(QAction*). Dodaje ona nowo powstaïÈ akcjÚ do listy akcji, które zostanÈ
uĝyte w menu kontekstowym. Akcja zostanie dodana do listy QList<QAction*> przechowywanej przez menu.

10.1.1. QAction, QToolbar, QActionGroup
Poniewaĝ aplikacje pozwalajÈ uĝytkownikom na wydawanie tych samych komend na róĝne
sposoby (np. poprzez menu, przyciski, skróty klawiszowe), enkapsulacja takiej komendy
do postaci akcji jest dobrym sposobem zapewnienia spójnego zachowania w caïej aplikacji.
Akcje QAction mogÈ emitowaÊ sygnaïy i podïÈczaÊ je do slotów, jeĂli jest to potrzebne.
W aplikacjach Qt GUI akcje sÈ z reguïy „odpalane” na jeden z nastÚpujÈcych sposobów:
x uĝytkownik klika opcjÚ w menu,
x uĝytkownik wprowadza skrót klawiszowy,
x uĝytkownik klika przycisk na pasku narzÚdzi.
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Istnieje kilka przeïadowanych postaci funkcji QMenu::addAction(). W przykïadzie 10.3
korzystamy z wersji odziedziczonej z QWidget, addAction(QAction*).
Przykïad 10.3 pokazuje, jak dodawaÊ akcje do menu, grup akcji i pasków narzÚdzi. Na
poczÈtku tworzymy klasÚ dziedziczÈcÈ z QMainWindow i dodajemy do niej kilka skïadowych
QAction, a takĝe grupÚ QActionGroup i pasek narzÚdzi QToolBar.
PRZYKAD 10.3. src/widgets/menus/study.h
[...]
class Study : public QMainWindow {
Q_OBJECT
public:
explicit Study(QWidget* parent=0);
public slots:
void actionEvent(QAction* act);
private:
QActionGroup* actionGroup;
QToolBar* toolbar;
QAction*
QAction*
QAction*
QAction*
QAction*
QAction*
QAction*
QAction*
QAction*
protected:
QAction*

///1
///2

useTheForce;
useTheDarkSide;
studyWithObiWan;
studyWithYoda;
studyWithEmperor;
fightYoda;
fightDarthVader;
fightObiWan;
fightEmperor;
addChoice(QString name, QString text);

};
[...]

Do przechwytywania sygnaïów.
///2 Do wyĂwietlania akcji jako przycisków.
///1

Konstruktor naszej klasy tworzy wymagane menu i instaluje je wewnÈtrz paska QMenuBar
bÚdÈcego integralnÈ czÚĂciÈ klasy bazowej. Odpowiedni kod zostaï pokazany jako przykïad 10.4.
PRZYKAD 10.4. src/widgets/menus/study.cpp
[...]
Study::Study(QWidget* parent) : QMainWindow(parent) {
actionGroup = new QActionGroup(this);
actionGroup->setExclusive(false);
statusBar();
QWidget::setWindowTitle( "zostaÊ jedi chcesz?");

///1

QMenu* useMenu = new QMenu("&Uĝyj", this);
QMenu* studyMenu = new QMenu("&Studiuj", this);
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QMenu* fightMenu = new QMenu("&Walcz", this);
useTheForce = addChoice("useTheForce", "Uĝyj &Mocy");
useTheForce->setStatusTip("To poczÈtek podróĝy...");
useTheForce->setEnabled(true);
useMenu->addAction(useTheForce);
[...]

///2

studyWithObiWan = addChoice("studyWithObiWan", "&Ucz siÚ u Obi-Wana ");
studyMenu->addAction(studyWithObiWan);
studyWithObiWan->setStatusTip("Z pewnoĂciÈ otworzy przed TobÈ "
"wiele drzwi...");
fightObiWan = addChoice("fightObiWan", "&Walcz z Obi-Wanem");
fightMenu->addAction(fightObiWan);
fightObiWan->setStatusTip("W ten sposób z pewnoĂciÈ "
"nauczysz siÚ od niego wielu sztuczek!");
[...]
QMainWindow::menuBar()->addMenu(useMenu);
QMainWindow::menuBar()->addMenu(studyMenu);
QMainWindow::menuBar()->addMenu(fightMenu);
toolbar = new QToolBar("Pasek wyboru", this);
toolbar->addActions(actionGroup->actions());

///3

QMainWindow::addToolBar(Qt::LeftToolBarArea, toolbar);
QObject::connect(actionGroup, SIGNAL(triggered(QAction*)),
this, SLOT(actionEvent(QAction*)));

///4

QWidget::move(300, 300);
QWidget::resize(300, 300);
}

Niektóre z uĝytych tu prefiksów NazwaKlasy:: nie sÈ wymagane, poniewaĝ
funkcje moĝna wywoïaÊ na this. Nazw klas moĝna uĝyÊ, by wywoïaÊ wersjÚ
funkcji zdefiniowanÈ w konkretnej nadklasie lub by pokazaÊ czytelnikowi
kodu, którÈ wersjÚ wywoïujemy.
///2 Akcja jest juĝ w QActionGroup, ale dodajemy jÈ takĝe do QMenu.
///3 W ten sposób uzyskujemy widoczne przyciski w dokowanym (przyïÈczanym)
widĝecie dla kaĝdej z QAction.
///4 Zamiast podïÈczaÊ sygnaï kaĝdej z akcji, ïÈczymy siÚ jedynie z zawierajÈcÈ
je wszystkie grupÈ ActionGroup.
///1

Istnieje moĝliwoĂÊ podïÈczenia poszczególnych sygnaïów triggered() akcji do poszczególnych slotów. W przykïadzie 10.5 grupujemy powiÈzane ze sobÈ akcje wewnÈtrz QAction
´Group. JeĂli „odpalona” zostanie jedna z akcji z grupy, QAction wyemituje pojedynczy
sygnaï triggered(QAction*), który pozwala na obsïugÚ wszystkich akcji w ujednolicony
sposób. Sygnaï przekazuje wskaěnik na konkretnÈ odpalonÈ akcjÚ, zatem moĝna wybraÊ
odpowiedniÈ dla niej reakcjÚ.
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PRZYKAD 10.5. src/widgets/menus/study.cpp
[...]
// Funkcja wytwórcza (fabryka) produkujÈca akcje QAction inicjalizowane w ujednolicony sposób
QAction* Study::addChoice(QString name, QString text) {
QAction* retval = new QAction(text, this);
retval->setObjectName(name);
retval->setEnabled(false);
retval->setCheckable(true);
actionGroup->addAction(retval);
///1
return retval;
}
///1

Dodaj kaĝdÈ akcjÚ do QActionGroup, dziÚki czemu potrzebny bÚdzie tylko jeden
sygnaï podïÈczony do jednego slotu.

Po stworzeniu akcji QAction jest ona dodawana (za pomocÈ addAction()) do trzech innych
obiektów:
1. QActionGroup — w celu obsïugi sygnaïów.
2. QMenu — jednego z trzech menu rozwijanych na pasku QMenuBar.
3. QToolBar — gdzie zostanie udostÚpniona jako przycisk.

Dla urozmaicenia przykïadu wprowadziliĂmy pewne zaleĝnoĂci logiczne pomiÚdzy
opcjami w menu, odpowiadajÈce fabuïom kilku znanych filmów. SÈ one widoczne w funkcji
actionEvent() z przykïadu 10.6.
PRZYKAD 10.6. src/widgets/menus/study.cpp
[...]
void Study::actionEvent(QAction* act) {
QString name = act->objectName();
QString msg = QString();
if (act == useTheForce ) { // uĝyj Mocy
studyWithObiWan->setEnabled(true); // ucz siÚ u Obi-Wana
fightObiWan->setEnabled(true); // walcz z Obi-Wanem
useTheDarkSide->setEnabled(true); // uĝyj ciemnej strony Mocy
}
if (act == useTheDarkSide) { // uĝyj ciemnej strony Mocy
studyWithYoda->setEnabled(false); // ucz siÚ u Yody
fightYoda->setEnabled(true); // walcz z YodÈ
studyWithEmperor->setEnabled(true); // ucz siÚ u Imperatora
fightEmperor->setEnabled(true); // walcz z Imperatorem
fightDarthVader->setEnabled(true); // walcz z Darthem Vaderem
}
if (act == studyWithObiWan) { // ucz siÚ u Obi-Wana
fightObiWan->setEnabled(true); // walcz z Obi-Wanem
fightDarthVader->setEnabled(true); // walcz z Darthem Vaderem
studyWithYoda->setEnabled(true); // ucz siÚ u Yody
}
[...]
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if (act == fightObiWan ) {
if (studyWithEmperor->isChecked()) {
msg = "WygraïeĂ!";
}
else {
msg = "PrzegraïeĂ.";
act->setChecked(false);
studyWithYoda->setEnabled(false);
}
}
[...]
if (msg != QString()) {
QMessageBox::information(this, "Wynik", msg, "ok");
}
}

Poniewaĝ wszystkie akcje naleĝÈ do QActionGroup, sygnaï triggered(QAction*) powoduje
wywoïanie actionEvent().
Wszystkie opcje w menu poza jednÈ sÈ poczÈtkowo nieaktywne. W miarÚ jak uĝytkownik wybiera spoĂród dostÚpnych opcji, inne stajÈ siÚ dostÚpne lub nie, co pokazuje rysunek 10.3. ZwróÊ uwagÚ na spójnoĂÊ pomiÚdzy przyciskami i opcjami w menu. KlikniÚcie
aktywnego przycisku powoduje zaznaczenie odpowiadajÈcego mu elementu w menu. Akcja
QAction przechowuje stan (dostÚpna/zaznaczona), a QMenu i QToolBar to widoki tej akcji.

RYSUNEK 10.3. Wybór akcji z menu i pasków narzÚdzi

10.1.2. mwiczenie: GUI dla gry w karty
Napisz grÚ oczko (blackjack). Moĝliwe sÈ nastÚpujÈce akcje:
x
x
x
x

nowa gra,
rozdaj karty,
tasuj,
dobierz,
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x zostañ (nie dobieramy nowej karty),
x wyjdě.
Akcje powinny byÊ dostÚpne poprzez pasek menu oraz przez pasek narzÚdzi. Aplikacja
powinna przypominaÊ tÚ przedstawionÈ na rysunku 10.4. Przejděmy do zwiÚzïego omówienia reguï gry.

RYSUNEK 10.4. Zrzut ekranu gry w oczko

Na poczÈtku gry uĝytkownik oraz rozdajÈcy otrzymujÈ po dwie karty. Uĝytkownik moĝe
zero lub wiÚcej razy dobraÊ karty. Kaĝde dobranie powoduje dodanie do rÚki uĝytkownika
jednej karty. Uĝytkownik koñczy dobieranie, wykonujÈc akcjÚ Zostañ.
Celem gry jest uzyskanie najwiÚkszej liczby punktów, przy czym nie moĝe ona przekraczaÊ 21.
Zasady ewaluacji rÚki sÈ nastÚpujÈce: figury (walet, królowa, król) majÈ po 10 punktów,
as to 1 lub 11 — w zaleĝnoĂci od tego, co akurat odpowiada graczowi. Pozostaïe karty majÈ
wartoĂÊ punktowÈ równÈ ich numerowi. JeĂli masz na rÚce asa i waleta, lepiej jest policzyÊ asa za 11 punktów, co ïÈcznie daje upragnione 21. Natomiast jeĂli masz na rÚce 7 i 8,
a wyciÈgniesz asa, lepiej przypisaÊ mu wartoĂÊ 1.
JeĂli gracz przekroczy 21 punktów, automatycznie przegrywa i rozdanie dobiega koñca.
JeĂli gracz ma na rÚce piÚÊ kart, których suma nie przekracza 21 — wygrywa.
Po tym jak gracz wygra, przegra lub zostanie (nie dobiera karty) rozdajÈcy dobiera
dowolnie wiele kart tak dïugo, dopóki nie przekroczy liczby 18. Gdy to nastÈpi, rozdajÈcy
musi zostaÊ, a gra siÚ koñczy. Wygrywa gracz, którego wynik jest bliĝszy (lecz nie wiÚkszy
niĝ) 21. JeĂli obaj gracze majÈ po tyle samo punktów, wygrywa rozdajÈcy.
Po zakoñczeniu rozdania uĝytkownik moĝe wybieraÊ jedynie spoĂród akcji: Rozdaj,
Nowa gra i Wyjdě (Dobierz i Zostañ sÈ niedostÚpne).
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Po wybraniu przez uĝytkownika akcji Rozdaj opcja ta staje siÚ nieaktywna aĝ do zakoñczenia rozdania.
Aplikacja powinna pamiÚtaÊ liczbÚ gier wygranych przez uĝytkownika i przez rozdajÈcego, przyznajÈc im jeden „duĝy” punkt za wygranie rozdania. Wyniki powinny byÊ wyĂwietlane nad kartami gracza.
Rozdawaj karty bez resetowania talii do momentu, w którym karty siÚ skoñczÈ lub
uĝytkownik wybierze akcjÚ Rozdaj.
Spróbuj wykorzystaÊ w programie klasÚ CardDeck i inne klasy utworzone w ramach
Êwiczeñ i przykïadów z sekcji 6.9.1. Dodaj do gry grafikÚ, wyĂwietlajÈc wizualizacje kaĝdej
z kart, na przykïad w sposób przedstawiony w podrozdziaïach 9.5 i 9.6.
Stwórz menu rozwijane i pasek narzÚdzi z akcjami. Dobierz i Zostañ majÈ byÊ dostÚpne
dopiero po rozdaniu kart.
Pokaĝ, ile kart zostaïo jeszcze w talii, korzystajÈc z przewijanego pola QSpinBox w wersji
tylko do odczytu.
Akcja Nowa gra powinna zerowaÊ zapamiÚtanÈ liczbÚ gier wygranych i przegranych przez
graczy oraz resetowaÊ taliÚ.

Sugestie projektowe
Staraj siÚ rozdzieliÊ klasy modelu od klas widoku — nie wprowadzaj kodu GUI do klas
modelu. Rozdziaï modelu od widoku to dobra praktyka programistyczna, uïatwiajÈca utrzymywanie projektu.
Rysunek 10.5 przedstawia jeden z moĝliwych projektów aplikacji.

10.2. Obszary i dokowanie
Kaĝda klasa dziedziczÈca z QMainWindow ma obszary dokowania okien, po jednym z kaĝdej
strony widĝetu centralnego, jak pokazuje rysunek 10.6. Obszary te sÈ uĝywane do podïÈczania (dokowania) okien pomocniczych do widĝetu centralnego.
O QDockWidget moĝna myĂleÊ jako o kopercie na inny widĝet. Ma on pasek tytuïu i obszar
treĂci, w którym moĝna umieĂciÊ inny widĝet. W zaleĝnoĂci od konfiguracji atrybutów
QDockWidget moĝe byÊ odïÈczany (wówczas „pïywa”), rozciÈgany, zamykany, przeciÈgany
w inne miejsce lub podïÈczany do tego samego lub innego obszaru dokowania — na ĝyczenie uĝytkownika koñcowego. Dozwolona jest sytuacja, w której kilka takich widĝetów zajmuje ten sam obszar dokowania.
Okno QMainWindow poprawnie tworzy przeciÈgalne obszary QSplitter pomiÚdzy widĝetem centralnym a widĝetami QDockWidget. Gïówne okno ma dwie podstawowe funkcje do
zarzÈdzania obszarami dokowania:
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RYSUNEK 10.5. Diagram klas UML dla gry w oczko (klasy: BlackJack — oczko, Deck — talia, HandView
— widok rÚki, Hand — rÚka, Card — karta)

RYSUNEK 10.6. Obszary dokowania QMainWindow

1. setCentralWidget(QWidget*) — ustawia widĝet centralny;
2. addDockWidget(Qt::DockWidgetAreas, QDockWidget*) — dodaje podany QDockWidget
do okreĂlonego obszaru dokowania.

Okna dokowane peïniÈ istotnÈ rolÚ w zintegrowanych Ărodowiskach programistycznych,
poniewaĝ w róĝnych sytuacjach wymagane sÈ róĝne zestawy narzÚdzi i widoki. Kaĝde okno
dokowane jest widĝetem, który moĝna doĂÊ ïatwo „podpiÈÊ” do gïównego okna, jak pokazuje rysunek 10.7.
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RYSUNEK 10.7. PïywajÈce okna QDockWindow w Designerze

Jak wiÚkszoĂÊ aplikacji Qt, równieĝ Designer — narzÚdzie do projektowania i tworzenia
interfejsów uĝytkownika — intensywnie korzysta z okien dokowanych. Designer skïada siÚ
z Edytora widĝetów (widĝet centralny) i dokowanych widoków narzÚdzi takich jak:
x
x
x
x
x
x

Panel widĝetów,
Inspektor obiektów,
Edytor wïaĂciwoĂci,
Edytor sygnaïów / slotów,
Edytor akcji,
Edytor zasobów.

PodïÈczane okna nie zawsze muszÈ byÊ widoczne, dlatego moĝna sterowaÊ ich wyĂwietlaniem za pomocÈ menu Widok (View). Jest ono zwracane przez funkcjÚ QMainWindow::create
´PopupMenu(), co pozwala na odwoïywanie siÚ do niego z menu kontekstowych i dodawanie go do pasków narzÚdzi i menu rozwijanych.

10.3. QSettings: konfiguracja aplikacji
WiÚkszoĂÊ aplikacji pozwala uĝytkownikom na konfiguracjÚ ustawieñ. Ustawienia (opcje,
preferencje) powinny byÊ trwaïe. WïaĂnie w tym celu wprowadzono QSettings.
Obiekt QSettings (ustawienia) musi przed pierwszym uĝyciem zostaÊ zainicjalizowany
nastÚpujÈcymi wartoĂciami: nazwa aplikacji, nazwa organizacji, domena organizacji. Te
wymagania chroniÈ przed przypadkowym nadpisaniem ustawieñ jednej aplikacji przez
ustawienia drugiej. JeĂli jednak informacje te sÈ juĝ w posiadaniu QApplication, jak w przykïadzie 10.7, to konstruktor domyĂlny QSettings moĝe ich uĝyÊ ponownie.
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PRZYKAD 10.7. src/widgets/mainwindow/mainwindow-main.cpp
#include "mymainwindow.h"
#include <QApplication>
int main( int argc, char ** argv ) {
QApplication app( argc, argv );
app.setOrganizationName("objectlearning");
app.setOrganizationDomain("objectlearning.net");
app.setApplicationName("mainwindow-test");
MyMainWindow mw;
mw.show();
return app.exec();
}

Po takiej inicjalizacji QApplication moĝliwe jest utworzenie instancji QSettings z wykorzystaniem konstruktora domyĂlnego.
Kiedy tworzysz aplikacjÚ opartÈ na QMainWindow, jednymi z pierwszych ustawieñ, które
bÚdziesz chciaï pamiÚtaÊ, bÚdÈ rozmiar i poïoĝenie okna. ByÊ moĝe zechcesz równieĝ zapamiÚtaÊ nazwy ostatnich dokumentów otwieranych przez aplikacjÚ.
Obiekt QSettings przechowuje trwaïe mapy par klucz i wartoĂÊ. Jest on takĝe obiektem
QObject i korzysta z rozwiÈzania przypominajÈcego interfejs wïaĂciwoĂci QObject: setValue()
ustawia wartoĂÊ value, a value() jÈ zwraca. Za jego pomocÈ moĝna skïadowaÊ dowolne dane,
które majÈ byÊ pamiÚtane pomiÚdzy uruchomieniami aplikacji.
Obiekt QSettings wymaga podania nazwy organizacji i nazwy aplikacji, ale jest w stanie
w konstruktorze domyĂlnym pobraÊ te dane od aplikacji. Kaĝda kombinacja nazw definiuje unikatowÈ trwaïÈ mapÚ, która nie wchodzi w konflikt z ustawieniami aplikacji Qt
o innych nazwach.
Wzorzec Monostate
Klasa, która pozwala wielu instancjom na wspóïdzielenie tego samego stanu, jest implementacjÈ
wzorca Monostate (pojedynczy stan). Dwie instancje QSettings o tej samej nazwie organizacji
i aplikacji mogÈ odwoïywaÊ siÚ do tych samych trwaïych danych. W ten sposób aplikacje mogÈ ïatwo
uzyskiwaÊ dostÚp do wspólnych ustawieñ z róĝnych plików ěródïowych.
Klasa QSettings implementuje wzorzec Monostate.

WïaĂciwy mechanizm trwaïego przechowywania danych QSettings jest zaleĝny od implementacji i doĂÊ elastyczny. Moĝliwe jest wykorzystanie rejestru Win32 (w Windows) i katalogu $HOME/.settings (w Linuksie).WiÚcej informacji znajdziesz w dokumentacji API klasy
QSettings.
Funkcja QMainWindow::saveState() (zapisz stan) zwraca tablicÚ QByteArray zawierajÈcÈ
informacje o paskach narzÚdzi i widĝetach podïÈczonych do gïównego okna. Wykorzystana
jest do tego wïaĂciwoĂÊ objectName kaĝdego z podwidĝetów, dlatego istotne jest, by nazwy te
byïy unikatowe. Funkcja saveState() ma opcjonalny parametr int versionNumber. Obiekt
QSettings przechowuje tablicÚ QByteArray pod kluczem "state".
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Funkcja QMainWindow::restoreState() (przywróÊ stan) pobiera QByteArray, prawdopodobnie utworzonÈ przez saveState(), i w oparciu o zapisane w niej informacje odpowiednio rozmieszcza paski narzÚdzi i podïÈczone widĝety. Ona równieĝ ma opcjonalny parametr
versionNumber. Odczytaj ustawienia po skonstruowaniu obiektu, jak w przykïadzie 10.8.
PRZYKAD 10.8. src/widgets/mainwindow/mymainwindow.cpp
[...]
void MyMainWindow::readSettings() {
QSettings settings;
QPoint pos = settings.value("pos", QPoint(200, 200)).toPoint();
QSize size = settings.value("size", QSize(400, 400)).toSize();
QByteArray state = settings.value("state", QByteArray())
.toByteArray();
restoreState(state);
resize(size);
move(pos);
}

Ustawienia naleĝy zapisaÊ po tym, gdy uĝytkownik wyrazi chÚÊ wyjĂcia z aplikacji, ale
przed zamkniÚciem okna. Odpowiednim na to miejscem jest kod obsïugi zdarzeñ, gdyĝ
moĝna tam obsïuĝyÊ zdarzenie, zanim zrobi to sam widĝet. Przykïad 10.9 przedstawia funkcjÚ
obsïugi zdarzenia zamkniÚcia okna, która zapisuje informacje konfiguracyjne w QSettings.
PRZYKAD 10.9. src/widgets/mainwindow/mymainwindow.cpp
[...]
void MyMainWindow::closeEvent(QCloseEvent* event) {
if (maybeSave()) {
writeSettings();
event->accept();
} else {
event->ignore();
}
}
void MyMainWindow::writeSettings() {
/* zapisz poïoĝenie i rozmiar gïównego okna */
QSettings settings;
settings.setValue("pos", pos());
settings.setValue("size", size());
settings.setValue("state", saveState());
}
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10.4. Schowek i transfer danych
Czasami niezbÚdne jest pobranie danych z pewnego miejsca i przeniesienie ich gdzie indziej.
Moĝna w tym celu zastosowaÊ metodÚ „kopiuj i wklej” (schowek) lub „przeciÈgnij i upuĂÊ”.
W obu przypadkach wykorzystywane sÈ te same klasy.
Kaĝda aplikacja Qt ma dostÚp do schowka systemowego poprzez wywoïanie qApp->clip
´board(). Schowek przechowuje dane okreĂlonego typu (tekst, grafika, URL, typy zdefiniowane przez uĝytkownika). JeĂli chcesz umieĂciÊ dane w schowku, stwórz obiekt QMimeData,
zakoduj dane i wywoïaj QClipBoard->setMimeData(). Do zapisywania danych poszczególnych
typów sïuĝÈ nastÚpujÈce funkcje:
x
x
x
x

setText() — dane tekstowe;
setHtml() — tekst ze znacznikami;
setImageData() — dane graficzne;
setUrls() — lista adresów URL lub nazw plików.

W przykïadzie 10.10 podïÈczamy sygnaï changed (zmieniony) schowka systemowego do
slotu MainWindow clipboardChanged(). Sygnaï jest emitowany za kaĝdym razem, gdy dowolna
aplikacja skopiuje coĂ do schowka. Moĝesz uruchomiÊ przykïad i sprawdziÊ, jakie typy
danych sÈ dostÚpne podczas kopiowania danych pochodzÈcych z QTextEdit lub z innych
aplikacji.
PRZYKAD 10.10. src/clipboard/mainwindow.cpp
[...]
MainWindow::MainWindow(QWidget* parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow)
{
ui->setupUi(this);
connect (qApp->clipboard(), SIGNAL(changed(QClipboard::Mode)),
this, SLOT(clipboardChanged(QClipboard::Mode)));
}
void MainWindow::clipboardChanged(QClipboard::Mode) {
QStringList sl;
QClipboard *cb = qApp->clipboard();
const QMimeData *md = cb->mimeData();
sl << "Formaty: " + md->formats().join(",");
foreach (QString format, md->formats()) {
QByteArray ba = md->data(format);
sl << "
" + format + ": " + QString(ba);
}
ui->clipboardContentsEdit->setText(sl.join("\n"));
}
[...]

Rysunek 10.8 pokazuje, co siÚ dzieje, gdy tekst jest kopiowany z QTextEdit. W tym konkretnym przypadku dane w schowku zostaïy zakodowane na trzy sposoby: jako czysty tekst,

Kup książkę

Poleć książkę

10.5. Wzorzec Polecenie

315

RYSUNEK 10.8. Demonstracja schowka systemowego

HTML oraz w otwartym formacie OASIS. Ostateczny wybór jest zaleĝny od tego, jaki
format danych jest oczekiwany w miejscu docelowym (tam gdzie tekst zostanie wklejony
lub upuszczony).

10.5. Wzorzec Polecenie
Dodanie do programu akcji „cofnij” uspokaja uĝytkownika i zachÚca go do eksperymentowania z moĝliwoĂciami programu. Takie rozwiÈzanie moĝe okazaÊ siÚ lepsze niĝ okienko
wymuszajÈce na uĝytkowniku zatwierdzenie wprowadzonych zmian. Qt oferuje gotowe
klasy uïatwiajÈce tworzenie aplikacji pozwalajÈcych na cofanie zmian.
Wzorzec Polecenie
Wzorzec Polecenie (ang. Command), opisany w [Gamma95], opakowuje operacje w postaci obiektów
o wspólnym interfejsie wykonawczym. Taka architektura umoĝliwia ustawianie operacji w kolejce,
logowanie operacji oraz cofniÚcie wyników operacji juĝ wykonanej. Poprawna implementacja tego
wzorca moĝe wspóïdzieliÊ kod obsïugi bïÚdów i sytuacji wyjÈtkowych.
Klasy Qt, które w mniejszym lub wiÚkszym stopniu implementujÈ ten wzorzec, to QUndoCommand,
QRunnable i QAction.
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Implementacja wzorca Polecenie w Qt jest wyjÈtkowo prosta:
x Moĝesz stworzyÊ kilka poleceñ i ustawiÊ je w kolejce w ramach odpowiedniego
kontenera (np. kolejki QQueue).
x Polecenie cofniÚcia QUndoCommand moĝna wykonaÊ, wkïadajÈc je na stos QUndoStack.
x JeĂli polecenia majÈ byÊ wykonywane równolegle, moĝesz dodaÊ dziedzicznie
z QRunnable i zaplanowaÊ ich uruchomienie w ramach puli wÈtków za pomocÈ
2
QtConcurrent::Run() .
x Moĝesz zapisaÊ polecenia w pliku (serializacja) i odczytaÊ je póěniej (moĝe nawet
na innej maszynie). Przydaje siÚ to do pracy wsadowej i rozproszonej3.

10.5.1. Polecenie QUndoCommand i przetwarzanie obrazów
Kolejny przykïad wiÈĝe siÚ z zastosowaniem polecenia cofniÚcia QUndoCommand. Nasz przykïadowy program sïuĝy do obróbki zdjÚÊ4. Wykorzystuje on klasÚ QImage, niezaleĝnÈ od
sprzÚtu reprezentacjÚ obrazu pozwalajÈcÈ na manipulacjÚ na poziomie pojedynczych pikseli.
Klasa QImage obsïuguje wiele spoĂród najpopularniejszych formatów plików graficznych,
w tym JPEG5, stratny system kompresji, którego uĝyjemy na potrzeby przykïadu.
Na poczÈtku, co pokazuje przykïad 10.11, wprowadzimy kilka typowych operacji na
obrazach. Wszystkie bÚdÈ dziedziczyïy z QUndoCommand. Pierwsza operacja zmienia kolor
pikseli, mnoĝÈc wartoĂci skïadowych RGB (czerwony, zielony, niebieski) przez podane
wartoĂci double. Druga operacja zastÚpuje poïowÚ obrazu lustrzanym odbiciem drugiej
poïowy, poziomo lub pionowo w zaleĝnoĂci od wyboru uĝytkownika. Konstruktory obu
operacji pobierajÈ referencjÚ do ěródïowej grafiki QImage oraz tworzÈ pustÈ instancjÚ QImage
o tym samym rozmiarze i formacie.
PRZYKAD 10.11. src/undo-demo/image-manip.h
[...]
class AdjustColors : public QUndoCommand {
public:
AdjustColors(QImage& img, double radj, double gadj, double badj)
: m_Image(img), m_Saved(img.size(), img.format()), m_RedAdj(radj),
m_GreenAdj(gadj), m_BlueAdj(badj)
{setText("dostosuj kolory"); }
virtual void undo();
virtual void redo();
private:
QImage& m_Image;
QImage m_Saved;
double m_RedAdj, m_GreenAdj, m_BlueAdj;

WÈtkom poĂwiÚcony zostanie podrozdziaï 17.2.
Wzorzec Serializator zostaï omówiony w sekcji 7.4.1.
4
InspiracjÈ dla przykïadu byïy prace Guzdiala i Ericsona [Guzdial07] i ich projekt MediaComp.
5
http://jpeg.org/
2
3
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void adjust(double radj, double gadj, double badj);
};
class MirrorPixels : public QUndoCommand {
public:
virtual void undo();
virtual void redo();
[...]

Kaĝda z operacji tworzy kopiÚ oryginalnej grafiki przed rozpoczÚciem wprowadzania
zmian. Przykïad 10.12 przedstawia implementacjÚ operacji AdjustColor modyfikujÈcej kolory.
Jej konstruktor przechodzi przez wszystkie piksele QImage i wywoïuje na kaĝdym z nich
funkcjÚ pixel(). Funkcja ta zwraca kolor jako czwórkÚ ARGB zapisanÈ jako oĂmiobajtowa
wartoĂÊ int (bez znaku) w postaci AARRGGBB, gdzie kaĝda para bajtów reprezentuje odpowiedniÈ skïadowÈ koloru. Poszczególne skïadowe z czwórki (o aliasie typedef QRgb) moĝemy
pobraÊ przy uĝyciu funkcji qRed() (czerwony), qGreen() (zielony) i qBlue() (niebieski).
WartoĂci naleĝÈ do przedziaïu od 0 do 2556. NastÚpnie wartoĂci RGB piksela zostajÈ zastÈpione wartoĂciami zmodyfikowanymi przez mnoĝenie. PamiÚtaj, ĝe wynik mnoĝenia double
i int zostanie zapisany w zmiennej typu int, co spowoduje jego obciÚcie. KonsekwencjÈ tego
obciÚcia jest nieodwracalnoĂÊ tej operacji — mnoĝenie wartoĂci wynikowej przez odwrotnoĂÊ parametru nie przywróci stanu wyjĂciowego.
PRZYKAD 10.12. src/undo-demo/image-manip.cpp
[...]
void AdjustColors::adjust(double radj, double gadj, double badj) {
int h(m_Image.height()), w(m_Image.width());
int r, g, b;
QRgb oldpix, newpix;
m_Saved = m_Image.copy(QRect()); // zapisz kopiÚ caïego obrazka
for(int y = 0; y < h; ++y) {
for(int x = 0; x < w; ++x) {
oldpix = m_Image.pixel(x,y);
r = qRed(oldpix) * radj;
g = qGreen(oldpix) * gadj;
b = qBlue(oldpix) * badj;
newpix = qRgb(r,g,b);
m_Image.setPixel(x,y,newpix);
}
}
}
void AdjustColors::redo() {
qDebug() << "AdjustColors::redo()";
adjust(m_RedAdj, m_GreenAdj, m_BlueAdj);
}

6

Czwarta para to komponent alfa, okreĂlajÈcy przezroczystoĂÊ piksela. Jego domyĂlna wartoĂÊ to

ff (255) — nieprzezroczysty.
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void AdjustColors::undo() {
qDebug() << "AdjustColors::undo()";
m_Image = m_Saved.copy(QRect());
}

Metoda undo() (cofnij) przywraca zapisanÈ kopiÚ obrazu, a redo() (ponów) znów wywoïuje funkcjÚ modyfikujÈcÈ piksele.
GUI zaprojektowaliĂmy w Qt Creatorze. Grafika QImage jest konwertowana do postaci
QPixmap i wyĂwietlana na ekranie wewnÈtrz QLabel. Rysunek 10.9 przedstawia oryginalne
zdjÚcie, przed jakimikolwiek przeksztaïceniami.

RYSUNEK 10.9. Oryginalna grafika

Rysunek 10.10 przedstawia przykry dla oka efekt operacji AdjustColors oraz obu wersji
MirrorPixels.
Klasa UndoMainWin dziedziczy z QMainWindow i uĝywa QUndoStack. DomyĂlnie Qt Creator
osadza klasÚ Ui jako skïadowÈ wskaěnikowÈ UndoMainWin. W przykïadzie 10.13 sloty prywatne
poczÈtkowo byïy jedynie zalÈĝkami wygenerowanymi przez Qt Creator, gdy w Designerze
wybraliĂmy opcjÚ Idě do slotu.
PRZYKAD 10.13. src/undo-demo/undomainwin.h
#ifndef UNDOMAINWIN_H
#define UNDOMAINWIN_H
#include <QMainWindow>
#include <QUndoStack>
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RYSUNEK 10.10. Grafika po modyfikacji
class QWidget;
class QLabel;
class QImage;
class QEvent;
namespace Ui {
class UndoMainWin;
}
class UndoMainWin : public QMainWindow {
Q_OBJECT
public:
explicit UndoMainWin(QWidget* parent = 0);
~UndoMainWin();
public slots:
void displayImage(const QImage& img);
private:
Ui::UndoMainWin* ui;
QLabel* m_ImageDisplay;
QImage m_Image;
QUndoStack m_Stack;
private slots:
void on_redoButton_clicked();
void on_openButton_clicked();
void on_actionAdjust_Color_triggered();
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void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void

on_actionUndo_The_Last_Action_triggered();
on_actionHorizontal_Mirror_triggered();
on_actionVertical_Mirror_triggered();
on_actionQuit_triggered();
on_actionSave_triggered();
on_actionClose_triggered();
on_saveButton_clicked();
on_quitButton_clicked();
on_adjustColorButton_clicked();
on_undoButton_clicked();
on_verticalMirrorButton_clicked();
on_horizontalMirrorButton_clicked();
on_actionOpen_triggered();

};
#endif // UNDOMAINWIN_H

W przykïadzie 10.14 masz okazjÚ zaobserwowaÊ styl implementacji stosowany przez
Qt Creator w celu poïÈczenia ze sobÈ poszczególnych elementów. ZwróÊ uwagÚ na zwiÚzïe
definicje prywatnych slotów z przykïadu 10.13.
PRZYKAD 10.14. src/undo-demo/undomainwin.cpp
[...]
#include "image-manip.h"
#include "ui_undomainwin.h"
#include "undomainwin.h"
UndoMainWin::UndoMainWin(QWidget *parent)
: QMainWindow(parent), ui(new Ui::UndoMainWin),
m_ImageDisplay(new QLabel(this)), m_Image(QImage()) {
ui->setupUi(this);
m_ImageDisplay->setMinimumSize(640,480);
}
UndoMainWin::~UndoMainWin() {
delete ui;
}

///1

void UndoMainWin::displayImage(const QImage &img) {
m_ImageDisplay->setPixmap(QPixmap::fromImage(img));
}
void UndoMainWin::on_actionOpen_triggered() {
m_Image.load(QFileDialog::getOpenFileName());
displayImage(m_Image);
}
void UndoMainWin::on_horizontalMirrorButton_clicked() {
MirrorPixels* mp = new MirrorPixels(m_Image, true);
m_Stack.push(mp);
displayImage(m_Image);
}
void UndoMainWin::on_adjustColorButton_clicked() {
double radj(ui->redSpin->value()), gadj(ui->greenSpin->value()),
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badj(ui->blueSpin->value());
AdjustColors* ac = new AdjustColors(m_Image, radj, gadj, badj);
m_Stack.push(ac);
displayImage(m_Image);
}
[...]
///1

To nie QObject ani dziecko, wiÚc musi zostaÊ rÚcznie usuniÚty.

Klasa QImage zostaïa zoptymalizowana pod kÈtem operacji na pikselach. Klasa QPixmap
korzysta z pamiÚci wideo i jest uĝywana przez widĝety wyĂwietlajÈce grafiki na ekranie.
Jak wspomnieliĂmy wczeĂniej, obraz QImage moĝna przeksztaïciÊ na QPixmap i wyĂwietliÊ
na QLabel.
10.5.1.1. mwiczenia: polecenie QUndoCommand i przetwarzanie obrazów

Dodaj do kodu z przykïadu 10.11 wiÚcej operacji modyfikujÈcych obraz. Oto kilka
pomysïów:
1. Obraz monochromatyczny. PrzeksztaïÊ obraz zdefiniowany z uĝyciem skïadowych
RGB do postaci monochromatycznej, opartej na odcieniach szaroĂci. Kolor szary
uzyskasz, nadajÈc wszystkim trzem skïadowym koloru tÚ samÈ wartoĂÊ. Niestety,
jeĂli ograniczysz siÚ do ustawienia dla nowego piksela wartoĂci Ăredniej z trzech
skïadowych, wynik okaĝe siÚ zbyt ciemny. Standardowy sposób radzenia sobie
z tym problemem opiera siÚ na zaïoĝeniu, ĝe niebieski jest postrzegany jako
„ciemniejszy” niĝ czerwony. Lepszy efekt uzyskasz, przemnaĝajÈc wartoĂci kolorów
przez wspóïczynniki wagowe7:
czer *= 0.30; ziel *= 0.59; nieb *=0.11;

Po tej operacji moĝesz juĝ wyznaczyÊ luminancjÚ piksela. Luminancja (natÚĝenie
oĂwietlenia) to wartoĂÊ int równa waĝonej Ăredniej trzech skïadowych koloru.
W naszym przypadku wagi juĝ zostaïy nadane, pozostaje wiÚc tylko wyliczenie
Ăredniej:
luminancja = (czer + ziel + nieb) / 3

Na koniec zastÈp wartoĂÊ kaĝdej skïadowej nowo wyznaczonÈ wartoĂciÈ.
2. Negatyw. PrzeksztaïÊ obraz zdefiniowany z uĝyciem skïadowych RGB do postaci
negatywu. Wystarczy zamieniÊ wartoĂÊ skïadowej v na 255 – v.
3. Zamiana kolorów. Przesuñ skïadowe koloru tak, by skïadowa czerwona otrzymaïa
wartoĂÊ niebieskiej, zielona czerwonej, a niebieska zielonej.
4. Trzy kolory. Wyznacz intensywnoĂÊ ci kaĝdego piksela (w prosty sposób jako
zwykïÈ ĂredniÈ skïadowych). JeĂli wartoĂÊ ci jest mniejsza niĝ 85, zmniejsz wartoĂci
Zagadnienie luminancji zostaïo omówione np. tutaj: http://nemesis.lonestar.org/reference/internet/web/color/
luminance.html.
7
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skïadowych czerwonej i niebieskiej do 0. JeĂli jest wiÚksza od 85, ale niĝsza od 170,
wyzeruj skïadowe niebieskÈ i zielonÈ. JeĂli ci to 170 lub wiÚcej, wyzeruj czerwony
i zielony.
5. WyodrÚbnienie krawÚdzi. Porównaj natÚĝenie kaĝdego piksela z natÚĝeniem
piksela leĝÈcego dokïadnie pod nim. JeĂli wartoĂÊ absolutna róĝnicy przekracza
wyznaczonÈ (przekazanÈ jako argument) wartoĂÊ progowÈ, zmieñ kolor górnego
piksela na czarny (wszystkie skïadowe majÈ wartoĂÊ 0), a w przeciwnym razie
— na biaïy (same wartoĂci 255).

10.6. UmiÚdzynarodawianie i funkcja tr()
Gdyby Twój program miaï zostaÊ przetïumaczony na inny jÚzyk (umiÚdzynarodowiony),
mógïbyĂ liczyÊ na wsparcie Qt Linguist i narzÚdzi tïumaczeniowych Qt, które rozwiÈzujÈ
problemy zwiÈzane z organizacjÈ i skïadowaniem przetïumaczonych fraz. Moĝesz przygotowaÊ kod do tïumaczenia, otaczajÈc kaĝdÈ frazÚ do przetïumaczenia wywoïaniem funkcji
QObject::tr(). Gdy zostanie uĝyta w sposób niestatyczny, uĝyje nazwy klasy obiektu (pobranej z QMetaObject) jako kontekstu do grupowania przetïumaczonych fraz.
Funkcja tr() peïni dwie role:
1. Umoĝliwia narzÚdziu lupdate wydobycie wszystkich fraz, które majÈ byÊ tïumaczone.
2. JeĂli dostÚpne jest tïumaczenie i wybrano jÚzyk, zwraca przetïumaczonÈ frazÚ.

JeĂli nie podano tïumaczenia, funkcja zwróci oryginalny tekst.
UWAGA
Waĝne jest, by kaĝda fraza, która ma byÊ tïumaczona, znajdowaïa siÚ w caïoĂci wewnÈtrz funkcji

tr() i by byïa dostÚpna na etapie kompilacji. W przypadku ïañcuchów znaków z parametrami naleĝy uĝyÊ
funkcji QString::arg() w celu umieszczenia parametrów w wersji przetïumaczonej. Na przykïad:
statusBar()->message(tr("Zakoñczono %1 z %2. PostÚp:
%3%").arg(processed).arg(total).arg(percent));

DziÚki temu moĝliwa jest zmiana kolejnoĂci parametrów w tïumaczeniu, co bywa konieczne dla niektórych
par jÚzyków.

Do tïumaczenia uĝywane sÈ nastÚpujÈce narzÚdzia:
1. lupdate — przeszukuje pliki .ui Designera i pliki C++ pod kÈtem fraz
do przetïumaczenia. Generuje plik .ts.
2. linguist — edytuje pliki .ts, pozwala uĝytkownikowi na podanie tïumaczeñ.
3. lrelease — czyta pliki .ts i na ich podstawie generuje pliki .qm uĝywane przez
aplikacjÚ do zastosowania tïumaczeñ.
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WiÚcej informacji na temat narzÚdzi do umiÚdzynarodawiania znajdziesz w dokumentacji8.

10.7. mwiczenia: Gïówne okna i akcje
1. Napisz aplikacjÚ do edycji tekstu. Niech QTextEdit peïni rolÚ widĝetu centralnego.

x
x
x
x

Tytuï okna ma pokazywaÊ nazwÚ pliku oraz informacjÚ o niezapisanych zmianach.
Menu Plik: dodaj akcje Otwórz, Zapisz jako i Zakoñcz.
Menu Pomoc: dodaj akcje O programie i O Qt.
JeĂli sÈ niezapisane zmiany, przed opuszczeniem programu poproĂ uĝytkownika
o potwierdzenie.

2. Napisz aplikacjÚ, która umoĝliwia uĝytkownikowi otwarcie pliku tekstowego
(lub pliku ze znacznikami) i przeglÈdanie oraz przewijanie jego zawartoĂci.
Widok powinien pokazywaÊ co najmniej 10 linii naraz.
Uĝytkownik moĝe wyszukaÊ w pliku interesujÈcy go ïañcuch znaków. JeĂli
ïañcuch zostanie odnaleziony, plik powinien zostaÊ przewiniÚty do odpowiedniej
linii, by uĝytkownik widziaï kontekst odnalezionego fragmentu. JeĂli plik nie zawiera
danego tekstu, pokaĝ komunikat na pasku statusu.
Daj uĝytkownikowi moĝliwoĂÊ przechodzenia do nastÚpnych i poprzednich
wystÈpieñ szukanego ïañcucha znaków.
Dodaj przycisk Zamknij, którego uĝycie usuwa z widoku dotychczas
wyĂwietlany plik i zachÚca uĝytkownika do otwarcia innego lub wyjĂcia z aplikacji.
Rysunek 10.11 przedstawia zrzut ekranu z analogicznego programu. Dwa menu
zawierajÈ akcje duplikujÈce akcje dostÚpne w postaci przycisków. WyjÈtkiem jest
WyczyĂÊ, która jedynie usuwa tekst z pola wejĂciowego.
3. Widĝet QTextEdit ma metody pozwalajÈce na cofanie i przywracanie. Przyjrzyj
siÚ im i znajdě odpowiedě na pytanie, co dokïadnie moĝna cofnÈÊ lub przywróciÊ.

10.8. Powtórka
1. Jakie sÈ gïówne funkcje QMainWindow?
2. Jak moĝna zainstalowaÊ pasek QMenuBar w oknie QMainWindow?
3. W jaki sposób moĝna zapisaÊ, a póěniej przywróciÊ rozmiar, poïoĝenie i ukïad
widĝetów w aplikacji GUI?
4. Czym jest widĝet centralny?
5. Jak sprawiÊ, by dany widĝet zostaï widĝetem centralnym?
6. Do czego sïuĝÈ widĝety dokowalne?
8

http://qt-project.org/doc/qt-5.1/qtdoc/index.html
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RYSUNEK 10.11. PrzeglÈdarka plików tekstowych

7. Ile takich widĝetów moĝe mieÊ aplikacja?
8. Jak siÚ ich uĝywa?
9. Co to jest akcja?
10. Jak uĝywaÊ akcji?
11. Czym jest grupa akcji? Po co miaïbyĂ dodawaÊ jÈ do aplikacji?
12. Jak napisaÊ aplikacjÚ dostÚpnÈ dla uĝytkowników posïugujÈcych siÚ róĝnymi
jÚzykami?
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A

B

D

abstrakcyjna klasa bazowa,
177, 178
adapter, 448
agregacja, 133, 197, 286
AJAX, 232
akcje, 301, 323
akcje QAction, 303
algorytm, 331, 332
algorytm mapReduce(), 477
aliasy operatorów, 496
alternatywa, 66
anonimowe przestrzenie nazw,
546
ANSI, 30, 515
antywzorce, 237
antywzorce metodyczne, 238
API DOM, 417
API SAX, 416
aplikacje QtSQL, 483
apt, 617, 619
argumenty
opcjonalne, 142
operatora, 495
wiersza poleceñ, 62
arytmetyka wskaěników, 556
asocjacja, 134
asocjacja dwukierunkowa, 134
atak wstrzykniÚcia SQL, 487
atrybuty, 415

bazy danych, 483
biblioteka, 202, 214, 221, 226, 230
boost, 232
Customer, 437
DataObjects, 437
libgtk, 232
libgtk++, 232
biblioteki
DLL, 228
programistyczne, 221
rozszerzeñ, 611
szablonów, 591
zamkniÚte, 222
bit znaku, 509
bitowe przesuniÚcie, 332
blok zagnieĝdĝony, 114
bloki, 86
bïÚdy
czasu wykonania, 603
konsolidacji, 600, 603
logiczne, 35
makr, 159
ochrony, 73
pamiÚci, 606
parsowania, 487
budowanie bibliotek, 229, 230

dane
graficzne, 265
skïadowe, 81, 82
daty, 122
DDL, Data Definition
Language, 485
Debian, 615
debugowanie, 603
definicja
funkcji, 531
klasy, 82, 531
obiektu, 531
deklaracja
funkcji, 37
metatypu, 359
nazwy, 531
zmiennych, 33
delegaty, 364, 371
delegaty z gwiazdkami, 372
dereferencja, 71, 190
destruktor, 92
destruktor wirtualny, 568
diagram
dziedziczenia, 177
klas, 94, 108, 112, 166, 199
dokowanie, 309
dokument XML, 415
DOM, 421
dostÚp do
bazy danych, 485
pamiÚci, 70, 74, 549, 554, 562
pól klasy, 121
skïadowych, 85, 349, 596
wïaĂciwoĂci, 352
zasobu, 274
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C
charakterystyka operatorów, 496
czas ĝycia
obiektu statycznego, 540
QObject, 257
czyszczenie plików, 595
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drzewo DOM, 421
duplikacja danych, 378
dynamiczne
ïÈczenie bibliotek, 228
sprawdzenie typu, 348
wiÈzanie, 174
wïaĂciwoĂci, 355
dyrektywa #include, 33, 596
dystrybucje Linuksa, 616
dziedziczenie, 165, 170, 174,
192, 565
chronione, 577
proste, 165
prywatne, 572, 577
publiczne, 572, 577
wielokrotne, 571, 573
wirtualne, 575

E
edycja
interfejsów, 266
sygnaïów i slotów, 268
zasobów, 274
edytory XML, 416
eksport danych, 443
element QStandardItem, 378
enkapsulacja kodu, 87, 365
etykieta, 534
ewaluacja wyraĝeñ logicznych, 506

F
fabryka, 306, 439
abstrakcyjna, 434, 437, 444
singletonowa, 438
filtr zdarzeñ, 465
filtrowanie, 383
folder, 131
format Docbook, 427
formularz, 271
adresowy, 410
wejĂciowy, 288
framework, 231
MVC, 365
Qt, 119
QTestLib, 258
Wt, 232
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funkcja
exec(), 486
invokeMethod(), 360
main(), 62
push(), 329
qRegisterMetaType(), 359
qSort(), 331
setGeometry(), 276
start(), 456
tr(), 322
funkcje, 139
argumenty opcjonalne, 142
inline, 157, 158
prototyp, 37
przekazywanie parametrów,
148
przeïadowywanie, 38, 139,
155, 184
przesïanianie, 184
skïadowe, 82
skïadowe const, 104
skrótu, hash functions, 467
sygnatura, 38, 139
ukrywanie, 185
wirtualne, 173, 179
wytwórcze, 306
wywoïywanie, 139
zmienna lista argumentów,
161
zwracanie referencji, 154
zwracanie wartoĂci, 154
zwrotne, 419
funktory, 336

G
generowanie XML, 425
generyki, 128
gïówne okna, 301, 323
gospodarz, 104
gra
w karty, 307, 310
w ĝycie, 298, 480
graficzny interfejs uĝytkownika,
GUI, 307, 462
grafika, 318

H
hierarchia
dziedziczenia, 571, 572
procesów, 460
typów podstawowych, 512
HTML, Hypertext Markup
Language, 413

I
IDE, 45, 124, 266, 611
identyfikacja typu, 347, 525
identyfikator, 57, 84, 531
ikonki, 273
implementacja, 87
import danych, 444
informacje o typie obiektu, 347
inicjalizacja
domyĂlna obiektu, 90
obiektów statycznych, 95
skïadowych, 169
zmiennych, 33
instalacja
bibliotki, 227, 600
frameworku Qt, 622
instancja funkcji, 327
instancja klasy, 83
instrukcja, 500
break, 505
continue, 505
switch, 501, 565
instrukcje
iteracji, 503
wyboru, 33, 501, 503
zïoĝone, 500
integracja okienek z kodem, 283
inteligentne wskaěniki, 387
interfejs
GUI, 266
pasywny, 254, 418
programistyczny, API, 483
iteracja, 33
iterator, 128
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J
jÚzyk
DDL, 485
SQL, 483
UML, 87

K
kanaï dla bïÚdów, 34
katalog, 131
kategorie
typów, 325
widĝetów, 264
KDE, 615
klasa, 81, 107
AbstractMetaDataLoader, 450
ArgumentList, 192
CustomerFactory, 437
GradTeachingFellow, 577
MainWindow, 294
MetaDataTable, 488
MetaDataValue, 449
pamiÚci, 542
Person, 88
QAbstractItemModel, 366,
376, 384
QAction, 302
QApplication, 253
QDialog, 269
QIcon, 276
QImage, 276, 321
QLayout, 279
QMenu, 302
QMenuBar, 302
QMetaObject, 345, 347
QMetaType, 358
QObject, 243, 255, 346, 541
QObjectReader, 445
Qonsole, 462
QPicture, 276
QPixmap, 276, 477
QProcess, 455–68
QRegExpValidator, 406
QSqlQuery, 486
QStandardItemModel,
376, 384
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QtConcurrent, 468, 480
QThread, 468, 480
QTreeWidget, 384
QTreeWidgetItem, 384
QValidator, 408
QVariant, 352
QWidget, 263
QXmlContentHandler, 419
QXmlSimpleReader, 419
QXmlStreamReader, 429
QXmlStreamWriter, 429
Slacker, 423, 424
Ui, 285
klasy
abstrakcyjne, 177
bazowe, 165, 203
inline, 603
konkretne, 178
kontrolera, 365
modeli, 366
pamiÚci, 540
pochodne, 165
SAX, 418
testowe, 258
WidgetItem, 384
widoku, 366
wspóïdzielone przez
domniemanie, 338
wytwórcze, 437
kod
definiujÈcy klasÚ, 85
implementujÈcy klasÚ, 85
kliencki, 81, 85
serializacyjny, 238
uzupeïnieñ do dwóch, 509
uzupeïnieñ do jednoĂci, 509
wspóïbieĝny, 468
wyjĂcia, 63
kolaĝ, 481
kolejnoĂÊ inicjalizacji, 186
klas bazowych, 573
skïadowych, 573
kolory, 316
komentarze, 32
kompilacja, 32, 41, 623
kompilator, 221
kompilator rcc, 275
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komponent, 231, 247
kompozycja, 88, 133, 197
kompozyt, 197, 247
komunikacja z bazÈ danych, 483
konfiguracja
aplikacji, 311
C++/Qt, 621
koniunkcja, 66
konsola bash, 459
konsolidacja, 41
konsolidator, 222, 598
konstruktor, 90, 186
domyĂlny, 90, 91
explicit, 244
konwertujÈcy, 101
kopiujÈcy, 99, 101, 187, 205
kontener, 127, 325, 549
agregujÈcy, 198
asocjacyjny, 196
na pliki, 131
Qt, 195
wskaěników, 200, 206, 212
zarzÈdzajÈcy, 197
kontroler, 266, 462
konwersja, 101, 204
automatyczna, 512
jawna, 514
typów, 66, 519
wskaěników, 519
wyraĝeñ, 511, 514
kopiowanie kontenerów, 198
kopiujÈcy operator przypisania,
99, 187, 205
kotwice, 400
krotnoĂÊ, 134
kwantyfikatory, 399

L
liczby
8-bitowe, 510
zakres blokowy, 538
licznik
argumentów, 62
czasu, 292
linki symboliczne, 131, 230
Linuks, 616
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lista, 127
inicjalizacyjna skïadowych, 90
odtwarzania, 584, 587
QStringList, 129, 210, 488
literaï, 57, 507
literaï wyliczeniowy, 508


ïañcuch znaków, 47, 129

M
Mac OS X, 626
makro, 158
BADABS, 160
BADCUBE, 160
METADATAEXPORT, 234
Q_DECLARE_METATYPE,
358
Q_ENUMS, 352, 358
Q_INVOKABLE, 436
QEXPECT_FAIL, 260
QTEST_MAIN, 258, 260
manipulatory, 35
mapa QMap, 333
maski wprowadzania danych,
393, 395
mechanizm
qobject_cast, 347
refleksji, 345
RTTI, 348
menu kontekstowe, 302
metadane, 448
metaobiekty, 345, 346
metasymbole maskujÈce, 394
metatypyw, 358
metawïaĂciwoĂci, 345
metody, 82, 173
migawki pamiÚci, 78
model, 265, 363, 390
QAbstractItemModel, 384
systemu, 135
systemu plików, 368
wÈtków, 468
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modele
baz danych, 490
drzewiaste, 384
edytowalne, 381
tabel, 375, 490
modelowanie, 612
model-widok-kontroler, 363
moduï
Qt Core, 121
Qt Multimedia, 584
Qt XML, 416
modyfikator
dostÚpu, 572
typu, 76, 82, 85
modyfikowanie grafiki, 319
muteks, 474
MVC, Model-View-Controller,
363

N
nadklasa, 166
nagïówek klasy, 167
nagïówki, 42, 83
nakïadka, Wrapper, 448
narzÚdzia
debugujÈce, 293
do modelowania, 612
narzÚdzie
apt, 617
cinclude2dot, 227
lupdate, 322
make, 41
Makedep, 227
qmake, 223, 593, 626
top, 457
Trolltech, 386
QObjectBrowser, 293
Qt Creator, 274
Umbrello, 88, 612
valgrind, 606
walidatory, 398
wxWidgets, 232
nawigowalnoĂÊ, 134
nazwa znacznika, 508
notacja infiksowa, 65
numer telefonu, 400, 407

O
obiekt, 71, 83
QFileSystemModel, 368
QObject, 246, 257
QSettings, 311
QTimer, 293
QWidget, 263
obiekty statyczne, 547
obliczenia matematyczne, 64
obraz monochromatyczny, 321
obrazki, 273
obsïuga
baz danych, 483
ïañcuchów, 129
sygnaïów, 306
wskaěników, 550
zdarzeñ, 479
zdarzeñ parsowania, 418
obszar statyczny, 540
obszary dokowania, 310
ochrona pamiÚci, 73
odczyt z pliku, 209
odnajdywanie bïÚdów pamiÚci,
606
odtwarzacz plików MP3, 583
lista odtwarzania, 584, 587
wybór ěródïa, 586
okna
dialogowe, 54, 265, 269
dokowane, 310
pïywajÈce, 311
okno QMainWindow, 309
open source, 222, 621
operacje
atomowe, 471
na wskaěnikach, 559
operator, 144, 147, 331, 495-499
::, 538
<<(), 332
dekrementacji, 65
delete, 73, 552
ekstrakcji, 34
indeksu, 521
inkrementacji, 65
konwersji, 520
modulo, 65
Poleć książkę
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new, 73
pobrania adresu, 71
przesuniÚcia, 34
przypisania, 99, 103
qobject_cast, 347
rzutowania, 347
static_cast, 515
typeid, 527
wstawienia, 34, 89
wyïuskania, 71
wyraĝenia warunkowego, 66
wywoïania funkcji, 523
zakresu, 84, 538
operatory
globalne, 146
przypisania, 99
QDataStream, 236
QTextStream, 235
rzutowania, 515
unarne, 71
wyboru skïadowych, 527
opis wïaĂciwoĂci QObject, 349
otwarte przestrzenie nazw, 546

P
pakiet
dev, 222
open source, 222
pamiÚÊ, 553, 561
parametr, 190
referencyjny, 150
szablonowy, 325
parametry przeïÈcznikowe, 190
parsowanie, 422, 430
SAX, 417
sterowane zdarzeniami, 419
XML, 413, 415, 418
peïnomocnik filtra sortujÈcego,
383
pÚtla
do..while, 504
for, 504
while, 503
zdarzeñ, 253, 289
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platforma, 221
Win32, 626
open source, 621
plik Makefile, 41, 593
pliki
.cpp, 42, 84
.dll, 600
.gdbinit, 606
.h, 42
.mp3, 583
.pro, 43
.qrc, 274
.ui, 266, 415
.xmi, 415
.xml, 416
binarne, 236
implementacyjne, 83, 598
multimedialne, 448
nagïówkowe, 83, 592, 598
obiektów, 222
projektu, 41, 56
pobieranie danych, 270
podglÈd widĝetów, 268
podklasa, 166
podïÈczanie sygnaïu, 269
podmenu, 302
podobiekt, 88, 105
pola, 81, 82
pole obrotowe, spin box, 56
polecenie
gdb, 605
make, 41, 594
qmake, 41, 42, 595
QUndoCommand, 316
update-alternatives, 620
valgrind, 609
where, 605
polimorfizm, 165, 172, 439, 568
poïÈczenie z bazÈ danych, 485
POSIX, 621
powïoka konsolowa, 462
póěne wiÈzanie, 174, 569
preprocesor, 596
procesy potomne, 456
profiler, 606
program Designer
edytory, 311
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integracja z Qt Creatorem,
287
projektowanie formularzy, 284
tworzenie interfejsów, 266
programowanie baz danych, 483
projekt Model-WidokKontroler, MVC, 283
projektowanie
dziedziczenia, 182
interfejsów, 263
prototyp funkcji, 37
przechodnioĂÊ, 342
przeciÈĝanie operatorów
specjalnych, 520
przeglÈdarka obiektów, 293
przekazywanie
parametrów przez
referencjÚ, 149
parametrów przez wartoĂÊ,
148
przeïadowywanie, overload, 38
funkcji, 139, 184
operatorów, 144, 147
przeïÈczniki, 190
przenoszenie biblioteki, 227
przepïyw sterowania, 253
przesïanianie funkcji, 184
przestrzeñ nazw, 33, 544, 546
przestrzeñ nazw otwarta, 546
przetwarzanie
argumentów, 190, 195
grafik, 276, 316
przyciski, 264
przyjaciele klasy, 89
publiczny interfejs, 87
punkty wstrzymania, 606

Q
Qt, 119
Qt Core, 121
Qt Creator, 120, 124, 267, 274,
612
Qt SDK, 622
Qt XML, 416
QtSql, 225
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R
refaktoryzacja, 166
referencje, 75, 601
referencje do const, 152
refleksja, 345, 361
reguïy konstrukcyjne, 434
rejestr, 541
rekord, 485
relacja, 88
agregacji, 133
asocjacji, 134
caïoĂÊ – czÚĂÊ, 248
dwukierunkowa, 97
dziedziczenia, 245
implementacji, 578
jeden do jednego, 133
jeden do wielu, 133
kompozycji, 133
krotnoĂÊ, 134
nawigowalnoĂÊ, 134
rodzic – dziecko, 245
typu jest, 578
relacje
dwukierunkowe, 598
pomiÚdzy klasami, 231
relacyjne bazy danych, 483
responsywnoĂÊ GUI, 451
reuĝywanie kodu, 231
rodzaje tablic, 559
role, 364
role danych, 380
rozmiar obiektów, 60
rozmieszczanie widĝetów, 276
rozszerzanie funkcjonalnoĂci, 170
równolegïe
kalkulatory, 471
obliczenia, 477
RTTI, Run Time Type
Information, 347, 525
rysowanie, 297
rzutowanie, 514
ANSI, 347, 515
const_cast, 517
dynamic_cast, 525
odrzucajÈce const, 516
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reinterpret_cast, 518
static_cast, 515,
w dóï, 347, 525

S
SAX, Simple API for XML, 413
schowek, 314
serializacja, 239, 316, 357
skïadnia
ïañcuchowa, 34
wielokrotnego
dziedziczenia, 571
wyraĝeñ regularnych, 398
skïadowe
modyfikowalne, 105
prywatne, 88
publiczne, 88
statyczne, 94
skróty klawiszowe, 381
slot, 256
sïowo kluczowe, 589
const, 69, 152, 155
explicit, 103
extern, 547
static, 93, 541
struct, 81
virtual, 570
volatile, 77, 471
sortowanie, 333, 383
sortowanie przez kopcowanie, 331
specyfikacja projektu, 41
SQL, 483
SQLite, 483
staïe, 69
staïe globalne, 542
stan
pamiÚci, 553
wskaěnika, 552
standardowe
nagïówki, 591
wejĂcie, 33
wyjĂcie, 33
standardy kodowania, 121
statyczna klasa pamiÚci, 93

statyczne
skïadowe klas, 93
zmienne globalne, 96
zmienne lokalne, 93, 352
statyczny obszar pamiÚci, 540
sterownik, 483
sterownik SQL, 486
sterta, 73, 540, 552
STL, Standard Template
Library, 591
stos, 328, 540
stosowanie
bibliotek, 222
fabryk, 439
referencji, 152
struktury drzewiaste, 421
strumienie, 48, 122, 235
do plików, 50, 54
XML, 429
sygnaï, 255
sygnatura funkcji, 38, 139
symbole maskujÈce, 394
symetrycznoĂÊ, 342
synchronizacja wspóïdzielonych
danych, 480
system
apt, 617
plików, 131
szablony, 325, 330
funkcji, 326
klas, 327
szyfrowanie, 162

¥
Ăcieĝka
target.path, 594
zaïÈczeñ, 45
Ălad stosu, 605
Ăledzenie bïÚdów, 603
Ărodowisko
okienkowe, 459
programistyczne Qt
Creator, 120
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T
tabele, 485
tablice, 127, 555, 561
asocjacyjne, 333
dynamiczne, 340, 559
wirtualne, 565
tagi, 415
technologia .NET, 232
tester wyraĝeñ regularnych, 402
testowanie modelu, 386, 387
testy, 258
tïumaczenie, 322
transfer danych, 314
tryb
edycji sygnaïów, 268
projektowania, 266
tworzenie
formularzy, 272
interfejsów, 266
obiektów, 434
programu okienkowego, 583
projektu, 41
typ
bool, 513
QVariant, 246
typy, 57, 495, 529
argumentów, 190
caïkowite, 509
danych, 195
kontenerów, 195
niekompletne, 597
obiektowe, 246
polimorficzne, 565
proste, 59, 67
relacji, 133
uogólnione, 325, 330, 342
wartoĂci, 246
wyliczeniowe, 203, 507

U
ukïad, 265, 277
formularza, 271
QLayout, 276
widĝetów, 276
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ukrywanie funkcji, 185
UML, Unified Modeling
Language, 87
unarny obiekt funkcyjny, 478
unia, 352
uogólnienia, 128, 325
uruchamianie procesu, 456
uszkadzanie pamiÚci, 551

W
walidacja, 393, 410
walidacja wyraĝeñ regularnych,
406
walidator numerów telefonów,
407
walidatory, 396
wartoĂci zwracane, 154, 557
wÈtek potomny, 473
wÈtki, 468
czyszczenie, 474
robocze, 480
zatrzymywanie, 474
wczesne wiÈzanie, 174
wektor argumentów, 62
weryfikacja instalacji, 625
wÚzïy, 415
widoki, 265, 363, 390
widoki drzew XML, 425
widĝet, 263
centralny, 309
ProductForm, 283
QObjectBrowser, 293
widĝety
dla aplikacji technicznych, 611
odstÚpy, 279
rozciÈganie, 279
rozpórki, 279
ukïad, 276, 282
ustawienia rozmiaru, 280
wielokrotne dziedziczenie, 286
wiersz poleceñ, 62
przetwarzanie argumentów,
190, 195
Win32, 626
wirtualne klasy bazowe, 576
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wïaĂciwoĂci
dynamiczne, 355
Q_PROPERTY, 349
wprowadzanie danych, 270
wskaěnik, 70, 74, 200, 550, 556,
559
pusty, null pointer, 71
void*, 518
wskaěniki
na funkcje, 336
wirtualne, 565
wspóïbieĝnoĂÊ, 455
wspóïczynnik przyspieszenia, 475
wspóïdzielenie zasobów, 201, 338
wtyczka, plugin, 440
wybór akcji, 307
wyciek pamiÚci, 552, 553, 606
wyjÈtek, 73
wyïuskiwanie wskaěników, 596
wyraĝenia, 495, 529
wyraĝenia
logiczne, 66, 506
regularne, 398, 405, 410
walidacja, 406
wyszukiwanie dzieci, 250
wywoïania bezpoĂrednie, 174
wywoïywanie funkcji, 139
wyzwalacze, 374
wzorce
konstrukcyjne, 433, 441
projektowe, 221, 232
wzorzec
Fabryka abstrakcyjna, 434
Fasada, 447
Iterator, 129
Kompozyt, 247
Metaobiekt, 345
Monostate, 312
Obserwator, 254, 294
PamiÈtka, 442, 443
Polecenie, 315
Pyïek, 338, 339
Serializator, 234
Singleton, 434, 438
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X
XHTML, 414
XML, Extensible Markup
Language, 413, 421

Z
zakres
blokowy, 86, 533, 538
domyĂlny identyfikatorów,
533
funkcji, 534
globalny, 537
identyfikatorów, 531
instrukcji switch, 535
klasy, 84, 537
pliku, 537
przestrzeni nazw, 536
zaleĝnoĂÊ
cykliczna, 598
kompilacyjna, 225
konsolidacyjna, 225
zaïÈczanie
nagïówków, 45
plików, 596
zapis do pliku, 209
zapowiedě klasy, 97, 597
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zapytania, 488
DDL, 485
przygotowane, prepared
statements, 486
zarzÈdzanie
dzieÊmi, 250, 253
procesami, 455, 467
zaleĝnoĂciami, 224
zasoby, 273
zbiory znaków, 399
zdarzenia, 253, 255
klawiatury, 464
rysowania, 297
zestawy wyników, 488
zintegrowane Ărodowisko
programistyczne, IDE, 45,
124, 266, 611
zliczanie referencji, 338
zmienna, 71
zmienna Ărodowiskowa
CPPLIBS, 222
HOME, 231
INCLUDEPATH, 223
LD_LIBRARY_PATH, 230
LIBS, 223
PATH, 230

zmienne, 33
globalne, 541
lokalne, 93, 352
qmake, 44
statyczne, 541
Ărodowiskowe, 458, 625
znaczniki, 415
znak
dwukropka, 534
przecinka, 572
Ărednika, 504
znaki
grupujÈce, 399
przechwytujÈce, 399
specjalne, 399
zwracanie
referencji, 154
wartoĂci, 154
zwrotnoĂÊ, 342

ě
ěródïa, 42
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