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Pengantar Qt Creator

• Qt Creator merupakan cross-platform C++ integrated 
development environment yang merupakan bagian
dari Qt SDK.

• Qt Creator mempunyai debugger dalam bentuk visual dan
layout GUI serta tempat perancangan form.

• Teks editornya mempunyai fasilitas syntax highlighting dan• Teks editornya mempunyai fasilitas syntax highlighting dan
autocompletion.

• Qt Creator menggunakan compiler C++ dari kumpulan
compiler GNU pada Linux dan FreeBSD.

• Pada Windows Qt Creator dapat menggunakan MinGW
atau MSVC yang sudah build-in di dalam install , dan dapat
juga menggunakan cdb ketika meng-compile source code nya.



Project

• Qt Creator menggunakan format cross platform project (.pro) 
untuk mengizinkan tim developer untuk share project yang 
mempunyai platform-platform yang berbeda-beda dan
menggunakan common tool untuk implementasi dan
debugging program.debugging program.

• Sebuah project dapat meliputi: file-file yang digroup secara
bersama-sama, langkah-langkah build program, form-form 
dan file-file resource, dan pengaturan untuk menjalankan
aplikasi.

• Projek dapat dibuat secara manual atau diimport dari file 
projek yang sudah ada.



Project

• Jika projeknya dibuat secara manual, maka sebuah file-file 
akan digenerate oleh Qt Creator, tergantung dari tipe file yang 
dimiliki.

• Seperti Jika filenya adalah sebuah GUI application, maka Qt 
Creator men-generate sebuah file kosong yang berektensikanCreator men-generate sebuah file kosong yang berektensikan
.ui yang akan dimodifikasikan melalui Qt Designer.

• Qt Creator diinterrasikan dengan sistem cross-platform untuk
mem-build secara automatis: qmake dan CMake. 

• Projek yang tidak menggunakan qmake atau CMake dapat di-
import-kan, dan Qt Creator dapat meng-ignore sistem build.



Gambar Projek pada Qt Creator



Editor

• Qt Creator mempunyai sebuah code editor and 
mengintegrasikan Nokia's Qt Designer untuk mendesain dan
membangun aplikasi GUI  dari Qt widgets.

• Karena Qt Creator adalah sebuah Integrated Development 
Enviroment (IDE), maka Qt Creator memisahkan antara text Enviroment (IDE), maka Qt Creator memisahkan antara text 
editor untuk build dan editor untuk menjalankan (run) 
aplikasi-aplikasi. 

• Qt Creator bukan hanya bisa membaca text file biasa, akan
tetapi juga bisa membaca file C++ dan bahasa QML.



Keunggulan Code Editor
• Dapat menulis code dengan format yang benar.
• Mengantisipasikan apa yang akan programer tulis dan code 

yang komplit.
• Menampilkan baris-baris yang error dan pesan-pesan warning.
• Memandu programer secara semantik untuk menulis classes, 

functions, dan symbols.functions, dan symbols.
• Menyediakan fasilitas bantuan context-sensitive pada classes, 

functions, dan symbols.
• Me-rename symbol-symbol dengan langkah intelligent, 

sehingga simbol-simbol yang lain dengan nama yang sama tidak
ter-rename.

• Menampilkan lokasi function, class yang dideklarasikan atau
yang dipanggil



Gambar Code Editor



UI Designer

• Qt Creator menyajikan dua buah editor visual: Qt Designer 
dan Qt Quick Designer.

• Qt Designer merupakan sebuah tool untuk mendesain dan
membangun aplikasi GUI dari Qt widgets.

• Widgets dan forms yang dibentuk dengan Qt Designer • Widgets dan forms yang dibentuk dengan Qt Designer 
terintegrasi dengan code program,  Qt signals and mekanisme
slots,  sehingga kita dengan mudah memberikan nilai-nilai dan
properti-properti pada pada elemen-elemen grafik.

• Semua properti-properti yang diatur pada Qt Designer dapat
diubah secara dinamik melalui/di dalam code.



UI Designer

• Qt Quick Designer digunakan untuk membangun secara
mudah animasi-animasi dengan menggunakan sebuah bahasa
pemograman yang dikenal dengan Qt Meta-Object Language 
(QML).

• Dalam QML, sebuah user interface dispesifikasikan sebagai• Dalam QML, sebuah user interface dispesifikasikan sebagai
sebuah pohon (tree) dari objects dengan properti-properti.

• Kamu menggunaan teks editor visual untuk menciptakan
items, screens, dan aplikasi, serta mendefinisikan perubahan
action-acton pada komponennya.

• Dapat digunakan Qt atau JavaScript untuk
mengimplementasikan logik aplikasi.



Gambar UI Designers

Pilih File -> New File or Project



Languages (Bahasa-Bahasa)
• Kamu dapat menggunakan code editor menulis code dalam

Qt C++ atau bahasa pemograman QML . 
• Syntax highlighting juga disajikan untuk banyak bahasa

pemograman yang lain.



Target

• Qt Creator men-support untuk membangun dan
menjalankanaplikasi-aplikasi Qt  untuk desktop environments 
(Seperti Windows, Linux, FreeBSD dan Mac OS) 

• Selain itu juga bisa dijalankan pada mobile devices (seperti
Symbian, Maemo, andMeeGo).Symbian, Maemo, andMeeGo).

• Ketika sebuah aplikasi dibangun untuk mobile device yang 
bisa mengkoneksi ke Personal Computer (PC),  maka Qt 
Creator men-generate sebuah package instalasi, menginstall
package tersebut pada device, dan meneksekusikannya.

• Paackage-package Installasi dapat dipublikasikan pada Ovi
Store , Nokia (http://ovi.com)



Tools
• Qt Creator diintegrasikan dengan kumpulan tool-tool yang 

bermanfaat dan membantu, seperti version control systems
dan Qt Simulator.

• Qt Creator menggunakan command line client version control 
system untuk mengakses repositories.

• Berikut ini adalah version control systems yang di-support:• Berikut ini adalah version control systems yang di-support:
• Git , Subversion ,Perforce, CVS, Mercurial.
• Sedangkan Qt Simulator dapat digunakan untuk mengetest

aplikasi-aplikasi Qt yang di aplikasikan pada mobile devices.
• Qt Simulator diinstall sebagai bagian dari Nokia Qt SDK. 

Setelah diinstall, dapat dipilih sebagai sebuah build target
pada Qt Creator.



Debuggers

• Qt Creator tidak mempunyai debugger.
• Qt Creator mempunyai plugin debugger yang bekerja sebagai

interface antara Qt Creator core dan external native 
debuggers untuk men

• Debuggers adalah:• Debuggers adalah:
- GNU Symbolic Debugger (gdb)
- Microsoft Console Debugger (CDB)
- internal Java Script debugger

• Dapat menghubungkan mobile devices dengan PC dan
memproses debug yang berjalan pada devices.
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Contoh Coding pada Qt Creator

/*File mainwindow.h*/
#ifndef MAINWINDOW_H 
#define MAINWINDOW_H 
#include <QMainWindow>
namespace Ui { class MainWindow; }
class MainWindow : public QMainWindow {

Q_OBJECT Q_OBJECT 
public: 

explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
~MainWindow();

public slots:
void kirimTeks();

private:
Ui::MainWindow *ui;

}; 
#endif // MAINWINDOW_H



Contoh Coding pada Qt Creator

/*File mainwindow.cpp*/
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :

QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow) { 
ui->setupUi(this);ui->setupUi(this);

} 
MainWindow::~MainWindow() {

delete ui;
} 
void MainWindow::kirimTeks() {

ui -> label -> setText( ui-> lineEdit -> text());
}



Fungsi Utama

/*main.cpp*/
#include <QtGui/QApplication>
#include "mainwindow.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
QApplication a(argc, argv);
MainWindow w;
w.show();
return a.exec();

}



GUI (file mainwindow.ui)


