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Практична робота 
імплементації програмного коду обробників подій системної клавіатури та 

системної мишки з використанням класу контексту пристрою

1 Мета роботи

Удосконалення теоретичних навичок роботи з класом контексту 

пристрою та обробниками системних клавіатури та мишки шляхом створення 

відповідних програмних Windows-додатків на Visual C++ в інтегрованому 

середовищі Visual Studio.

2 Хід виконання практичної роботи

2.1 Виведення тексту у клієнтську область текстового редактору з 

підтримкою графічного режиму роботи монітору 

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:











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:

 

Рисунок 2 –Взаємний зв’язок чотирьох частин програми на Visual C++

COutput_messageApp

Програма для Windows

COutput_messageView

Відтворення даних

CMainFrame

Головне вікно

COutput_messageDoc

Обробка даних



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):





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).



В об’єкті виду здійснюється виведення нашого повідомлення «I like 

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

(Оutput_messageView.cpp).

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.

2.2 Робота з 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 



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:

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:



Додамо новий обробник повідомлень OnChar() у  клас виду 

CKeyboard_inputView. Оберемо у списку «Имя класса» саме його:



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»:



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:

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.

078131415

Код контексту

Попередній стан клавіши

Стан переходу

Скан-код

Розширений



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);

}



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);

}



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);

}





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 

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:



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:



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();

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:



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:



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();

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:

2.2.1 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:

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:

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

}

2.3 Робота з 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 

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:



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()):



// 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)

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

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

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)

{

#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

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);

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:



Тож залишається ввести текст:

3 Порядок виконання роботи

3.1 В інтегральному програмному середовищі Visual Studio, за 

наведеними прикладами створити відповідні проекти на Visual C++ з 

використанням бібліотеки MFC.

3.2 Змонтувати програмні рішення.                     

3.3 Відлагодити запропонований програмний код з подальшим 

отриманням результати дії програмного коду на моніторі ПК.

 

4 Зміст звіту

4.1 Звіт оформлюється із урахуванням вимог до навчальної документації і 

містить  всі розкриті  пункти виконання роботи. 

4.2 Результати роботи програми копіюються з монітору у текстову 

частину звіту. 

4.3 Висновки з роботи.


