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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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.

CObject
Архітектура додатків

ODBC

Вікна

DAO

Фрейми

Об’єкти синхронізації

Панелі елементів управління

Масиви

Властивості та мастери
Блоки діалогу

Списки
Асоціативні списки

Уявлення

Виключення

Елементи управління

Файли
Графічне виведення

АРІ сервера Internet

Підтримка елементів управління

Прості типи даних

Графічні об’єкти

Структури

Меню

Додаткова підтримка

Сокети Windows

Шаблони контейнерів
Підтримка часу виконання

Контейнери об’єктів OLE

Підтримка синхронізації

Автоматизація OLE

Непохідні класи від CObject
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.
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 ***.h та ***.cpp.
Взаємний зв’язок чотирьох частин програми на Visual C++ виглядає наступним
чином:
C***App

C***View

Програма для Windows

Відтворення даних

CMainFrame

C***Doc

Головне вікно

Обробка даних

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

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 ***.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,
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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, наприклад, може
здійснюватись виведення повідомлення, наприклад, «I like programming by Visual C++ !». Ця подія здійснюється у методі OnDraw() (***.cpp).
***.exe
C***App
WinMain():
Цикл повідомлень:
Повідомлення
Windows

CMainFrame

Вихід
WM_Quit

C***View
GetActiveView

GetActiveDocument

GetParent
OnActivateView
OnDraw
OnInitialUpdate
OnPrint
OnUpdate
GetDocument
Документ
C***Doc

OnSaveDocument
OnNewDocument
OnOpenDocument
UpdateAllViews
Рисунок 3 – Організація взаємодії чотирьох головних об’єктів у програмі на Visual C++
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У методі OnDraw() можна створити новий об’єкт string, який належить
класу MFC CString. В об’єкт string треба заносити текст. Клас CString містить
всі операції з рядками. 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.
1.2 Створення діалогового вікна в якості головного
Створимо новий проект з ім’ям Buttons1, де встановимо перемикачі «No
enhanced MFC control» та «Стандарт MFC»:

Рисунок 4 – Створимо новий проект з ім’ям Buttons1
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Зробимо активним створений клас «CButtons1Dlg»:

Рисунок 5 – Активація створеного класу «CButtons1Dlg»

У середовищі автоматично отримаємо активне головне діалогове вікно з
кнопками «Ок» та «Отмена»:

Рисунок 6 – Головне діалогове вікно з кнопками «Ок» та «Отмена»
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Додамо до вікна кнопку «button1» - натискаємо «Панель элементов» та
перетягуємо елемент button :

Рисунок 7 – Елемент button

Далі натискаємо «Свойства» та навпроти «Подпись» пишемо «Натисни
мене» та натискаємо «Enter»:

Рисунок 8 – Перейменування елемент button на «Натисни мене»
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Додамо до вікна поле «Edit control» - натискаємо «Панель элементов» та
перетягуємо елемент:

Рисунок 9 – Додавання до діалогового вікна поля «Edit control»

Пов’яжемо ідентифікатор об’єкту UDC_BUTTON1 з повідомленням
BN_CLICKED, а повідомлення – з методом OnClickedButton1():

Рисунок 10 – Пов’язання ідентифікатора об’єкту UDC_BUTTON1 з повідомленням
BN_CLICKED, а повідомлення – з методом OnClickedButton1()
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Програма Buttons1 готова:

Рисунок 11 – Текст програми Buttons1

Далі запускаємо ClassWizard та переходимо на вкладинку «Переменные члены»:

Рисунок 12 – Запуск ClassWizard та перехід на вкладинку «Переменные - члены»

Обираємо рядок UDC_EDIT1 та додаємо змінну о‘бєкту m_edit:
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Рисунок 12 – Обирання рядка UDC_EDIT1

Рисунок 13 – Додавання змінної о‘бєкту m_edit

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:
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void CButtons1Dlg::OnClickedButton1()
{
m_edit.SetWindowText(CString(“Діалогове вікно !”));
}

Рисунок 14 – Текст методу OnClickedButton1()

Підготовка закінчена – запускаємо програму:

Рисунок 15 – Результат дії програми Buttons1
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Активуємо лівою кнопкою мишки кнопку «Нитисни мене»:

Рисунок 16 – Результат дії програми Buttons1

Поле Edit1 приймає рядок «Діалогове вікно !»
1.3 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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Рисунок 17 – Діалогове вікно з ідентифікатором IDD_RADIOS_DIALOG

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:
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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();
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"
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#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

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
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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()
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;
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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);
SetIcon(m_hIcon, FALSE);

// Крупный значок
// Мелкий значок

// 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);
}
}
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// 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);
// 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();
}
}
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// 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);
}

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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Рисунок 18 – Результат дії програми Radios

1.4 Використання повзунків
Управляючі елементи - повзунки застосовуються для введення числових
величин – наприклад інтенсивності кольору у діапазоні від 0 до 255. Повзунок
містить невеличкий бігунець, який пересувається користувачем уздовж шкали.
Перейдемо до створення програми. За допомогою AppWizard створимо програму Slider на базі діалогового вікна. Розташуємо у вікні необхідні елементитекстове поле, два надпису та повзунок. Йому привласнюється ідентифікатор
IDC_SLIDER1:
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Рисунок 19 – Діалогове вікно програми Slider

За допомогою ClassWizard додамо у програму нову змінну класу
CSliderCtrl. Методи цього класу наведені у таблиці нижче:
Таблиця 1 - Методи класу CSliderCtrl
Метод
1
ClearSel
ClearTics
Create

CSliderCtrl
GetChannelRect
GetLineSize
GetNumTics
GetPageSize
GetPos
GetRange
GetRangeMax
GetRangeMin

Призначення
2
Знімає поточне виділення
Видаляє мітки зі шкали
Створює повзунок, як елемент Windows та пов’язує його з об’єктом
CSliderCtrl
Створює об’єкт класу CSliderCtrl
Отримує розміри каналу повзунка
Отримує розмір рядка для повзунка
Отримує кількість міток на шкалі
Отримує розмір сторінки для повзунка
Отримує поточну позицію повзунка
Отримує мінімальне та максимальне
для значення шкали
Отримує максимальне для значення
шкали
Отримує мінімальне для значення
шкали
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1
GetSelection
SetThumbRect
GetTic
GetTicArray
GetTicPos
SetLineSize
SetPageSize
SetPos
SetRange
SetRangeMax
SetRangeMin
SetSelection
SetTic
SetTicFreq
VerifyPos

2
Отримує поточний виділений інтервал
Отримує розміри бігунця
Повертає позицію заданої мітки шкали
Повертає масив із позиціями міток
шкали
Повертає позицію заданої мітки
Задає розмір лінії для повзунка
Задає розмір сторінки для повзунка
Задає поточну позицію повзунка
Задає мінімальне та максимальне для
значення шкали
Задає максимальне для значення шкали
Задає мінімальне для значення шкали
Задає поточний виділений інтервал
Задає позицію мітки шкали
Задає частоту міток на шкалі повзунка
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);
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";
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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 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:
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Рисунок 20 – Результат дії програми Slider

1.5

Код Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема (БЧХ-код)

Коди Боуза - Чоудхурі - Хоквінгема (БЧХ-коди, англ. BCH code) - в теорії
кодування це широкий клас циклічних кодів, що застосовуються для захисту
інформації від помилок. Довжина кодової комбінації n для кодів БЧХ визначається через ступінь m двійки:
n=2m-1

(1)

де m - будь-яке ціле натуральне число
Кількість перевірочних r та інформаційних бітів k визначаються із наступних співвідношень:
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Параметри кодів БЧХ (до n=63), які обчислені за формулами (1),(2) та (3)
наведені у таблиці 2:

Утворюючий поліном визначається по заданій кодовій відстані d і довжині кодової комбінації n .Утворюючий поліном БЧХ - коду - це найменше спільне кратне (НСК) так званих мінімальних поліномів mi(x),де і=1,3,5,..,d-2 – порядок поліному Р(хr)=НСК{ m1(x), m3(x),.., md-2(x)}. Обчислені значення мінімальних поліномів для ступеню m наведені у таблиці 3:

Для знаходження утворюючого поліному коду БЧХ довжиною n=2m-1
із кодовою відстанню d необхідно виписати із таблиці 3 всі значення мінімальних поліномів, які відповідають завданому m, до порядку d-2 включно та знайти їх НСК.
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2 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
ЗАВДАННЯ
Згідно номеру у навчальному журналі обрати в таблиці 4 певний перешкодостійкий надлишковий код Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема (БЧХ - коду), n,k,
множину якого треба утворити за допомогою поліному, що не приводиться,
Р(хr)=хr+..+хi+…+1 (таблиця 4).
В інтегрованому середовищі Visual Studio, використовуючи системну бібліотеку MFC Visual C++, створити Windows-проєкт на базі діалогового вікна з
керуючими елементами типів Slider Control, Button, Edit Control та Radio Button.
У створеному діалоговому вікні повинні:
 задаватися значення поля даних пакету певної розрядності;
 обчислюватись контрольна сума певної розрядності;
 задаватися позиції помилок певної кратності tc;
 обчислюватись значення неістинного пакету (БЧХ - коду);
 обчислюватись значення синдрому помилки кратності tc;
 обчислюватись значення істинного пакету (БЧХ - коду);
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2.1 Приклад виконання варіанту №28
Програмні коди файлів заголовку та реалізації будуть такими:
// BCH_15_5Dlg.h : файл заголовка
#pragma once
#include "afxcmn.h"
#include "afxwin.h"
#define n 15 // довжина коду БЧХ
#define k 5 // довжина поля інформаційних розрядів коду БЧХ
#define r 10 // довжина поля перевірочних розрядів коду БЧХ
#define z 105 // кількість варіантів комбінацій помилки кратності 2 у коді БЧХ
#define a 455 // кількість варіантів комбінацій помилки кратності 3 у коді БЧХ
// диалоговое окно CBCH_15_5Dlg
class CBCH_15_5Dlg : public CDialog
{
// Создание
public:
CBCH_15_5Dlg(CWnd* pParent = NULL);

// стандартный

// конструктор
// Данные диалогового окна
#ifdef AFX_DESIGN_TIME
enum { IDD = IDD_BCH_15_5_DIALOG };
#endif

protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // поддержка
// DDX/DDV
// Реализация
protected:
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HICON m_hIcon;
// Созданные функции схемы сообщений
virtual BOOL OnInitDialog();
afx_msg void OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam);
afx_msg void OnPaint();
afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();
DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
unsigned long long vec_err_2[z] = {}; // масив векторів помилки кратності 2
unsigned long long sindr_2[z] = {}; // масив синдромів помилки кратності 2
unsigned long long vec_err_3[a] = {}; // масив векторів помилки кратності 3
unsigned long long sindr_3[a] = {}; // масив синдромів помилки кратності 3
unsigned long long g[k] = { 0x4000,0x2000,0x1000,0x0800,0x0400 };
unsigned long long vec_err[n] = {
0x4000,0x2000,0x1000,0x0800,0x0400,0x0200,0x0100,0x0080,0x0040,0x0020,0x0
010,0x0008,0x0004,0x0002,0x0001 }; // масив векторів помилки кратності 1
unsigned long long g1[k] = { 0x4000,0x2000,0x1000,0x0800,0x0400 };
unsigned long long sindr[n] = {}; // масив синдромів помилки кратності 1
unsigned long long* p;
unsigned long long sindrom = 0, packet, packet1,packet2,packet_correct,packet_uncorrect,crc;
unsigned long long var1[r] = {};
unsigned long long var2[r] = {
0x200,0x100,0x80,0x40,0x20,0x10,0x8,0x4,0x2,0x1 }; // одинична діагональна
// матриця перевірочних розрядів
unsigned i, j, l, t, v, count=0; // допоміжні змінні
unsigned int w, x, y; // допоміжні змінні
unsigned long long polinom = 0x5370, polinom1, result, mask = 0x4000,
mask1, mask2 = 0x200;//mask2=1000000000 r=10 - порядок полинома
CSliderCtrl m_Slider1; // об’єкт на клас CSliderCtrl
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CString m_text,m_text1; // об’єкт на клас CString
afx_msg void OnHScroll(UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar*
pScrollBar);
CEdit m_txt1; // об’єкт на клас CEdit
CEdit m_txt2;
CEdit m_txt3;
CEdit m_txt4;
CEdit m_txt5;
CEdit m_txt6;
CEdit m_txt7;
CEdit m_txt8;
CSliderCtrl m_Slider2;
CSliderCtrl m_Slider3;
CSliderCtrl m_Slider4;
CButton m_btn1; об’єкт на клас CButton
afx_msg void OnClickedButton1();
afx_msg void OnNMCustomdrawSlider1(NMHDR *pNMHDR, LRESULT
*pResult);
afx_msg void OnClickedButton2();
CButton m_btn2;
afx_msg void OnClickedButton5();
afx_msg void OnClickedButton3();
afx_msg void OnClickedButton4();
afx_msg void OnClickedButton8();
afx_msg void OnRadio1();
afx_msg void OnRadio2();
afx_msg void OnRadio3();
afx_msg void OnClickedButton6();
afx_msg void OnClickedButton7();
};
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// BCH_15_5Dlg.cpp : файл реализации
//
#include "stdafx.h"
#include "BCH_15_5.h"
#include "BCH_15_5Dlg.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

protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // поддержка
DDX/DDV
// Реализация
protected:
DECLARE_MESSAGE_MAP()
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};

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(IDD_ABOUTBOX)
{
}

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
CDialog::DoDataExchange(pDX);
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
END_MESSAGE_MAP()
// диалоговое окно CBCH_15_5Dlg

CBCH_15_5Dlg::CBCH_15_5Dlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog(IDD_BCH_15_5_DIALOG, pParent)
{
m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
}

void CBCH_15_5Dlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
CDialog::DoDataExchange(pDX);
DDX_Control(pDX, IDC_SLIDER1, m_Slider1);
DDX_Control(pDX, IDC_EDIT1, m_txt1);
DDX_Control(pDX, IDC_EDIT2, m_txt2);
DDX_Control(pDX, IDC_EDIT3, m_txt3);
DDX_Control(pDX, IDC_EDIT4, m_txt4);
DDX_Control(pDX, IDC_EDIT5, m_txt5);
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DDX_Control(pDX, IDC_EDIT6, m_txt6);
DDX_Control(pDX, IDC_EDIT7, m_txt7);
DDX_Control(pDX, IDC_EDIT8, m_txt8);
DDX_Control(pDX, IDC_SLIDER2, m_Slider2);
DDX_Control(pDX, IDC_SLIDER3, m_Slider3);
DDX_Control(pDX, IDC_SLIDER4, m_Slider4);
DDX_Control(pDX, IDC_BUTTON1, m_btn1);
DDX_Control(pDX, IDC_BUTTON2, m_btn2);
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CBCH_15_5Dlg, CDialog)
ON_WM_SYSCOMMAND()
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
ON_WM_HSCROLL()
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, &CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton1)
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON2, &CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton2)
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON5, &CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton5)
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON3, &CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton3)
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON4, &CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton4)
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON8, &CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton8)
ON_COMMAND(IDC_RADIO1, &CBCH_15_5Dlg::OnRadio1)
ON_COMMAND(IDC_RADIO2, &CBCH_15_5Dlg::OnRadio2)
ON_COMMAND(IDC_RADIO3, &CBCH_15_5Dlg::OnRadio3)
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON6, &CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton6)
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON7, &CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton7)
END_MESSAGE_MAP()
// обработчики сообщений CBCH_15_5Dlg
BOOL CBCH_15_5Dlg::OnInitDialog()
{
CDialog::OnInitDialog();
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count= 0;
// Добавление пункта "О программе..." в системное меню.
// Завдання діапазонів змінення значень поля даних коду БЧХ
// Завдання діапазонів змінення позицій помилок коду БЧХ
m_Slider2.SetRangeMin(0, false);
m_Slider2.SetRangeMax(pow(2,k)-1, false);
m_Slider1.SetRangeMin(0, false);
m_Slider1.SetRangeMax(n-1, false);
m_Slider3.SetRangeMin(0, false);
m_Slider3.SetRangeMax(n-1, false);
m_Slider4.SetRangeMin(0, false);
m_Slider4.SetRangeMax(n-1, false);
// 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
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// автоматически,
// если главное окно приложения не является диалоговым
// Крупный значок

SetIcon(m_hIcon, TRUE);
SetIcon(m_hIcon, FALSE);

// Мелкий значок

// TODO: добавьте дополнительную инициализацию
return TRUE; // возврат значения TRUE, если фокус не передан элементу
// управления
}

void CBCH_15_5Dlg::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 CBCH_15_5Dlg::OnPaint()
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{
if (IsIconic())
{
CPaintDC dc(this); // контекст устройства для рисования
SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0);
// 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 CBCH_15_5Dlg::OnQueryDragIcon()
{
return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);
}
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void CBCH_15_5Dlg::OnHScroll(UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar*
pScrollBar)
{
// TODO: добавьте свой код обработчика сообщений или вызов
// стандартного
if (nSBCode == SB_THUMBPOSITION)
{
count += 1;
switch (count)
{
case 1: packet = nPos; // відповідність
case 2 : w = nPos; // кількості
case 3 : x = nPos; // створених повзунків
case 4 : y = nPos; // у діалоговому вікні
}
}
else
{
CDialog::OnHScroll(nSBCode, nPos, pScrollBar);
}

}
void CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton1() // обробник події натиснення кнопки
// “Обчислити CRC10 ” виведення обчисленого значення контрольної суми у
// вікні з ідентифікатором IDC_EDIT2
{
unsigned long long var;
unsigned long long mask_a;
unsigned long long result_mask, result1 = 0;
for (l = 0; l < k; l++) // формування матриці G 15,5
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{
p = g;
p = p + l;
{
mask1 = mask;
polinom1 = polinom;
//i = 1;
for (unsigned b = 0; b<k; b++)
{
result1 = *p & mask1;
if (result1 != 0)
{
//i += 1;
*p = *p ^ polinom1;
}
mask1 = mask1 >> 1;
polinom1 = polinom1 >> 1;
}

}
}
for (i = 0; i < k; i++)

g[i]=g1[i]|g[i]; // зформована матриця G 15,5

for (unsigned c = 0; c < r; c++) // формування логічних рівнянь
// обчислення синдрому помилки
{
for (i = 0; i < k; i++)
{
var = g[i] & mask2; var = var >> (r - 1 - c);
if (var != 0) {
var1[c] = var1[c] | var;
var1[c] = var1[c] << 1;
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}
else { var1[c] = var1[c] << 1; }

}
mask2 = mask2 >> 1;
var1[c] = var1[c] << (r - 1);
var1[c] = var1[c] | var2[c];
}
for (i = 0; i<n; i++) //обчислення синдрому помилки
{
sindrom = 0;
for (unsigned m = 0; m<r; m++)
{
mask1 = mask;
while (mask1 != 0)
{
result_mask = var1[m] & mask1;
if (result_mask != 0)
{
result = result_mask&vec_err[i];
if (result != 0) sindrom = sindrom ^ 1;
}
mask1 = mask1 >> 1;
}
sindrom = sindrom << 1;
}
sindrom = sindrom >> 1; sindr[i] = sindrom;
}
// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений
crc = packet; packet1 = packet; packet2 = packet;
p = &crc;
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*p = *p << r;
mask1 = mask;
polinom1 = polinom;
i = 1;
for (unsigned j = 0; j<k; j++)
{
result = *p & mask1;
if (result != 0)
{
i += 1;
*p = *p ^ polinom1;
}
mask1 = mask1 >> 1;
polinom1 = polinom1 >> 1;
}
m_text.Format(_T("%x"), *p);
m_txt2.SetWindowText(m_text);
}
void CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton2() // обробник події натиснення кнопки
// Ok_bit1 введення номеру позиції помилки у вікні з ідентифікатором
// IDC_EDIT3
{
// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений
m_text.Format(_T("%d"), w);
m_txt3.SetWindowText(m_text);

}
void CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton5() // обробник події натиснення кнопки
// Пакет’ відтворення зіпсованого пакету у вікні з ідентифікатором IDC_EDIT6
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{
// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений
m_text.Format(_T("%x"), packet_uncorrect);
m_txt6.SetWindowText(m_text);
}
void CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton3() // обробник події натиснення кнопки
// Ok_bit2 введення номеру позиції помилки у вікні з ідентифікатором
// IDC_EDIT4
{
// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений
m_text.Format(_T("%d"), x);
m_txt4.SetWindowText(m_text);
}
void CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton4() // обробник події натиснення кнопки
// Ok_bit3 введення номеру позиції помилки у вікні з ідентифікатором
// IDC_EDIT5
{
// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений
m_text.Format(_T("%d"), y);
m_txt5.SetWindowText(m_text);
}
void CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton8() // обробник події натиснення кнопки
// “Дані” відтворення значення інформаційних бітів поля даних коду БЧХ у
// вікні з ідентифікатором IDC_EDIT1
{
// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений
m_text.Format(_T("%x"), packet);
m_txt1.SetWindowText(m_text);
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}
void CBCH_15_5Dlg::OnRadio1() // обробник події активації перемикача
// “Помилка кратності 1”
{
// TODO: добавьте свой код обработчика команд
packet_uncorrect = ((packet2 << r) | crc)^vec_err[w];
unsigned long long result_mask, result = 0;
sindrom = 0;
for (unsigned m = 0; m<r; m++)
{
mask1 = mask;
while (mask1 != 0)
{
result_mask = var1[m] & mask1;
if (result_mask != 0)
{
result = result_mask&packet_uncorrect;
if (result != 0) sindrom = sindrom ^ 1;
}
mask1 = mask1 >> 1;
}
sindrom = sindrom << 1;
}
sindrom = sindrom >> 1;
i = 0; while ((sindr[i] - sindrom) != 0) i += 1;
packet_correct = packet_uncorrect^vec_err[i];
}
void CBCH_15_5Dlg::OnRadio2() // обробник події активації перемикача
// “Помилка кратності 2”
{
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// TODO: добавьте свой код обработчика команд
unsigned long long result_mask;
unsigned long long m = 0;
packet_uncorrect = ((packet2 << r) | crc) ^ vec_err[w] ^ vec_err[x];
for (unsigned i = 0; i<(n - 1); i++)
for (unsigned j = i + 1; j<n; j++)
{
vec_err_2[m] = vec_err[i] ^ vec_err[j];
sindr_2[m] = sindr[i] ^ sindr[j];
m += 1;
}
sindrom = 0;
for (unsigned m = 0; m<r; m++)
{
mask1 = mask;
while (mask1 != 0)
{
result_mask = var1[m] & mask1;
if (result_mask != 0)
{
result = result_mask&packet_uncorrect;
if (result != 0) sindrom = sindrom ^ 1;
}
mask1 = mask1 >> 1;
}
sindrom = sindrom << 1;
}
sindrom = sindrom >> 1;
i = 0; while ((sindr_2[i] - sindrom) != 0) i += 1;
packet_correct = packet_uncorrect^vec_err_2[i];
}
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void CBCH_15_5Dlg::OnRadio3() // обробник події активації перемикача
// “Помилка кратності 3”
{
// TODO: добавьте свой код обработчика команд
unsigned long long result_mask;
unsigned long long m = 0;
packet_uncorrect = ((packet2 << r) | crc) ^ vec_err[w] ^ vec_err[x]^vec_err[y];
for (unsigned c = 0; c<(n - 2); c++)
for (unsigned e = c + 1; e<(n - 1); e++)
for (unsigned d = e + 1; d<n; d++)
{
vec_err_3[m] = vec_err[c] ^ vec_err[e] ^ vec_err[d];
sindr_3[m] = sindr[c] ^ sindr[e] ^ sindr[d];
m += 1;

}
sindrom = 0;
for (unsigned m = 0; m<r; m++)
{
mask1 = mask;
while (mask1 != 0)
{
result_mask = var1[m] & mask1;
if (result_mask != 0)
{
result = result_mask&packet_uncorrect;
if (result != 0) sindrom = sindrom ^ 1;
}
mask1 = mask1 >> 1;
}
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sindrom = sindrom << 1;
}
sindrom = sindrom >> 1;
i = 0; while ((sindr_3[i] - sindrom) != 0) i += 1;
packet_correct = packet_uncorrect^vec_err_3[i];
}
void CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton6() // обробник події натиснення кнопки
// “Обчислити синдром” відтворення значення обчисленого синдрому у вікні з
// ідентифікатором IDC_EDIT7
{
// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений
m_text.Format(_T("%x"), sindrom);
m_txt7.SetWindowText(m_text);
}
void CBCH_15_5Dlg::OnClickedButton7() // обробник події натиснення кнопки
// “Істинний пакет” відтворення значення істинного пакету у вікні з
// ідентифікатором IDC_EDIT8
{
// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений
m_text.Format(_T("%x"), packet_correct);
m_txt8.SetWindowText(m_text);
}
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2.2 Результати дії програмного коду
Після збірки та запуску Windows-проєкту отримаємо діалогове вікно з
керуючими елементами типів Slider Control, Button, Edit Control та Radio
Button.
В отриманому діалоговому вікні, за допомогою вище наведених керуючих елементів, задається та відтворються у певному текстовому полі значення
0еh даних пакету певної розрядності, обчислюється та відтворються у певному
текстовому полі контрольна сума 53h певної розрядності даних пакету, задаються та відтворюються у певних текстових полях значення позицій помилок
кратності до tc=3 (позиції бітів з номерами 4,8 та 12),, обчислюється та відтворюється у певному текстовому полі значення неістинного пакету перешкодостійкого надлишкового коду Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема: 3c53h, при tc=1; 3013h,
при tc=2; 3017h, при tc=3; обчислюється та відтворюється у певному текстовому
полі значення синдрому помилки заданої кратності tc: 137 h, при tc=1; 177 h, при
tc=2; 173 h, при tc=3; обчислюється та відтворюється у певному текстовому полі
значення 3853h істинного пакету перешкодостійкого надлишкового коду БоузаЧоудхурі-Хоквінгема.
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