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ВСТУП

У теперешній час Visual C++ є одним з лідерів серед продуктів для 

програмування у середовищі Windows. За роки свого розвитку Visual C++ 

перетворився у комплекс неймовірно потужних інструментів для Windows – 

програмування: редактори, утіліти, тестові контейнери, бібліотеки класів та 

відладочні засоби. 

Запропонована методична розробка спрямує студента на самостійне 

швидке створення діючої програми з включенням до неї підтримки діалогових 

вікон, меню та інших можливостей. Студенти отримають можливість працювати 

з текстовими полями, кнопками, прапорцями, списками та рештою управляючих 

елементів, котрі зустрічаються у більшості Windows – програм. 

Наданий матеріал також торкається роботи з системною клавіатурою, 

системною мишкою, файловим введенням-виведенням, а також роботи 

створення програмних додатків підключення до мережі Internet, де активно 

використовуються сервіси класів потужної бібліотеки MFC (Microsoft Foundation 

Classes), таких як CString, CEdit, CDialog, CWindow, CSliderCtrl, CArchive та 

CInternetSession. 

Представлені в розробці програмні коди імплементовані в сучасному 

інтегрованому середовищі Visual Studio 2015. 
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1 Використання бібліотеки класів Microsoft Foundation Classes

1.1 Ієрархія класів MFC

Бібліотека класів MFC – це множина класів, яка охоплює більшу частину 

функціональних можливостей операційної системи Windows і яка представляє 

розробнику не тільки комплекс дуже потужних додаткових класів, але й цілі 

механізми, котрі її розширюють та спрощують.

Рисунок 1 – Ієрархія класів за категоріями
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Більшість класів у бібліотеці MFC є похідними від єдиного класу CObject 

- кореня ієрархічної структури. Основне призначення цього класу є надання 

усім похідним від нього класам наступних можливостей:

 - зберігання інформації про клас часу виконання;

 - підтримка серіалізації та діагностики об’єкту.

1.2 Створення вікна та виведення у нього тексту

Наша програма має своїм наміром виводити у створене вікно фразу «I like 

programming by Visual C++ !». Насамперед використаємо відповідний мастер 

(wizard) MFC AppWizard для генерації коду output_message.cpp:
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Програма, яка створена Visual C++  MFC AppWizard складається з 

чотирьох основних частин: об’єкту додатку, об’єкту головного вікна, об’єкту 

документу та об’єкту виду. Об’єкт додатку міститься у файлах output_message.h  

та output_message.cpp. Взаємний зв’язок чотирьох частин програми на Visual 

C++ виглядає наступним чином:

 

COutput_messageApp

Програма для Windows

COutput_messageView

Відтворення даних

CMainFrame

Головне вікно

COutput_messageDoc

Обробка даних

Рисунок 2 –Взаємний зв’язок чотирьох частин програми на Visual C++
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Додамо невеликий фрагмент коду у метод OnDraw() класу 

COutput_messageView. Програма викликає метод OnDraw(), коли їй потрібно 

щось вивести у клієнтській області програми. Метод OnDraw() виглядає 

наступним чином (файл Оutput_messageView.cpp):

void COutput_messageView::OnDraw(CDC* /*pDC*/)

{

COutput_messageDoc* pDoc = GetDocument();

ASSERT_VALID(pDoc);

if (!pDoc)

return;

// TODO: добавьте здесь код отрисовки для собственных данных

}

Додамо пару рядків у метод OnDraw():

void COutput_messageView::OnDraw(CDC* pDC)

{

CString string("I like programming by Visual C++ !");

COutput_messageDoc* pDoc = GetDocument();

ASSERT_VALID(pDoc);

if (!pDoc)

return;

// TODO: добавьте здесь код отрисовки для собственных данных

pDC->TextOut(0, 0, string);

}

Здійснемо збирання проекту Оutput_message та запустимо його (F5):
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При запуску додатку Windows викликає функцію WinMain() об’єкта 

додатку. Об’єкт додатку повинен виконувати три задачі: запустити програму, 

створити головне вікно та організувати передачу повідомлень Windows у 

головне вікно та із нього. Якщо користувач завершує роботу програми, 

Windows надсилає об’єкт додатку повідомлення WM_Quit. Якщо користувач 

змінює розміри вікна, Windows отримує повідомлення WM_Size.

Об’єкти у програмі на Visual C++ активно спілкуються поміж собою. На 

наданій схемі (рисунок 3) показана організація взаємодії чотирьох головних 

об’єктів у програмі на Visual C++. Код об’єкту міститься у файлі 

Оutput_message.cpp. Імена змінних класів у Visual C++ мають стандартний 

префікс m_(угорський запис).

Об’єкт головного вікна відповідає за роботу вікна програми за 

виключенням клієнтської області. Це означає, що об’єкт головного вікна 

відповідає за заголовок, рядок меню, панель інструментів та рядок стану у 

нижній панелі вікна. Заголовок та рядок меню створюються автоматично при 

створенні вікна, а панель інструментів і рядок стану додаються у методі 

OnCreate() (MainFrm.cpp).
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В об’єкті виду здійснюється виведення нашого повідомлення «I like 

programming by Visual C++ !». Ця подія здійснюється у методі OnDraw() 

(Оutput_messageView.cpp).

Документ

COutput_messageApp
WinMain():

Цикл повідомлень:

Повідомлення 
Windows

CMainFrame

GetActiveView

GetActiveDocument

COutput_messageView

GetParent
OnActivateView
OnDraw
OnInitialUpdate
OnPrint
OnUpdate
GetDocument

COutput_messageDoc

OnSaveDocument
OnNewDocument
OnOpenDocument

UpdateAllViews

WM_Quit

Output_message.exe

Вихід

Рисунок 3 – Організація взаємодії чотирьох головних об’єктів у програмі на Visual C++
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У методі OnDraw() створюється новий об’єкт string, який належить класу 

MFC CString. В об’єкт string заноситься текст. Клас CString містить всі операції 

з рядками. Потім у методі OnDraw()здійснюється виведення рядка 

повідомлення через переданий методу вказівник pDC, котрий посилається на 

об’єкт класу MFC CDC, а конкретніше викликається метод TextOut() цього 

об’єкту.Клас CDC призначений для роботи з контекстами пристроїв. Все 

графічне та текстове виведення буде здійснюватися через контексти пристроїв.

Контекст пристрою – це область пам’яті, яка використовується 

операційною системою Windows для виконання графічних операцій.

Об’єкти класу CDC містять множину вбудованих методів, які 

використовуються у процесі рисування в контексті пристрою.

1.3 Робота з системною клавіатурою

Робота над програмою ділитиметься на два етапи: підготовка буферу для 

зберігання введених символів та організаціїї їх читання з клавіатури.

У середовищі Visual Studio створимо проект з назвою Keyboard_input:

Виділимо в документі буфер для зберігання введених символів. Кожний 

новий символ, який вводитиметься користувачем, буде додаватися до рядка, 

який зберігається в об’єкті класу MFC CString. Цей рядок відтворюється в 
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об’єкті виду за допомогою методу OnDraw(). Назвемо рядок String_Data та 

оголосимо його серед інших змінних документу в заголовочному файлі 

Keyboard_inputDoc.h:

class CKeyboard_inputDoc : public CDocument

{

protected: // создать только из сериализации

CKeyboard_inputDoc();

DECLARE_DYNCREATE(CKeyboard_inputDoc)

CString String_Data;

Далі об’єкт треба проініціалізувати порожнім рядком “ ”. Це робиться в 

конструкторі об’єкта документу, який розташований у файлі 

Keyboard_inputDoc.срр:
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CKeyboard_inputDoc::CKeyboard_inputDoc()

{

// TODO: добавьте код для одноразового вызова конструктора

String_Data = "";

}

Буфер для зберігання введених символів. Тепер треба, щоб кожний 

символ заносився у змінну String_Data. Далі треба організувати впізнання 

натиснутої клавіши. При кожному натисканні клавіши  Windows надсилає 

повідомлення WM_Char, котре ми пов’яжемо з методом OnChar() об’єкту виду. 

Для цього зкористаймося  сервісом Visual C++ ClassWizard:
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Додамо новий обробник повідомлень OnChar() у  клас виду 

CKeyboard_inputView. Оберемо у списку «Имя класса» саме його:
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Знайдемо в меню «Сообщения» повідомлення WM_Char та подвійним 

натисканням лівої кнопки мишки активуємо його, тим самим повязуючи його з 

методом OnChar():

Тепер після кожного введення символу автоматично буде викликатися 

метод  OnChar(). Створивши новий обробник повідомлення, можна швидко 

перейти до його коду. Для цього подвійним натисканням лівої кнопки мишки 

активуємо його у списку «Существующие обработчики»:
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Слід зазначити, що ClassWizard (Мастер классов) автоматично включив  в 

обробник код для виклику методу OnChar(). Фактичне значення символу 

передається у параметр nChar. Якщо користувач не відпускає клавіши, тоді 

кількість натискань передається у параметр nRepCnt. Окремі біти параметру 

nFlags мають наступні значення:

078131415

Код контексту

Попередній стан клавіши

Стан переходу

Скан-код

Розширений

Рисунок 4 – Біти параметру nFlags

Біт попереднього стану клавіши дорівнює 1, якщо клавіша була раніше 

відпущена. Біт стану клавіши дорівнює 1, якщо клавіша була раніше відпущена.  

Код контексту дорівнює 1, якщо натиснута клавіша Alt.
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Цей об’єкт належить документу, тому спочатку треба отримати вказівник 

на об’єкт документу pDoc, організувати додавання символу до рядка та 

перевірку дійсності вказівника посилання на документ (макрос 

ASSERT_VALID(pDoc)). Далі потрібно потурбуватися про виведення 

оновленого рядка у клієнтській області шляхом включення методу Invalidate():

void CKeyboard_inputView::OnChar(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)

{

// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений или вызов 

стандартного

CKeyboard_inputDoc* pDoc = GetDocument();

ASSERT_VALID(pDoc);

pDoc->String_Data += (char)nChar;

Invalidate();

CView::OnChar(nChar, nRepCnt, nFlags);

}
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Цей метод змушує програму перерисувати об’єкт виду методом OnDraw(). Тож 

перейдемо до методу OnDraw(). Для виведення текстового рядка скористаймося 

методом TextOut():

void CKeyboard_inputView::OnDraw(CDC* pDC)

{

CKeyboard_inputDoc* pDoc = GetDocument();

ASSERT_VALID(pDoc);

if (!pDoc)

return;

// TODO: добавьте здесь код отрисовки для собственных данных

pDC->TextOut(0, 0, pDoc->String_Data);

}
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Далі ми навчимося створювати курсор (каретку), який позначатиме 

положення наступного символу, що буде введений з клавіатури. За допомогою 

AppWizard створимо однодокументну SDI програму з найменуванням Carets та 

створимо у заголовочному файлі документу об’єкт String_Data.

В конструкторі документу привласнимо цьому об’єкту порожній рядок.

Далі скористуймося ClassWizard (Мастер классов) та зв’яжемо 

повідомлення WM_Char з методом OnChar() об’єкту виду.

Для зберігання введених символів додамо у метод OnChar() наступний 

фрагмент коду:

void CCaretsView::OnChar(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)

{

CСaretsDoc* pDoc=GetDocument();

ASSERT_VALID (pDoc);

// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений или вызов стандартного

pDoc->String_Data+=(char) nChar;

Invalidate();

CView::OnChar(nChar, nRepCnt, nFlags);
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}
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Тепер можна приступати до створення курсору в об’єкті виду. Для того, 

щоб створити курсор, необхідно обрати його розміри, а для цього треба знати 

дещо про текст, з котрим ми працюємо. Зазвичай висота курсору співпадає з 

висотою символів поточного шрифту, а його ширина дорівнює 1/8 середньої 

ширини символів. Для визначення висоти та ширини символів скористаймося 
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методом GetTextMetrics() класу CDC. Наш курсор буде створений у методі 

OnDraw(). Насамперед створимо в об’єкті виду логічну змінну з ім’ям 

CaretCreated, за якою можна буде визначити, чи був курсор створений раніше. 

Після того, як у конструкторі виду змінній CaretCreated буде привласнено 

значення false, у методі OnDraw() необхідно перевірити, чи був курсор 

створений раніше:
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Наведений нижче фрагмент створює курсор та включає його до об’єкту 

виду:

Тепер необхідно задати положення курсору через метод SetCaretPos(). 

Положення курсору буде зберігатися в новому об’єкті класу CPoint з ім’ям 

CaretPsition. Клас CPoint містить дві змінні X,Y значень координат:
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Потім задаємо позицію курсору методом SetCaretPos(), відтворюємо 

курсор на екрані ShowCaret() та встановлюємо CaretCreated в true:

void CCaretsView::OnDraw(CDC* pDC)

{

CCaretsDoc* pDoc = GetDocument();

ASSERT_VALID(pDoc);

if (!pDoc)

return;

// TODO: добавьте здесь код отрисовки для собственных данных

if (!CaretCreated) 

{

TEXTMETRIC textmetric;

pDC->GetTextMetrics(&textmetric);

CreateSolidCaret(textmetric.tmAveCharWidth/8, textmetric.tmHeight);

CaretPosition.x = CaretPosition.y = 0;

GetCaretPos();



30

ShowCaret();

CaretCreated = true;

}

Отже, нам вдалося створити свій досить працездатний власний курсор, 

що мерехтить:

Тепер необхідно організувати пересування курсору за мірою введення 

тексту – курсор мусить находитися там, де опиниться наступний символ. 

Спочатку відтворимо текст, який був введений користувачем:
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Потім треба пересунути курсор в кінець рядка, але попередньо необхідно 

з’ясувати, де він закінчується. Для цього заповнимо об’єкт класу CSize з і’мям 

size та викличемо метод GetTextExtent(). Попередньо, ніж виводити курсор у 

кінці рядка, треба сховати його за допомогою методу HideCaret(): 

Потім змінній х об’єкту CaretPosition привласнюється координата кінця 

текстового рядка на моніторі:
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Отже, ми пересуваємо курсор у нове положення та знову виводимо його 

на монітор:

void CCaretsView::OnDraw(CDC* pDC)

{

CCaretsDoc* pDoc = GetDocument();

ASSERT_VALID(pDoc);

if (!pDoc)

return;

// TODO: добавьте здесь код отрисовки для собственных данных

if (!CaretCreated) 

{

TEXTMETRIC textmetric;

pDC->GetTextMetrics(&textmetric);

CreateSolidCaret(textmetric.tmAveCharWidth/8, textmetric.tmHeight);

CaretPosition.x = CaretPosition.y = 0;

GetCaretPos();

ShowCaret();



33

CaretCreated = true;

}

pDC->TextOutW(0, 0, pDoc->String_Data);

CSize size = pDC->GetTextExtent(pDoc->String_Data);

HideCaret();

CaretPosition.x = size.cx;

SetCaretPos(CaretPosition);

ShowCaret();

}

При запуску програми курсор буде постійно знаходитися у кінці 

введеного рядка:
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1.3.1 Приховання/відтворення  курсору при втраті/отриманні фокусу

При втраті фокусу програм отримує повідомлення WM_KILLFOCUS, а 

при отриманні WM_SETFOCUS. Використовуючи ClassWizard пов’яжемо з 

повідомленням WM_KILLFOCUS новий обробник, а ClassWizard привласнить 

йому ім’я OnKillFocus():

Наданий метод оброблює повідомлення про втрату фокусу, тому курсор 

необхідно приховати:
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За аналогією додамо метод OnSetFocus() для обробки повідомлення 

WM_SETFOCUS та включимо у нього код для відтворення курсору:

Тепер при втраті фокусу курсор зникає, а при отриманні – з’являється:
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void CCaretsView::OnKillFocus(CWnd* pNewWnd)

{

CView::OnKillFocus(pNewWnd);

HideCaret();

// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений

}

void CCaretsView::OnSetFocus(CWnd* pOldWnd)

{

CView::OnSetFocus(pOldWnd);

ShowCaret();

// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений

}
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1.4 Робота з системною мишкою 

Наступна програма дає можливість клацнути кнопкою мишки в будь – 

якому місці клієнтської області, після чого курсор пересунеться у позначену 

точку. Потім і текст можна вводити у позначему місці, при чому «старий» текст 

буде видалено.

Створимо проект SDI – програми з найменуванням mouser, та наділимо її 

тими ж самими функціями роботи з клавіатурою, що і в попередній програмі 

keyboard_input, тобто символи, що вводяться будуть зберігатися в об’єкті 

документу String_Data. 

Мишка може народжувати декілька видів повідомлень: від 

WM_LBUTTONDOWN (подія натиснення лівої кнопки) до 

WM_MOUSEMOVE (подія пересування мишки). 

Якщо користувач клацнув мишкою на деяку точку клієнтської області, то 

він бажає, щоб текст виводився саме тут. Тож скористаймося ClassWizard та 

додамо метод OnLButtonDown() для обробки повідомлення 

WM_LBUTTONDOWN:

Методу OnLButtonDown() передаються два параметри: nFlags та point. 

Перший містить інформацію про стан різних службових клавіш та може 
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приймати наступні значення: MK_CONTROL, MK_LBUTTON, 

MK_MBUTTON, MK_RBUTTON, MK_SHIFT. Параметр point, об’єкт класу 

CPoint, містить поточні координати вказівника мишки. Отже, кнопка мишки 

натиснута.  Поперше, треба зберегти поточне положення вказівника. Тож 

скористаймося змінними х і у та привласнемо їм значення, які отримані зі 

змінних х і у об’єкту point:

Змінні для зберігання координат оголошуються у заголовочному файлі 

виду MouserView.h:
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class CMouserView : public CView

{

protected: // создать только из сериализации

CMouserView();

DECLARE_DYNCREATE(CMouserView)

CPoint CaretPosition;

boolean CaretCreated;

int x, y;

// Атрибуты

Для очищення рядкового об’єкту скористаймося методом Empty()  класу 

CString:

Оголосимо поточний стан виду недійсним, щоб перерисувати його та 

відтворити курсор в іншому місці (відповідний код було додано у метод 

OnDraw()):
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// MouserView.cpp : реализация класса CMouserView

//

#include "stdafx.h"

// SHARED_HANDLERS можно определить в обработчиках фильтров 

просмотра реализации проекта ATL, эскизов

// и поиска; позволяет совместно использовать код документа в данным 

проекте.

#ifndef SHARED_HANDLERS

#include "Mouser.h"

#endif

#include "MouserDoc.h"

#include "MouserView.h"

#ifdef _DEBUG

#define new DEBUG_NEW

#endif

// CMouserView

IMPLEMENT_DYNCREATE(CMouserView, CView)

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMouserView, CView)

// Стандартные команды печати

ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT, &CView::OnFilePrint)

ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_DIRECT, &CView::OnFilePrint)

ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW, 

&CMouserView::OnFilePrintPreview)
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ON_WM_CONTEXTMENU()

ON_WM_RBUTTONUP()

ON_WM_CHAR()

ON_WM_KILLFOCUS()

ON_WM_SETFOCUS()

ON_WM_LBUTTONDOWN()

END_MESSAGE_MAP()

// создание/уничтожение CMouserView

CMouserView::CMouserView()

{

// TODO: добавьте код создания

CaretCreated = false;

}

CMouserView::~CMouserView()

{

}

BOOL CMouserView::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)

{

// TODO: изменить класс Window или стили посредством изменения

//  CREATESTRUCT cs

return CView::PreCreateWindow(cs);

}

// рисование CMouserView
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void CMouserView::OnDraw(CDC* pDC)

{

CMouserDoc* pDoc = GetDocument();

ASSERT_VALID(pDoc);

if (!pDoc)

return;

// TODO: добавьте здесь код отрисовки для собственных данных

if (!CaretCreated)

{

TEXTMETRIC textmetric;

pDC->GetTextMetrics(&textmetric);

CreateSolidCaret(textmetric.tmAveCharWidth / 8, textmetric.tmHeight);

CaretPosition.x = CaretPosition.y = 0;

GetCaretPos();

ShowCaret();

CaretCreated = true;

}

pDC->TextOutW(x, y, pDoc->String_Data);

CSize size = pDC->GetTextExtent(pDoc->String_Data);

HideCaret();

CaretPosition.x = x+size.cx;

CaretPosition.y = y;

SetCaretPos(CaretPosition);

ShowCaret();

}

// печать CMouserView
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void CMouserView::OnFilePrintPreview()

{

#ifndef SHARED_HANDLERS

AFXPrintPreview(this);

#endif

}

BOOL CMouserView::OnPreparePrinting(CPrintInfo* pInfo)

{

// подготовка по умолчанию

return DoPreparePrinting(pInfo);

}

void CMouserView::OnBeginPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)

{

// TODO: добавьте дополнительную инициализацию перед печатью

}

void CMouserView::OnEndPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)

{

// TODO: добавьте очистку после печати

}

void CMouserView::OnRButtonUp(UINT /* nFlags */, CPoint point)

{

ClientToScreen(&point);

OnContextMenu(this, point);

}

void CMouserView::OnContextMenu(CWnd* /* pWnd */, CPoint point)
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{

#ifndef SHARED_HANDLERS

theApp.GetContextMenuManager()->ShowPopupMenu(IDR_POPUP_EDIT, 

point.x, point.y, this, TRUE);

#endif

}

// диагностика CMouserView

#ifdef _DEBUG

void CMouserView::AssertValid() const

{

CView::AssertValid();

}

void CMouserView::Dump(CDumpContext& dc) const

{

CView::Dump(dc);

}

CMouserDoc* CMouserView::GetDocument() const // встроена неотлаженная 

версия

{

ASSERT(m_pDocument->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CMouserDoc)));

return (CMouserDoc*)m_pDocument;

}

#endif //_DEBUG

// обработчики сообщений CMouserView



46

void CMouserView::OnChar(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)

{

CMouserDoc* pDoc = GetDocument();

ASSERT_VALID(pDoc);

// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений или вызов 

стандартного

pDoc->String_Data += (char)nChar;

Invalidate();

CView::OnChar(nChar, nRepCnt, nFlags);

}

void CMouserView::OnKillFocus(CWnd* pNewWnd)

{

CView::OnKillFocus(pNewWnd);

// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений

HideCaret();

}

void CMouserView::OnSetFocus(CWnd* pOldWnd)

{

CView::OnSetFocus(pOldWnd);

// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений

ShowCaret();

}

void CMouserView::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point)

{

// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений или вызов 

стандартного

x = point.x;

y = point.y;

CMouserDoc* pDoc = GetDocument();

ASSERT_VALID(pDoc);
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pDoc->String_Data.Empty();

Invalidate();

CView::OnLButtonDown(nFlags, point);

}

При запуску програми клієнтська область не матиме відтворення курсору:

Якщо натиснути ліву клавішу мишки, курсор з’явиться у певному місці 

клієнтської області:
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Тож залишається ввести текст:

1.5 Створення діалогового вікна в якості головного

Створимо новий проект з ім’ям Buttons1, де встановимо перемикачі  «No 

enhanced MFC control» та «Стандарт MFC»:
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Зробимо активним створений клас «CButtons1Dlg»:

У середовищі автоматично отримаємо активне головне діалогове вікно з 

кнопками «Ок» та «Отмена»:
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Додамо до вікна кнопку «button1» - натискаємо «Панель элементов» та 

перетягуємо елемент button :

Далі натискаємо «Свойства» та навпроти «Подпись» пишемо «Натисни 

мене» та натискаємо «Enter»:
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Додамо до вікна поле «Edit control» - натискаємо «Панель элементов» та 

перетягуємо елемент:

Пов’яжемо ідентифікатор об’єкту UDC_BUTTON1 з повідомленням 

BN_CLICKED, а повідомлення – з методом OnClickedButton1():
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Програма Buttons1 готова:

Далі запускаємо ClassWizard та переходимо на вкладинку «Переменные - 

члены»:
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Обираємо рядок UDC_EDIT1 та додаємо змінну о‘бєкту m_edit:
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Клас CEdit (Категория=управление, переменная=CEdit) є похідним від 

класу CWindow, а останній містить метод SetWindowText() для завдання тексту 

вікна, тому вміст текстового поля можна задати наступним чином:

void CButtons1Dlg::OnClickedButton1()

{ m_edit.SetWindowText(CString(“Діалогове вікно !”));  }

Підготовка закінчена – запускаємо програму:

Активуємо лівою кнопкою мишки кнопку «Нитисни мене»:
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Поле Edit1 приймає рядок «Діалогове вікно !»

1.6 Робота з перемикачами

У наступній програмі нам треба буде працювати з трьома перемикачами, 

які будуть розташовані по горизонталі. Коли користувач клацне мишкою на 

одному з перемикачів, у текстовому полі виведеться відповідний рядок. За 

допомогою AppWizard створимо нову програму на базі діалогового вікна та 

привласнемо їй назву Radios. Відкриємо діалогове вікно з ідентифікатором 

IDD_RADIOS_DIALOG
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Розташуємо у ньому текстове поле та три перемикача. Редактор 

діалогових вікон забезпечить останні підписами Radio1, Radio2, Radio3. 

Відкриємо ClassWizard, знайдемо у ньому ідентифікатори трьох перемикачів: 

IDC_RADIO1, IDC_RADIO2, IDC_RADIO3 та створимо обробник для усіх 

трьох перемикачів: OnRadio1(), OnRadio2(), OnRadio3(). Створимо змінну 

m_text та пов‘яжемо її із вмістом текстового поля:

// RadiosDlg.h : файл заголовка

//

#pragma once

#include "afxwin.h"

// диалоговое окно CRadiosDlg

class CRadiosDlg : public CDialog

{

// Создание

public:

CRadiosDlg(CWnd* pParent = NULL); // стандартный конструктор

// Данные диалогового окна

#ifdef AFX_DESIGN_TIME

enum { IDD = IDD_RADIOS_DIALOG };

#endif

protected:

virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // поддержка 

DDX/DDV

// Реализация

protected:

HICON m_hIcon;

// Созданные функции схемы сообщений

virtual BOOL OnInitDialog();

afx_msg void OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam);

afx_msg void OnPaint();
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afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();

DECLARE_MESSAGE_MAP()

public:

afx_msg void OnEnChangeEdit1();

CEdit m_text;

afx_msg void OnBnClickedRadio1();

afx_msg void OnBnClickedRadio2();

afx_msg void OnBnClickedRadio3();

};

// RadiosDlg.cpp : файл реализации

//

#include "stdafx.h"

#include "Radios.h"

#include "RadiosDlg.h"

#include "afxdialogex.h"

#ifdef _DEBUG

#define new DEBUG_NEW

#endif

// Диалоговое окно CAboutDlg используется для описания сведений о 

приложении

class CAboutDlg : public CDialog

{

public:

CAboutDlg();

// Данные диалогового окна

#ifdef AFX_DESIGN_TIME

enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };

#endif
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protected:

virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // поддержка 

DDX/DDV

// Реализация

protected:

DECLARE_MESSAGE_MAP()

};

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(IDD_ABOUTBOX)

{

}

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)

{

CDialog::DoDataExchange(pDX);

}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)

END_MESSAGE_MAP()

// диалоговое окно CRadiosDlg

CRadiosDlg::CRadiosDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)

: CDialog(IDD_RADIOS_DIALOG, pParent)

{

m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);

}

void CRadiosDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)

{

CDialog::DoDataExchange(pDX);

DDX_Control(pDX, IDC_EDIT1, m_text);

}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CRadiosDlg, CDialog)

ON_WM_SYSCOMMAND()

ON_WM_PAINT()

ON_WM_QUERYDRAGICON()
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ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO1, &CRadiosDlg::OnBnClickedRadio1)

ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO2, &CRadiosDlg::OnBnClickedRadio2)

ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO3, &CRadiosDlg::OnBnClickedRadio3)

END_MESSAGE_MAP()

// обработчики сообщений CRadiosDlg

BOOL CRadiosDlg::OnInitDialog()

{

CDialog::OnInitDialog();

// Добавление пункта "О программе..." в системное меню.

// IDM_ABOUTBOX должен быть в пределах системной команды.

ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);

ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);

CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);

if (pSysMenu != NULL)

{

BOOL bNameValid;

CString strAboutMenu;

bNameValid = strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);

ASSERT(bNameValid);

if (!strAboutMenu.IsEmpty())

{

pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);

pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, 

strAboutMenu);

}

}

// Задает значок для этого диалогового окна.  Среда делает это 

автоматически,

//  если главное окно приложения не является диалоговым

SetIcon(m_hIcon, TRUE); // Крупный значок

SetIcon(m_hIcon, FALSE); // Мелкий значок
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// TODO: добавьте дополнительную инициализацию

return TRUE;  // возврат значения TRUE, если фокус не передан элементу 

управления

}

void CRadiosDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)

{

if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)

{

CAboutDlg dlgAbout;

dlgAbout.DoModal();

}

else

{

CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);

}

}

// При добавлении кнопки свертывания в диалоговое окно нужно 

воспользоваться приведенным ниже кодом,

//  чтобы нарисовать значок.  Для приложений MFC, использующих модель 

документов или представлений,

//  это автоматически выполняется рабочей областью.

void CRadiosDlg::OnPaint()

{

if (IsIconic())

{

CPaintDC dc(this); // контекст устройства для рисования

SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, 

reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0);
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// Выравнивание значка по центру клиентского прямоугольника

int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);

int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);

CRect rect;

GetClientRect(&rect);

int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;

int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;

// Нарисуйте значок

dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);

}

else

{

CDialog::OnPaint();

}

}

// Система вызывает эту функцию для получения отображения курсора при 

перемещении

//  свернутого окна.

HCURSOR CRadiosDlg::OnQueryDragIcon()

{

return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);

}

void CRadiosDlg::OnBnClickedRadio1()

{

// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений

m_text.SetWindowText(CString("Активний перший перемикач!"));

UpdateData(false);

}
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void CRadiosDlg::OnBnClickedRadio2()

{

// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений

m_text.SetWindowText(CString("Активний другий перемикач!"));

UpdateData(false);

}

void CRadiosDlg::OnBnClickedRadio3()

{

// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений

m_text.SetWindowText(CString("Активний третій перемикач!"));

UpdateData(false);

}

Програма Radios готова. Запустимо її та клацнемо на будь – якому 

пермикачеві – програма сповістить на якому перемикачеві був здійснений 

щолчок:
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1.7 Прокрутка та використання повзунків

Управляючі елементи  - повзунки застосовуються для введення числових 

величин – наприклад інтенсивності кольору у діапазоні від 0 до 255. Повзунок 

містить невеличкий бігунчик, який пересувається користувачем уздовж шкали. 

Перейдемо до створення програми. За допомогою AppWizard створимо 

програму Slider на базі діалогового вікна. Розташуємо у вікні необхідні 

елементи-текстове поле, два надпису та повзунок. Йому привласнюється 

ідентифікатор IDC_SLIDER1:

За допомогою ClassWizard додамо у програму нову змінну класу 

CSliderCtrl. Методи цього класу наведені у таблиці нижче:

Метод Призначення
1 2

ClearSel Знімає поточне виділення
ClearTics Видаляє мітки зі шкали

Create Створює повзунок, як елемент 
Windows та пов’язує його з об’єктом 
CSliderCtrl

CSliderCtrl Створює об’єкт класу CSliderCtrl
GetChannelRect Отримує розміри каналу повзунка

GetLineSize Отримує розмір рядка для повзунка
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GetNumTics Отримує кількість міток на шкалі

1 2
GetPageSize Отримує розмір сторінки для повзунка

GetPos Отримує поточну позицію повзунка
GetRange Отримує мінімальне та максимальне 

для значення шкали
GetRangeMax Отримує максимальне для значення 

шкали
GetRangeMin Отримує мінімальне для значення 

шкали
GetSelection Отримує поточний виділений інтервал

SetThumbRect Отримує розміри бігунця
GetTic Повертає позицію заданої мітки шкали

GetTicArray Повертає масив із позиціями міток 
шкали

GetTicPos Повертає позицію заданої мітки
SetLineSize Задає розмір лінії для повзунка
SetPageSize Задає розмір сторінки для повзунка

SetPos Задає поточну позицію повзунка
SetRange Задає мінімальне та максимальне для 

значення шкали
SetRangeMax Задає максимальне для значення 

шкали
SetRangeMin Задає мінімальне для значення шкали
SetSelection Задає поточний виділений інтервал

SetTic Задає позицію мітки шкали
SetTicFreq Задає частоту міток на шкалі повзунка
VerifyPos Перевіряє, чи належить поточна 

позиція повзунка заданому інтервалу

При створенні повзунка необхідно задати його інтервал. Ці значення 

задаються методами SetRangeMin() та SetRangeMax() класу CSliderCtrl (другим 

параметром False ми відмовляємося від перерисовки):

BOOL CSliderDlg::OnInitDialog()

{

CDialog::OnInitDialog();

m_Slider.SetRangeMin(0, false);

m_Slider.SetRangeMax(255, false);
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Для того, щоб відтворити у текстовому полі початковий стан повзунка, 

треба пов’язати змінну із вмістом текстового поля та привласнити їй значення 

1:

BOOL CSliderDlg::OnInitDialog()
{

CDialog::OnInitDialog();
m_Slider.SetRangeMin(0, false);
m_Slider.SetRangeMax(255, false);
m_text="0";
m_txt.SetWindowTextW(m_text);

UpdateData(false);

При пересуванні повзунка елемент посилає повідомлення WM_HSCROLL 

(WM_VSCROLL для вертикальних повзунків). За допомогою ClassWizard 

пов’яжемо повідомлення WM_HSCROLL з методом OnHScroll() (OnHScroll() 

для вертикальних повзунків). Простежимо, щоб при додаванні обробника у 

ClassWizard був обраний ідентифікатор об’єкта CSliderDlg. Метод OnHScroll() 

оброблює повідомлення, які призначені для діалогового вікна:

void CSliderDlg::OnHScroll(UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar* pScrollBar)
{

// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений или вызов 
стандартного

if (nSBCode == SB_THUMBPOSITION)
{

unsigned long z;
i = nPos;
z = unsigned long(i);
m_text.Format(_T("%d"),i);
m_txt.SetWindowTextW(m_text);
UpdateData(false);

}
else { CDialog::OnHScroll(nSBCode, nPos, pScrollBar); }
}

Параметрами даного методу є код операції прокрутки, нова позиція 

бігунця та вказівник на елемент, що управляє, від якого потрапило 
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повідомлення. У нашому випадку необхідно перехоплювати повідомлення з 

кодом SB_THUMBPOSITION, яке посилається при пересуванні бігунця.

Далі треба відтворити числовий параметр nPos у вигляді текстового 

рядка. Для цього скористаймося методом Format() класу CString, оскільки 

об’єкт m_text відноситься до класу CString та методом SetWindowTextW класу 

CWindow, який є похідним від класу CEdit.

Запустимо програму. На скрін – шоті видно, що при пересуванні бігунця, 

у текстовому полі відтворюється інформація про його поточну позицію:

  

1.8 Робота з системним диском. Робота з файлами

Створимо програму Writer, код якої буде записувати рядок, який був 

уведений користувачем. Потім, за вимогою користувача, занатажувати його з 

файлу. Дані будуть зберігатися в об‘єкті String_Data класу CString:
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Проініціалізуємо об‘єкт String_Data:

Пов‘яжемо повідомлення WM_CHAR з методом OnChar() та додамо код 

для зберігання введених символів в об‘єкті String_Data:
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Для виведення у вікні нового рядка додамо код у метод OnDraw():

 

Отже, наша програма отримує символи з клавіатури та відтворює їх у 

головному вікні:
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Тепер зробимо так, щоб користувач мав можливість зберігати введені 

дані зберігати дані на диску та завантажувати їх з диску. Клас документу (файл 

WriterDoc.cpp) містить вбудований метод Serialize(), котрий виглядає 

наступним чином:

Методу Serialize() передається посилання на об‘єкт ar класу CArchive. 

Робота з об‘єктом ar практично не відрізняється від роботи з потоками cin та 
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cout. Спочатку викличемо метод IsStoring() об‘єкту ar для того, щоб визначити, 

чи був викликаний метод для запису на диск. А для завантаження об‘єкту  

String_Data з диску код буде наступним:

Перед запуском програми додамо останній штрих – при занесенні 

символів в об‘єкт String_Data, програма повинна повідомляти документ про 

змінення даних. Якщо користувач забажає вийти з програми, не зберігши дані, 

програма виведе діалогове вікно з пропозицією зберегти зміни у документі. Для 

того, щоб повідомити додаток про зміну даних, викличемо в методі OnChar() 

метод об‘єкту документу SetModifiedFlag():
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Прапорець зміни документу скидається, коли користувач зберігає дані на диску.

Оберемо у меню «Файл» опцію «Сохранить» та збережемо наш файл з 

ідентифікатором Text.dat:

Після зберігання користувач може знову прочитати файл командою «Файл» 

«Открыть» та обраний файл Text.dat буде завантажено у вікно:
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Внесемо у програму ще низку змин: при створенні нового документу командою 

«Файл» «Создать» треба стерти старий вміст об‘єкту String_Data – ми зробимо 

це у методі OnNewDocument() документу. Метод UpdateAllViews(NULL) 

приводить до оновлення усіх видів програми новими даними документу, а вміст 

об‘єкту String_Data при створенні нового документу видаляється наступним 

чином:
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Отже, запустимо програму, наберемо у вікні текст, активуємо «Файл» 

«Создать»:

Активуємо запропоновану опцію «нет» та отримаємо чисте вікно:
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Далі активуємо «Файл» «Открыть» та обрати файл Text.dat:

Збережений файл буде завантажено у вікно.
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2 Програмування для мережі Internet

2.1  Використання протоколу HTTP

Скористаймося основним протоколом World Wide Web HTTP для 

завантаження HTML – коду основної сторінки Microsoft. Програма буде 

базуватися на вбудованій підтримці WinInet у Visual C++.

У нашій основній програмі буде присутньою кнопка «Отримати Web - 

сторінку». При натисненні цієї кнопки програма завантаживатиме HTML – код 

сторінки Microsoft та відтворюватиме його у текстовому полі. За допомогою 

AppWizard створимо програму на базі діалогового вікна та назвемо її HTTP. 

Розташуймо у діалоговому вікні текстове поле та кнопку з написом «Отримати 

Web - сторінку»:



76

Пов‘яжемо з кнопкою обробник OnClickedButton1(). В цьому методі 

створимо новий сеанс роботи з Internet (Internet Session). Сеанс представляє 

собою об‘єкт класу CInternetSession, на котрому основана вся підтримка Internet 

у Visual C++.

Для роботи з Internet – компонентами додамо рядок #include "afxinet.h" у 

файл HTTPDlg.cpp:
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Клас CInternetSession підтримує протоколи HTTP та FTP. Після 

оголошення вказівника pInternetSession на об‘єкт нового сеансу, можна 

приступати до створення самого сеансу. У результаті чого починається новий 

сеанс роботи з Internet -  програма виведе вікно підключення та встановить 

зв‘язок.  Якщо спроба з‘явиться невдалою програму належить завершити. У 

випадку вдалого підключення до Internet додаток мусить завантажити HTML – 

код для Web – сторінки Microsoft.

Метод OpenURL() класу CInternetSession відкриває Web – сторінку для 

передачі даних по HTTP. Він повертає вказівник на файловий об‘єкт класу 

CStdioFile, який є похідним від класу CFile та представляє не фізичний файл на 

диску, а потік С++. Вказівник зберігається у змінній pFile. Тепер ми маємо 

змогу працювати з об‘єктом, як зі звичайним файлом та читати будь – яку 

кількість байтів. Для цього треба створити буфер для зберігання даних та 

викликати метод Read().

Залишається тепер відтворити отримані дані. Для цього пов‘яжемо з 

текстовим полем змінну  m_text та занесемо у нього інформацію. Крім того, 

треба закрити відкритий файл разом із сеансом  Internet:



78

Запустимо створену програму та побаимо створене діалогове вікно:

Натиснемо кнопку «Отримати Web - сторінку» та у текстовому вікні 

отримаємо 100 байтів  HTML – коду основної сторінки Microsoft:

За бажанням можна використати стандартні запити HTTP – Get, Put або 

Post. Для цього треба лише викликати метод GetHttpConnection() класу 

CInternetSession, щоб створити об‘єкт класу MFC CHttpConnection. Потім метод 

OpenRequest() цього класу використовується для виконання HTTP – запитів, 

при цьому йому передаються наступні «командні» константи: 

HTTP_VERB_GET, HTTP_VERB_PUT та HTTP_VERB_POST.
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ПИТАНННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Назвіть похідні класи від класу CObject ?

2. Назвіть непохідні класи від класу CObject ?

3. Основне призначення класу CObject ?

4. З яких об’єктів складається програма на Visual C++ ?

5. Яка функція викликається операційною системою першою при запуску 

Windows-додатку на Visual C++ ? 

6. Яке повідомлення надсилає операційна система об’єкту додатку при 

завершенні роботи Windows-додатку ?

7. Що таке контекст пристрою ?

8. Що містить в собі клас контексту пристрою ?

9. На які етапи ділиться робота програмного коду з системною 

клавіатурою ?

10. З яким повідомленням операційна система пов’язує через майстер 

класів обробник OnChar() при роботі з системною клавіатурою ?

11. Які параметри передаються в обробник OnChar() об’єкту виду при 

роботі з системною клавіатурою ?

12. Назвіть значення бітів параметру nFlags ?

13. До якого класу відноситься метод TextOut ?

14. Скільки параметрів передається у метод TextOut ?

15. Призначення методу OnDraw() об’єкту виду ?

16. Який параметр передається у метод OnDraw() ?

17. Призначення методу GetTextMetrics() класу CDC ?

18. Які члени-змінні містить клас CPoint, їх призначення ?

19. Які повідомлення отримує об’єкт Windows-додатку на Visual C++ від 

операційної системи при втраті або отриманні фокусу курсору в 

клієнтській області текстового редактору з підтримкою графічного 

режиму монітору ПК ?

20. Які повідомлення генерує операційна система об’єкту Windows-

додатку на Visual C++ при роботі з системною мишкою ?
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21. Які параметри передаються методу OnLButtonDown() при роботі з 

системною мишкою?

22. Які елементи панелі елементів використовуються для роботи з 

текстовим полем та управляючою кнопкою у діалоговому вікні ?

23. Які елементи панелі елементів використовуються для роботи з 

перемикачами та повзунками у діалоговому вікні ?

24. Якому класу належить метод SetWindowTextW() та які параметри 

передаються у цей метод ?

25. Назвіть методи класу CSliderCtrl та їх призначення ?

26. Який параметр передається методу Serialize() об’єкту документу при 

роботі з файловим введенням-виведенням ?

27. Що представляє собою об‘єкт класу CInternetSession ?

28. Які мережні протоколи підтримує клас CInternetSession ?

29. Призначення методу OpenURL() класу CInternetSession ?

30. Похідним від якого класу є файловий об‘єкт класу CStdioFile ?
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