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Практична робота 
Windows - програма роботи з керуючими елементами типу Slider Control та 

Edit Control панелі елементів головного діалогового вікна

1 Мета роботи

Удосконалення теоретичних навичок роботи з класами CDialog, 

CSliderCtrl, CString та CEdit бібліотеки MFC з застосуванням керуючих 

елементів типу Slider Control та Edit Control. Робота з методами класів 

CSliderCtrl та CString.

2 Послідовність виконання практичної роботи

2.1 Робота з майстром додатків по створенню Windows -  проєкту на 

Visual C++ з MFC на базі діалогового вікна

Використовуючи майстер додатків створимо новий Windows  -  проєкт на 

Visual C++ з MFC з ім’ям Sliders, де встановимо перемикачі  «No enhanced MFC 

control» та «Стандарт MFC»:



Продовжуючи використовувати майстер додатків зробимо активним 

представлений похідний клас «CSlidersDlg» від базового класу CDialog:



2.2 Робота з оглядачем рішень, файлом ресурсів, панеллю елементів 

та вікном властивостей

Оглядач рішень містить файл ресурсів Sliders.rc з діалоговим вікном:

Додамо до діалогового вікна керуючий елемент «Slider Control» - 

натискаємо «Панель элементов» та розташовуємо цей елемент у головному 

діалоговому вікні:



Додамо до діалогового вікна два керуючих елементи «Static Text» - 

натискаємо «Панель элементов» та розташовуємо елементи у поле діалогового 

вікна:

Використовуючи вікно «Свойства» змінимо написи «Статический» на 

плановані мінімальне (0) та максимальне (255) значення повзунка:



Додамо до діалогового вікна керуючий елемент «Edit Control» з 

додатковим написом «Поточне положення повзунка»:



2.3 Робота з майстром класів

За допомогою майстру класів додамо у програму новий об’єкт m_Slider 

класу CSliderCtrl:



Методи класу CSliderCtrl наведені у таблиці нижче:

Метод Призначення
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
GetNumTics Отримує кількість міток на шкалі
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

Також за допомогою майстру класів додамо у програму новий об’єкт 

m_txt класу CEdit:



До того ж, створимо ще один об’єкт m_text на клас CString:



2.4 Робота з файлом вихідного коду

При створенні повзунка необхідно задати його інтервал. Ці значення 

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

параметром False ми відмовляємося від перерисовки). Для того, щоб відтворити 

у текстовому полі початковий стан повзунка, треба привласнити йому значення 

0:

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 майстру класів 



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

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

майстрі класів був обраний ідентифікатор об’єкта CSliderDlg. Метод 

OnHScroll() оброблює повідомлення, які призначені для діалогового вікна:

Параметрами даного методу є код операції прокрутки, нова позиція 

повзунка та вказівник на елемент, що управляє, від якого потрапило 

повідомлення. У нашому випадку необхідно перехоплювати повідомлення з 

кодом SB_THUMBPOSITION, яке посилається при пересуванні повзунка.

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.



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

{

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

if (nSBCode == SB_THUMBPOSITION)
{

m_text.Format(_T("%d"), nPos);
m_txt.SetWindowTextW(m_text);
UpdateData(false);

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

Зберемо рішення та запустимо Windows - програму. 



На скрін – шоті видно, що при пересуванні повзунка, у текстовому полі 

відтворюється інформація про його поточну позицію:

3 Порядок виконання роботи

3.1 В інтегрованому середовищі Visual Studio створити відповідний 

Windows – проєкт на базі діалогового вікна з рекомендованими керуючими 

елементами на Visual C++ з використанням бібліотеки MFC, дотримуючись 

послідовності виконання практичної роботи за п. 2.

3.2 Зібрати рішення Windows – проєкту.     

3.3 Запустити зібраний  Windows – проекту Ctrl-F5.               

3.4 Отриманням результати дії Windows – проєкту 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.


