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چه و ِکه نوشته شده است؟
این کتاب برای ِ
کتابچهای که پیش رو دارید به منظور آشنایی اولیه با چارچوب  Qtو حل مشکلت اولیه برنامهنویسشان آمشاده ششده
است .در این کتاب مستقیما سراغ  Qtو استفاده از امکانات آن در برنامههای  C++رفتهایششم .پششس خواننششده بایششد بششا
لهای  C++مخصوصا با کلسها و بحث وراثت آشنایی هرچند اندک داشته باشد.
حداق 
این کتاب باید بصورت ترتیبی خواندهشود چرا که مطالب هر فصل ارتباطی هرچند اندک با مطالب فصول قبل از آن
دارد.
در نوشتن کتاب هدف بر خوانندهی فعال بوده ،پس سعی کنید همراه با مطالب ،مثالهششا و نمونههششا و پیشششنهادات را
تمرین کنید.

این کتاب چگونه گردآوری شده است؟
البته که این کتاب تولید محتوای صرف نبوده و در خیلی از موارد ،مطششالب ،مثالهشا و نمشونه کشدهایی کششه در منششابع
اشارهشده است ،مورد استفاده قرار گرفته  ،و بیشتر هدف مد نظر بوده تا تولید محتششوا .پششس تششا جششایی کششه مثالهششای
انگلیسی و معتبر موجود بوده از آنها استفاده شده است.

دربارهی مولف
معامل گنو/لینششوکس آشششنا شششد ،یششک
مهرداد مومنی از سال  ۸۶با چارچوب  Qtو توسعه نرمافزار در محیط سیست 
سال بعد به تیم توسعهی میزکار  KDEپیوست و پروژهی  Choqokرا بعنوان کلینت میکروبلگ  KDEآغاز کششرد و
در توسشعه نرمافشزار ) Blogiloکلینشت رسشمی وبلگ نویسشی  (KDEو کتابخشانه  KBlogمششارکت نمشود ،وی در
توسعهی نرمافزار دیکشنری چندزبانه  MDicنیز فعال بوده است.

3

مقدمهای بر توسعهی برنامههای چندسکویی با استفاده از چارچوب Qt

فهرست
عنوان

صفحه

فصل اول :راه و روش Qt

5

نصب و آماده سازی یک محیط توسعه برای Qt

5

 C++را  Qtای کنیم!

۶

بررسی یک برنامه با واسط دیداری که با  Qtنوشته شده است:

11

مدل اشیاء در Qt

13

تها در Qt
لها و اسل 
فصل دوم :سیگنا 

14

فصل سومContainers and Iterators :

22

بررسی QList

22

لیستهای بیشتر

24

لیستهای مخصوص

25

فها
پشتهها و ص 

2۶

نگاشت )(Map

27

فصل چهارم :استفاده از QMake

29

شروع ساده:

29

چطور خروجی برنامه را قابل اشکال زدایی) (debugکنیم؟

30

افزودن سورس فایلهایی مخصوص یک محیط خاص

31

متوقف کردن  qmakeدر صورت عدم وجود یک فایل

31

پروژه های عمومی QMake

31

ساختن یک برنامه کاربردی

32

ساختن یک کتابخانه

33

ساختن یک پلگین

33

فصل پنجم :آشنایی با برنامه طراح Qt

34

اجرای طراح

34

واسط برنامهی طراح

34

4

مقدمهای بر توسعهی برنامههای چندسکویی با استفاده از چارچوب Qt

نحوه استفاده از خروجی برنامهی طراح در برنامه

39

فصل ششم :کار با پایگاه داده ها در کیوت

43

برقراری ارتباط

43

گرفتن اطلعات از پایگاه داده ها

45

برقراری چند ارتباط بطور همزمان

47

مثالی برای یک برنامه کامل

4۸

فصل هفتم :بررسی چند تکنولوژی دیگر کیوت

61

ماژول QtNetwork

۶1

ماژول QtXml

۶1

رخدادها

۶2

برنامهنویسی چند نخی ) (Multi-threading Programming

۶2

QtWebKit

۶2

ذخیره و بازیابی تنظیمات کاربر

۶3

Phonon

۶3

 DBusو برقرار ارتباط بین برنامهها

۶4

فصل هشتم :استفاده از مستندات مرجع Qt

65

منابع

67

مقدمهای بر توسعهی برنامههای چندسکویی با استفاده از چارچوب Qt

5

فصل اول :راه و روش Qt
یشود (.یک چارچوب توسعهی برنامهی چند سکویی و گرافیکی است کششه بششه شششما ایششن
») Qtکیوت« خوانده م 
یدهد که برنامه خود را روی سیستم عاملهای لینوکس ،ویندوز ،مکینتاش و برندهای مختلفی از یونیکس
امکان را م 
اجرا نمایید .بخش زیادی از کیوت ،بگونه ای طراحی شده است که یک ظاهر طبیعی و شبیه به برنامههای اصلی آن
سیستم برای سیستم عاملهای مختلف ایجاد نماید ،از نگهداری متون در حششافظه گرفتششه تششا سششاختن یششک برنششامهی
گرافیکی چند نخی).(thread
برای شروع یادگرفتن انجام کارها به روش  Qtدر این بخش یک برنامهی ساده  C++را در نظششر گرفتششه و آنششرا بششه
ینماییم.
روش کیوت بازنویسی م 
نصب و آماده سازی یک محیط توسعه برای Qt
از جایی که سیستم عاملهای ویندوز و گنو/لینوکس پرکاربردتر هستند ،بحثهایی که بنا به محیط متغیششر هسششتند
را برای این دو محیط بسط خواهیم داد.
امروزه نصب محیط توسعه کیوت ،در سیستمهای عمومی تر ،ساده تر از همیشه هستند ،چرا که دیگر نیششازی بششه
کامپایل آن از سورس نیست .هم برای محیط ویندوز و هم برای توزیع های مختلف گنو/لینوکس پکیجهای کامپایل
یباشند.
شده و آمادهی نصب در دسترس کاربران م 
نصب در محیط گنو/لینوکس
در محیط گنو/لینوکس شما  3گزینه برای نصب دارید ،از بسته هایی که توزیع کنندهی لینوکس شما آماده کرده
نتر است ،یا سورس کیوت و نیازمنششدی هششای آنششرا دانلششود نمششوده
است استفاده نمایید ،که ساده تر ،سریعتر و مطمئ 
یکنششد اسششتفاده
عکنندهی کیششوت( منتشششر م 
کامپایل ،و نصب نمایید  ،و یا از بستههای عمومی که نوکیا )شرکت توزی 
نمایید.
برای استفاده از بسته های آماده ،کافی است پکیج)بسته( ای که توزیع کنندهی لینوکس شما آماده کرده است را
نصب نمایید ،برای مثال در توزیعهای برپایه دبیان )مثل اوبونتو ،مینت یا پارسیکس( بسته  libqt4-devرا که نصششب
کنید ،کلیه کتابخانه های کیوت و نیازمندیهای آنها نصب خواهند شد.
و سپس شما نیاز به نصب برنامه های کمکی کیوت )  (Qt Assistantطراح کیوت)  (Qt Designerو یک محیط
یتوانید از  Qt Creatorو یا  KDevelop4استفاده نمایید.
مجتمع توسعه) (IDEدارید ،که برای محیط توسعه م 
بعد از نصب این برنامه ها ،و نصب کامپایلر  GCCو دیباگر  GDBمحیط توسعهی شما آماده استفاده خواهد بود.
نصب در محیط ویندوز
یشششود )ایششن بسششته بششرای
نصب در محیط ویندوز ،با نصب کردن پکیجی که تحششت عنششوان  Qt SDKمنتشششر م 
یباششد ،کشافی اسشت ایشن فایشل را از سشایت
گنو/لینوکس و مک هم در دسترس است ،(.به سشادگی امکشان پشذیر م 
 Qt.Nokia.comدانلود و نصب نمایید ،بعشد از نصشب ششما همهی برنشامه هشای ذکشر ششده بشرای لینشوکس )غیشر از
 (KDevelop4را خواهید داشت.
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 C++را  Qtای کنیم!
شاید این جمله عجیب به نظر بیاید! اما حقیقت دارد ،چارچوب توسعهی کیوت افزونههششای مفیششدی بششرای زبششان
 C++دارد که تجربهی شما از  C++را تغییر خواهد داد.
یکنیم:
چون این کتاب در مورد برنامه نویسی است ،با یک کد شروع م 
>#include <string
;using std::string
class MyClass
{
public:
;) MyClass( const string& text
;const string& text() const
;) void setText( const string& text
;int getLengthOfText() const
private:
;string m_text
;}

یباشد.
کلسی که در کد بال آورده شده است ،یک کلس ساده  C++م 
یتوان به آن دسترسی داشت ،مقدار آنرا عوض کرد ،و یا طول آنرا حسششاب کششرد .امشا ابتششدا
یک رشته داریم ،که م 
ببینیم کدام قسمتهای کد شبیه کیوت هست و نیازی به تغییر ندارد...
کدام قسمتهای این کد به کیوت شبیه است:
یکنششد.
• اسم کلس با کاراکتر بزرگ شروع شده اسششت ،و نامگششذاری از روش  Camel Casingتبعیششت م 
یشود ،این چیششزی اسششت کششه در نامگششذاری کلسششها در
یعنی هر اسم جدیدی با کاراکتر بزرگ شروع م 
یشود) .البته هیچ اجباری در استفاده از این روش نیست ،در اینجا منظششور از نامگششذاری
کیوت رعایت م 
یتوانید از هشر اسشلوب
کلسها در کیوت ،در کتابخانهی کیوت است ،در حالی که شما در برنامهی خود م 
دیگری نیز پیروی کنید(.
یکنششد،
یشود ،اما در ادامه از همان روش  Camel Casingپیششروی م 
• اسم توابع با حرف کوچک شروع م 
یشوند.
یعنی کلمات بعدی در اسامی با حرف بزرگ شروع م 
• متدهای )getterگیرنششدهی مقششدار( و )setterتنظیششم کننششده مقششدار( بششرای خصوصششیت)(Propertyا text
یباشد .شششما
بصورت  ()textو  ()setTextنامگذاری شده اند .این روش عمومی نامگذاری آنها در کیوت م 
یتوانید از آن پیروی کنید ،یا نکنید.
هم م 
این مسائل ممکن است چندان به چشم نیاید ،اما نامگشذاری بشه یشک روش خشاص ،زمشانی کشه ششما برنامههشای
گتری می نویسید ،خیلی مفید و کاربردی خواهد بود.
بزر 
ثبری از Qt
ار 
ثبری کردن کلسهایمان از کلس  QObjectاست.
یدهیم :ار 
تای کردن کد انجام م 
اولین تغییری که برای کیو 
یگردد.
که باعث مدیریت ساده تر و بهتر اشیاء م 
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تغییرات در کلس ساده خواهند بود ،اولین مورد به شرح زیر است:
>#include <QObject
>#include <string
;using std::string
class MyClass : public QObject
{
public:
;) MyClass( const string& text, QObject *parent = 0
...
;}

توجه :برای دسترسی به کلس  QObjectلزم است که هدرفایل  QObjectرا  includeنماییم .این سیستم برای
اکثر کلسهای کیوت کار خواهد کرد ،یعنی برای استفاده از آنها ،فایلی هم نام با کلس را  includeکنید.
یشود:
پارامتر  parentهمانگونه که هست ،به سازندهی کلس مادر ،یعنی  QObjectپاس داده م 
) MyClass::MyClass( const string& text, QObject *parent ) : QObject( parent

یاندازیم ،ابتششدا نحششوه اسششتفاده از کلس
یکند نگاهی م 
حال به تغییری که این کار در نحوهی کد زدن ما ایجاد م 
 MyClassدر  C++بدون حضور :Qt
>#include <iostream
) int main( int argc, char **argv
{
;MyClass *a, *b, *c
;) "a = new MyClass( "foo
;) "b = new MyClass( "ba-a-ar
;) "c = new MyClass( "baz
<< ")" << )(std::cout << a->text() << " (" << a->getLengthOfText
;std::endl
;) )(a->setText( b->text
<< ")" << )(std::cout << a->text() << " (" << a->getLengthOfText
;std::endl
;)(int result = a->getLengthOfText() - c->getLengthOfText
;delete a
;delete b
;delete c
;return result
}

برای جلوگیری از نشت حافظه) (memory leakهرکدام از فراخوانی هششای  newبایششد بشا یششک فراخشوانی delete
یکنششد ،ممکششن اسششت
همراه باشد .البته در اکثر سیستمهای مدرن که با خروج برنامه سیستم عامل فضششاها را آزاد م 
یتواند باعث کرش کردن برنامه در شششرایطی کششه سیسششتم بششا کمبششود
مشکل بوجود نیاورد ،اما همین نشت حافظه م 
یگردند.
یشود ،این خطاها بیشتر باعث دردسر آن م 
حافظه مواجه است گردد .و هرچه برنامه بزرگتر م 
حال بیایید این کد را با کد بعدی که با استفاده از یک والد که بطور خودکار با به پایان رسیدن تابع  mainحذف
یشود و خودش مسئول آزاد کردن حافظهی فرزندانش خواهد بود ،مقایسه کنیم:
م 
یآید ،شیئ  parentصرفا برای نشان دادن این مفهوم به برنامه افزوده شششده اسششت،
توجه :در کدی که در ادامه م 
در حالی که در برنامه های واقعی همیشه حداقل یک شیئ برای اینکار داریم ،مثل یشک ششیئ  QApplicationو یشا
پنجرهی برنامه.
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>#include <QtDebug
) int main( int argc, char **argv
{
;QObject parent
;MyClass *a, *b, *c
;) a = new MyClass( "foo", &parent
;) b = new MyClass( "ba-a-ar", &parent
;) c = new MyClass( "baz", &parent
))(qDebug() << QString::fromStdString(a->text
;")" << )(<< " (" << a->getLengthOfText
;) )(a->setText( b->text
))(qDebug() << QString::fromStdString(a->text
;")" << )(<< " (" << a->getLengthOfText
;)(return a->getLengthOfText() - c->getLengthOfText
}

شما حتی قسمتی از برنامه که برای نگهداری نتیجهی تفریق نهایی بود را نیز حذف کردید ،چرا که اشششیائی کششه
یشوند ،میتوانند بعنوان یک پارامتر به دستور  returnپاس داده شوند.
بطور اتوماتیک ایجاد م 
ایجاد یک شیئ بعنوان والد)  (parentممکن است زشت به نظر برسد اما اکثر برنامه های کیوت ،یک شیئ از نوع
 QApplicationدارند که بدین منظور میتوان از آن استفاده نمود.
توجه :در کد آخری که داشتیم ،دیدید که بجای استفاده از  std::coutاز تابع  qDebugاسششتفاده کردیششم ،برتششری
یفرستد .همچنین به سادگی میتششوان
 qDebugاین است که پیغام را در همهی سیستمها به همانجا که لزم است م 
آنرا غیرفعال نمود ،کافی است در زمان کامپایل  QT_NO_DEBUG_OUTPUTرا تعریششف کنیششد Qt .همچنیششن 2
یبنششدد ،در زمانهششایی
تابع دیگر برای این منظور آماده کرده است qFatal ،که بعد از نشان دادن پیغام برنامه را نیز م 
یدهد پیغام
که خطای مهلکی رخ داده و برنامه نمیتواند ادامه پیدا کند قابل استفاده است .و  qWarningکه نشان م 
مورد نظر یک خطا است )به هر حال نشان داده شود( اما خطای مهلکی نیست که برنامه را ببندد .همچنیششن همهی
یبرند .و دیگر نیازی به استفاده از آن نیست.
این توابع خروجی خود را بهمراه یک  std::endlبه پایان م 
یتوانید تفاوت بین دو حالت استفاده از یک شیئ که در پششته ) (stackقشرار دارد بعنشوان والشد و
در عکس زیر م 
عدم استفاده از آنرا ببینید.
والد بصورت خاکستری نشان داده شده است ،چرا کششه در حششافظهی  stackقششرار دارد ،و بطششور اتوماتیششک حششذف
یشود)حذف شدن اشیاءی کششه در  stackهسششتند جششزء طششبیعت  C++اسششت .(.و فرزنششدان خششود را حششذف خواهششد
م 
کرد)حذف کردن فرزندان جزء طبیعت  QObjectو کلسهای وارث آن)همهی کلسهای  (Qtاست(.
یباشششد و در اصششطلحات فنششی بششه آن
می بینیم که به همین سادگی یک قابلیت بسیار مفید که  C++فاقد آن م 
یفروشند را به  C++اضافه نمودیم.
یگویند .و زبانهایی مثل  Javaبا داشتن آن به  C++فخر م 
 Garbage Collectorم 
استفاده از یک رشتهی Qt
قدم بعدی در راه استفاده از کیوت ،جایگزین کششردن هششر کلس اسششتاندارد  C++بششا کلس معششادل آن در کیششوت
یباشد)البته در صورت وجود کلسی معادل(.
م 
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توجه  :ممکن است در وهله اول این سخن برایتان سخت بیاید ،اینکششه کیششوت بششرای بیشششتر کلسششها و روشششهای
استاندارد  C++یک کلس معادل دارد ،و ممکن است شبهه انحصارطلبی در ذهن ایجاد کند ،اما در ادامهی زندگی با
کیوت ،درک خواهید کرد که اگشر کلسشی ،معشادلی در کیشوت دارد ،صشرفا بشه دلیشل وجشود کمبودهشایی در کلس
یباشد .و هیچگونه عمدی به انحصارطلبی در این زمینه در کار نبوده است .همچنیششن خواهیششد دیششد کششه
استاندارد م 
یکنششد .و هیچگششونه مشششکلی در اسششتفاده از آنهششا
کیوت بنحو خیلی خوبی با کتابخانهی استاندارد  C++ا) (stdکار م 
بهمراه کیوت نخواهید داشت.
یکی از مهمترین کلسها و زمینههای کاری که  C++در آن ضعیف است ،کلس  stringو کار با رشششته هششا اسششت.
کیوت با توسعه کلس  QStringاین ضعف  C++را تا حدودی جبران نموده است.
یکی از مهمترین خصوصیات و برتریهای  QStringمخصوصا برای دنیای امروز و ما فارسی زبانان ،ایششن اسششت کششه
یگردند .پس هیچگونه مشششکلی بشا متشون فارسششی نخشواهیم
متون در آن بطور پیشفرض بصورت  Unicodeذخیره م 
داشت.
یآیششد ،کششد کلس  MyClassرا تغییششر داده و از  QStringبجششای  std::stringاسششتفاده
در کششدی کششه در ادامششه م 
نمودهایم.
>#include <QString
>#include <QObject
class MyClass : public QObject
{
public:
;) MyClass( const QString& text, QObject *parent = 0
;const QString& text() const
;) void setText( const QString& text
;int getLengthOfText() const
private:
;QString m_text
;}

یکنیششد ،از توابششع  toStdStringو  fromStdStringبششرای
زمانی که با هر دو کلس  std::stringو  QStringکششار م 
تبدیل رشته به  stringو گرفتن رشته از  stringاستفاده نمایید.
کامپایل برنامه
کامپایل کردن برنامهی نهایی هیچ تفاوتی با کامپایل کردن کد اولی نخواهد داشت ،تنها باید مطمئن شششوید کششه
کامپایلر هدرفایلهای) (header filesکیوت را پیدا خواهد کرد ،و همچنین برنامه لینکر)  (linkerکتابخانه های کیوت
را پیدا خواهد کرد.
یگردد .کششه
برای انجام همه این کارها بصورت ساده و سریع ،یک ابزار مفید بنام  QMakeبهمراه کیوت منتشر م 
یتواند ) Makefileفایلی شامل دستوراتی که نحوهی کامپایل کردن کد را برای برنششامهی  GNU Makeمشششخص
م 
یکند (.برای یک بازهی وسیعی از کامپایلرها تولید کند) .در صورت آشنایی با ابزارهای دیگری مثل  AutoMakeو
م 
نها بجای  QMakeاستفاده نمایید(.
یتوانید از آ 
یا  CMakeم 
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یکنیم ،با ساختن یک پوشه بنام  projectآغاز کنید ،سپس کدی که
اینکار را با ساختن یک برنامه ساده شروع م 
یآید را در فایلی بنام  main.cppدر این پوشه ذخیره نمایید.
در زیر م 
>#include <QtDebug
) (int main
{
;"!qDebug() << "Hello Qt World
;return 0
}

حال در خط فرمان به پوشهی  projectبروید .تایپ کنید qmake –project :و کلید  Enterرا فشار دهیششد .اگششر
یک لیست از محتوای پوشه بگیرید ،مشاهده خواهید نمود که فایلی بنام  project.proدر آن ایجاد شده است.
نکته  :اگر نسخه آزاد کیوت برای ویندوز را نصب کرده باشید ،یک برنامه بنام  Qt Command Promptهمراه آن
یتوانید از آن استفاده نمایید.
نصب شده است ،که برای این منظور م 
اگر فایل  project.proرا باز کنید ،احتمال چیزی شبیه به این خواهید داشت:
######################################################################
# Automatically generated by qmake (2.00a) to 10. aug 17:06:34 2006
######################################################################
TEMPLATE = app
=TARGET +
DEPENDPATH += .
INCLUDEPATH += .
# Input
SOURCES += main.cpp

که یک سری متغیر را با عملگر = مقدار دهی کرده است ،و یا مقداری به یکسری متغیر با عملگر = +افزوده است.
یباشد را
یدهد  qmakeفایل  main.cppکه سورس ما م 
یباشد که نشان م 
بخش جالب آن متغیر  SOURCESم 
یافته است) .در آینده با دیگر بخشهای مهم این فایل آشنا خواهید شد(.
قدم بعدی ساختن یک  Makefileوابسته به سیستم از این فایل است ،این مهششم بششا اجششرای دسششتور زیششر عملششی
یگردد:
م 
qmake

و یا با اجرای:
qmake project.pro

چون در پوشهی کنونی تنها یک فایل پروژه) (.proموجود است ،بششا اجششرا  qmakeخودبخششود ایششن فایششل انتخششاب
یگردد ،اما اگر چندین فایل  pro.وجود داشت ،نیاز به متمایز کردن آن داشتیم.
م 
نتیجهی اجرای این دستور ،یک  Makefileو فایلهای دیگری که برای کامپایل برنامه مورد نیاز هستند است.
قدم آخر کامپایل برنامه با اجرای دستور ) makeدر ویندوز (mingw32-make :در پوشهی مورد بحث است.
یباشد .که در لینششوکس بششا اجششرای دسششتور  ./projectو در وینششدوز بششا
آخرین بخش باقیمانده هم اجرای برنامه م 
یباشد.
اجرای  project.exeعملی م 
نکته :در صورتی که بخواهید در ویندوز خروجی در خط فرمان داشته باشید ،بایششد مقششدار  consoleرا بششه متغیششر
 CONFIGبیافزایید ،مانند زیر:
CONFIG += console
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بررسی یک برنامه با واسط دیداری که با  Qtنوشته شده است:
یکنیم .کد زیر را ببینید:
در ادامه مبحث روش کیوت ،یک برنامه با واسط گرافیکی را بررسی م 
>#include <QApplication
>#include <QLabel
)][int main(int argc, char *argv
{
;)QApplication app(argc, argv
;)"!QLabel *label = new QLabel("Hello Qt
;)(label->show
;)(return app.exec
}

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

یباشد ،که منششابعی
تابع  mainدر یک برنامهی استاندارد کیوت ،شامل تعریف یک متغیر از نوع  QApplicationم 
یکند .سازنده آن  argcو  argvکه ورودیهای خط فرمان برنامه هسششتند،
در سطح برنامه) (applicationرا مدیریت م 
یکند.
را قبول م 
یکند.
ت ) (widgetبرچسب ) (QLabelتعریف م 
خط  ۶یک شیئ از ویدج ِ
نکته :در اصطلحات یونیکس و کیوت ،کلمه ویدجت ) widgetکه ) dدال( آن خوانده نمیششود( بششه عنصششری کششه
یگردد .ریششهی ایشن کلمشه  window gadgetاسشت .کشه معشادل کنشترل) (controlیشا
نمود دیداری دارد اطلق م 
نگهدارنده) (containerدر اصطلحات ویندوز است .دکمه هششا) (buttonsمنوهششا) (menusو فریششم هششا) (framesهمششه
یتوانند دیگر ویدجتها را نگهدارند .برای مثال ،پنجره اصلی یک برنامه یک
مثالهایی برای ویدجت هستند .ویدجتها م 
ویدجت است ،که دارای چند  QMenuBar، QToolbar، QStatusBarو ویدجتهای دیگری است .اکثر برنامه ها از
یکنند .اما کیوت آنقدر انعطاف پذیر اسششت کششه
 QMainWindowو یا  QDialogبرای پنجره اصلی برنامه استفاده م 
یتواند یک پنجره باشد .در این مثال برچسب ما خود ،پنجره برنامه است.
هر ویدجتی م 
یشششوند .تششا بتششوانیم قبششل از
یکند .ویدجتها بطور پیش فرض بصورت مخفی ساخته م 
خط  7برچسب را نمایان م 
نمایش ،آنها را تنظیم نماییم.
شاید برای شما این سؤال پیش آمده باشد که چرا شیئ برچسب را حذف) (deleteنکردیم ،در حشالی کششه بعنشوان
ل درست است ،اما در این حد کششم و کوچششک ،زیششاد مهششم نیسششت .و از
فرزند هیچ ویدجتی هم تعریفش نکردیم! کام ً
یکند ،اهمیت زیادی ندارد .اما بطششور
معامل بطور خودکار با بسته شدن برنامه حافظه را آزاد م 
جایی که اینجا سیست 
کلی سعی کنید همیشه اشیاء  Qtرا در زمان اجرا یا بعد از آن به قسمتی از درخت اشیاء بچسبانید.
یآوریم ،تا خودتان آنرا آزمایش کنید! بششا تششوجه و اسششتفاده از عملیششاتی کششه بششرای
هیچ عکسی از نتیجهی اجرا نم 
کامپایل و تست کد در قسمت قبل توضیح دادیم ،این کد را کامپایل و اجرا نمایید.
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قبل از به اتمام رساندن بحث این برنامه ،بیایید کمی تفریح کنیم
در برنامهای که اجرا کردید ،خط زیر را
;)"!QLabel *label = new QLabel("Hello Qt

با
" >QLabel *label = new QLabel("<h2><i>Hello</i
;)">"<font color=red>Qt!</font></h2

تعویض نمایید! و برنامه را دوباره کامپایل و اجرا نمایید) .بششرای کامپایششل دوبششارهی برنششامه ،اجششرای دسششتور make
یکند(.
بتنهایی کفایت م 
یدهند)مانند  Qlabelو  ،(QTextEditمتن بششا فرمششت
یبینید ،اکثر ویدجتهایی که متنی نمایش م 
همانگونه که م 
یگذارد.
یکنند ،و این مسئله دست برنامهساز را در تعریف واسط برنامه باز م 
 htmlنیز قبول م 
یهایی
یکند! و در این زمینه کاست 
نکته :البته توجه داشته باشید که  Qtورودی  htmlرا بطور کامل پشتیبانی نم 
یشوند سری به آدرس زیر بزنید.
دارد .برای اطلع از بازهی تگهای  htmlای که پشتیبانی م 
http://doc.qt.nokia.com/latest/richtext-html-subset.html
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مدل اشیاء در Qt
آخرین بحث ما در این فصل یک جمع بندی در مورد مدل اشیاء در  Qtاست.
یکند .امششا طششبیعت ایسششتای آن)(static
مدل اشیاء  C++به نحو بهینه ای از مدل اشیاء در زمان اجرا پشتیبانی م 
یباشد.
در بعضی از زمینه ها غیرقابل انعطاف م 
برنامه نویسی واسط کاربری یکی از زمینه های برنامه نویسی است که هم به قابلیت های زمان اجششرا نیششاز دارد و
هم به انعطاف پذیری .کیوت این مقوله را با ترکیششب نمششودن سششرعت  C++و انعطششاف پششذیری بششالی  Qtبششه ارمغششان
یآورد.
م 
ینماید:
یافزاید و کمبودهای آنرا جبران م 
 Qtامکانات زیر را به  ++Cم 
تها)signals and
لها و اسششل 
• یك مکانیزم قدرتمند برای پیاده سازی ارتباطات یکپارچه بین اشیاء که سششیگنا 
یشود.
 (slotsنامیده م 
یباشد.
• خصوصیات) (propertiesبرای اشیاء که قابل جستجو و طراحی م 
• رخداد)(eventهای قدرتمند و فیلتر کردن آنها.
• قابلیت ترجمه شدن عبارات و جملت برنامه بدون تغییر کد که ترجمه و بین المللی سازی برنامههششا را سششاده
یسازد.
م 
• تایمرهای قدرتمند)کلس (QTimer
یکند.
• سلسله مراتب قابل درخواست درخت اشیاء که مالکیت اشیاء را در سیستم مدیریت م 
• اشارهگرهای محافظت شده ) (QPointerکه بصورت اتوماتیك مقدارشان در زمانی کشه بشه هیششچ ششیئی اششاره
یگردد.
یکنند صفر م 
نم 
یکند.
• تبدیل انواع دادهای پویا) (Dynamic Castingکه در محدودهی اشیاء  Qtکار م 
ثبششری از
بسیاری از این قابلیت های کیوت بوسیلهی تکنیکهای استاندارد  C++پیادهسازی شدهاند .مثل برپایه ار 
.QObject
دیگر قابلیتها همچون مکانیزم ارتباطی اشیاء و سیستم پویای خصوصیتها نیاز به سیستم  Meta Objectای کشه
یگردد ،دارد.
به همراه کامپایلر متا آبجکت)  (Meta Object Compilerکیوت منتشر م 
سیستم متا آبجکت یك افزونه برای  C++است که این زبان را برای پشتیبانی بهششتر از برنششامه نویسششی کششامپوننتی
یسازد.
آماده م 
کلسهای مهم:
QObject

کلس پایه برای همهی اشیاء ) Qtبعضی کلسها مثل  QStringیک
یشوند(.
یسازند بلکه تنها یک نوع داده محسوب م 
شیء نم 

QPointer

کلس الگو) (templateبرای ارائه دادن اشارهگرهای محافظت شده.

QVariant

یکند.
بعنوان یک اجتماع برای نوع دادههای  Qtعمل م 
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تها در Qt
لها و اسل 
فصل دوم :سیگنا 
یدهد ،البته ایششن سیسششتم بعششد از
تها یکی دیگر از امکاناتی است که  Qtبه برنامهنویس  C++م 
لها و اسل 
سیگنا 
کیوت در بعضی دیگر از ابزارها نیز پیادهسازی شد .این مکانیزم به برنامهنویس امکان ارتباط ساده و سریع بین اشیاء
یدهد.
برنامه را م 
یگردند) ،(emitنه اینکه در زمان فراخوانی) (callاجرا) (executeگردند .پس
لها توابعی هستند که ساتع م 
سیگنا 
یکنیم.
یکنیم! ولی آنرا پیادهسازی نم 
از دید ما ،بعنوان برنامهنویس ،ما پروتوتایپ) (prototypeتابع را تعریف م 
یتواند احضار گردد در نتیجهی ساتع شدن یک سیگنال.
یک اسلت هم یک تابع است که م 
بگذارید بحث را با یک مثال دیداری ادامهدهیم .کد زیر را ببینید:
>#include <QApplication
>#include <QPushButton
)][int main(int argc, char *argv
{
;)QApplication app(argc, argv
;)"QPushButton *button = new QPushButton("Quit
QObject::connect(button, SIGNAL(clicked()),
;)))(&app, SLOT(quit
;)(button->show
;)(return app.exec
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

یک برنامهی ساده  Qtاست که پنجرهی اصلی آن یک دکمه با متن  Quitاست .برنامه را کامپایل و اجرا کنیششد ،و
یشود .چرا؟
یرفت ،برنامه بسته م 
بعد از اجرا روی دکمهی  Quitکلیک کنید ،همانطور که انتظار م 
کشدن دکمه را به اسلت خشروج) (QUITبرنشامه متصشل کردهایشم! پشس هرگشاه ایشن
خط  7برنامه سیگنال کلی 
سیگنال ساتع گشت ،برنامه بسته خواهدشد.
نهششا
یتوانیششد از آ 
نها دارند ،که با مراجعه به مستندات هرکدام م 
لهایی برای سادگی کار با آ 
اشیاء کیوت ،سیگنا 
مطلع گردید.
تابع  connectدر کلس  QObjectتعریف شده است ،پس هر فرزند ) (subclassاز آن این تابع را خواهد داشت.
یتوان هر سیگنال را به هر تعداد اسلت متصل کرد ،و مطمئن بود در زمان ساتع شدن آن سششیگنال همهی آن
م 
یتوان یک سیگنال را به یک سیگنال دیگر متصل کرد ،و اینگونه با سششاتع
اسلتها اجرا خواهند شد .و حتی بیشتر ،م 
شدن سیگنال اول ،دومی هم ساتع خواهد شد.
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یگردیم...
برای بازتر کردن بحث ،به کد کلس  MyClassکه در بخش قبل نوشتیم برم 
کد زیر تغییر یافتهی کلس ما است:
>#include <QString
>#include <QObject
class MyClass : public QObject
{
Q_OBJECT
public:
;) MyClass( const QString &text, QObject *parent = 0
;const QString& text() const
;int getLengthOfText() const
public slots:
;) void setText( const QString &text
signals:
;) &void textChanged( const QString
private:
;QString m_text
;}

یکنیم:
نها را از پایین به بال بررسی م 
در سه بخش تغییراتی در سورس ما بوجود آمده است ،که آ 
لهای
در پایین تعریف کلس ،بخشی بنام  signalsآمده است ،همانطور که حدس زدهاید ،در این بخش ما سیگنا 
یکنششم ،نبایششد سششیگنال را
یکنیم ،هر چند تا سیگنالی که لزم داشته باشششیم .دوبششاره تأکیششد م 
کلسمان را تعریف م 
یشود) .البته از دید برنامهنویس ،اما از دید
پیادهسازی کنید! یعنی کد سیگنال به همین یک خط الگوی تابع تمام م 
فنی ،پیادهسازی این تابع را کامپایلر متا آبجکت کیوت ،آماده خواهد کرد(.
تهای عمومی تعریف کرده ایم.
یرویم ،تابع  setTextکه از قبل داشتیم را در قسمت اسل 
بالتر م 
تششده) (protectedو یشا خصوصشی) (privateتعریشف گردنشد .امشا
یتواننشد عمشومی)  (publicمحافظ 
تها م 
اسشل 
یتوانند به یششک سششیگنال متصششل
یتوان بعنوان توابعی از کلس که م 
لها همیشه عمومی هستند .اسلتها را م 
سیگنا 
نها به چشم یک تابع نگاه کنید.
گردند در نظر گرفت ،صرفًا تفاوت خاص دیگری نیز ندارند ،پس به آ 
یبینید .ایششن عبششارت بایششد در ابتششدای تعریششف
در بالترین قسمت تعریف کلس ،شما ماکروی  Q_OBJECTرا م 
کلس باشد .تا این کلس را به عنوان یکی از کلسهایی که باید برای آنها  meta-objectساختهشود ،مشخص کنیم.
از دید  Qtمتا آبجکتها نمونههایی از کلس  QMetaObjectهستند که اطلعاتی در مششورد کلس مربششوطه از جملششه
تهای آن و خیلی اطلعات جذاب دیگر دارند.
لها و اسل 
نام کلس ،کلس پایهی آن ،سیگنا 
یشششود وقششتی
تا به حال برنامههایی که نوشتیم و اجرا کردیم ،در یک فایل تعریف شده بودند ،اما خیلی زیب شاتر م 
یشوند تقسیم کنیششم .یششک ابششزار
که هر کلس را در دو فایل  headerو  sourceکه با پسوندهای  hو  cppمشخص م 
یکند ،و در صششورت نیششاز
ل هم از آن نام بردیم ،کامپایلر متا آبجکت ) ،(mocهمهی کلسها را بررسی م 
کیوت که قب ً
یکند )فایلی با نششام  .(moc_FILENAME.cppایششن بششه نظششر
یک فایل پیادهسازی متا آبجکت برای هرکدام ایجاد م 
یکنید ،اهمیتی ندارد ،چون از پس این مسئولیت نیز بششه
یآید ،اما از جایی که شما از  QMakeاستفاده م 
پیچیده م 
یآید.
خوبی برم 
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یطلبد که سورس بال را در یک فایل بنام  myclass.hذخیره کنیششم ،و کششد پیادهسششازی کلس را در فایششل
این م 
 myclass.cppکه  mocیک فایل دیگر بنام  moc_myclass.cppایجاد خواهد کرد.
یدهد:
یگردد را نشان م 
سورس زیر تغییراتی که در پیادهسازی کلس  MyClassایجاد م 
) 1 void MyClass::setText( const QString &text
{ 2
3
) if( m_text == text
4
;return
5
;m_text = text
6
;) emit textChanged( m_text
} 7

یکنیم که آیا واقعًا متن تغییری کرده است!؟ تا اگر نکرده باشد ،سیگنال  textChangedرا
در ابتدای تابع چک م 
ساتع نکنیم.
ساتع کردن یک سیگنال به سادگی دستور خط  ۶است:
;)

( emit SIGNAL_NAME

PARAMETERS

یا:
;)

PARAMETERS

( Q_EMIT SIGNAL_NAME

هر دو ماکرو تعریف شده هستند.
لها و اسلتها در کیوت با استفاده از اشارهگر تابع پیادهسازی شدهاند .پس زمانی که دستور  emitرا
نکته  :سیگنا 
یکنیم ،درواقع تابع سیگنال را فراخوانی نمودهایم .همانطور که پیشتر دیششدیم ،بششرای هششر
بهمراه سیگنال فراخوانی م 
سیگنال یشک پیادهسشازی در فشایلی کشه  mocایجشاد کششرده اسشت ،وجشود دارد .و در آن فراخشوانی سششیگنال همهی
یکنششد ،و
یکند .در این زمان برنامه ،ورودی اسلت را چک م 
تهای متصل به آن را بهمراه آرگومانها فراخوانی م 
اسل 
یکنششد .ایششن چششک
یدهد ،و از دیگر آرگومانهششا صششرف نظششر م 
یخواهد به آن پاس م 
صرفًا آرگومانهایی را که اسلت م 
نهششای سششیگنال را بعنششوان
یتواند همه یا بخشششی از آرگوما 
یپذیرد ،یعنی اسلت م 
کردن در سمت سیگنال انجام نم 

یتواند با هششر سششیگنالی هماهنششگ گششردد .امششا اگششر ورودی
ورودی بگیرد .و این یعنی یک اسلت که ورودی ندارد ،م 
اسلت آرگومانی دارد که در سیگنال نیست ،یا به همششان ترتیششب نیسششت ،اسششلت فراخششوانی نخواهششد شششد .پششس در
تها دقت کنید.
لها و اسل 
گسازی سیگنا 
هماهن 
یکنیم:
لکرد سیگنال و اسلت تعریف شده در کلس را بررسی م 
نحوهی استفاده و عم 
یکنیم:
ابتدا سه متغیر تعریف م 
;parent
;*a, *b, *c
;) MyClass( "foo", &parent
;) MyClass( "bar", &parent
;) MyClass( "baz", &parent

QObject
MyClass
a = new
b = new
c = new

یرسد نه!؟
کد به نظر آشنا م 
یکنیم:
حال ارتباط بین اشیاء را تعریف م 
SIGNAL(textChanged(const QString&)),
;) ))&SLOT(setText(const QString
SIGNAL(textChanged(const QString&)),
;) ))&SLOT(setText(const QString
SIGNAL(textChanged(const QString&)),
;) ))&SLOT(setText(const QString

QObject::connect(a,
b,
QObject::connect(b,
c,
QObject::connect(c,
b,
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ورودی تابع  connectبصورت زیر است:
connect( SenderObject, SIGNAL,
)ReceiverObject, SIGNAL_or_SLOT

نکته  :تلش برای مقداردهی به سیگنال یا اسلت در زمان برقراری ارتبششاط)اجششرای  (connectبششاعث مشششکل در
زمان اجرای برنامه خواهد شد .صرفًا نوع متغیر ورودی سیگنال و اسلت در تابع  connectلزم است.

یبینید:
ارتباط بین سه شیئ  a , bو  cرا در شکل زیر م 

یدهد:
دستور زیر برای نمونه ،مقداردهی به یکی از اشیاء را نشان م 
;) "b->setText( "test

به نظر شما ،اجرای این دستور ،باعث تغییر مقدار کدام اشیاء خواهد شد؟
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یبینید:
لکرد سیگنال و اسلتها بعد از اجرای دستور را م 
در عکس زیر نحوهی عم 

حال دستور زیر چه تغییری در مقادیر اشیاء خواهد داد؟
;) "a->setText( "Qt
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بررسی دوبارهی پروسهی کامپایل برنامه
معامل بود .دلیششل مهششم
دفعهی پیش که استفاده از  qmakeرا توصیه کردیم ،دلیل اینکار عدم وابستگی به سیست 
یکند ،و از این بابت
دیگر برای استفاده از آن ،این است که  qmakeپروسهی تولید کدهای تعریفی)متا( را مدیریت م 
خیالمان راحت خواهد بود.
یدهد.
عکس زیر پروسهی کامپایل یک برنامهی  C++را نشان م 

یشششوند moc .بششدنبال
یکنیشم ،همهی  headerفایلهشا بوسشیلهی  mocبررسشی م 
زمانی که از  qmakeاسشتفاده م 
یکنششد ،و
نها فایلهای متا آبجکت را تولیششد م 
یگردد و برای آ 
کلسهایی که ماکروی  Q_OBJECTرا داشته باشند ،م 
یکند ،در عکس زیر ببینید:
نها را به دیگر فایلها لینک م 
در نهایت در زمان لینک آ 
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نکته :بیاد داشته باشید که  Qtهمان  C++است ،بعلوهی تعدادی ماکرو و ابزار تولیدکنندهی کد . moc
اگر در زمان کامپایل خطاهایی در زمینهی یافت نشدن  signalهششا دریششافت کردیششد ،بششه احتمششال زیششاد فرامششوش
کردهاید ماکروی  Q_OBJECTرا در تعریف کلس قرار دهید .گاهی نیز خطاهایی بدلیل قراردادن این ماکرو و عدم
ثبری کلس از  QObjectدریافت خواهید کرد.
ار 

یک مثال دیگر
در زمان اتصال دو سیگنال و اسلت هیچ نیازی نیست که سششیگنال یششا کلس دارنششدهی آن یششا اسششلت در مششورد
یکند.
یشوند ،اطلعی داشته باشند ،صرفًا هماهنگی بین آرگومانهای دو تابع کفایت م 
کلسی که به آن متصل م 
یزنیم:
حال یک مثال دیگر با واسط دیداری م 
یکنیشم( وارد کنشد ،و همشان
قصد ما بر این است که کاربر متنی را در یک فیلد )اینجا از  QLineEditاسشتفاده م 
یکنم (.که قابل ویرایش نیز نیست ،ببیند .و کلس مششا بعنششوان
متن را در یک فیلد دیگر)اینجا از  QLabelاستفاده م 
یکند.
پلی بین این دو ویدجت عمل م 
یکنید:
در عکس زیر نحوهی این عمل را ملحظه م 

تابع  mainبرنامه به این شکل خواهد بود:
>1 #include <QtGui
) 2 int main( int argc, char **argv
{ 3
4
;) QApplication app( argc, argv
5
;QWidget widget
6
;QLineEdit *lineEdit = new QLineEdit
7
;QLabel *label = new QLabel
;QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout
;) layout->addWidget( lineEdit
;) layout->addWidget( label
;) widget.setLayout( layout

8
9
10
11

;) 12 MyClass *bridge = new MyClass( "", &app
13 Qobject::connect(lineEdit, SIGNAL(textChanged(constQString&)),
14
;) ))&bridge, SLOT(setText(const QString
15 Qobject::connect( bridge, SIGNAL(textChanged(const QString&)),
16
;) ))&label, SLOT(setText(const QString
;)(17 widget.show
;)(18 return app.exec
} 19
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در اینجا برای بهتر شدن ظاهر برنامه از  Layoutهای کیوت استفاده کردیششم) .خطششوط  ۸تششا  (11کششه در آینششده
نها خواهیم گفت.
لتر دربارهی آ 
مفص 
یکنیم:
پیادهسازی تابع  mainرا به  5بخش تقسیم کردهایم که به مرور بررسی م 
بخش اول که شامل تعاریف اولیهی برنامه ،تعریف ویدجت  widgetبرای استفاده بعنوان پنجرهی اصلی برنششامه و
تعریف دو ویدجت مورد نیاز است .همانطور که متششوجه شششدید در ایششن بخششش بششرای دو ویششدجت  labelو lineEdit
ویدجت والد را مشخص نکردیم .در ادامه)بخش دوم( که این ویدجتها را بعنوان ویششدجتهای پنجششرهی اصششلی بششه آن
یتوانستیم ،و بهتر بود کششه همینجششا
یگردد) .و البته که م 
افزودیم ،بطور خودکار مقدار  parentاین ویدجتها تنظیم م 
نها را
تنظیم کنیم .و اگر اینجا والد آ 

app

نهششا
یکردیم ،در زمان افزوده شدن به ویششدجت  widgetوالششد آ 
تعیین م 

یکرد(.
تغییر م 
ل بگذریم.
از بخش دوم فع ً
یخششواهیم بعنشوان پششل از آن اسششتفاده کنیششم،
در بخش سوم هم یک نمونه) (instanceاز کلس  MyClassکشه م 
تعریف شده است.
یکند.
بخش چهارم ارتباط بین اشیاء را تعریف م 
یشویم.
و بخش آخر که پنجره را نمایش داده و وارد حلقهی رخداد) (event loopبرنامه م 
 3نکته در مورد برنامه:
یبینیم که فایل  QtGuiرا  includeکردهایم Qt .برای سششادگی کششار ،هششدرفایلهای هششر
نکته  :1خط اول برنامه ،م 
یتواند
ل  QtCore ، QtGui ، QtXmlو … آورده است ،و برنامهنویس م 
ماژولش را در یک فایل به نام همان ماژول مث ً
در صورت علقه از این فایلها استفاده نماید .اما از نظر فنی و بهینهسازی اینکششار بهینششه نیسششت ،و زمششان کامپایششل و
نها استفاده نکنیشد ،و بجشای آن همشان کلسشها کشه اسشتفاده
یدهد .سعی کنید از آ 
حجم فایل  objectرا افزایش م 
شدهاند را  includeکنید.
یتوانسششتیم بطششور
نکته  :2همانطور که حدس زدید ،در نوشتن این برنامه نیازی بششه کلس  MyClassنبششود ،و م 
مستقیم دو ویدجت را بهم متصل کنیم :D
نکته  :3همانطور که ملحظه نمودید ،کلس  MyClassهیچ اطلعی در مورد  QLabelو  QLineEditنششدارد ،و
اصوًل نیازی ندارد .فقط لزم است کلسها وارث خصوصیات  QObjectباشند .باقی اطلعات در زمشان اجشرا از meta-
یشود.
 objectاستخراج م 
برای اجرای برنامه ،فایل سورس و هدر را نیز باید بششه فایششل پششروژه ) (.proاضششافه نماییششد .و بعششد از آن  qmakeو
 makeرا اجرا کنید.
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فصل سومContainers and Iterators:
سهایی برای جایگزینی بعضی از کلسهای استاندارد  C++دارد .قبل از این شششما بششا  QStringآشششنا
کیوت کل 
شدید .در این بخش نگاهی به Containerها یا نگهدارندههایی که کیششوت بشرای برنششامهنویس فراهششم کشرده اسششت
یاندازیم.
م 
یکی از مهمترین و مفیدترین ابزارها در برنامهنویسی نگهدارندهها هستند ،اشیائی که توانایی نگهداری و مدیریت
یکنند.
اشیاء دیگر را فراهم م 
یتواننششد هششر
نگهدارندهها یا Containerهای کیوت ،کلسهای الگششویی) (template classesهسششتند! کششه م 
کلس تغییرپذیری را نگهدارند .یک بازه از نگهدارندههای مختلف مثل لیست)  ،(listاسَتک) ،(stackصف)،(queue
نگاشت) (mapو … در اختیار شما هستند .برای استفاده سادهتر و سششریعتر از ایششن کلسششها iteratorهششایی نیششز در
اختیار برنامهنویس هستند ،هم iteratorهای سازگار با روش ) STLدر صورتی که با  STLآشششنایی نداریششد ،زیششاد
یباشد (.و هم نسخهی شبیه جاوا.
مهم نیست ،اشاره به نام آن جهت افراد آشنا م 
نهششا
Iteratorها اشیاء کوچک و سبکی هستند که برای حرکت کردن داخل نگهدارندهها و دسترسی به اشششیاء آ 
یگردند.
استفاده م 
نکته :همهی نگهدارندههای کیوت ،بطور ضمنی اشتراکی) (shareهستند ،یعنی تا زمانی کششه مقششداری در یششک
یگردد! پس پششاس دادن
یشود ،و کپی نم 
لیست )بعنوان مثال( تغییر نکند ،صرفًا اشارهگر به آن بین نمونهها جابجا م 
یک لیست به یک تابع ،و یا برگرداندن یک لیست از یک تابع ،یک کار سنگین نیست! و پششاس دادن  constبهمششراه
یکند که این شیئ هرگز تغییر نخواهد کرد.
یکند ،زیرا تضمین م 
آن ،آنرا کم هزینهتر م 
بررسی QList
یآید ،این کلس برای نگهداری یششک لیسششت
یکنیم ،همانطور که از اسم کلس م 
با بررسی کلس  QListآغاز م 
یشود) ،با استفاده از این کلس ،شما آرایهها را فراموش خواهید کرد ;( (
از یک شیئ استفاده م 
یکنیم:
یدهد که با استفاده از اپراتور << به آن اشیاء جدید اضافه م 
کد زیر یک لیست از  QStringرا نمایش م 
;QList<QString> list
;"list << "foo" << "bar" << "baz
) foreach( QString s, list
;qDebug() << s

یدهد توسعهدهندگان کیوت چه نظری در مورد یک لیست داشتند ،و نحوهی استفاده از آن ،سششاده و
کد نشان م 
سریع .در  C++دستوری بنام  foreachنداریم ،امششا یششک مششاکرو در  Qtتعریششف شششده کششه اینکششار را بششا اسششتفاده از
یکند برای برنامهنویس.
یدهد .پس فقط کد را کوتاه و ساده م 
Iteratorها انجام م 
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یکند(.
یدهد) :کیوت هر دو را پشتیبانی م 
کد زیر هر دو  Iteratorجاوا و  STLرا نشان م 
;QList<int> list
;list << 23 << 27 << 52 << 52
//Iterating through list using Java like iterator:
;) QListIterator<int> javaIter( list
) )(while( javaIter.hasNext
;)(qDebug() << javaIter.next
//Iterating through list using STL like iterator:
;QList<int>::const_iterator stlIter
) for( stlIter = list.begin(); stlIter != list.end(); ++stlIter
;)qDebug() << (*stlIter

برای مقایسهی این دو مدل ،باید گفت مدل  STLبهینهتر است .هرچند ،سششادگی و خوانششایی کششد شششبیه جششاوا،
یتواند دلیل خوبی برای استفاده از آن باشد.
م 
ل طبیعی و معقول اسششت کششه از  typedefبششرای جلششوگیری از نوشششتن چنششدبارهی QList<>::Iterator
نکته :کام ً
یکنیم ،اینگونه:
استفاده کنید .بعنوان مثال یک لیست از  MyClassرا  MyClassListنامگذاری م 
;typedef QList<MyClass>::Iterator MyClassListIterator

یگردد.
این عمل باعث بال رفتن خوانایی کد شبیه  STLم 
در کدی که بررسی کردیم ،مقادیر لیست قابل تغییر نبودند ،این باعث بهینهتر شدن برنامه ،در زمانهایی که واقعًا
یگردد .اما گاهی نیاز به تغییششر در لیسششت داریششم ،در ایششن مواقششع از کششد زیششر
نیازی به تغییر مقادیر لیست نداریم م 
یکنیم:
استفاده م 
;QList<int> list
;list << 27 << 33 << 61 << 62
;) QMutableListIterator<int> javaIter( list
) )(while( javaIter.hasNext
{
;int value = javaIter.next() + 1
;) javaIter.setValue( value
;qDebug() << value
}
;Qlist<int>::Iterator stlIter
) for( stlIter = list.begin(); stlIter != list.end(); ++stlIter
{
;(*stlIter) = (*stlIter)*2
;)qDebug() << (*stlIter
}

در مورد  STL-Iteratorاینبار از نام  Iteratorاستفاده کردیم ،بجای  ،iteratorاین دو مترادف هم هستند ،و
هردو قابل قبول هستند.
ئای اضافه یا
توجه :اینجا مقدار اشیاء داخل لیست را تغییر دادیم ،دقت داشته باشید که زمانی که به لیست شی 
یاعتبار) (invalidگردد .به این معنی که قابل استفاده نباشد.
یکنیم ،ممکن است  Iteratorما ب 
کم م 
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یتوانید از اپراتور  --هم برای عقب رفتن در لیست  STLاستفاده نماییششد.
علوه بر جلو رفتن با اپراتور  ++شما م 
همینطور در مورد جاوا توابع  previousو  findNextو  findPreviousهم در دسششترس هسششتند .سششعی کنیششد
زمانهششای جلششو ،عقششب رفتششن در لیسششت از  hasNextو  hasPreviousبششرای اطمینششان خششاطر از اینکششه وضششعیت
نامشخصی رخ ندهد ،استفاده کنید.
یخواهید از Iteratorها استفاده کنید ،سعی کنید تا جای ممکن از constant iteratorها
نکته :زمانی که م 
استفاده کنید ،چون هم سرعت بیشتری دارند ،هم مطمئن هستید که تغییری در مقادیر ایجاد نخواهد شد.
یتوانید از اپراتوی ][ یا تابع  atبرای دسترسی به اشیاء یک لیست استفاده نمایید.
علوه بر روشهای بال ،شما م 
کد زیر را ببینید:
;)int sum = list[5] + list.at(7

کامل شبیه یک آرایه ،نه؟
پر کردن لیست
تا به اینجا فقط با اپراتور << برای افزودن مقدار به لیست آشنا شدید ،که به معنششی افششزودن یششک مقششدار بششه تششه
یباشد ،اما گاهی اوقات ما نیاز داریم یک مقدار جدید را به سر لیست اضافه کنیم ،و یا در یک جای خششاص،
لیست م 
برای این موارد توابع  prependو  insertدر دسترس هستند:
;QList<QString> list
;"list << "first
;) "list.append( "second
;) "list.prepend( "third
;) "list.insert( 1, "fourth
;) "list.insert( 4, "fifth

برای درک بهتر کد ،عکس زیر را ببینید:

لیستهای بیشتر
یخششواهیم
 QListتنها کلس لیست نیست ،کلسهای دیگری برای سناریوهای مختلف موجودنششد .زمششانی کششه م 
کلس لیستی برای استفاده انتخاب کنیم ،در اکثر موارد بهترین انتخاب  QListاست ،تنها ایراد اسشتفاده از QList
یکند.
یخواهیم مقادیر جدید را به وسط لیست اضافه کنیم ،کند عمل م 
این است که در مواقعی که م 
یدهششد کششه مقششادیر بششه ترتیششب در
دو کلس ویژهی لیست دیگر داریم ،مورد اول  QVectorاست .که تضمین م 
یکنیششد ،همهی مقششادیر
حافظه نگهداری گردند .پس زمانی که شما یک مقدار به سر لیست ،و یا وسششط آن اضششافه م 
یخواهیم به ترتیب به مقادیر لیسششت دسترسششی داشششته
جابجا خواهند شد .اما فایدهی  QVectorزمانی است که م 
باشیم.
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یدهد .اما هیچ تضمینی در مورد ترتیب
گزینهی دیگر کلس  QLinkedListاست ،که یک لینک لیست ارائه م 
نها وجود ندارد .زمان افزودن مقدار جدید به لیست ،بدون تششوجه بششه اینکششه
ذخیرهی مقادیر و ترتیب دسترسی به آ 
کجای لیست باید اضافه گردد یکسان است .که در مورد مشکلی که با  QListداشتیم)کندی افزودن مقدار جدید به
وسط لیست(  ،گزینهی خوبی است .خوبی مهم دیگری که لینک لیستها دارند ،این است که تا زمانی که مقششداری در
لیست باشدIterator ،ها مقدار نامشخصی نخواهند داشت .هرچقدر که مقدار اضافه یا کم کنیم.
در جدول زیر سه کلس را باهم مقایسه کردهایم:
افزودن در ابتدای

افزودن در وسط

افزودن در انتهای

کلس

لیست

لیست

لیست

QList

سریع

خیلی کند در

سریع

دسترسی با اندیس

دسترسی با
Iterator

سریع

سریع

لیستهای بزرگ
QVector

کند

کند

سریع

سریع

سریع

QLinkedList

متوسط

متوسط

متوسط

امکان ندارد

سریع

لیستهای مخصوص
تا به اینجا لیستهای عمومی را دیدیم ،اما کیوت لیستهایی مخصوص یک دادهی خششاص نیششز دارد ،بعنششوان مثششال
یکنیمQStringList :
لیستی از رشتهها را بررسی م 
ل مثشل آن قابشل اسشتفاده اسشت ،امشا توابشع و
ثبری نمودهاست ،پس کام ً
این کلس از  QList<QString>iار 
یکند:
امکاناتی بیشتر نیز دارد ،که کار با رشتهها را سادهتر م 
در ابتدا نیاز به یک لیست داریم:
;QStringList list
;"list << "foo" << "bar" << "baz

یگردند.
حال یک لیست داریم که داخل آن رشتههای  foo ، barو  bazنگهداری م 
یتوانید مقادیر آنرا با یک رشتهی دلخواه خود بهم بچسبانید و یک رشتهی دیگر تولید کنید:
شما م 
;)"QString all = list.join(",

یتوانیششد انجششام دهیششد،
حال رشتهی  allمقدار " "foo,bar,bazرا خواهد داشت .کار دیگری که بعنوان مثششال م 
یخششواهیم کششاراکتر ' 'aرا بششا ''oo
جایگزین کردن یک رشته با رشششتهای در همهی مقششادیر لیسششت ،بعنششوان مثششال م 
جایگزین نماییم.
;) "list.replaceInStrings( "a", "oo

علوه بر  joinکلس  QStringیک تابع بنام  splitدارد ،که کار آن برعکس است ،یعنی براساس رشششتهای کششه
یگرداند:
یکند ،و نتیجه را در یک  QStringListبرم 
یدهیم ،رشتهی ما را تکهتکه م 
به تابع  splitم 
;)"list << all.split(",

به نظرتان  listالن چه مقادیری دارد؟
درست حدس زدید؟
""foo", "boor", "booz", "foo", "bar", "baz
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فها
پشتهها و ص 
یخواهیم با کلسهای ویژهای که برای افزودن مقادیر جدید در محل خاصی از لیست ،و برداشتن مقدار از
حال م 
محل خاص دیگری بهینهشدهاند آشنا شویم.
کلسهای  QQueueو ). QStackبا مفاهیم پشته و صف آشنایی دارید؟(
یشوند یا  Last In, First Outکه آخرین مقداری
تهایی هستند که بعنوان  LIFOشناخته م 
پشتهها لیس 
یتوانید از آن بردارید.
نها افزودهاید اولین مقداری است که م 
که به آ 
یکنند ،هر
یشوند )  (First In First Outکه شبیه یک صف عمل م 
فها نیز ،لیستهای  FIFOشناخته م 
ص 
یشود.
مقداری که زودتر وارد صف شده باشد ،زودتر از آن خارج م 
یک پشته چهار تابع مهم و کاربردی دارد:
یشود.
 pushبرای افزودن مقدار جدید به پشته استفاده م 
یشود.
 topبرای گرفتن و داشتن مقدار بالی پشته استفاده م 
 popبرای حذف کردن مقدار بالی پشته و برگرداندن و استفاده از آن.
یدهد که آیا پشته خالی است یا نه!؟
 isEmptyنشان م 
کد زیر را ببینید:
;QStack<QString> stack
;) "stack.push( "foo
;) "stack.push( "bar
;) "stack.push( "baz
;QString result
) )(while( !stack.isEmpty
;)(result += stack.pop

در مورد صف ،این توابع به شرح زیر هستند:
 enqueueبرای افزودن مقدار جدید به ته صف.
 dequeueبرای برداشتن و حذف مقدار سر صف.
 headبرای دسترسی به مقدار سر صف.
 isEmptyبررسی اینکه آیا صف خالی است یا نه!؟

یدهد:
کد زیر استفاده از این توابع را نشان م 
;QQueue<QString> queue
;) "queue.enqueue( "foo
;) "queue.enqueue( "bar
;) "queue.enqueue( "baz
;QString result
) )(while( !queue.isEmpty
;)(result += queue.dequeue
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نگاشت )(Map
لیستها برای نگهداری اشیاء خوب هستند ،اما گاهی اوقات نیاز به نگهداری اشیاء به طرق دیگری داریششم .چیششزی
شبیه به یک دیکشنری ،یک نگاشت بین یک کلید و یک مقدار! اینجاست کششه کلسششهای  QMapو  QHashوارد
یشوند) .اگر به پایتون آشنا باشید ،چیزی شبیه به  dictهستند(.
تصویر م 
یدهید به ترتیب نوع کلید و نوع مقدار هستند:
یسازید ،کلسهای الگویی که به آن م 
زمانی که یک  QMapم 
;QMap<QString,int> ourMap
;map["foo"] = 42
;map["bar"] = 13
;map["baz"] = 9

برای افزودن یک مقدار به یک نگاشت) (mapتنها چیزی که لزم است همین روش بال است ،اینگونه اگر کلیششد
یگردد ،و اگر وجود داشته باشششد ،مقششدار آن تغییششر
مورد نظر در نگاشت وجود نداشته باشد ،یک کلید/مقدار اضافه م 
یگیرد.
یکند و مقدار جدید را م 
م 
یتوانید با استفاده از تابع  containsبررسی کنید که آیا این کلید در نگاشت موجود است یا نه!؟
شما م 
یهای کلید/مقدار:
نمایش دادن همهی جفت 
) )(foreach( QString key, map.keys
;]qDebug() << key << " = " << map[key

یکند .پس
اگر یادتان باشد ،گفتیم ماکروی  foreachاز Iteratorها برای حرکت روی یک نگهدارنده استفاده م 
یتوانیم بطور مستقیم ،از یک  Iteratorبرای حرکت و دستیابی به کلید/مقششدارهای یششک نگاشششت اسششتفاده
ما هم م 
کنیم:
;QMap<QString, int>::ConstIterator ii
) for( ii = map.constBegin(); ii != map.constEnd(); ++ii
;)(qDebug() << ii.key() << " = " << ii.value

عملگر ][ برای دستیابی به مقادیر موجود در نگاشت خوب است ،اما همانطور که گفششتیم ،اگششر کلیششد مششورد نظششر
یشود .و بعنوان مثال در کد زیر ،یک کلید/مقدار جدید با کلید مورد نظر ما ساخته
موجود نباشد ،آن کلید ساخته م 
یشود و مقدار آن مقدار پیشفرض خواهد بود:
م 
;]"sum = map["foo"] + map["ingenting

اما در اینجا منظور ما این نیست!
پس بهتر است استفاده از تابع  valueبجای اپراتور ][ را تمرین کنید .در این صورت یک مقدار پیشفرض ساخته
یشود:
یشود ،اما به  Mapما اضافه نم 
و برگردانده م 
;)"sum = map["foo"] + map.value("ingenting

یدهیششم بایششد از اپراتورهششای == و <
یسازیم ،نوع دادهای که بعنوان کلیششد بششه آن م 
زمانی که یک شیئ نگاشت م 
پشتیبانی کند .چون نگاشت باید بتواند کلیدها را با هم مقایسه و مرتب کند QMap .جسشتجوی خشوبی دارد ،زیشرا
نها را وارد نگاشت کردهایم.
یدارد ،نه به ترتیبی که آ 
همیشه کلیدها را مرتب نگهم 
یتوانید حتی نتیجهی بهینهتری داشته باشید با اسششتفاده از کلس  QHashبجششای  QMapزیششرا کلس
شما م 
یکند.
 QHashکلیدها را مرتب نم 
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یتوانید فعل از آن
جکننده باشد ،م 
یآید ممکن است کمی سنگین و گی 
)بحث  QHashکه در ادامه م 

عبور کنید(.
یتواند به همان طریق  QMapاستفاده شود ،با این تفاوت که نوع دادهای کششه بششه آن بعنششوان کلیششد
 QHashم 
یدهید باید اپراتور == داشته باشد و یک تابع عمومی بنام  ، qHashکه تابع  qHashباید یک مقدار unsigned
م 
یگوییم ،که برای هر کلید منحصشربه فشرد اسششت ،اینگشونه
 intبرگرداند که به آن  hash keyیا کلید  hashingم 
یشود .کیوت این تابع را برای اکثر نوع دادهای ها آماده کششرده اسششت! فقششط در صششورتی کششه
سرعت جستجو بیشتر م 
یخواهید کلسی که خود نوشتهاید را در یک  QHashنگهدارید ،لزم است این تابع را آماده کنید.
م 
یتواند انتظششار داشششته باشششد دارد .کششه تعششداد
کارایی  hash listها بستگی به تعداد برخورد)تصادم(هایی که م 
یتوانید
کلیدهایی است که کلید  hashingیکسان خواهند داشت .با استفاده از اطلعاتی که در مورد کلید دارید ،م 
کارایی آنرا افزایش دهید .بعنوان مثال در یک برنامهی دفترچه تلفن ،افراد ممکن است اسامی یکسانی داشته باشند.
اما ممکن نیست نام یکسان و شماره تلفن یکسان داشته باشند ،از همین مسأله برای حششل مشششکل تصششادم اسششتفاده
یکنیم.
م 
یدهد:
یدارد را نشان م 
کد زیر ،کلس فرد را که نام و شماره تلفن را نگه م 
class Person
{
public:
;) Person( const QString& name, const QString& number
;const QString& name() const
;const QString& number() const
private:
;QString m_name, m_number
;}

برای این کلس ،شما باید یک اپراتور == و یک تابع  qHashآماده نمایید.
یگیریم ،و نتایششج را بششا اسششتفاده از
برای تابع  ،qHashما مقدار  hashاسم و شماره را از  qHashخود کیوت م 
یبندیم:
اپراتور منطقی (^) XORجمع م 
) bool operator==( const Person &a, const Person &b
{
;))(return (a.name() == b.name()) && (a.number() == b.number
}
) uint qHash( const Person &key
{
;) )(return qHash( key.name() ) ^ qHash( key.number
}

یافزاییم ،سپس وجود و عدم وجود مقادیری
یسازیم و مقادیری به آن م 
برای آزمایش تابع  qHashیک لیست م 
یآزماییم:
را در آن م 
;QHash<Person, int> hash
;hash[ Person( "Anders", "8447070" ) ] = 10
;hash[ Person( "Micke", "7728433" ) ] = 20
Person("Anders", "8447070" ) ); // 10
Person("Anders", "8447071" ) ); // 0
Person("Micke", "7728433" ) ); // 20
Person("Michael", "7728433" ) ); // 0

(hash.value
(hash.value
(hash.value
(hash.value

<<)(qDebug
<<)(qDebug
<<)(qDebug
<<)(qDebug
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فصل چهارم :استفاده از QMake
یباشد .در واقششع برنششامه
 qmakeابزاری برای ساده و یکسان سازی پروسه کامپایل برنامه ها در محیطهای گوناگون م 
یکند .اما به سادگی نوشتن تنها چند خط برای
 qmakeفایلهای  Makefileمورد نیاز برای کامپایل برنامه را تولید م 
یباشد مانند افزودن دسششتورات مششورد
کاربر .همچنین امکانات ویژه ای برای برنامههای نوشته شده با کیوت را دارا م 
نیاز برای استفاده از  mocو .uic
یگیرد ،برای اطلعششات بیشششتر بششه مسششتندات  Qtمراجعششه
این راهنما نکات پایهی استفاده از ابزار  qmakeرا در بر م 
نمایید.
شروع ساده:
یخواهیم آنرا تست کنیم .و حال ما سه فایششل شششامل کششدهای
در نظر بگیرید ،کد اولیه برنامه مورد نظر را نوشته و م 
برنامه داریم:
hello.cpp

•

hello.h

•

main.cpp

•

یدانیم این است که برنامه با استفاده از  Qtنوشته شده است.
نکتهی دیگری که در مورد برنامه م 
در نظر بگیریم که هر سه فایل کد ما در پوشهی  projectقرار دارند:
وارد پوشه  projectشده ،بوسیلهی ویرایشگر متن مورد علقه تان ،فایلی بنام  hello.proایجاد نماییششد .کششه در واقششع
همان فایلی است که به عنوان ورودی به  qmakeخواهیم داد.
حال باید به  qmakeبگوییم فایلهای سورس برنامه کدامهاست؟
یدهیششم:
یکنیم ،و مقادیر مورد نظششر را بششه آن م 
برای اینکار ما از متغیر از پیش تعریف شده  SOURCESاستفاده م 
ینماییم:
برای اینکار خطی را با  SOURCESآغاز نموده اسم فایل  hello.cppرا به آن مقدار دهی م 
SOURCES += hello.cpp

یکنیم ،پس در پایان فایل  hello.proبششه ایششن شششکل خواهششد
و اینکار را در مورد همه فایلهای سورس برنامه تکرار م 
بود:
SOURCES += hello.cpp
SOURCES += main.cpp

یتوانید از روش زیر نیز استفاده نمایید:
اگر علقه مند به لیست کردن همه فایلها بصورت یکجا هستید ،م 
\ SOURCES = hello.cpp
main.cpp

حال که سورس فایلها مشششخص شششدند ،هششدر) (headerفایلهششا را نیششز بششا اسششتفاده از متغیششر  HEADERSمشششخص
یافزاییم:
یکنیم ،به اینصورت که خط زیر را به فایل  hello.proم 
م 
HEADERS += hello.h
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نام فایل اجرایی خروجی ،بصورت خودکار از نام فایل  pro.تعیین خواهد شد ،یعنشی مثل اینجشا ،خروجشی برنشامه در
یخواهید این رفتششار را تغییششر دهیششد ،بششه
سیستم عامل ویندوز  hello.exeو در گنو/لینوکس  helloخواهد بود .اگر م 
شیوه زیر عمل نمایید:
TARGET = helloworld

حال فایل اجرایی در پایان کامپایل  helloworld.exeخواهد شد.
آخرین بخش ،تعیین مقدار متغیر  CONFIGخواهد بود .از جایی که ایششن برنششامه بششا اسششتفاده از توابششع و کلسششهای
کیوت نوشته شده است ،باید  qtرا در تنظیمات تعیین نماییم ،تا  qmakeکتابخانه های مربوطه را بششه برنششامه لینششک
نموده و دستورات مربوط به  mocو  uicرا در فایل  Makefileخروجی بیافزاید.
در نهایت فایل  hello.proبه این شکل خواهد بود:
CONFIG += qt
HEADERS += hello.h
SOURCES += hello.cpp
SOURCES += main.cpp

یتوانید با استفاده از برنامه  qmakeیک  Makefileبرای کامپایل برنامه خود بسازید:
شما حال م 
qmake -o Makefile hello.pro

سپس برای کامپایل برنامه  makeرا اجرا کنید.
یتواند فایل  dsp.و یا  vcproj.تولید کند ،به این صورت:
برای کاربران ویژوال استدیو qmake ،م 
qmake -tp vc -o hello.dsp hello.pro

چطور خروجی برنامه را قابل اشکال زدایی) (debugکنیم؟
پر واضح است که فایل اجرایی برنامه بطور پیش فرض قابلیت اشکال زدایی را ندارد ،چون برای این منظور ،اطلعات
بیشتری باید در زمان کامپایل به فایل اجرایی اضافه شود.
یباشد.
قابل دیباگ کردن فایل اجرایی خروجی ،به سادگی افزودن  debugبه مقدار متغیر  CONFIGم 
بطور مثال:
CONFIG += qt debug
HEADERS += hello.h
SOURCES += hello.cpp
SOURCES += main.cpp
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افزودن سورس فایلهایی مخصوص یک محیط خاص
در حین برنامه نویسی ،ممکن است کدها یا سورسهایی داشته باشید که بخواهید فقششط در یششک محیششط خششاص مثل
ویندوز استفاده شوند.
محتوای فایل proی زیر را ببینید:
CONFIG += qt debug
HEADERS += hello.h
SOURCES += hello.cpp
SOURCES += main.cpp
{ win32
SOURCES += hellowin.cpp
}
{ unix
SOURCES += hellounix.cpp
}

در صورتی که این فایل در محیط ویندوز استفاده شود ،فایل  hellowin.cppبه سورسهای برنامه اضافه خواهد شد و
کامپایل خواهد شد ،و در صورتی که در محیط یونیکس  /لینششوکس اسششتفاده شششود ،فایششل  hellounix.cppکامپایششل
خواهد شد.

متوقف کردن  qmakeدر صورت عدم وجود یک فایل
ممکن است بخواهید ،در صورت عدم وجود یک فایل خاص ،تولید  Makefileرا متوقف نمایید .در اینصورت از روش
یکنیم:
زیر استفاده م 
{ ) !exists( main.cpp
) "error( "No main.cpp file found
}

پروژه های عمومی QMake
در این قسمت ،نحوهی تنظیم فایل  pro.برای ساختن  3نوع پروژه مختلف  Qtبوسیله  QMakeرا توضششیح خششواهیم
داد:
 .1ساختن یک برنامه کاربردی
 .2ساختن یک کتابخانه
 .3ساختن یک پلگین
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ساختن یک برنامه کاربردی
قالب app
یسازد ،یک برنامه کاربردی
یدهیم که باید  Makefileای که م 
با تعیین قالب برنامه بعنوان  appبه  qmakeاطلع م 
) (Applicationتولید کند.
اینکار بوسیله افزودن خط زیر به فایل  pro.انجام میگیرد:
TEMPLATE = app

یتواند تعیین شود) :با افزودن آن به مقدار متغیر (CONFIG
با این قالب نوع برنامه به یکی از دو صورت زیر م 
مقدار

توضیح

windows

برنامه مورد نظر واسط گرافیکی دارد.
یباشد
برنامه مورد نظر واسط گرافیکی ندارد ،و اصطلحا خط فرمانی م 

console

زمانی که قالب برنامه را  appتعیین کردیم ،متغییرهای زیر قابل تشخیص و استفاده در فایل  pro.خواهند بود:
متغیر
HEADERS
SOURCES

توضیح
لیستی از همه هدر فایلهای استفاده شده در برنامه.
لیستی از همه سورس فایلهای استفاده شده در برنامه

FORMS

لیست همه فایلهای  ui.تولید شده توسط برنامه طراح و استفاده شده در برنامه.

TARGET

یشود.
اسم فایل اجرایی نهایی .بصورت پیش فرض اسم فایل  pro.استفاده م 

DESTDIR

پوشه ای که فایل اجرایی نهایی در آن قرار خواهد گرفت.

DEFINES

یتوانیم برای برنامه تعریف
لیستی از متغییرهای  pre-processorای که در صورت نیاز م 
کنیم.

INCLUDEPATH

یتواند هدر
لیستی از آدرسهای  includeاضافه برای برنامه ،محلهایی که برنامه م 
فایلهای استفاده شده را بیابد.

DEPENDPATH

آدرسی که برنامه به آن وابسته است.

DEF_FILE

مخصوص ویندوز :آدرس یک فایل  def.برای استفاده در زمان لینک.

RC_FILE

مخصوص ویندوز :یک فایل منبع ) (resourceبرای برنامه.

RES_FILE

مخصوص ویندوز :آدرس یک فایل منبع جهت لینک شدن به برنامه ،هنگام کامپایل

فقط در صورتی نیاز به تنظیم این متغیرها خواهید داشت ،که مقداری برای آن داشته باشید ،بطور مثال اگر هیچ
آدرسی شامل هدرفایلهای اضافه برای برنامه نداشته باشید ،نیازی به تنظیم آن نخواهد بود Qmake .آدرسهای
یکند.
پیشفرض سیستم را خودکار به این متغیر اضافه م 
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یتواند باشد:
بعنوان مثال ،فایل پروژهی یک برنامه اینگونه م 
app
c:/helloapp
hello.h
hello.cpp
main.cpp
QT_DLL
qt warn_on release

= TEMPLATE
= DESTDIR
=HEADERS +
=SOURCES +
=SOURCES +
=DEFINES +
=CONFIG +

یکنیششم ،و بششرای
یگیرنششد مثششل  TEMPLATEمششا از مسششاوی )=( اسششتفاده م 
برای متغییرهایی که تنها یک مقدار م 
متغیرهای چند مقداره مثل  SOURCESاز بعلوهمساوی )= (+تا مقششدار جدیششد را بششه مقششادیر موجششود بیافزایششد .در
صورت استفاده از مساوی )=( مقدار کنونی حذف خواهد شد.
بعنوان مثال اگر اینجا بنویسیم DEFINES = QT_DLLهمهی تعاریفی که قبل  qmakeبطور خودکار تعریف کرده
حذف و بل استفاده خواهند شد.

ساختن یک کتابخانه
قالب lib
یشود که خروجی کامپایل یک برنامه کششاربردی نیسششت،
با تعیین متغییر  TEMPLATEبه ، libا  qmakeمتوجه م 
بلکه یک کتابخانه خواهد بود.
در قالب  libعلوه بر متغیرهای ذکر شده ذیل قالب  appیک متغیر دیگر نیز داریم:
یکنیم.
 VERSION که با تعیین آن ،شماره ورژن کتابخانه را تعیین م 
یتوان به یکی از مقادیر زیر تنظیم کرد:
همچنین ،متغیر  CONFIGرا نیز م 
توضیح
یک کتابخانه اشتراکی )(Shared Lib
یک کتابخانه ایستا )(Static Lib
یکند.
این کتابخانه یک پلگین است .این مقدار همچنین گزینه  dllرا نیز فعال م 

مقدار
dll
staticlib
plugin

ساختن یک پلگین
یشوند .همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شششد .مقششدار  pluginرا بششه
پلگینها با استفاده از قالب  libساخته م 
یکنیم.
یافزاییم .و قالب را  libتعریف م 
متغیر  CONFIGم 
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فصل پنجم :آشنایی با برنامه طراح Qt

اجرای طراح:
در سیستم عامل ویندوز برنامهی طراح را از منوی  startو یا فایل اجرایی  designerدر پوشهی  binمحلی کششه sdk
نصب شده است اجرا نمایید.
در سیستم عامل گنو/لینوکس هم در منوهای  kdeو یا برنامه های  Gnomeقابل دستیابی است ،و البتششه راه میششانبر
اجرای دستور  designerدر خط فرمان است.
واسط برنامهی طراح:
یباشد:
یکنید ،ظاهر برنامه شامل چند بخش اصلی م 
همانگونه که در عکس بال ملحظه م 
 .1منوها و نوار ابزار برنامه در بالی پنجره.
یگیرند.
 .2بخش میانی با پس زمینهی خاکستری که پنجره های در حال ویرایش در آن قرار م 
یباشند .کششه قابششل جابجششایی در طرفیششن
 .3طرفین پنجره که شامل ابزارهای جانبی ویرایش واسط گرافیکی م 
یباشند.
م 
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ابزارهای جانبی:
جعبه ابزار:

یکنید ،این جعبه شامل اشششیا
همانطور که در عکس روبرو ملحظه م 
و ابزاری از پیش آماده همانند دکمه های مختلف و ...بششرای اسششتفاده
یباشد.
در برنامهی مورد نظر م 
نحوهی استفاده از این جعبه ،به سادگی گرفتن ،کشششیدن و انششداختن
یباشد!
یک ویدجت بر روی فرم مورد نظر م 

ویرایشگر خصوصیات:
با انتخاب هر یششک از ویششدجتهای داخششل فششرم ،اطلعششات و
یشششود ،کششه بششه مششا
خصوصیات آن در این جعبه نمایششان م 
یدهد.
امکان ایجاد تغییرات دلخواه در آنها را م 
ویدجت انتخاب شده در تصویر مقابل یششک QPushButton
اسششت ،کششه بطششور مثششال بششا تغییششر دادن خصوصششیت ،font
یتوان فونت نوشتهی دکمه را تغییرداد ،یا با تغییر مقششدار
م 
یتوان تعیین کرد که چه توضیحاتی
خصوصیت  toolTipم 
را برنامه به هنگامی که نشانگر مششوس کششاربر بششر روی ایششن
ویدجت قرارگرفت به او نشان دهد.
و الی آخر...
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برای اینکه درک کاملتری از نحوهی استفاده از این ابزارها و دیگر ابزارهای موجود در برنامهی طششراح  Qtداشششته
ینماییم:
باشید ،یک فرم ساده را طراحی م 
استفاده از طراح کیوت ،شامل حللداقل چهللار مرحللله
یباشد:
ساده م 

 انتخاب فرم و اشیاء داخل آن
حبندی و قالب بندی اشیاء داخل فرم
 طر 
 اتصال سیگنالهای مورد نظر به اسششلتها )در صششورت
لزوم(
 دیدن پیش نمایش فرم و ایجاد تغییرات لزم دیگر

در نظر بگیرید قصد طراحی فرم بال را داریم ،یک فرم ساده که دارای کنترلهششایی بشرای تعییششن مقششدار رنگهششای
یشود.
یباشد ،پنجره ای که در برنامه های ویرایشگر عکس یافت م 
اصلی در یک عکس م 
انتخاب فرم:
با انتخاب فرم مششورد نظششر از پنجششرهی  New Formشششروع
ینماییم) .این پنجششره از طریششق منششوی  File->Newقابششل
م 
دستیابی است(.

گذاردن ویدجتها روی فرم:
همانطور که پیشششتر اشششاره شششد ،اینکششار بششه سششادگی انتخششاب،
یباشششد!
کشیدن و انداختن ویدجت مورد نظر از جعبششه ابششزار م 
حال سه )Labelبرچسب( و سه  Spin Boxو سه عدد Slider
روی فرم بیاندازید.
تغییر متن برچسب به سادگی دوبار کلیک کردن و وارد کردن
یباشد.
متن دلخواه م 
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مسلما زمانی که ویدجتها را بروی فرم انداختید ،خودبخود به این شکل قرار نمی گیرنششد! چطششور آنهششا را مرتششب
کنیم!؟
منوی  Formابزاری برای اینکار دارد) .منوهای مورد نظر ،روی نوار ابزار بششالی پنجششره اصششلی برنششامه نیششز قابششل
یباشند:
دسترس م 
برای اینکار :برچسب  REDرا انتخاب کرده ،سپس با نگهداشتن دکمهی  Ctrlروی یک  SpinBoxو یک Slider
کلیک کنید تا هرسه بطور همزمان انتخاب گردنششد .حششال در منششوی  Formگششزینهی  Lay Out Verticallyرا
انتخاب نمایید .ساده بود نه!؟
حال ،اینکار را در مورد دو رنگ دیگر هم تکرار نمایید!
و دست آخر برای کنار هششم قششرار دادن هرسششه قسششمت)رنششگ( در فششرم
یتوانیششد روی فششرم کلیششک کششرده ،و از منششوی Form
بصششورت افقششی ،م 
گزینهی  Lay Out Horizontallyرا انتخاب نمایید.
در نهایت فرم ما به شکل روبرو در خواهد آمد!
یتوانید انجام دهید!
نکته :کل اینکار را بصورت یکجا با استفاده از گزینه  Lay Out in Gridهم م 
یتوانستید بدون استفاده از لیه ها بطور دستی ظاهر فرم را به این شکل در بیاوریششد ،امششا! در آن
البته که شما م 
یماندند .مهمترین فایدهی لیه ها در کیوت،
صورت با تغییر دادن سایز فرم ،ویدجتهای شما در همان وضعیت م 
یدهند و با اندازهی جدید هماهنگ
این است که با تغییر دادن سایز پنجره ،ویدجتها و لیه ها هم تغییر اندازه م 
یماند .امتحان
یکنید ،ظاهر برنامه مرتب م 
یگردند ،بعلوه اینکه وقتی در زمان اجرا به پنجره ویدجت اضافه م 
م 
کنید...
یرسد ،این است که بششا تغییششردادن  ،sliderبایششد مقششدار
چیزی که در وهله اول با دیدن این فرم به ذهن کاربر م 
عددی بال نیز تغییر کند ،و بالعکس! اما اگر با استفاده از کلید میانبر  Ctrl+Rپیش نمایش فشرم را ببینیشد ،ایشن
اتفاق نمی افتد! چه کنیم؟
راه حل ساده است:
با فشردن کلید میانبر  F4و یا انتخاب گزینه  Edit Signals/Slotsاز
یرود.
منوی  Editطراح به حالت ویرایش سیگنال/اسلت م 
روی  sliderکلیششک کششرده و اشششاره گششر مششوس را بششه روی SpinBox
یشششود کششه در عکششس زیششر
بکشید ،حال پنجره تنظیششم اتصششال بششاز م 
یکنید:
مشاهده م 
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سیگنال و اسلت مورد نظر را در این پنجره انتخاب
نمایید:
سشششیگنال  ValueChangedاز  spinboxو اسشششلت
 setValueدر  .sliderتششوجه داشششته باشششید کششه
ورودی سیگنال و اسلت باید همسان باشند.
این عمل را برای دیگر رنگها هم تکرار نمایید.
یباشششد.
یدانید ،مقدار  RGBها بین  0تا  255م 
همانطور که م 
پس باید این محدودیت را در مقدار  spinboxهم تعیین کنیم:

روی اولیششن  spinboxکلیششک کنیششد و در قسششمت ویرایشششگر
خصوصیات ) ،(Property Editorمقدار  maximumرا به 255
تغییر دهید.

حال با فشردن کلید میانبر  Ctrl+Rکه قبل هم اشاره شد ،پیش نمایش فرم را ببینید!
یکند.
حال با کشیدن  sliderمقدار عدد نیز تغییر م 
اما مشاهده خواهید کرد که با تغییر دادن مقدار  ،spinboxمقدار  sliderتغییری نمی کند! واضح اسششت کششه مششا
این ارتباط را یکطرفه برقرار کردیم ،برای داشتن این مسئله بطور دو طرفه ،به حالت ویرایش سیگنالها و اسلتها
برگردید و تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید.
یتوانید استفاده نمایید ،که با دو مورد آنها آشنا
برنامه طراح را در چهار حالت متفاوت م 
شششدیم ،حششالت ویرایششش کششه حششالت پیششش فششرض برنششامه اسششت ،و حششالت ویرایششش
سیگنالها/اسلتها .دو حالت دیگر برنامه عبارتند از :ویرایش  buddyیا دوست ،کششه بششرای مششدیریت بهششتر تمرکششز
یآیششد .و حششالت دیگششر:
یرود ،احتمال در ابتدای کار زیاد بکششار شششما نم 
صفحهکلید ) (Keyboard Focusبکار م 
ویرایش ترتیب  tabویدجتها که برای تعیین ترتیبی که با کلید  Tabمیتوان روی ویدجتهای فششرم حرکششت کششرد
یتوانیششد ترتیششب
یشود ،با کلیک کردن روی اعداد م 
استفاده م 
آنرا مشخص کنید ،طبق مثال زیر:
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نحوه استفاده از خروجی برنامهی طراح در برنامه:
حای که در محیط ویندوز با آنهششا آشششنا هسششتیم ،برنششامهی طششراح کیششوت ،کششد  C++تولیششد
بر خلف برنامه های طرا 
یکند .توسعه دهندگان کیوت ،ابزاری به نام  uicیا  UI Compilerرا بششه
یکند! بلکه فایلی با فرمت  xmlتولید م 
نم 
یکنند ،که کار تولید کد  C++از فایل  xmlخروجی طراح را بر عهده دارد .دلیل فنششی و فلسششفی
همراه آن منتشر م 
ای در این سیستم وجود دارد ،که در بحث ما نمی گنجد ،پس مستقیم سراغ نحوه استفاده از این خروجششی  xmlدر
یرویم:
برنامه م 
 2اسلوب کلی در پروسس و استفاده از فایلهای  uiوجود دارد:
 پردازش در زمان کامپایل )(Compile time
 پردازش در زمان اجرا )(Run time
که هرکدام کاربردها و انعطاف پذیری خاص خششود را دارنششد .امششا مششا بیشششتر از پششردازش در زمششان کامپایششل اسششتفاده
یکنیم:
یکنیم ،و آنرا باز م 
م 
یتوان از کد تولید شده از یک فایل  uiدر زمان کامپایل استفاده کرد:
به سه روش م 
 روش مستقیم
 روش وراثت یگانه
 روش وراثت چندگانه

روش مستقیم:
یکنیم :یک ماشششین حسششاب
برای توضیح اینکه چگونه از روش مستقیم استفاده نماییم از یک مثال ساده استفاده م 
ساده که تنها عمل جمع را انجام میدهد.
یشود ،یک فایل  main.cppکششه
برنامه ما از دو فایل تشکیل م 
یباشد .و یک فایل calculatorform.ui
سورس برنامه را دارا م 
یباشد ،فرم ما به شکل
که فرم طراحی شده در برنامه طراح م 
روبرو خواهد بود:
یکنیم ،پس به یک فایل  pro.نیاز داریم:
برای ساختن فایل اجرایی از سورس ،از برنامه  qmakeاستفاده م 
= app
= calculatorform.ui
= main.cpp

TEMPLATE
FORMS
SOURCES

یگوید کششه کششدام فایلهششا بایششد بوسششیله uic
نکته مهم و جدید این فایل ،خط دوم FORMS ،است! که به  qmakeم 

پردازش گردند.

اینجا فایل  calculatorform.uiمورد پردازش قرار گرفته و فایل  ui_calculatorform.hکششه شششامل کششد  ++Cبششرای
یشود.
یباشد ،تولید م 
تولید فرم مورد نظر م 
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جهت استفاده از فرم ،ما باید فایل  ui_calculatorform.hرا در سورس برنامه وارد کنیم:
"#include "ui_calculatorform.h

نکته :در زمان کامپایل ،اگر فایل uiای وجود داشته باشد ،که خروجی آن ) (ui_NAME.hدر هیچکدام از فایلهششایی
که در قسمت  SOURCESبرای  qmakeبعنوان سورس فایلهای ما تعریف شده اند ،استفاده نشده باشد ،فایل h .ای
از آن تولید نخواهد شد! پس صرف معرفی کردن فایل  uiبه  qmakeطی تعریف فایل پروژه ) (pro.برای تولیششد کششد
 ++Cاز فرم کافی نمی باشد.

همانطور که ملحظه میکنید ،تابع  mainبرنامه ،ویدجت ماشین حساب را با ساختن یک  QWidgetکششه بششه عنششوان
یکند:
یشود ،پیاده م 
میزبان فرم ما استفاده م 
)][int main(int argc, char *argv
{
;)QApplication app(argc, argv
;QWidget *widget = new QWidget
;Ui::CalculatorForm ui
;)ui.setupUi(widget
;)(widget->show
;)(return app.exec
}

یباشد.
در این مثال ،کلس  Ui::CalculatorFormکلس تولید شده از فایل  uiم 
یباشد.
این روش ،یک راه سریع و ساده برای استفاده از اجزایی که خودشان همه چیز را به همراه دارند در برنامه م 
اما بعد از اجرای این برنامه ،متوجه خواهید شد که با تغییر مقدار spin boxها ،نتیجه جمع تغییری نکرده ،و در
یتوانید این قسمت را به کد بیافزایید؟ صددرصد باید بتوانید!
واقع برنامه کار نخواهد کرد .م 
یتوانیم از روش وراثت یگانه استفاده نماییم:
برای داشتن تسلط و قدرت بیشتر روی اجزای فرم و برنامه ،م 

روش وراثت یگانه:
ینماییم ،و ظاهر گرافیکی را داخل سازنده کلس تعریف و
در این روش ،ما یک کلس از کلس  QWidgetمشتق م 
یتششوانیم ارتباطششات لزم را بیششن
یکنیم .بدین طریق ،م 
یکنیم ،و از این کلس بعنوان میزبان فرم استفاده م 
تنظیم م 
سیگنال و اسلتهای اجزای گرافیکی ،و دیگر اجزای مورد نظرمان در کلس تعریف کنیم.
خوب ،حال  2فایل جدید به برنامه ما افزوده شده اند calculatorform.h :و calculatorform.cpp
ینماییم:
پس دو خط زیر را به فایل  pro.اضافه م 
= calculatorform.h
+= calculatorform.cpp

HEADERS
SOURCES
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یگردد:
و کلس  CalculatorFormبه شکل زیر تعریف م 
"#include "ui_calculatorform.h
class CalculatorForm : public QWidget
{
Q_OBJECT
public:
;)CalculatorForm(QWidget *parent = 0
private slots:
;)void on_inputSpinBox1_valueChanged(int value
;)void on_inputSpinBox2_valueChanged(int value
private:
;Ui::CalculatorForm ui
;}

خصوصیت مهم کلس ما ،شی خصوصی ) (privateای است که به نام  uiتعریف شده است.
ینماید:
و سازنده کلس به شکل زیر ،در ابتدای ساخته شدن یک نمونه از کلس ،ظاهر گرافیکی را آماده استفاده م 
)CalculatorForm::CalculatorForm(QWidget *parent
): QWidget(parent
{
;)ui.setupUi(this
}

یتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از مهمترین فواید این روش ،م 
 سادگی استفاده از وراثت ،برای داشتن یک واسط بر پایهی QWidget
یشود.
 کپسوله سازی و مخفی سازی متغیر  uiکه مربوط به ظاهر گرافیکی م 
 می توان از این روش برای ساختن ظاهرهای متفاوت و متنوع )که هرکدام فضای خود را دارا باشند( داخششل
یک ویدجت استفاده کرد.
یتواند جهت ساختن tabهای گوناگون از فرمهای موجود استفاده شود.
 همچنین م 

روش وراثت چندگانه:
یتوانششد
یکی از قابلیتها و قدرتهای زبان  ++Cامکان پیاده سازی وراثت چندگانه است ،به این شکل که یششک کلس م 
ویژگیهایی را از چندین کلس متفاوت بطور همزمان به ارث برد.
اما پیاده سازی ما بدین صورت خواهد بود که کلس  CalculatorFormبطور همزمان هم از یک ویدجت)بطور مثال
یبرد ،هم از Ui::CalculatorForm
 (QWidgetارث م 
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پس سورس کد فایل  calculatorform.hبه این شکل خواهد شد:
"#include "ui_calculatorform.h
class CalculatorForm : public QWidget, private Ui::CalculatorForm
{
Q_OBJECT
public:
;)CalculatorForm(QWidget *parent = 0
private slots:
;)void on_inputSpinBox1_valueChanged(int value
;)void on_inputSpinBox2_valueChanged(int value
;}

ینمایید دیگر متغییری بنام  uiتعریف نشده است ،چرا که اینجا از داخل خود کلس امکان
همانطور که ملحظه م 
دسترسی به اشیاء داخل فرم را داریم.
و وراثت کلس  Ui::CalculatorFormرا بطور خصوصی) (privateتعریف کرده ایم ،تا مطمئن باشیم که اشیای
یتوانیم بصورت عمومی ) (publicو یا محافظت
تعریف شده در فایل  ،uiدر کلس خصوصی خواهند بود .البته که م 
یتوانستیم متغیر  uiرا عمومی یا محافظت شده تعریف نماییم.
شده) (protectedارث بری نماییم ،همانطور که م 

و دست آخر سازنده کلس ما به این شکل خواهد بود:
)CalculatorForm::CalculatorForm(QWidget *parent
): QWidget(parent
{
;)setupUi(this
}

جهت کسب اطلعات بیشتر در مورد روش استفاده از فایلهای  uiدر زمان اجرا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://doc.qt.nokia.com/latest/designer-using-a-ui-file.html
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فصل ششم :کار با پایگاه داده ها در کیوت
یکننششد
پایگاه داده یکی از بخشهای مهم در حتی برنامه های ساده است .در حالی که خیلی از خواننده ها فکر م 
یگیرد ،امروزه برنامه های ساده و کوچششک
پایگاه داده ها تنها در برنامه های بزرگ و وبسایت ها مورد استفاده قرار م 
یتوانند به سادگی و برای سادگی و قابل فهم بودن بیشتر برنامه از پایگاه داده ها اسششتفاده کننششد ،حششتی بششرای
هم م 
نگهداری تنظیمات برنامه.
یدهد؟
اما کیوت در این زمینه چه چیزی به ما م 
یک سیستم بدون وابستگی به سیستم عامل و حتی بدون وابستگی به پایگاه داده .از این لحاظ که کدی که شما
یتواند با پایگاه داده های مختلف از جملششهMySQL, Oracle, SQLite, PostgreSQL, SyBase, ،
ینویسید م 
م 
یدهد تا بتواننششد پشششتیبانی از
 DB2, Interbaseو  ODBCکار کند و حتی کیوت این قابلیت را به برنامه نویسان م 
یک پایگاه دادهی جدید را نیز به آن بیافزایند .تنها تفاوت بین پایگاه داده های مختلف ،تفاوت بیششن SQLهششایی کششه
آنها پشتیبانی میکنند است.
یکنیششم.
در ایششن مبحششث نحششوهی اسششتفاده از پایگششاه داده هششای  MySQLو  SQLiteدر برنششامه  Qtرا بررسششی م 
 MySQLبرای برنامه های بزرگ ،و  SQLiteزمانی که استفاده از پایگاه داده مفید است اما نیازی به یک پایگاه داده
خیلی پیشرفته نداریم.
پیشفرض ما در این بحث این است که خواننده حداقل با مفهوم پایگاه دادهها و زبان عمومی  SQLآشنایی دارد،
و با یک پایگاه داده قبل کار کرده است.
یتوان به سه گروه تقسیم کرد.
کلسهای کیوت برای مدیریت و برقراری ارتباط با پایگاه داده ها را م 
یچرخد) .در اینجا به پلگینی که پشششتیبانی از یششک پایگششاه
لیهی اول بر پایهی یکسری  driverپایگاه داده ها م 
یگویند(.
یکند driver ،آن پایگاه داده م 
داده را برای کیوت فراهم م 
یکنششد .ایششن لیششه برپششایهی
لیهی دوم ارتباط با پایگاه داده ها و پرس و جوها ) (queriesو نتایج آنرا مششدیریت م 
یباشد ،زیرا برای داشتن ارتباط با یک پایگاه داده به  driverآن نیازمندیم.
لیهی اول م 
لیه سوم ،که لیهی واسط کاربری نامیده میشود ،یکسری ماژولها و ابزارهایی بشرای اسششتفاده بشا چششارچوب مششدل
یکند.
کیوت ) (Qt's Model View Frameworkفراهم م 
برقراری ارتباط
یشششود .و ارتبششاط توسششط driver
هر ارتباطی با پایگاه داده بوسیلهی یک شششیئ  QSqlDatabaseنمششایش داده م 
یتوانید مشخصات مربوط به ارتباط و دیتابیس را تنظیم کنید.
یگردد .بعد از انتخاب  driverمربوطه ،شما م 
برقرار م 
و بعد از تنظیمات ،شما باید پایگاه داده را باز کنید ،تا بتوانید از آن استفاده کنید.
برای جلوگیری از اینکه برای هر کاری ،این شیئ دیتابیس را به توابع پاس بدهیم ،کل ماژول  QtSqlیک ارتبششاط
یکنیششم ،کلیششه
پیشفرض) (default connectionدارد .و از جایی که در هر زمششانی تنهششا بششا یششک پایگششاه داده کششار م 
کلسهای مربوطه از همان ارتباط پیشفرض استفاده خواهند کرد.
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یدهد .پروسهی انجششام آن سششاده اسششت ،ابتششدا یششک
کد زیر برقراری ارتباط با یک پایگاه داده  MySQLرا نشان م 
یافزاییششم.
ارتباط با استفاده از درایور  QMYSQLو از طریق تابع ایستا)(staticی  QSqlDatabase::addDatabaseم 
یدهیم ،و نامی برای ارتباط در نظششر نمششی گیریششم ،ایششن همششان ارتبششاط
از جایی که تنها اسم  driverرا به آن پاس م 
پیشفرض خواهد بود.
یگردد .مشخصات  ,hostName, databaseName, userNameو
سپس شیئ  QSqlDatabaseنتیجه ،تنظیم م 
یگردند.
passwordکه کارشان از نام آنها مشخص است ،تنظیم م 
یکنیم ،اگر خروجی این تابع  falseبود ،یعنی ارتباط برقرار
سپس ارتباط را بوسیله تابع  openبرای استفاده باز م 
نشده است .دلیل این مشکل ،بوسیلهی یک شیئ  QSqlErrorکه از طریق تابع  lastErrorقابل دسترسی است ،قابل
استفاده است .و اگر خروجی تابع  openمقدار  trueباشد ،ارتباط برقرار شده و آماده استفاده است.
یشششوندhostName, databaseName, userName, ،
نکته  :مشخصاتی که در زمان برقراری ارتبشاط اسششتفاده م 
یدهیم ،بسته به درایور مورد استفاده ،متفششاوت
 ,password, portو  connectOptionsو مقداری که به این توابع م 
خواهد بود.
;) "QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase( "QMYSQL
;) "db.setHostName( "localhost
;) "db.setDatabaseName( "qtbook
;) "db.setUserName( "user
;) "db.setPassword( "password
) )(if( !db.open
{
;)(qDebug() << db.lastError
;) "qFatal( "Failed to connect.
}

یدهد.
و کد زیر نحوه برقراری ارتباط با یک پایگاه داده  SQLiteرا از طریق درایور  QSQLITEنشان م 
 SQLiteبا  MySQLتفاوتهای بنیادینی دارد ،زیرا چیزی بنام سششرور و لگیششن کششردن نششدارد ،پششس  usernameو
یدارد به عنوان  databaseNameبه برنششامه
 passwordنیز ندارد .تنها لزم است آدرس فایلی که پایگاه داده را نگه م 
یگردد )زمان فراخوانی تابع .(open
بدهیم ،پس فایل مورد نظر باز و یا ایجاد م 
;) "QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase( "QSQLITE
;) "db.setDatabaseName( "testdatabase.db
) )(if( !db.open
{
;)(qDebug() << db.lastError
;) "qFatal( "Failed to connect.
}

یتواند در حافظهی اصلی سیستم ) (Ramایجاد گردد و
یکی از قابلیتهای خوب  SQLiteاین است که دیتابیس م 
مورد استفاده قرار گیرد .اینگونه سرعت کار خیلی بیشتر خواهد بود ،زیرا هششزینهی نوشششتن و خوانششدن از دیسششک را
نداریم .البته در صورتی که بخواهیم بعد از اتمام برنامه ،اطلعات را داشته باشیم ،این روش جوابگو نخواهد بود .برای
یکنیم:
اینکار فایل دیتابیس را  :memory:تعیین م 
;) "db.setDatabaseName( ":memory:

یتشوان آنشرا
یدهشد ،دیگشر اسشتفاده نمشی ششود ،م 
زمانی که یک شیئ  QSqlDatabaseکه یک ارتباط را نشان م 
بوسیله تابع  closeبست! البته همهی ارتباطاتی که باز مانده باشند ،در پایان کار بطور خودکششار توسششط تششابع خششراب
کننده) (destructorشیئ  QSqlDatabaseبسته خواهند شد.
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گرفتن اطلعات از پایگاه داده ها
یدهیم ،از یک شیئ  QSqlQueryهم برای کوئری و هششم
زمانی که یک کوئری  SQLبرای اجرا به پایگاه داده م 
یکنیم:
یکنیم .با یک دستور  SELECTساده آغاز م 
برای نگهداری نتیجه آن استفاده م 
یدهیششم،
یدهد ،کوئری  SQLرا به دستور  execششیئ  QSqlQueryپشاس م 
کد زیر اجرای یک کوئری را نشان م 
اگر اجرا با شکست روبرو گردد ،تابع  execمقدار  falseبرمششی گردانششد ،در ایششن شششرایط تششابع  ()lastErrorاطلعششات
بیشتری در مورد مشکل خواهد داد .لزوما مشکل از کوئری نخواهد بود ،قطع شدن ارتباط با سرور و خطاهایی از این
قبیل نیز ،ممکن است در این قسمت اتفاق بیفتد.
" if( !qry.exec( "SELECT firstname, lastname FROM names
) ) ""WHERE lastname = 'Roe' ORDER BY firstname
;)(qDebug() << qry.lastError

اگر کوئری بدون اشکال اجرا شد ،آنگاه وقت آن رسیده که از نتایج اجرای آن استفاده کنیم.
یدانید ،نتیجه اجرای یک  SELECTهمیشه یک جدول است) .البته این جدول میتواند تنها یششک
همانطور که م 
ردیف و یک ستون داشته باشد(.
یگیریم:
یدهد چگونه نتایج را از کوئری م 
کد زیر نشان م 
;)(QSqlRecord rec = qry.record
;)(int cols = rec.count
;QString temp
) for( int c=0; c<cols; c++
;)""temp += rec.fieldName(c) + ((c<cols-1)?"\t":
;qDebug() << temp
) )(while( qry.next
{
;"" = temp
) for( int c=0; c<cols; c++
;)""temp += qry.value(c).toString() + ((c<cols-1)?"\t":
;qDebug() << temp
}

یگیریم ،هر رکورد نشان دهندهی یک ردیف در خروجی کوئری است .و با تابع count
اول یک  QSqlRecordم 
یتوانیششد
میتوان تعداد ستونهای خروجی را فهمید .اسم سششتونهای نششتیجه را بششا اسششتفاده از تششابع  (fieldName(intم 
یشود.
بدست آورید .با این دو تابع متنی با نام ستونها در  forاول ساخته م 
برای دسترسی به اولین ردیف از خروجی ،باید تابع  ()nextرا فراخوانی کنید ،در واقشع وقشتی کشوئری اجشرا ششد،
شیئ  QSqlQueryما هنوز به هیچ کدام از ردیفهای خروجی اشاره نمیکند ،و مقدار آن  NULLاست که با اسششتفاده
از تابع  isValidمیتوان این را فهمید .ابتدا باید تابع  ()nextفراخوانی شود ،حال شیئ  QSqlQueryبه اولیششن ردیششف
یکند ،و میتوان از آن استفاده کرد.
خروجی اشاره م 
در اینجا اجرای  whileکه شرطش فراخوانی  ()nextاست ،باعث میشود این تششابع اجششرا گششردد ،و اگششر ردیفششی در
خروجی ما وجود دارد ،وارد حلقه گردد ،و ال وارد حلقه نخواهد شد.
نکته  :اگر خروجی اجرای کوئری خالی باشد ،یعنی هیچ ردیفی با شششرطی کششه در  WHEREگششذاردیم همخششوان
یگردد ،ولی خروجی آن خالی است .در واقع خطایی اتفاق نیافتاده است.
نباشد ،کوئری به درستی اجرا م 
نکته :در صورتی که بعد از اجرا تابع  ()nextمقداری در خروجی برای خواندن مانده باشششد ،ایششن تششابع  trueو در
صورتی که هیچ ردیفی نباشد ،مقدار  falseبرمی گرداند.
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یکند .البته که زمانی که کوئری مششا  SELECTنیسششت ،چیششزی
نکته :تابع  nextفقط با کوئری  SELECTکار م 
برای گرفتن هم وجود ندارد .با استفاده از تابع  isSelectمیتوان فهمید که آیا کوئری اجرا شششده  SELECTبششوده یششا
خیر!؟
برای هر ردیف ،مقدار هر ستون با اسششتفاده از تششابع  value(int)iکششه ورودی آن شششمارهی سششتون اسششت ،گرفتششه
یشود .خروجی تابع  valueیک شیئ از نوع  QVariantاست .پس ما باید آنرا به نوع دادهی مورد نظرمششان تبششدیل
م 
کنیم ،این کار با استفاده از تابع  toStringبرای تبدیل به یک رشته ،قابل انجام است .کلس  QVariantتوابعی برای
تبدیل به اکثر انواع داده ای دارد ،مثل  toInt ، toDouble ، toBoolو ...
در مثال قبل ،کوئری را در قالب یک رشته ثابت به  QSqlQueryپاس کردیم ،در حالی که در دنیای واقعی اکششثر
یشود و باید به کوئری اضافه شوند ،بعنوان مثششال ،اگششر در کششد
اوقات مقادیری از کوئری هستند که از کاربر گرفته م 
قبل ،میخواستیم مقدار  lastname = 'Roe'iرا از کاربر گرفته و به کوئری پاس بدهیم ،چه!؟
یرسد ،افزودن آن به متن کوئری است مثل زیر:
خوب ساده ترین راه حلی که به ذهن م 
queryText = "SELECT firstname, lastname FROM names WHERE lastname = ' " +
"userSuppliedText + " ' ORDER BY firstname

و سپس دادن متغیر  queryTextبه تابع exec
یکند ،کششاراکتر ' داشششته باشششد!
اما این راه ،راه بهینه و درستی نیست ،چرا که ممکن است اسمی که کاربر وارد م 
آنگاه ،پایگاه داده در اجرای این کوئری به مشکل برخواهد خورد.
راه حل چسباندن ) (bindمقدار ،پیش از اجرا به کوئری است.
" )qry.prepare( "INSERT INTO names (id, firstname, lastname
;) ")"VALUES (:id, :firstname, :lastname
;) qry.bindValue( ":id", 9
;) "qry.bindValue( ":firstname", "Ralph
;) "qry.bindValue( ":lastname", "Roe
) )(if( !qry.exec
;)(qDebug() << qry.lastError

یدهد .آماده سازی کوئری که یششک مششرحلهی
این کد ،نحوهی انجام اینکار را برای یک کوئری  INSERTنشان م 
اختیاری است ،ممکن است در بعضی پایگاه داده ها امل )(syntaxکوئری را نیز چک کنششد .اگششر اشششکالی در کششوئری
باشد ،تابع  prepareمقدار  falseبرخواهد گرداند .و حتی اگر در این مرحله کوئری تست گردد ،بششاز هششم تششابع exec
ممکن است با خطا مواجه شود ،خطاهای خود پایگاه داده و ارتباط با آن.
یدهد که در زمان آماده سازی) (prepareکوئری ،ما بجای مقادیر از متغیرهایی که با دو نقطششه)(:
کد بال ،نشان م 
یکنیم .و بعد از آماده سازی ،مقدار آنها را بوسیله تششابع bindValue(QString,QVariant)i
یشوند ،استفاده م 
آغاز م 
یکنیم.
تعیین م 
یتوانید از علمت سوال )?( بجای متغیرها استفاده کنید ،و بعد از آن مقادیر را بششا اسششتفاده از تششابع
نکته  :شما م 
 addBindValue(QVariant)iبه ترتیب از چپ به راست تنظیم نمایید .البتششه ایششن روش سششریعتر و سششاده تششر ولششی
احتمال خطای برنامه نویس در آن بیشتر است.
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برقراری چند ارتباط بطور همزمان
اگر شما نیاز به برقراری ارتباط با چند پایگاه داده بطور همزمان دارید ،باید برای ارتباطات نام تعییششن کنیششد) .در
یشششود (.در صشورتی کششه یششک پایگششاه داده بشا نششامی تکشراری
صورت عدم تعیین نام ،از ارتباط پیش فرض استفاده م 
یرود ،و ارتباط جدید جایگزین آن میشود ،این اتفاق
بیافزایید ،ارتباطی که قبل برقرار شده بود با این نام ،از دست م 
یافتد.
برای ارتباط پیشفرض نیز م 
برای تعیین نام ،زمان فراخوانی تابع  QSqlDatabase::addDatabaseنام ارتبششاط را بعنششوان آرگومششان دوم بششه آن
بدهید:
;)"QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE","CONNECTION_NAME

یتوانید یششک شششیئ  QSqlDatabaseبششه آن بدهیششد ،کششه در صششورتی کششه
و در زمان ساختن یک  QSqlQueryم 
میخواهید از این دیتابیس ،بجای دیتابیس پیشفرض استفاده کند ،اینکار ضروری است.
دسترسی به دیتابیسهایی که در حال حاضششر آنهششا را بوسششیلهی تشابع  QSqlDatabase::addDatabaseبششه برنشامه
افزوده ایم ،بوسیله تابع استاتیک  QSqlDatabase::database(QString)iامکششان پششذیر اسششت ،کششه ورودی آن همششان
 CONNECTION_NAMEاست که هنگام تعریف و افزودن ارتباط تعیین کردیم.
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مثالی برای یک برنامه کامل
برای اینکه همهی یافته های خود را کنار هم بگذاریم ،بیایید یک برنامهی سششاده کششه از یششک دیتششابیس SQLite
یکند ،بنویسیم:
برای نگهداری اطلعات استفاده م 
برنامهی ما یک کلکسیون عکس است ،که میتوانیم:
• به آن عکس اضافه کنیم.
• عکسها را برچسب ) (tagبزنیم.
• و عکسهایی با یک  tagخاص را نمایش بدهیم.
یکنیم.
عکسها و tagها را در یک پایگاه داده نگهداری م 
برنامهی ما از یک پنجره ساده تشکیل شده است)،عکس زیر را ببینید(
یشوند .و تعداد عکسهایی که با آن tagهششا موجششود اسششت در دیتششابیس ،پششایین
tagها سمت راست نمایش داده م 
یشود .و دکمششه هششای
یشود .نیمهی چپ پنجره برای نمایش عکس استفاده م 
لیست در یک برچسب نمایش داده م 
یشوند ،در پایین پنجره قرار دارند.
برنامه که برای جابجایی بین عکسها و افزودن عکس و  tagاستفاده م 

یشود ،افزودن به دیتابیس )کششه شششامل افششزودن
یبینید ،برنامهی ما دو بخش را شامل م 
همانطور که در تصویر م 
یشششود .امششا شششما
یشود( و نمایش محتوای دیتابیس ،کششه شششامل نمششایش عکششس و نمششایش tagهششا م 
عکس و  tagم 
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یتوانید بعد از اتمام این بحث ،بخشهای بیشتری نیز برای تمرین به آن بیافزایید ،مثل حذف کردن ،ویرایش کردن
م 
و ...
یگششردد ،یکششی بششرای
یکنیششم ،از دو جششدول تشششکیل م 
پایگاه داده ای که برای پیاده سازی این برنامه اسششتفاده م 
یبینید(
نگهداری عکس ها و دیگری برای نگهداری  tagها) .دو جدول  imagesو  tagsهمانطور که در عکس بعد م 
یگردد .و هر ردیف یک مقدار  intکه  idآن اسششت ،و یششک
در جدول  imagesهر عکس در یک ردیف نگهداری م 
یگردد.
ینامیم و عکس در آن نگهداری م 
مقدار از نوع  BLOBکه  dataم 
یباشد ،یعنی شناسهی عکسی که ایششن
جدول  tagsهم دو ستون دارد id ،و  . tagالبته  idدر اصل  ImageIdم 
 tagبه آن مرتبط است.

ساختار برنامه
برنامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است ،بخش واسط کاربر ،و بخش ارتباط با دیتابیس .بخش واسط کششاربری
یکنششد .و ایششن بخششش در کلس  ImageDialogپیششاده
از بخش ارتباط برای برقراری ارتباط با پایگاه داده اسششتفاده م 
یگردد.
یگردد .بخش ارتباط با دیتابیس هم در کلس  ImageCollectionپیاده سازی م 
سازی م 
ینماییششد،
با جدا کردن کد ارتباط با پایگاه داده ،شما از وجود کوئریهای  SQLدر همه جای برنششامه جلششوگیری م 
یتوانششد بطشور جششداگانه مششورد
البته دلیل دیگری نیز برای این عمل وجود دارنششد .اول از همششه ،آن قسشمت از کششد م 
آزمایش قرار گیرد ،و ایرادات کوئریها و ارتباطات برطرف گردند .اگر ما تبدیلت بین نوع داده های پایگششاه داده و Qt
را در یک مکان انجام دهیم کد ساده تر و خواناتر خواهد بود .و حتی اگر شما زمانی بخواهیششد موتششور پایگششاه داده را
عوض کنید ،بعنوان مثال از  MySQLو یا  PostgreSQLاستفاده نمایید ،انجام اینکار بششه سششادگی تغییششر تنهششا یششک
کلس یا یک بخش از کد خواهد بود.

واسط کاربری
یگردد ،تعریف کلس که در کد
همانطور که قبلتر گفتیم ،واسط کاربری برنامه در کلس  ImageDialogپیاده م 
زیر قابل مشاهده و بررسی است ،از یک سازنده بعلوه چند اسلت تشکیل شده است ،که هر اسلت یکی از کارهایی
یکند.
یتواند انجام دهد را مدیریت م 
که کاربر با برنامه م 
یتواند بکند!؟ با بررسی تعریف ما از برنامه و دیدن دوباره ظاهر برنامه ،میتوان جوابهایی برای
کاربر چه کارهایی م 
این سوال پیدا کرد:
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 حرکت کردن بین عکسها nextClicked :و previousClicked
 تغییردادن tagهای انتخاب شدهtagsChanged :
 افزودن یک عکس جدیدaddImageClicked :
 افزودن یک  tagجدیدaddTagClicked :
یتوان کارهای عمومی ای که کاربر میخواهد بکند ،از جمله خارج شدن از برنامه را نیز افزود.
به این لیست م 
class ImageDialog : public QDialog
{
Q_OBJECT
public:
;)(ImageDialog
private slots:
;)(void nextClicked
;)(void previousClicked
;)(void tagsChanged
;)(void addImageClicked
;)(void addTagClicked
...
;}

یکند! کد زیر را ببینید ،این قسمت با تعریشف چهشار
یگوید که کلس چگونه کار م 
ادامهی تعریف کلس ،به ما م 
یشود ,selectedTags, updateImages, updateTags :و  .updateCurrentImageبه زودی
تابع پشتیبانی ،شروع م 
شما آنها را تک به تک خواهید دید.
یبینید کششه بششا نششام ui
بعد از توابع ،واسط دیداری برنامه را که با استفاده از برنامه طراح کیوت آماده شده است م 
یششوند ،قشرار دارد .متغیشر currentImage
قبل از متغیرهایی که برای نگهداری اطلعات در مورد عکسها اسشتفاده م 
یشود که در هر لحظششه نشششان میدهششد کششدام
بعنوان یک اندیس به لیست عکسها که در  imageIdsاست ،استفاده م 
عکس فعال است.
و در پایان متغیر  imagesکه یک نمونه ) (instanceاز کلس  ImageCollectionاسششت ،کششه گفششتیم ارتبششاط بششا
پایگاه داده را مدیریت میکند ،خواهیم داشت.
class ImageDialog : public QDialog
{
...
private:
;)(QStringList selectedTags
;)(void updateImages
;)(void updateTags
;)(void updateCurrentImage
;Ui::ImageDialog ui
;QList<int> imageIds
;int currentImage
;ImageCollection images
;}
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ویدجتها و اسلتها
 ImageDialogبا استفاده از برنامه طراح کیوت ) (Qt Designerساخته شده است ،میتوانید عکس آنرا ببینید:

غیر از نام ویدجتها که برای دستیابی به آنها مهم است و ما آنها را تعیین کرده ایم ،تنها چیزی که از خصوصیات
ویدجتها تغییر کرده است ،مشخص شهی  SelectionModeاز  QListWidgetاسششت کششه بششه  MultiSelectionتغییششر
کرده است.
یدهد ،شما میتوانید نام و نوع اشیاء را نیز ببینید:
عکس زیر سلسله مراتب ویدجتها در پنجره را نشان م 
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یکنیم ،کدی که قبل از
حال بیایید تا نگاهی به کد کلس  ImageDialogبیاندازیم .از سازنده کلس شروع م 
یشود:
اینکه کاربر برنامه را ببیند اجرا م 
)(ImageDialog::ImageDialog
{
;) ui.setupUi( this
;currentImage = -1
;)(updateTags
;)(updateImages
connect( ui.previousButton, SIGNAL(clicked()),
;) ))(this, SLOT(previousClicked
connect( ui.nextButton, SIGNAL(clicked()),
;) ))(this, SLOT(nextClicked
connect( ui.addTagButton, SIGNAL(clicked()),
;) ))(this, SLOT(addTagClicked
connect( ui.addImageButton, SIGNAL(clicked()),
;) ))(this, SLOT(addImageClicked
connect( ui.tagList, SIGNAL(itemSelectionChanged()),
;) ))(this, SLOT(tagsChanged
}

یشششود .مقششدار  currentImageرا بششه یششک
کد با تنظیم واسطی که توسط برنامه طراح ساخته شده است شروع م 
مقدار غیر معقول تنظیم میکند ،تا مطمئن باشیم قبل از گرفتن لیسششت تگهششا و عکسششها از دیتششابیس هیششچ عکسششی
یکنیم و سیگنال کلیک شدن هریک از دکمه های برنششامه را
نمایش داده نمی شود .سپس تگها و عکسها را به روز م 
ینماییم.
به اسلت مربوطه متصل م 
به یاد داشته باشیم تابع  updateCurrentImageدکمه های  Next ، Previousو  Add Tagsرا غیرفعال میکند.
یگردد .و این بدین معنا اسششت
این تابع از تابع  updateImagesکه اینجا در سازنده فراخوانی شده است ،فراخوانی م 
که اگر این دکمه ها کلیک شدند ،یعنی ما عکسی در  currentImageداریم و مقدار آن درست است.
با بررسی اسلتها متوجه میشویم که سه تا از آنها ساده هستند:
)(void ImageDialog::nextClicked
{
;)(currentImage = (currentImage+1) % imageIds.count
;)(updateCurrentImage
}
)(void ImageDialog::previousClicked
{
;currentImage--
) if( currentImage == -1
;currentImage = imageIds.count() - 1
;)(updateCurrentImage
}

همانطور که پیشتر بحث شد ،متغیر  currentImageهمچون اشاره گری ،همیشه ما را به عکسی که در حال حاضششر
یشود ،راهنمایی میکند .پس  nextو  previousبه سادگی افزودن و کاستن از مقدار این متغیر اسششت،
نمایش داده م 
البته که باید توجه داشت که این مقدار از بازهی تعداد عکسها خارج نشود.
)(void ImageDialog::tagsChanged
{
;)(updateImages
}
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زمانی که تگهای انتخاب شده تغییر میکنند ،ما باید لیست عکسهایی که به این تگها تعلق دارند را بگیریششم ،تششابع
 updateImagesاینکار را انجام خواهد داد.
کد مربوط به اسلت بعدی به شرح زیر است:
)(void ImageDialog::addTagClicked
{
;bool ok
QString tag = QInputDialog::getText(this, tr("Image Book"), tr("Tag:"),
;) QLineEdit::Normal, QString(), &ok
) if( ok
{
;)(tag = tag.toLower
;) "QRegExp re( "[a-z]+
))if( re.exactMatch(tag
{
QMessageBox::warning( this, tr("Image Book"),
" tr("This is not a valid tag.
;) )""Tags consists of lower case characters a-z.
;return
}
;) images.addTag( imageIds[ currentImage ], tag
;)(updateTags
}
}

اسلت زمانی که کاربر بخواهد یک تگ جدید بیافزاید ،فراخوانی خواهد شد.
اسلت با نشان دادن یک  QInputDialogاز کاربر میخواهد که یک تگ وارد کند ،در ادامه این تگ را به حششروف
یکند که کاراکتری غیر از  aتا  zدر آن نباشد .که این قسمت با یک عبارت منطقششی
یکند و چک م 
کوچک تبدیل م 
یگیرد.
) (regular expressionانجام م 
یخواهیم که این تششگ
زمانی که مطمئن شدیم که تگ وارد شده ،قابل قبول است ،از شیئ  ImageCollectionم 
را به تگهای این عکس بیافزاید .و بعد از آن که تگ افزوده شد ،لزم است تا لیست تگها را با فراخوانی updateTags
به روز کنیم.
نکته :در کد تابع  addTagClickedمتونی که در واسط برنامه دیده خواهند شد مثل  Image Bookکه عنششوان
یشود به سششادگی
شداده شده است ،و یا پیغام خطا ،را در تابع  trبه برنامه پاس دادیم! اینکار باعث م 
پنجرههای نمای 
ترجمهکردن این متون ،برنامهی ما به زبانهای دیگر ترجمه گردد tr) .از کلمه  translateگرفته شدهاست(
جهت کسب اطلعات بیشتر به مستندات این تابع در آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://doc.qt.nokia.com/latest/qobject.html#tr
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یبینید:
اسلت باقیمانده  addImageClickedاست ،که در ادامه کد و بررسی آنرا م 
)(void ImageDialog::addImageClicked
{
QString filename = QfileDialog::getOpenFileName( this, tr("Open file"),
QDir::currentPath(),
;) )")tr("PNG Images (*.png
) )(if( !filename.isNull
{
;) QImage image( filename
) )(if( image.isNull
{
QMessageBox::warning( this, tr("Image Book"),
;) ) tr("Failed to open the file '%1'").arg( filename
;return
}
;) )(images.addImage( image, selectedTags
;)(updateImages
}
}

در اینجا تعیین کردهایم که تنها عکسهای  pngبرای ما قابل قبول هستند .زمانی که یک عکس انتخاب شد ،آنششرا
یشود ،بهمراه تگهایی
یکنیم ،اگر با موفقیت بارگذاری شد ،عکس به  ImageCollectionاضافه م 
بارگذاری ) (loadم 
که در حال حاضر انتخاب شده اند .برای گرفتن تگها ،از تابع  selectedTagsاسششتفاده کردیششم .بعششد از اضششافه شششدن
عکس به پایگاه داده ها باید ،لیست  idعکسها بروز شود.
همانطور که دیدید ،اسلتها ساده و جالب بودند .آنها گهگاه چک میکنند که مقداری که کاربر وارد کششرده اسششت،
قابل قبول است ،قبل از آنکه آنرا به شیئ  ImageCollectionبدهد .زمانی که چیزی باید به روز شود ،تابع پشتیبانی
یکند .و ...
مربوطه را فراخوانی م 

توابع پشتیبانی
تابع  selectedTagsکه توسط اسلتها و توابع پشتیبانی استفاده شده است ،و در هر لحظه تگهای انتخاب شده را
یکند ،و هرکدام که انتخاب شدهاند ،را
یگرداند ،روی  Itemهای  QListWidgetحرکت م 
در یک  QStringListبر م 
یکند ،کد زیر:
به لیست اضافه م 
)(QStringList ImageDialog::selectedTags
{
;QStringList result
) )(foreach( QListWidgetItem *item, ui.tagList->selectedItems
;)(result << item->text
;return result
}

یکند ،بدون
اولین تابع پشتیبانی که در سازنده کلس فراخوانی شد updateTags ،بود ،که لیست تگها را بروز م 
تغییر در وضعیت انتخاب شده ها) .یعنی آنها که انتخاب شده هستند ،بعد از بششروز رسششانی همچنششان انتخششاب شششده
میمانند(.
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بدین نحو که ابتدا لیست تگهای انتخاب شده را از  QListWidgetمیگیرد ،سپس لیست را از ImageCollection
یکند:
یکند ،و در نهایت دوباره تگهای انتخاب شده را انتخاب م 
گرفته ،لیست را به روز م 

)(void ImageDialog::updateTags
{
;)(QStringList selection = selectedTags
;)(QStringList tags = images.getTags
;)(ui.tagList->clear
;) ui.tagList->addItems( tags
) for( int i=0; i<ui.tagList->count(); ++i
) ) )(if( selection.contains( ui.tagList->item(i)->text
;) ui.tagList->item(i)->setSelected( true
}

یکنششد ،بششا فراخششوانی updateImages
پس از آپدیت کردن لیست تگها ،سازنده کلس لیسششت عکسششها را بششروز م 
بروزرسانی لیست  imageIdsبر عهده این تابع است ،همینطور در صششورت وجششود عکششس کنششونی در لیسششت جدیششد،
مواظب است که عکس کنونی همچنان نمایش داده شود.
)(void ImageDialog::updateImages
{
;int id
) if( currentImage != -1
;] id = imageIds[ currentImage
else
;id = -1
;) )(imageIds = images.getIds( selectedTags
;) currentImage = imageIds.indexOf( id
) )(if( currentImage == -1 && !imageIds.isEmpty
;currentImage = 0
;) ) )(ui.imagesLabel->setText( QString::number( imageIds.count
;)(updateCurrentImage
}

یشود را نگه میدارد ،سششپس لیسششت
یبینید ،در ابتدا idی عکسی که در حال حاضر نمایش داده م 
همانطور که م 
جدید عکسها را بر پایه تگهای منتخب کنشونی از کلکسشیون عکسشها) (ImageCollectionگرفتشه ،عکششس کنششونی را
یکند) .(updateCurrentImage
آپدیت م 
یکند که آیا هیچ currentImageی وجود دارد!؟ در
یآید ،ابتدا چک م 
تابع  updateCurrentImageکه در ادامه م 
یدهششد ،و در صششورت نبششود آن ،متششن
صششورت وجششود ،آنششرا از  ImageCollectionگرفتششه ،روی برچسششب نمششایش م 
یکند.
یدهد و دکمه های  Nextو  Previousو  Add Tagرا غیرفعال م 
» «No Imageرا نمایش م 
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)(void ImageDialog::updateCurrentImage
{
) if( currentImage == -1
{
;) )(ui.imageLabel->setPixmap( QPixmap
;) )"ui.imageLabel->setText( tr("No Image
;) ui.addTagButton->setEnabled( false
;) ui.nextButton->setEnabled( false
;) ui.previousButton->setEnabled( false
}
else
{
(ui.imageLabel->setPixmap
(QPixmap::fromImage
;) ) ) ] images.getImage( imageIds[ currentImage
;)(ui.imageLabel->clear
;) ui.addTagButton->setEnabled( true
;) ui.nextButton->setEnabled( true
;) ui.previousButton->setEnabled( true
}
}

یخواستند ،حال زمان آن رسیده که این
تا به اینجا ،توابع ما از کلس  ImageCollectionکارهای مختلفی م 
کلس را نیز تعریف و پیاده نماییم:

کلس پایگاه داده
یکند ،مسئول تمششامی ارتباطششات بششا پایگششاه
کلس  ImageCollectionکه شما را یک قدم به دیتابیس نزدیکتر م 
داده ها است .هیچ نیازی نیست تا کلسهای دیگر برنامه بدانند کلس  ImageCollectionاز یششک پایگششاه داده بششرای
ذخیره اطلعات استفاده میکند.
یآید.
تعریف کلس در ادامه م 
class ImageCollection
{
public:
;)(ImageCollection
;) QImage getImage( int id
;) QList<int> getIds( QStringList tags
;)(QStringList getTags
;) void addTag( int id, QString tag
;) void addImage( QImage image, QStringList tags
private:
;)(void populateDatabase
;}

توجه داشته باشید که اسم بعضی از توابع بصورت  getXxxآمده است ،کشه بشا روش کیشوت بشرای نوششتن تشابع
یدهد که این تابع یک تابع  getterنیست ،و این اطلعششات را
 getterفرق دارد ،پس این نامگذاری به کلسها نشان م 
یکند ،که این پروسه میتواند زمانبر باشد.
از جایی)پایگاه داده/فایل/شبکه/الخ( کسب م 
در این برنامه سعی شده هر تابع یک عمل محدود و مشخص را انجام دهد ،که خواننششده بتوانششد از روی نششام تششابع
مسئولیت آنرا درک کند.
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سازندهی کلس:
)(ImageCollection::ImageCollection
{
;) "QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase( "QSQLITE
;) "db.setDatabaseName( ":memory:
) )(if( !db.open
;) "qFatal( "Failed to open database
;)(populateDatabase
}

یکند و بعد از آن دیگششر توابششع برنششامه از دیتششابیس پیشششفرض
یسازد و آنرا باز م 
سازنده کلس یک دیتابیس را م 
یکنند ،پس نیازی به نگهداری یک متغیششر بششرای آن نیسششت .در اینجششا دیتششابیس را در حششافظه نگهششداری
استفاده م 
یتوانششد مفیششد
کردیم ،یعنی بعد از پایان اجرای برنامه ،اطلعات آن از بین خواهد رفت ،این عمل در زمششان تمریششن م 
یتوانید بجای  :memory:آدرس یک فایل را به برنامه بدهید ،و دیتابیس را نگهداری کنید.
باشد .البته که شما م 
یکند ،تا جداول پایگاه داده را بسازد .ایششن تششابع دو جششدول
سپس سازنده تابع  populateDatabaseرا فراخوانی م 
یسازد ،در اینجا از شرط  IF NOT EXISTSاستفاده کردیم ،که برای حالتی که دیتابیس در حافظه است ،زیششاد
م 
ضروری نیست ،اما اگر آنرا در فایل ذخیره کنیم ،استفاده از این شرط لزم است.
)(void ImageCollection::populateDatabase
{
;QSqlQuery qry
" qry.prepare( "CREATE TABLE IF NOT EXISTS images
;) ")"(id INTEGER PRIMARY KEY, data BLOB
) )(if( !qry.exec
;) "qFatal( "Failed to create table images
;)"))qry.prepare("CREATE TABLE IF NOT EXISTS tags (id INTEGER, tag VARCHAR(30
) )(if( !qry.exec
;) "qFatal( "Failed to create table tags
}

کار کردن با تگ عکسها
یکی از مسئولیتهای  ImageCollectionنگهداری اینکه چه تگهایی داریم ،و کدام تشگ مربشوط بشه کشدام عکشس
یباشد.
است ،م 
یکنیششم،
یکنیم اصولی پیش برویم ،ابتدا کششوئری را آمششاده م 
یآید ،چون ما سعی م 
سورس کد این تابع در ادامه م 
یکنیم .همینطور اینجا در کوئری از  DISTINCTاستفاده کردیم ،که
سپس اجرا و در نهایت اطلعات آنرا استفاده م 
چک میکند که خروجی ما تگ تکراری نداشته باشد )،از جایی که ممکن است چندین عکششس تششگ تکششراری داشششته
باشند(.
)(QStringList ImageCollection::getTags
{
;QSqlQuery qry
;) "qry.prepare( "SELECT DISTINCT tag FROM tags
) )(if( !qry.exec
;) "qFatal( "Failed to get tags
;QStringList result
) )(while( qry.next
;)(result << qry.value(0).toString
;return result
}
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یشود تابع  addTagاست ،که یک تششگ را بششه تگهششای یششک عکششس
تابع دیگری که برای مدیریت تگها استفاده م 
یگردد .هیچ محدودیتی در مورد افششزودن
یافزاید .که عکسی که این تگ به آن مربوط است ،با idی آن مشخص م 
م 
یکند که تگ تکششراری
تگهای تکراری به عکس یکسان و غیریکسان وجود ندارد ،بعلوه اینکه تابع  getTagsچک م 
نگیرد!
) void ImageCollection::addTag( int id, QString tag
{
;QSqlQuery qry
;) ")qry.prepare( "INSERT INTO tags (id, tag) VALUES (:id, :tag
;) qry.bindValue( ":id", id
;) qry.bindValue( ":tag", tag
) )(if( !qry.exec
;) "qFatal( "Failed to add tag
}

عکسها
یگیششرد ،و
یکند ،یعنششی یششک  QStringListاز تگهششای مششورد نظششر م 
تابع  getIdsبه عکسها از زاویهی تگها نگاه م 
یگرداند .اگر هیچ تگی به این تابع داده نشود ،یعنی لیست خششالی
لیستی از  idی عکسهایی که آن تگها را دارند ،بر م 
یگرداند .دلیل اینکه در سورس دو کوئری متفاوت را آماده کرده ایششم
باشد ،لیستی از کلیه عکسهای پایگاه داده بر م 
این است.
در کوئری از  INاستفاده کرده ایم ،که ممکن است برای بعضی جدید باشد ،نوشتن
)x IN (1,2, 3

مثل نوشتن:
x=1 OR x=2 or x=3

است.
یتوانید با خیال راحت آنها را
یشود که تگها فقط حروف  aتا  zهستند ،شما م 
از جایی که واسط برنامه مطمئن م 
به هم چسبانده در کوئری ها استفاده نمایید.
نکته :از وارد کردن رشته بطور دستی در یک کوئری پرهیز کنید ،همیشه از  bindValueو توابع مشابه استفاده
کنید.
) QList<int> ImageCollection::getIds( QStringList tags
{
;QSqlQuery qry
) if( tags.count() == 0
;) "qry.prepare( "SELECT images.id FROM images
else
qry.prepare( "SELECT id FROM tags WHERE tag IN ('" +
;) "tags.join("','") + "') GROUP BY id
) )(if( !qry.exec
;) "qFatal( "Failed to get IDs
;QList<int> result
) )(while( qry.next
;)(result << qry.value(0).toInt
;return result
}
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ذخیره کردن عکس در پایگاه داده
ذخیره کردن عکس در پایگاه داده یک عمل سر راست و مستقیم نیست ،چون هیششچ نششوع داده ای بششرای ذخیششره
کردن عکس در  SQLiteتعریف نشده است ،در عوض ما به نوع داده ای  BLOBکه برای نگهداری اطلعات بششاینری
یکنیم.
بزرگ است ،اعتماد م 
یتواند به سه قسمت تقسیم گردد .ابتدا شما یک
پروسه ذخیره کردن یک  QImageدر یک  blobدر دیتابیس ،م 
یگششردد،
یکنید .سپس بافر به یک  QByteArrayتبششدیل م 
یکنید ،و عکس را در آن ذخیره م 
بافر در حافظه ایجاد م 
یگردد.
که به یکی از متغیرهای کوئری مربوط م 
یپذیرد.
همهی اینها در تابع  addImageانجام م 
) void ImageCollection::addImage( QImage image, QStringList tags
{
;QBuffer buffer
;)"QImageWriter writer(&buffer, "PNG
;)writer.write(image
;QSqlQuery qry
;int id
;) "qry.prepare( "SELECT COUNT(*) FROM images
;)(qry.exec
;)(qry.next
;id = qry.value(0).toInt() + 1
;) ")qry.prepare( "INSERT INTO images (id, data) VALUES (:id, :data
;) qry.bindValue( ":id", id
;) )(qry.bindValue( ":data", buffer.data
;)(qry.exec
) foreach( QString tag, tags
;) addTag( id, tag
}

یگیریششم ،اینکشار بشرای
یکنیشد ،قبشل از افشزودن عکششس ،تعششداد عکسشها را از دیتششابیس م 
همانطور که ملحظه م 
محاسبهی  idبرای عکس جدید است .اگر اجازهی حذف کردن عکسها را به کاربر بدهیم ،این سیسششتم کششار نخواهششد
کرد ،و شما باید از  AUTOINCREMENTدر زمان ساختن جدول استفاده کنید ،تا خود  SQLiteافششزودن شششماره
 idرا مدیریت کند.
در اینجا کوئری  INSERTکامل گویا است.
پروسهی گرفتن عکس از پایگششاه داده ،و نگهششداری آن در یششک  QImageدر همششان کلس و در تششابع getImage
یگردد .این عملیات ساده تر از ذخیره کردن است ،و قاعدتا کد آن دیگر باید برای شما مفهوم باشد.
انجام م 
) QImage ImageCollection::getImage( int id
{
;QSqlQuery qry
;) "qry.prepare( "SELECT data FROM images WHERE id = :id
;) qry.bindValue( ":id", id
) )(if( !qry.exec
;) "qFatal( "Failed to get image
) )(if( !qry.next
;) "qFatal( "Failed to get image id
;)(QByteArray array = qry.value(0).toByteArray
;)QBuffer buffer(&array
;) buffer.open( QIODevice::ReadOnly
;)"QImageReader reader(&buffer, "PNG
;)(QImage image = reader.read
;return image
}
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گذاشتن اجزاء کنار هم
کلس  ImageDialogیک نسخه از کلس  ImageCollectionبرای رتق و فتق امور خود دارد ،پس تنهششا کششاری
که برای اجرای برنامه باقی مانده این است که تابع  mainیک  Qapplicationو یششک  ImageDialogبسششازد ،سششپس
پنجرهی برنامه که همانا  ImageDialogاست را نشان بدهد و برنامه را وارد چرخه رخداد) (event loopنمایید:
) int main( int argc, char **argv
{
;) QApplication app( argc, argv
;ImageDialog dlg
;)(dlg.show
;)(return app.exec
}

یگردد .پس از آن شما باید خط زیر را به این فایل بیافزایید:
فایل پروژه با اجرای  qmake –projectایجاد م 
QT += sql

یگوییم که در این برنششامه از مششاژول  QtSqlهششم اسششتفاده کششرده ایششم ،پششس لزم اسششت کششه
اینگونه به  qmakeم 
کتابخانهی مربوطه را نیز در زمان لینک به برنامه لینک نماید.
سپس با اجرای  qmakeو  makeبرنامه آمادهی استفاده است.

در  Qtکلسها و ابزارهای مفید دیگری نیز برای کار با پایگاه داده ها آماده شده اند ،که با مراجعششه بششه مسششتندات
یتوانید فواید و نحوه استفاده از آنها را بیابید.
آن م 
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فصل هفتم :بررسی چند تکنولوژی دیگر کیوت
نهششا
ی همهی آ 
یدهد ،که توضیح کامل و معششرف 
کیوت ابزارها و چارچوبهای زیادی در دسترس برنامهنویس قرار م 
یپردازیششم تششا
یهششای کیششوت م 
یرود .در این فصل بیشتر به معرفی دیگر تکنولوژ 
از بحث یک کتاب کامل هم فراتر م 
نهششا را از طریششق
آموزش استفاده از آنها ،تا شما از وجود همچین ابزارهایی مطلع گردید و در زمان لزم مسششتندات آ 
نها استفاده کنید.
مستندات مرجع کیوت خوانده و از آ 
ماژول QtNetwork
یدهد .کلسششهایی چششون QFtp
این ماژول کلسهایی برای نوشتن کلینت و سرور  TCP/IPدر اختیار شما قرار م 
نتر مثششل QTcpSocket ،
مخصوص نوشتن برنامههایی بششا هششدف خششاص ،کلسششهایی بششرای کششار بششا لیههششای پششایی 
یفهمند .و کلسششهایی بششرای اسششتفاده از مفششاهیم
 QTcpServerو  QUdpSocketکه مفاهیم سطح پایین شبکه را م 
سطح بال ،مثل  QNetworkRequest ، QNetworkReplyو QNetworkAccessManager
عملیات سطح بالی شبکه برای  Httpو Ftp
APIی دسترسی به شبکه یک کلکسیون از کلسها برای انجام عملیششات عمشومی شششبکه اسششت API .یششک لیهی
مفهومی روی لیهی عملیاتی و پروتکلهای شبکه تشکیل داده است)برای مثال گرفتن و فرستادن اطلعات از طریششق
یدهد.
 .(HTTPو تنها کلسها ،توابع و سیگنالهایی برای عملیات عمومی و عملیات سطح بال را در اختیار قرار م 
یشوند .که بعنوان یک نگهدارندهی عمومی برای
درخواستهای شبکه با کلس  QNetworkRequestنشان داده م 
یکنشد.
یشوند)مثل اطلعات  headerو رمزنگشاری مشورد اسشتفاده( عمشل م 
اطلعاتی که به یک درخواست مربوط م 
یشششود ،در حششال
پروتکل مورد استفاده از طریق URLی که به درخواست اختصاص داده شدهاست تشششخیص داده م 
یباشند.
حاضر تنها پروتکلهای  HTTPو  FTPو فایل)) (Fileبرای دسترسی به فایلهای سیستم( در دسترس م 
یگششردد .زمششانی کششه یششک
هماهنگی عملیات شبکه بششا اسششتفاده از کلس  QNetworkAccessManagerانجششام م 
یگیرد تا اطلعات مربوط به اجششرای
یگردد ،یک نسخه از این کلس در اختیار برنامهنویس قرار م 
درخواست ایجاد م 
آنرا در اختیار قرار دهد .این کلس همچنین استفاده و ذخیره کششوکی ،پروکسششی و تصششدیق اطلعششاتی کششاربر را نیششز
یکند.
مدیریت م 
یشوند .زمانی کششه یششک درخواسششت بششه
تهای شبکه در قالب کلس  QNetworkReplyشناخته م 
پاسخ درخواس 
یرسد QNetworkAccessManager ،یششک نمششونه از ایششن کلس را سششاخته و در اختیششار برنششامهنویس قششرار
نتیجه م 
یدهد.
م 
ماژول QtXml
یباشد .این ماژول عملیششات مربششوط
این ماژول مخصوص انجام عملیات خواندن و نوشتن متون به فرمت  XMLم 
یکند.
به نگهداری اطلعات در فرمت  XMLرا به طور کامل پشتیبانی م 
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رخدادها
علوه بر مفهوم سیگنال و اسلت ،در کیوت مفهوم رخداد ) (eventنیششز وجششود دارد ،کششه اشششیائی هسششتند کششه از
یدهنششد .رخششدادها بیشششتر در مششورد
کلس  QEventمشتق شده ،و هرکدام یک اتفاق خارجی یا داخلششی را نشششان م 
ل رخداد ورود نشانگر موس به ویدجت ،یا خروج آن.
یگیرند ،مث ً
ویدجتها مورد استفاده قرار م 
برای استفاده از رخدادهای یک ویدجت ،باید یک ) subclassکلسی که وارث خصوصیاتی از یششک کلس دیگششر
یشود( از آن بسازید ،و درکلس شخصی شده از رخدادها استفاده کنید ،بعنوان مثال کد زیر رخداد کلیششک شششدن
م 
یکند:
موس روی یک  check boxرا مدیریت م 
)void MyCheckBox::mousePressEvent(QMouseEvent *event
{
{ )if (event->button() == Qt::LeftButton
// handle left mouse button here
{ } else
// pass on other buttons to base class
;)QCheckBox::mousePressEvent(event
}
}

یتوانید یک رخداد مخصوص برنامهی خود بسازید ،و همانند کیوت آنرا در زمان مورد نظر ارسال کنید ،بششا
شما م 
استفاده از تابع )(  QCoreApplication::sendEventو یا )(  QCoreApplication::postEventفعال نمایید.
برنامهنویسی چند نخی )(Multi-threading Programming
معامل را فراهم کرده است.
کیوت امکان نوشتن برنامههای چند نخی بدون وابستگی به سیست 
اگر با برنامهنویسی چند نخی آشنا باشید ،کیوت همان مفاهیم را در کلسهایی با همان نامها آماده کششرده اسششت،
خهای برنامه مورد استفاده
بعنوان مثال کلس  QMutexکه برای پیادهسازی مفهوم mutexها که جهت ارتباط بین ن 
یگیرد ،و یا کلس  QSemaphoreو ...آماده شده است .کلس  QThreadنیز دیگر کلس مهم ایششن مجمششوعه
قرار م 
یدهد و ابزارهای مورد نظر برای مدیریت یک نخ برنامه را آمششاده کششرده اسششت،
یباشد ،که مفهوم یک نخ را نشان م 
م 
یکند.
مثل تابع  startکه همان تابع  runکه معادل تابع  mainدر یک برنامه است را فراخوانی م 
QtWebKit
یتوان در برنامه از آن استفاده کششرد .و اسششتفادههای زیششادی
 QtWebKitیک موتور مرورگر وب آماده است ،که م 
یتوان از این ابزار کرد.
م 
بعنوان یک مثال ساده ،کد زیر را ببینید:
;)QWebView *view = new QWebView(parent
;))"view->load(QUrl("http://qt.nokia.com/
;)(view->show
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ذخیره و بازیابی تنظیمات کاربر
. در اختیار برنامهنویس قرار دارد، به عنوان ابزاری برای نگهداری و مدیریت تنظیمات برنامهQSettings کلس
:مثالهای زیر را ببینید
QSettings settings("MySoft", "Star Runner");
QColor color = settings.value("DataPump/bgcolor").value<QColor>();

QSettings settings("MySoft", "Star Runner");
QColor color = palette().background().color();
settings.setValue("DataPump/bgcolor", color);

:یگیرد
 یا کد زیر جهت ذخیره و بازیابی اندازه و محل یک برنامه)روی صفحهی نمایش( مورد استفاده قرار م
void MainWindow::writeSettings()
{
QSettings settings("Moose Soft", "Clipper");
settings.beginGroup("MainWindow");
settings.setValue("size", size());
settings.setValue("pos", pos());
settings.endGroup();
}
void MainWindow::readSettings()
{
QSettings settings("Moose Soft", "Clipper");
settings.beginGroup("MainWindow");
resize(settings.value("size", QSize(400, 400)).toSize());
move(settings.value("pos", QPoint(200, 200)).toPoint());
settings.endGroup();
}

Phonon
لهای صوتی و
 یتوانید به راحتی برنامههایی برای خواندن و اجرا کردن فای
  شما مPhonon با استفاده از چارچوب
: کد زیر را ببینید،تصویری بنویسید
Phonon::VideoPlayer *player =
new Phonon::VideoPlayer(Phonon::VideoCategory, parentWidget);
player->play(url);

. تصویری ساخته شده و فایلی را اجرا نموده استplayer ل مشخص است که یک
ً کام
:البته جهت استفاده از این ماژول باید خط زیر را به فایل پروژه بیافزایید
QT += phonon
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 DBusو برقرار ارتباط بین برنامهها
اگر با مفهوم  DBusکه یکی از ابزارهای ارتباط بین برنامهها در لینوکس است ،آشنا باشید ،دانستن اینکه ماژولی
بنام  QtDBusجهت استفاده از آن در کیوت موجود است برایتان جالب خواهد بود .کششه تمششامی مفششاهیم مربششوطه از
یکند.
تها و جوابها را پشتیبانی م 
سیگنالها ،پیغامها ،درخواس 
برای استفاده از این ماژول نیز افزودن  dbusبه متغیر  QTدر فایل پروژه الزامی است.
QT += dbus

لهای دیگری نیشز جهشت سششاده و سششریع سششازی کشار
بها و ماژو 
یها ،چارچو 
علوه بر موارد مطرح شده ،تکنولوژ 
برنشششششششششامهنویس آمشششششششششاده ششششششششششدهاند کشششششششششه در  http://qt.nokia.com/doc/latest/best-practices.htmlو
نها را بیابید.
یتوانید آ 
 http://doc.qt.nokia.com/latest/frameworks-technologies.htmlم 
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فصل هشتم :استفاده از مستندات مرجع Qt
یباشد .در این کتابچه شششما
مستندات مرجع کیوت ،یک ابزار و منبع مهم و حیاتی برای هر برنامهنویس کیوت م 
نهششا نیششاز
یشوید ،اما کلسها و توابع زیاد دیگری هستند ،که در آینده بششه آ 
با بعضی از کلسها و توابع کیوت آشنا م 
یگردند .و با هر انتشار
خواهید داشت ،بهترین منبع و مرجع برای اینکار مستنداتی است که همراه با کیوت منتشر م 
یبینید حداقل یک خط و گاهی چندین مثال و
یگردند .برای هر کلس و تابعای که در کتابخانهی کیوت م 
به روز م 
آموزش در این مرجع وجود دارد.
پس برای شما هم واجب است هرچه سریعتر استفاده از این منبع را یاد بگیرید.
عهای لینوکس ،این مسششتندات بصشورت یشک بسششته جششدا از کتابخششانه بسششتهبندی و آمشادهی نصشب
در اکثر توزی 
یگردد ،بعلت حجم بالی آن و اینکه کاربران برنامههایی که با کیوت نوشتهشدهاند نیازی به این مستندات ندارنششد.
م 
یگردد.
اصوًل تحت نام  qt-docو نامهایی شبیه به آن منتشر م 
یگردد.
در ویندوز ،همراه  Qt SDKعرضه م 
این مستندات هم به فرمت  htmlکه قابل استفاده بوسیلهی یک مرورگر وب است و هم به فرمت خششاص کیششوت
یگردنششد .همیشششه
که برنامهی  Qt Assistantکه جزئی از SDKی توسششعهی برنشامه بوسششیلهی  Qtاسشت ،عرضششه م 
یتوانید به آخرین نسخههای مستندات در آدرس  http://qt.nokia.com/docمراجعه کنید.
م 
سگذاری و جستجو در مستندات ،بسیار مفیدتر خواهد بود.
اما ابزار  Assistantبعلت داشتن امکانات ایندک 
برای اجرای آن کافی است دستور  assistantرا در لینوکس و یا برنامه را از منوی استارت ویندوز اجرا کنید.
پنجرهی این برنامه:
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این مستندات علوه بر اطلعات مرجع در مورد همهی کلسها و توابع کیوت ،تعداد قابل توجهی آموزش در مورد
یتوان انجام داد ،و مثالی برای هر موضششوع و اطلعششات مفیششد دیگششری در مششورد ایششن
کارهای مختلفی که با کیوت م 
چارچوب ،دارا است.
هرگاه نیاز به خواندن مستندات یک کلس یا تابع دارید ،کافیست نششام آنششرا در قسششمت  indexوارد کنیششد .و بششه
سادگی صفحهی مستندات آنرا ببینید.
یتوانید برای شروع سری به مستندات کلسها و توابعی که تاکنون استفاده کردهاید بزنید ،تا اطلعات کاملتری
م 
نها بیابید.
در مورد آ 
همینطور شما از داخل ابزارهای مدرنی مثل  KDevelopو  Qt Creatorبه سادگی به این مسششتندات دسترسششی
یخواهید کافیست اشارهگر ویرایشگر را روی
دارید .بعنوان مثال داخل  Creatorوقتی اطلعات در مورد یک کلس م 
آن نگهداشته کلید  F1را فشار دهید.
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