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Завдання на курсову роботу 

Тема роботи. Розробка програмного забезпечення з графічним інтерфейсом користувача. 

(Примітка. Конкретні теми роботи студентів затверджуються у викладача. Далі 

розглядається навчальний приклад – «векторний графічний редактор» з відповідним прикладом  

завдання на курсову роботу). 

 

Розробити програму --- векторний графічний редактор (існуючі прототипи --- Corel Draw, 

Inkscape), використовуючи розробки, виконані під час лабораторних робіт, та крос-платформовий 

інструментарій розробки Qt SDK. 

 

Вихідні дані до роботи. Програма має надавати користувачу наступні можливості: 

- малювання набору геометричних фігур, визначених у «технічному завданні», за 

допомогою клацання лівою кнопкою миші по малюнку та «розтягування» фігур з 

натиснутою лівою кнопкою миші; 

- зміни параметрів фігур (зміна розміру, переміщення, віддзеркалення, зміна кольору, стилю 

та товщини контуру, кольору заповнення, видалення); 

- відображення та приховування координатної сітки, прив’язування фігур до координатної 

сітки; 

- збереження малюнку у файлі довільного формату, зчитування малюнків з файлів та їх 

відображення (як варіант, у форматі SVG). 

 

Вибір фігури має виконуватися за допомогою кнопок окремої панелі інструментів, а також 

команд меню. Редагування фігур --- за допомогою контекстних меню, команд меню або окремих 

діалогових вікон. При розробці інтерфейсу користувача мають бути використані наступні 

елементи (controls): 

- Button --- кнопки різних видів 

- Check Box --- поле-прапорець; 

- Radio Button --- перемикачі; 

- Spin Box --- числове введення з стрілочками зміни значення; 

- List Box --- випадаючий список та ін. 

 

Вимоги до оформлення 
Структура пояснювальної записки: 

- Титульна сторінка (з малою рамкою, по формі з додатку Ф-1). 

- Завдання (додаток Ф-2). 

- Зміст (для першої сторінки змісту --- велика рамка з додатку Ф-3, для усіх інших сторінок 

записки використовувати малі рамки). 

- ВСТУП (1-2 сторінки, на яких описуються актуальність та мета роботи). 

- Розділ 1. Структура програми (опис класів та їх взаємозв’язки (включаючи UML-

діаграми)). 

- Розділ 2. Реалізація функціоналу (опис зовнішнього вигляду (знімки екрану) та основні 

фрагменти коду для головного вікна, меню, діалогових вікон. Повний програмний код 

передається викладачу окремо). 

- ВИСНОВКИ (основні висновки: що і як реалізовано). 

- Перелік використаних джерел (включаючи джерела з мережі Інтернет) 

 

Тест роботи виконується шрифтом Times New Roman 12 розміру, 1,5 інтервалу, абзац 1,5 см. 

Заголовки (нумерація до 3 рівня максимум) ---  Times New Roman 14 розміру. Заголовки (з 

точністю до регістру символів) ―ВСТУП‖, ―ВИСНОВКИ‖ та ― Перелік використаних джерел‖ є 

заголовками першого рівня, але не нумеруються. Нумерація рисунків та таблиць --- наскрізна в 

межах документу або розділу. Шифр в рамках у додатках заповнюється по шаблону: GG --- номер 

групи, NN --- номер за списком. 



Короткий огляд можливостей інструментарію розробки Qt 

Qt SDK --- це вільний крос-платформовий інструментарій розробки ПЗ мовою програмування 

C++. Включає всі основні класи, які можуть бути потрібні при розробці прикладного 

програмного забезпечення, починаючи з елементів графічного інтерфейсу і закінчуючи класами 

для роботи з мережею, базами даних, OpenGL, SVG, XML та ін. Бібліотека дозволяє керувати 

потоками, працювати з мережею, і забезпечує крос-платформовий доступ до файлів. 

 

Окрім бібліотек, надається й інтегроване середовище розробки (IDE) Qt Creator, що підтримує 

розробку як класичних програм мовою C++, так і використання мови QML, для визначення 

сценаріїв в якій використовується JavaScript, а структура і параметри елементів інтерфейсу 

задаються CSS-подібними блоками. 

 

Інсталяція інструментарію та середовища розробки Qt 

Інструментарій Qt доступний для використання під кількома ліцензіями: комерційною ліцензією 

для розробки ПЗ з власницької ліцензією, що допускає модифікацію самої Qt без розкриття змін, 

під ліцензією LGPL для розробки з власницькою ліцензією, але без внесення змін до  Qt, та під 

ліцензією GPL для розробки відкритого ПЗ. Однак вихідний код Qt той самий незалежно від 

ліцензії. На поточний момент за комерційну підтримку Qt відповідає компанія Digia 

(http://qt.digia.com), однак на їх сайті є посилання на сайт проекту Qt Developer Network (http://qt-

project.org), де доступні для вільного завантаження інсталяційні пакети інструментарію Qt SDK 

під різні платформи: 

 

  

Там само доступні і окремі складові SDK, такі як інтегроване середовище розробки (IDE) Qt 

Creator, однак воно також включене і у комплект Qt Library. 

 

Інсталяція під ОС Linux та Windows загалом не викликає додаткових питань: завантажується та 

запускається інсталяційний модуль, після чого обирається інсталяційний каталог та компоненти, 

що потрібно інсталювати. 

 



 

Важливо зазначити, що крос-платформовий інструментарій Qt потребує для своєї роботи 

призв’язку до компілятору C++, що встановлений на машині. Якщо у випадку Linux-систем, на 

яких встановлено GCC (наприклад, для Ubuntu можна виконати: sudo apt-get install build-

essential), Qt SDK вже готове до використання, то для Windows-систем слід пов’язати його з 

конкретним компілятором, таким як MS VS C++ або MinGW (http://qt-project.org/doc/qt-5.0/install-

win.html).  

 

Довідкова інформація 

На сайті Qt-Project також доступні численні довідкові матеріали по Qt SDK, в тому числі довідка 

по API класів, довідка для початківців, відповіді на поширені питання, доступне для 

завантаження перше видання книги C++ GUI Programming with Qt 4 (http://www.qtrac.eu/C++-

GUI-Programming-with-Qt-4-1st-ed.zip). Серед інших книг по Qt можна рекомендувати: М. Шлее. 

Qt 5.3 Профессиональное программирование на C++. — СПб.: «БХВ-Петербург», 2015. — С. 

928. 

 

 
 

 



Розробка тестової програми 

Серед особливостей інструментарію Qt окремо слід звернути увагу на наявність Meta Object 

Compiler (MOC) - попередньої системи обробки вихідного коду (що робить Qt бібліотекою не для 

―чистої мови C++‖, а для його особливого діалекту, з якого MOC робить переклад для подальшої 

компіляції будь-яким стандартним C++ компілятором. На щастя, відмінностей від стандартної 

мови C++ не багато і вони не заважають). MOC дозволяє у багато разів збільшити потужність 

бібліотек, вводячи такі поняття, як ―слоти‖ та ―сигнали‖. Крім того, це дозволяє зробити код 

більш лаконічним. Утиліта MOC шукає в заголовних файлах на C++ описи класів, що містять 

макроси Q_OBJECT, і створює додатковий вихідний файл на C++, що містить ―метаоб'ектний‖ 

код для класів. 

 

―Сигнали‖ та ―слоти‖ (далі терміни вживаються без лапок) є технікою, альтернативною до 

функцій зворотного виклику (callback), що дозволяють організувати подієве керування, звичайне 

для програм з графічним інтерфейсом користувача. Сигнал генерується при настанні певної події. 

Віджети (компоненти інтерфейсу) Qt мають множину визначених сигналів, а також допускається 

додання власних сигналів у підкласах (загалом усі підкласи, похідні від Qobject, можуть мати 

слоти та сигнали).  Слот є ―приймачем‖ або ―обробником‖ сигналу, тож реакція на події в системі 

програмується підключенням слотів до сигналів. Цей механізм подібний до сценарію 

―підписання на оповіщення‖: при зміні свого стану об’єкт, якщо це може бути цікавим іншим 

об’єктам (тобто вони ―підписуються‖ на оповіщення про відповідну подію), генерує сигнал (не 

цікавлячись, які саме слоти його отримують), а ті об’єкти, що підписані на цю подію, отримують 

оповіщення через слот і можуть реагувати на неї. 

 

Розглянемо невеличкий приклад. Нехай є наступний клас лічильника: 

 
class Counter 

{ 

public: 

     Counter() { value = 0; } 

     int  getValue() const { return value; } 

     void setValue(int val) { value = val; } 

private: 

     int value; 

}; 

 

Розширимо його сигналом та слотом: 

 
#include <QObject> 

class Counter : public QObject 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    Counter() { value = 0; } 

    int getValue() const { return value; } 

public slots: 

    void setValue(int val) { value = val; emit valueChanged(value); } 

signals: 

    void valueChanged(int newVal); 

private: 

    int value; 

}; 

 

 

 



Тепер покажемо, як сигнал одного об’єкта можна підключити до слота іншого: 

 
Counter src, dst; 

QObject::connect(&src, SIGNAL(valueChanged(int)), 

                 &dst, SLOT(setValue(int))); 

 

Тепер перейдемо до написання тестової програми в середовищі Qt Creator. Обираємо меню File 

— New file of project. Обираємо Qt Console Application, вказуємо назву проекту та місце 

розташування каталогу проекту. Отримаємо проект з одним вихідним файлом main.cpp із 

заготовкою Qt-програми: 

 
#include <QCoreApplication> 

 

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

{ 

    QCoreApplication a(argc, argv); 

     

    return a.exec(); 

} 

 

Таким чином, виконання передається об’єкту QCoreApplication, що реалізує цикл обробки 

повідомлень у консольних програмах. Додамо код з лічильниками: 

 



Результат виконання: 

 

 

Загалом, для цього прикладу можна було б скористатись створенням порожнього проекту без  

QCoreApplication з його циклом обробки повідомлень, що запускається після виконання корисних 

дій. Оскльки нас більше цікавить графічний інтерфейс, створимо новий проект Qt Gui Application 

та проілюструємо створення елементів керування інтерфейсу користувача. Проект за 

замовчанням містить наступні файли: 

 

 

 

Файл з розширенням ―ui‖ зберігає опис елементів інтерфейсу користувача на формі. Він 

доступний для редагування в графічному режимі. Додамо на форму поле-лічильник та слайдер: 

 



 

Знизу справа знаходиться редактор властивостей елементів керування (віджетів), знизу по  центру 

(на одній із закладинок) редактор слотів та сигналів. Зверху знаходиться стрічка з перемикачами 

режимів редагування та упорядкування віджетів на формі. Пов’яжемо лічильник та слайдер так, 

щоб зміна значення в одному з них автоматично змінювала значення і в іншому. Для цього 

перейдемо в режим редагування сигналів та перетягнемо мишею стрілочку з одного віджета на 

інший. 

 

 
 

 

 

 

 



Кінцевий результат поєднання сигналів та слотів: 

 

 

Результат виконання: 

 

 
 

Перехід до виконання роботи 

Передумовою вдалого виконання роботи є сумлінне та якісне виконання лабораторних робіт, 

оскільки в цьому випадку значна частина коду (незалежна від сторонніх бібліотек) вже є готова. 

 

Класи, що мають бути попередньо розроблені  

Нехай вже розроблені наступні класи, що описують поведінку деяких геометричних фігур. Тоді 

для виконання роботи необхідно: а) доповнити класи функціональністю, що пов’язана з 

малюванням фігур у вікні за допомогою засобів конкретної бібліотеки, б) розробити інтерфейс 

користувача та пов’язати його з готовими класами фігур.  

 

У якості приклада візьмемо набір класів, що описують прямокутник. Код, наведений в додатку К-

1, покликаний проілюструвати та нагадати деякі підходи, застосовні в ООП, і не має вважатися 

найбільш оптимальним з будь-яких точок зору.  

 

Для роботи з координатами описано шаблонний клас Vector, що є узагальненням на довільну 

розмірність та тип даних для збереження координат. Ієрархія наслідування графічних примітивів: 

Figure (базовий клас для фігур) наслідується від множини класів: Shape (операції зі зміни 

геометрії, абстрактний клас), Drawable (інтерфейс з віртуальним методом малювання) та 

Selectable (інтерфейс сутностей, що можуть бути у виділеному чи невиділеному стані). Клас 

Rectangle (та інші реалізації фігур) наслідується від Figure. У якості вибіркового набору операцій 



для фігур обрано задання обмежуючого прямокутника по 2 точкам, пересування та перевірка 

довільної точки на потрапляння всередину фігури (зручно для реалізації вибору фігури мишею). 

Малювання у інтерфейсі Drawable визначено через допоміжний клас-посередник Painter (задає 

колір та може малювати певні примітиви). 

 

Підходи до розширення класів 

Класи, описані у додатку К-1, є прикладом реалізації логіки поведінки об’єктів без прив’язки до 

конкретної графічної бібліотеки. При потребі включити цю логіку у графічний редактор виникає 

проблема прив’язки до процедур графічної бібліотеки. Цю проблему можна вирішити просто 

шляхом довизначення недостаючих методів по всій існуючій ієрархії наслідування, що, однак 

робить логіку залежною від конкретних інструментальних засобів та часто не є прийнятним. 

Втім, в рамках даної роботи таке вирішення проблеми може бути допустимим. 

 

Якщо ж поставити за мету зберегти незалежність розроблених класів від інструментарію, то 

одним з можливих варіантів є наслідування за схемою, показаною на рисунку (код у додатку К-2). 

 

 
 

Головна ідея наступна: визначається наслідник класу Painter – QtPainter, що прив’язується до 

специфіки графічних засобів Qt (обгортає клас QPainter, делегуючи йому свої операції). Саме 

об’єкт цього класу і буде передаватися фігурам у метод Draw(). Завдяки вдалому вибору класів 

логіки редактора, існуючий код змін не зазнає. 

 

Розробка інтерфейсу користувача 

Одним з питань розробки інтерфейсу користувача редактора є організація рисування на поверхні 

вікна (робочої області малюнку). Qt дозволяє створювати власні віджети як похідні від класу 

QWidget, перевизначаючи в них ряд методів, таких як mousePressEvent, mouseMoveEvent, 

mouseReleaseEvent та paintEvent, що викликаються у випадках натискання кнопки миші, її 

переміщення над віджетом, відпускання кнопки миші та необхідності перемалювати вміст 

віджету на екрані (перемалювання можна ініціювати методом update()). У додатку К-3 наведено 

код віджету CanvasWidget, що дозволяє рисувати на своїй поверхні прямокутники, виділяти та 

пересувати їх. Для того, щоб додати цей віджет на головне вікно програми, слід перетягнути туди 

QWidget, після чого «просунути» його до CanvasWidget (команда «Promote to» з контекстного 

меню). Результат роботи програми: 



 
 

 

 

 



Додаток Ф. Форми документів для оформлення курсової роботи 

 

Ф-1: Титульна сторінка 

Ф-2: Лист завдання 

Ф-3: Рамка для першої сторінки змісту (решта сторінок --- з рамками Ф-2). 
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ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу з дисципліни 

―Об’єктно-орієнтоване програмування‖ 

 
1. Тема роботи: Розробка програмного забезпечення з графічним інтерфейсом користувача. 

2. Вихідні дані до роботи. Програма «векторний графічний редактор» (існуючі прототипи --- 

Corel Draw, Inkscape) має бути розроблена з використанням інструментарію розробки Qt SDK  

та надавати користувачу наступні можливості: 

- малювання набору геометричних фігур, визначених технічним завданням, за допомогою 

клацання лівою кнопкою миші по малюнку та «розтягування» фігур з натиснутою лівою 

кнопкою миші; 

- зміни параметрів фігур (зміна розміру, переміщення, віддзеркалення, зміна кольору, 

стилю та товщини контуру, кольору заповнення, видалення); 

- відображення та приховування координатної сітки, прив’язування фігур до координатної 

сітки; 

- збереження малюнку у файлі довільного формату, зчитування малюнків з файлів та їх 

відображення (як варіант, у форматі SVG). 

Вибір фігури має виконуватися за допомогою кнопок окремої панелі інструментів, а також 

команд меню. Редагування фігур --- за допомогою контекстних меню, команд меню або 

окремих діалогових вікон. При розробці інтерфейсу користувача мають бути використані 

наступні елементи (controls): 

- Button --- кнопки різних видів 

- Check Box --- поле-прапорець; 

- Radio Button --- перемикачі; 

- Spin Box --- числове введення з стрілочками зміни значення; 

- List Box --- випадаючий список та ін. 

 

3. Перелік питань, які мають бути розроблені  

1. Графічний інтерфейс користувача. 

2. Структура програми та ієрархія класів для реалізації заданих функцій. 

3. Опис розробленої програми (текст пояснювальної записки). 
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Додаток К. Код розглянутого прикладу 

Додаток К-1. Ієрархія геометричних фігур 

 
shapes.h 

 

#ifndef SHAPES_H 

#define SHAPES_H 

#include <queue> 

#include <string> 

typedef std::string Color; 

typedef double Numeric; 

class Vector 

{ 

public: 

    Numeric x, y; 

    Vector (Numeric x = 0, Numeric y = 0); 

}; 

Vector operator+ (Vector v1, Vector v2); 

Vector operator- (Vector v1, Vector v2); 

Vector operator* (Vector v, Numeric n); 

class Painter 

{ 

public: 

    virtual ~Painter () {} 
    virtual void SetFillColor (Color fillColor) = 0; 
    virtual void DrawPolygon (std::queue <Vector>& points) = 0; 
}; 

class Selectable 

{ 

public: 

    virtual ~Selectable () {} 
    virtual void Select () = 0; 
    virtual void Deselect () = 0; 
    virtual bool IsSelected () const = 0; 
}; 

class Shape 

{ 

public: 

    virtual ~Shape () {} 
    virtual Vector GetCenter () const = 0; 
    virtual Vector GetSize () const = 0; 
    virtual void SetBounds (Vector p1, Vector p2) = 0; 
    virtual void MoveTo (Vector newCenter) = 0; 
    virtual bool IsContaining (Vector innerPoint) const = 0; 
}; 

class Drawable 

{ 



public: 

    virtual ~Drawable () {} 
    virtual void SetFillColor (Color fillColor) = 0; 
    virtual void Draw (Painter& painter) = 0; 
}; 

class Figure: public Shape, public Selectable, public Drawable 

{ 

public: 

    virtual Vector GetCenter () const; 
    virtual Vector GetSize () const; 
    virtual void SetBounds (Vector p1, Vector p2); 
    virtual void MoveTo (Vector newCenter);  
    virtual void Select (); 
    virtual void Deselect ();    
    virtual bool IsSelected () const; 
    virtual void SetFillColor (Color fillColor); 
protected: 

    Vector center, size; 

    Color fillColor; 

    bool isSelected; 

}; 

class Rectangle: public Figure 

{ 

public: 

    Rectangle (Vector p1, Vector p2); 

    virtual bool IsContaining (Vector innerPoint) const; 
    virtual void Draw (Painter& painter); 
}; 

#endif // SHAPES_H 

shapes.cpp 

 
#include "shapes.h" 

#include <cmath> 

Vector::Vector (Numeric x, Numeric y) 

    : x (x), y (y) 

{ 

} 

Vector operator+ (Vector v1, Vector v2) 

{ 

    return Vector (v1.x + v2.x, v1.y + v2.y); 

} 

Vector operator- (Vector v1, Vector v2) 

{ 

    return Vector (v1.x - v2.x, v1.y - v2.y); 

} 

Vector operator* (Vector v, Numeric n) 

{ 



    return Vector (v.x * n, v.y * n); 

} 

Vector Figure::GetCenter () const 
{ 

    return center; 

} 

Vector Figure::GetSize () const 
{ 

    return size; 

} 

void Figure::SetBounds (Vector p1, Vector p2) 
{ 

    center = (p1 + p2) * 0.5; 

    size = p1 - p2;   

    size = Vector (std::fabs(size.x), std::fabs(size.y)); 

} 

void Figure::MoveTo (Vector newCenter) 
{ 

    center = newCenter; 

} 

void Figure::Select () 
{ 

    isSelected = true; 

} 

void Figure::Deselect () 
{ 

    isSelected = false; 

} 

bool Figure::IsSelected () const 
{ 

    return isSelected; 

} 

void Figure::SetFillColor (Color fillColor) 
{ 

    this->fillColor = fillColor; 

} 

Rectangle::Rectangle (Vector p1, Vector p2) 

{ 

    SetBounds (p1, p2); 
} 

bool Rectangle::IsContaining (Vector innerPoint) const 
{ 

    Vector minPoint = center - size * 0.5; 

    Vector maxPoint = center + size * 0.5; 

    return (innerPoint.x >= minPoint.x) && 



           (innerPoint.x <= maxPoint.x) && 

           (innerPoint.y >= minPoint.y) && 

           (innerPoint.y <= maxPoint.y); 

} 

void Rectangle::Draw (Painter& painter) 
{ 

    std::queue <Vector> vertices; 

    vertices.push (Vector (center.x - size.x / 2, center.y - size.y / 2)); 

    vertices.push (Vector (center.x - size.x / 2, center.y + size.y / 2)); 

    vertices.push (Vector (center.x + size.x / 2, center.y + size.y / 2)); 

    vertices.push (Vector (center.x + size.x / 2, center.y - size.y / 2)); 

    painter.SetFillColor(fillColor); 
    painter.DrawPolygon(vertices); 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток К-2. Розвиток ієрархії для рисування засобами Qt 

 
qtshapes.h 

 

#ifndef QTSHAPES_H 

#define QTSHAPES_H 

#include "shapes.h" 

#include <QPainter> 

class QtPainter: public Painter 

{ 

public: 

    QtPainter (QPainter& painter); 

    virtual void SetFillColor (Color fillColor); 
    virtual void DrawPolygon (std::queue <Vector>& points); 
private: 

    QPainter& painter; 

    QColor fillColor; 

}; 

#endif // QTSHAPES_H 

qtshapes.cpp 

#include "qtshapes.h" 

QtPainter::QtPainter (QPainter& painter) 

    : painter (painter) 

{ 

} 

void QtPainter::SetFillColor (Color fillColor) 
{ 

    this->fillColor = QColor(QString::fromStdString(fillColor)); 

} 

void QtPainter::DrawPolygon (std::queue <Vector>& points) 
{ 

    painter.setPen (QColor (255, 255, 255, 255)); 

    painter.setBrush (QBrush (fillColor)); 

    QPolygon poly; 

    while (!points.empty()) 

    { 

        poly << QPoint (points.front().x, points.front().y); 

        points.pop(); 

    } 

    painter.drawPolygon(poly); 

} 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток К-3. Код області рисування CanvasWidget 

 
canvaswidget.h 

 

#ifndef CANVASWIDGET_H 

#define CANVASWIDGET_H 

#include <QWidget> 

#include <QMouseEvent> 

#include <QPaintEvent> 

#include <vector> 

#include "qtshapes.h" 

class CanvasWidget : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit CanvasWidget(QWidget *parent = 0); 

    ~CanvasWidget(); 
signals: 

public slots: 

protected: 

    virtual void mousePressEvent (QMouseEvent * event); 
    virtual void mouseMoveEvent (QMouseEvent * event); 
    virtual void mouseReleaseEvent (QMouseEvent * event); 
    virtual void paintEvent (QPaintEvent * event); 
private: 

    std::vector< Figure* > figures; 

    Figure* selectedFigure; 

    Vector pressedPoint; 

    bool creatingFigure; 

}; 

#endif // CANVASWIDGET_H 

canvaswidget.cpp 

#include "canvaswidget.h" 

CanvasWidget::CanvasWidget(QWidget *parent) : 

    QWidget(parent), selectedFigure(NULL), creatingFigure(false) 

{ 

} 

CanvasWidget::~CanvasWidget() 
{ 

    for (unsigned i = 0; i < figures.size(); ++i) 

    { 

        delete figures[i]; 

    } 

} 

void CanvasWidget::mousePressEvent (QMouseEvent * event) 
{ 

    pressedPoint.x = event->localPos().x(); 

    pressedPoint.y = event->localPos().y(); 

    if (selectedFigure) selectedFigure->Deselect(); 
    selectedFigure = NULL; 

    for (unsigned i = figures.size(); i > 0; --i) 

    { 

        if (figures[i - 1]->IsContaining(pressedPoint)) 



        { 

            selectedFigure = figures[i - 1]; 

            pressedPoint = pressedPoint - selectedFigure->GetCenter(); 
            selectedFigure->Select(); 
            break; 

        } 

    } 

    update(); 

} 

void CanvasWidget::mouseMoveEvent (QMouseEvent * event) 
{ 

    if ((event->buttons()) & Qt::LeftButton) 

    { 

        Vector currentPoint; 

        currentPoint.x = event->localPos().x(); 

        currentPoint.y = event->localPos().y(); 

        if (creatingFigure) 

        { 

            figures.back()->SetBounds(pressedPoint, currentPoint); 

        } 

        else if (selectedFigure) 

        { 

            selectedFigure->MoveTo(currentPoint - pressedPoint); 
        } 

        else 

        { 

            creatingFigure = true; 

            selectedFigure = new Rectangle(pressedPoint, pressedPoint); 

            figures.push_back(selectedFigure); 

            selectedFigure->Select(); 
        } 

        update(); 

    } 

} 

void CanvasWidget::mouseReleaseEvent (QMouseEvent *) 
{ 

    if (creatingFigure) 

    { 

        creatingFigure = false; 

    } 

} 

void CanvasWidget::paintEvent (QPaintEvent *) 
{ 

    QPainter qpainter(this); 

    QtPainter painter(qpainter); 

    for (unsigned i = 0; i < figures.size(); ++i) 

    { 

        figures[i]->SetFillColor(figures[i]->IsSelected() ? "red" : "black"); 

        figures[i]->Draw(painter); 

    } 

} 

 


