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Wstęp:
Konspekt jest opracowany na potrzeby przedmiotu Zaawansowane Programowanie Obiektowe dla
kierunku Automatyka i Robotyka wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Zawiera on
podstawowe informacje na temat tworzenia obiektów w oknie dialogowym, pracy na tych obiektach i
komunikacji (przesyłanie danych) pomiędzy obiektami. W konspekcie znajdują się również informacje
o tworzeniu prostych grafik złożonych z figur geometrycznych oraz linii. Więcej informacji i
możliwości jakie daje programowanie w Microsoft Visual Studio 2013 należy rozwinąć we własnym
zakresie.

Wymagania:
- znajomość definicji i praktyczna umiejętność tworzenia i stosowania w Microsoft Visual Studio C++ :
zmiennych, obiektów, klas, funkcji, wskaźników
- podstawowa wiedza z zakresu plików obsługiwanych przez Microsoft Visual C++, oraz praktyczna
umiejętność stosowania plików: źródłowych, nagłówkowych, bibliotek
- umiejętność dołączania i wykorzystywania dołączonych plików w programie Microsoft Visual Studio
C++
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1. Tworzenie nowego programu
Po uruchomieniu programu Microsoft Visual Studio 2015 na ekranie monitora powinno pojawić się
okno przedstawione na rys.1

New Project

Rys. 1 Okno służące do tworzenia nowego projektu w programie Microsoft Visual Studio 2015
W celu stworzenia nowej aplikacji w module MFC należy wybrać opcję Nowy projekt. Następnie
pojawi się nowe okno w którym po lewej stronie należy zaznaczyć MFC i części prawej zaznaczyć
Aplikacja MFC. W dalszej kolejności należy wprowadzić na dole nazwę programu (w skrypcie projekt
jest nazwany „T_okno”), oraz folder, w którym będzie zapisywany projekt. Widok tego okna jest
przedstawiony na rysunku 2.

typ projektu
szablon MFC

nazwa projektu
lokalizacja projektu

Rys. 2 Wybór typu projektu

Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu pojawi się okno pokazane na rys. 3a. W oknie tym znajduje
się podsumowanie najważniejszych informacji o tworzonym projekcie. Można zatwierdzić te dane i
kliknąć finish, ewentualnie można kliknąć Next i przejść do ustawień indywidualnych projektu. W
przypadku wybrania drugiej opcji pojawi się okno jak na rysunku 3b. W menu tym wybiera się formę
projektu. Na przykład czy będzie pojedynczy plik, kilka plików ze sobą połączonych, czy też program
bazujący na komunikacji tworzonych w oknach dialogowych. Następnie wybiera się na jakich
bibliotekach będzie bazował program. Projekt realizowany w niniejszym skrypcie został
skonfigurowany jak na rysunku 3b. Można jeszcze dodatkowo zmienić język komentarzy i
podpowiedzi w projekcie.
Po ponownym kliknięciu przycisku Next pojawia się okno gdzie można zaznaczyć niektóre funkcje
podstawowego okna (menu górne, przyciski powiększania i zmniejszania itp.). W opracowanym
programie ustawienia w tym oknie są przedstawione na rysunku 3c. Po zatwierdzeniu pojawia się
kolejne okno (rys. 3d) z ustawieniami zaawansowanymi okna. Ustawienia nie są zmieniane w
projekcie. W kolejnym oknie znajduje się informacja o utworzonej klasie, która jest powiązana z
oknem głównym projektu. Po zatwierdzeniu zostanie stworzony program z ustawieniami
początkowymi.
a)
b)

c)

d)

Rys. 3 Kolejne kroki tworzenia nowego projektu, a) informacje ogólne z ustawieniami wstępnymi
aplikacji, b) rodzaj tworzonego projektu i ustawienie bibliotek, c) ustawienia podstawowe okna
projektu, d) ustawienia zaawansowane projektu

główne menu
projektu

główne okno
dialogowe

Toolbox - „obiekty” MFC

Solution Explorer
(zakładki )

Rys.4 Interfejs użytkownika przy tworzeniu programów w module MFC
Po stworzeniu projektu pojawi się interfejs użytkownika przedstawiony na rysunku 4.
Interfejs użytkownika składa się z kilku podstawowych części:
 główne menu projektu – jest to menu rozwijalne, gdzie najważniejsze funkcje są zebrane w
poszczególnych grupach związanych z systemem plików, edycją, widokiem, kompilowaniem,
obsługą wyglądu okien programu itp.
 obiektów MFC – jest to menu, w którym są zgrupowane obiekty przygotowane przez
programistów microsoft-u do szybkiego i łatwego dodawania elementów do projektu
 okno dialogowe – jest to okno, gdzie dodawane są elementy do projektu. Przedstawia
wygląd programu bezpośrednio po skompilowaniu. W trakcie tworzenia programu mogą być
dodawane kolejne okna dialogowe uruchamiane w różny sposób
 zakładki – służą one do łatwego i szybkiego dostępu do różnych części projektu (plików,
okien dialogowych itp.). Na początku powinny być dostępne trzy zakładki:
 Eksplorator rozwiązań – w tej zakładce znajduje się spis wszystkich plików
nagłówkowych i źródłowych dołączanych do projektu (za wyjątkiem plików znajdujących
się w bibliotekach Microsoft Visual C++ )
 Widok klas – jest to zbiór wszystkich klas zadeklarowanych w projekcie. Można w tej
zakładce sprawdzić jaką są w niej zadeklarowane funkcje i zmienne
 Widok źródeł – zawiera przegląd okien dialogowych i plików zawierających spis
numerów identyfikacyjnych używanych obiektów i inne

2. Wprowadzanie obiektów do okna dialogowego – „Edit Control” , „Static Text” i
„Button”
Wprowadzanie obiektów do okna dialogowego wiąże się z przeciąganiem ich z przybornika do okna
dialogowego. Następnie można swobodnie zmieniać ich wielkość. Liczba obiektów w oknie
dialogowym jest ograniczona jedynie wielkością samego okna. W celu realizacji ćwiczenia należy
przeciągnąć obiekty „Edit Control” , „Static Text” oraz „Button”. Wygląd okna dialogowego po
dodaniu obiektów powinien być zbliżony do okna przedstawionego na rysunku 5.

Button
Edit Control
Static Text

Rys. 5 Wygląd okna dialogowego po dodaniu obiektów: Edit Control, Statc Text, Button
Po dodaniu tych obiektów do programu dodawane są ich numery identyfikacyjne IDC. Dla okna „Edit
Control” oraz „Button” nie jest wymagana ich edycja natomiast dla okna „Static Text” już tak. W celu
zmiany tego numeru należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na danym obiekcie i w menu wybrać
opcję Properties. Wówczas po prawej stronie pojawi się zakładka Properties tego obiektu (rys. 6), jeśli
zakładka ta jest już otworzona to wystarczy kliknąć lewym przyciskiem na obiekt i zostanie ona
automatycznie otworzona dla tego obiektu.

nr IDC

Rys. 6 Właściwości obiektu „Edit Control”
W oknie tym w poszczególnych zakładkach można dokonać zmian wyglądu samego obiektu,
modyfikować reakcję obiektu na wciskanie klawiszy klawiatury, najechanie myszką lub kliknięcie
którymś z przycisków, oraz zmienić jego numer IDC (w przykładowym programie stworzonym w
niniejszym skrypcie zmieniono nr IDC dla „Edit Control” na IDC_POBIERZ, „Static Text” na
IDC_WYSWIETL, „Buton” na IDC_PRZYCISK). Nieformalnym ustaleniem jest aby nr IDC zaczynał się od
trzech dużych liter IDC oraz podkreślnika, jak również nowa nazwa tego numeru powinna składać się
z dużych liter, cyfr i podkreślników (często używanych zamiast spacji). Wprowadzenie pustego znaku
(spacji) powoduje rozdzielenie nazwy i może wywołać błędy podczas kompilacji programu. Taka
unifikacja może budzić sporo kontrowersji i początkową niewygodę lecz jeśli ktoś nabierze wprawy w
programowaniu w MFC to z pewnością w przyszłości ułatwi to zrozumienie kodu programu.

3. Tworzenie zmiennych powiązanych z obiektami
W module MFC samo dodanie nowych obiektów nie pozwala na komunikację pomiędzy tymi
obiektami. To znaczy, że tekst wprowadzony przy użyciu klawiatury do obiektu „Edit Control” , nie
przepisze się sam do obiektu „Static Text”, gdzie jest wyświetlany. W przypadku programu, w którym
jest dużo obiektów „Edit Control” i „Static Text”, skąd „program ma wiedzieć” kiedy i gdzie
przepisywać wprowadzany tekst. Dlatego też w trzeba stworzyć odpowiednią komunikację. W tym
celu należy otworzyć okno edycyjne „Class Wizard”, które jest stworzone do przypisywania
poszczególnym obiektom odpowiednich zmiennych i funkcji (tzw. tworzenie mapy programu).
Zmienne przypisane do danego obiektu pozwalają na sczytanie danych z niego, wprowadzenie
danych jak również jego szczegółową edycję. Przypisanie funkcji do danego obiektu powoduje (w
zależności od rodzaju funkcji), że uruchomi się ona w określonym momencie np. po kliknięciu
prawym bądź lewym przyciskiem na obiekt.
W celu uruchomienia „Class Wizard” należy: kliknąć prawym przyciskiem na dowolny obiekt w oknie
dialogowym, lub w zakładce „Project” menu głównego i wybrać go z pojawiającego się menu. Po
uruchomieniu powinno pojawić się okno przedstawione na rys. 7.

Rys. 7 Okno „Class Wizard”
W oknie tym na górnej części znajduje się pięć zakładek. Pierwsza zawiera informację o przypisanych
„akcjach” (komendach - np. kliknięcie myszką, wciśniecie przycisku z klawiatury) do poszczególnych
obiektów. Druga zawiera informację o utworzonych powiązaniach „akcji” z funkcjami w danej klasie.
W trzeciej są powiązania funkcji wirtualnych. W czwartej znajduje się spis wszystkich zmiennych
powiązanych z obiektami. Należy tutaj podkreślić, że obiekty są przedstawione poprzez ich nr IDC. W
celu przypisania do poszczególnych obiektów odpowiednich zmiennych należy przejść do zakładki
Member Variables. Wówczas na monitorze pojawi się okno jak na rys. 8a. W oknie tym należy
zaznaczyć nr IDC do którego należy przypisać zmienną oraz kliknąć przycisk Add Variable. W oknie,
które się pojawi (rys. 8b) wpisujemy nazwę zmiennej oraz w zakładce Category wybieramy opcję

Control. Nazwa jest dowolna lecz również w tym przypadku jest proponowana unifikacja aby
zaczynała się od litery „m” oraz podkreślnika następnie dowolny tekst pisany małymi literami, cyframi
oraz podkreślnikami zamiast spacji. W przykładowym programie wprowadzono dwie zmienne do
obiektów „Edit Control” oraz „Static Text” (rys. 8c). W „Class Wizard” może nie pojawić się nr IDC dla
obiektu „Static Tekst”. Przyczyną może być nie zmieniony jego nr IDC - wówczas „Class Wizard”
ignoruje taki obiekt „Static Text” ponieważ obiekt ten oprócz wyświetlania tekstu wywołanego z
programu wykorzystywany jest również do wyświetlania stałego tekstu z informacją dla użytkownika
np. „TO DO: Place Dialog Controls here” z rysunku 4. Po wprowadzeniu odpowiednich zmiennych
należy potwierdzić wprowadzone zmiany klikając „Apply” a następnie zamknąć aplikację „Class
Wizard” klikając przycisk „OK”.
a)
b)

c)

d)

Rys. 8 Przypisywanie zmiennych w oknie Class Wizard a) zakładka Memeber Variables, b)
wprowadzanie zmiennej do danego obiektu c) zmienne wprowadzone do programu
Drugim sposobem na przypisanie zmiennej do danego obiektu jest kliknięcie prawym przyciskiem na
dany obiekt i z menu wybrać Add Variable. Powinno wówczas pojawić się okno „Add Member
Variable Wizard” (rys. 8d). W oknie tym wybiera się poziom dostępu danej zmiennej, jej typ, obiekt
do którego będzie przypisana i kategorię. Ważne jest aby zmienne przypisane do obiektów miały
kategorię Control. Wówczas przy użyciu tej zmiennej można: modyfikować dany obiekt, pobierać lub
przesyłać dane do obiektu. W oknie tym należy wprowadzić jeszcze nazwę zmiennej oraz dodać
komentarz do zmiennej.

4. Tworzenie funkcji powiązanych z obiektami
Na tym etapie został przygotowany program, w którym dosyć łatwo stworzy się funkcję, która
przepisze tekst z obiektu „Edit Control” do obiektu „Static Text”. Najprostszym rozwiązaniem jest
dodać funkcję do przycisku „Button”. Aby to zrobić wystarczy kliknąć dwukrotnie na nim lub
ponownie wejść w „Class Wizard” do zakładki Commands (rys. 9a).
a)

b)

Rys. 9 Tworzenie funkcji przypisanej do obiektu a) zakładka Commands b) okno z wprowadzeniem
nazwy funkcji
Następnie należy wybrać obiekt do, którego będzie przypisywana funkcja oraz kiedy będzie ona
wywoływana. W przypadku obiektu przycisku („Button”) wybiera się opcję pojedynczego(BN_CLICKED) lub podwójnego- (BN_DOUBLECLICKED) kliknięcia. Po zaznaczeniu odpowiednich
informacji należy kliknąć przycisk Add Handler, wówczas pojawi się okno (rys. 9b), w którym można
wprowadzić swoją nazwę dla danej funkcji. Oprócz modyfikacji nazwy znajdują się w nim informacje:
do jakiego obiektu jest przypisana i jak jest wywoływana. Następnie należy kliknąć „OK” i w
programie zostanie stworzona zarówno deklaracja funkcji jak i jej definicja (pusta). Należy jeszcze
podkreślić, że w MFC jest możliwe stworzenie własnych funkcji i klas bazując na zasadach z
klasycznego programowania w Microsoft Visual Studio C++.

5. Pisanie kodu programu
Dalsza część programowania jest związana z wprowadzeniem kodu do programu. W module MFC
obowiązują wszystkie zasady programowania języka C++. Ze względu na nastawienie modułu MFC na
pracę z obiektami, kod programu tworzy się z reguły w tworzonych nowych funkcjach lub dodawania
go do już istniejących funkcji.
W celu zaprogramowania sczytania tekstu z „Edit Control” i wyświetlenia go w obiekcie „Staic Text”
należy przejść do zakładki „Eksplorator rozwiązań” (lewy dolny róg okna programu). Tam znajduje się
kilka plików. Te najważniejsze (z punktu widzenia „nowego programisty”) to pliki z nazwą programu z
dopiskiem Dlg i rozszerzeniami .h oraz .cpp (w niniejszym programie są to: T_oknoDlg.h i
T_oknoDlg.cpp). Są to pliki nagłówkowy i źródłowy głównej części programu. Po ich otwarciu w pliku
nagłówkowym powinny znajdować się deklaracje zmiennych wprowadzonych w aplikacji „Class
Wizard” oraz deklaracja dodanej funkcji. W pliku źródłowym znajdują się mapy przypisania
zmiennych i funkcji do określonych obiektów (widoczne poprzez ich nr IDC).
W pliku źródłowym ważne są jeszcze dwie funkcje:
- OnPaint – funkcja odpowiedzialna (określając skrótowo) za ponowne wyświetlenia okna (tzw.
odświeżanie)
- OnInitDialog – funkcja, w której wprowadza się dane początkowe w programie

Na tym etapie programowania nie będą one używane jednak istotna jest wiedza do czego służą gdyż
można w nich wprowadzać modyfikacje wyglądu wprowadzonych obiektów. Dla celów niniejszego
ćwiczenia należy odnaleźć w pliku źródłowym funkcję OnClickedPrzycisk() – przypisaną do
stworzonego obiektu typu „Button”. Powinna się znajdować na samym dole pliku źródłowego
programu. W funkcji tej należy stworzyć zmienną klasy CString, która posłuży do przechowywania
danych o tekście przechwyconym z obiektu „Edit Control”. Następnie należy już tylko wywołać
odpowiednie funkcje dla zmiennych przypisanych do odpowiednich obiektów wprowadzając jako
parametr stworzoną zmienną. Przykładowy kod programu jest przedstawiony na rysunku 10 :

Rys. 10 Przykładowy program kopiujący tekst

Po wciśnięciu z klawiatury klawisza F5 program powinien się skompilować. Wówczas wpisując
dowolny tekst do okna Edit Control1 i wciśnięciu przycisku „Button” powinien on zostać skopiowany
do okna Static Text.

6. Kopiowanie wartości liczbowych
We wcześniejszej części jest opisane jak przekopiować tekst. Niestety z kopiowaniem wartości
liczbowej nie jest tak łatwo ponieważ pobrany tekst jest postaci alfanumerycznej. Dlatego też nie ma
możliwości wykonania na nim działania matematycznego. Aby zobrazować problem zostanie
stworzony program, w którym wprowadzoną wartość liczbową pomnoży się przez 3 i wynik działania
wyświetli w obiekcie „Static Text”. W tym celu należy wykonać następujące działania:
- pobrać wartość z obiektu „Edit Control”
- przetworzyć ją na wartość liczbową
- wykonać działanie matematyczne
- wynik działania przetworzyć na wartość alfanumeryczną
- wyświetlić wartość w obiekcie „Static Text”
Po skompilowaniu programu i wpisaniu do okna „Edit Control” wartości liczbowej powinna ona
zostać pomnożona przez 3 i wyświetlona w oknie „Static Text” (rys. 11b).

1

Tutaj celowo jest użyta nazwa okna gdyż po skompilowaniu programu już nie można mówić, że tam gdzie wprowadzamy
tekst to jest obiekt, gdyż przyjęło się wśród użytkowników programów komputerowych, że wprowadzamy tekst do danego
okna.

a)

b)
Rys. 11 Przykładowy program a) przykładowy
kod przepisujący wartość liczbową
pomnożoną przez 3,
b) program po skompilowaniu, wpisaniu
wartości i
wciśnięciu przycisku „Button”

7. Praca z obiektami typu suwak - „Slider Control”
W tym ćwiczeniu zostanie przedstawiony sposób definiowania i ustalania parametrów obiektów typu
„Slider Control”. W tym programie do okna dialogowego zostały przeciągnięte dodatkowo dwa
obiekty typu „Slider Control”. Po dodaniu ww. obiektów program powinien wyglądać jak na rys. 12.

Slider
Control
Rys. 12 Wygląd okna dialogowego ze stworzonymi obiektami
W przypadku obiektu „Slider Control” tak jak w większości obiektów należy wprowadzić własny nr
IDC. W programie tym są przypisane nr IDC odpowiednio: SLIDER1 – IDC_SUWAK1, SLIDER2 –
IDC_SUWAK2 (sposób ich przypisywania jest opisany we wcześniejszych rozdziałach skryptu). Oprócz
definiowania własnego nr IDC we właściwościach obiektów „Slider Control” można zdefiniować czy
obiekt ten będzie poziomy czy pionowy (rys. 13a).

a)

b)

Rys. 13 Definiowanie kierunku obiektu „Slider Control” a) zmiana kierunku, b) widok okna
dialogowego po modyfikacjach
Po takiej zamianie linia przesuwania suwaka jest bardzo krótka, dlatego też należy okno suwaka
dostosować (poprzez rozciąganie) do oczekiwanych gabarytów (rys. 13b). Po dostosowaniu wielkości
i kierunków suwaków do własnych potrzeb należy przypisać do nich zmienne. Robi się to tak jak
poprzednio w aplikacji „Class Wizard”. Poszczególne zmienne przypisane do obiektów są
przedstawione na rys. 14.

Rys. 14 Przypisane zmiennych w programie do poszczególnych obiektów
Po zadeklarowaniu wszystkich zmiennych należy przystąpić do ustawiania parametrów suwaka. W
przypadku gdy nie zdefiniuje się własnych parametrów wówczas pozostaną one ustawione, jako
domyślne czyli: wartość minimum – 0, wartość maksimum – 100, początkowe położenie – 0.
Wartości własne wprowadza się w funkcji OnInitDialog() , której definicja znajduje się w pliku
źródłowym programu. Do ich definiowania używa się funkcji przedstawionych na rysunku 15a.

a)

b)

Rys. 15 Definiowanie parametrów obiektu typu „Slider Control”a) kod programu b) program po
skompilowaniu
Jak widać na rys. 15b suwak pionowy nie jest ustawiony na początku czyli zgodnie z tym co zostało
zaprogramowane. Suwak poziomy jest ustawiony na wartości początkowej, która zaczyna się od
liczby 30. Prawidłowość pokazywania suwaka jest na razie trudna do zweryfikowania ponieważ w
programie nie ma sczytywania wartości z suwaków. Sczytywanie wartości z suwaków można
zaprogramować w funkcji OnBnClickedPrzycisk() ,gdzie dodatkowo wprowadza się kod programu
odpowiedzialny wyświetlanie ich w przygotowanym obiekcie „Static Text”. Przykładowy kod
programu jest przedstawiony na rysunku 16. Wykorzystana funkcja GetPos() sczytuje bieżące
położenie z suwaka oraz zwraca tą informację w postaci konkretnej wartości, dlatego też należy ją
wpisać do zmiennej liczbowej. W przypadku tego kodu wartość będzie sczytywana z suwaka
pionowego, aby sczytać wartość z suwaka poziomego należy funkcję GetPos() wywołać dla zmiennej
m_suwak2.

Rys. 16 Kod programu sczytującego położenie suwaka i wyświetlanie wartości w oknie „Static Tekst”
Po skompilowaniu program powinien wyglądać jak na rys. 17 z tą różnicą, że po naciśnięciu przycisku
Button1 w oknie „Static Tekst” powinna pojawić się wartość sczytana z suwaka pionowego. Teraz po
zmianie pozycji suwaka i ponownym wciśnięciu przycisku Button1 wyświetlana wartość powinna
zostać zmieniona. Zmiana wyświetlanej wartości powinna być proporcjonalna zmiany do położenia
suwaka.

Rys. 17 Program sczytujący położenie suwaka pionowego

8. Praca z obiektami typu znacznik – „Check Box”
W ćwiczeniu tym zostanie wprowadzony znacznik, po wciśnięciu którego będą wyświetlane wartości
z różnych suwaków. Aby osiągnąć założony cel należy do projektu dodać znacznik (rys. 18).

Check Box

Rys. 18 Dodawanie obiektu „Check Box” (znacznika) do okna dialogowego
Tradycyjnie po wprowadzeniu nowego obiektu należy zmienić jego nr IDC. W programie nadano
nr jako IDC_SPRAWDZ, oraz zmieniono we właściwościach Caption (opis ) na „który suwak” (rys. 19).

opis

Rys. 19 Właściwości obiektu „Check Box”
Następnie należy w „Class Wizard” wprowadzić zmienną przypisaną do tego obiektu. W programie
stworzono zmienną o nazwie m_sprawdz.

Po wykonaniu powyższych czynności można już wprowadzić kod obsługujący znacznik. Aby to zrobić
wystarczy wywołać funkcje GetCheck() wykorzystując stworzoną zmienną. Funkcja ta zwraca wartość
- true bądź false, w zależności od tego czy jest zaznaczony czy też nie. Przykładowy kod programu jest
przedstawiony na rysunku 20.

Rys. 20 Przykładowy kod programu z wykorzystaniem znacznika
Objaśnienie:
W programie tym do warunku pętli warunkowej wprowadzono wartość zwracaną przez funkcję GetCheck(). W zależności od
jej wartości zostanie sczytana wartość z pionowego, bądź poziomego suwaka i wyświetlona w obiekcie „Static Text”.

Po skompilowaniu i wciśnięciu przycisku Button1 powinien pojawić się program jak na rysunku 21a.

a)

b)

Rys. 21 program po skompilowaniu a) sczytanie wartości z suwaka poziomego b) sczytanie wartość z
suwaka pionowego

9. Tworzenie nowego okna dialogowego
W różnych programach komputerowych bardzo często wykorzystywane są dodatkowe okna, które
zawierają różne przyciski, znaczniki listy bądź dodatkowe menu. Dzięki nim program komputerowy w
głównym interfejsie użytkownika powinien zawierać jedynie podstawowe elementy, natomiast w
oknach wstępnie ukrytych dodatkowe opcje. Takie ustawienie powoduje, że program jest

czytelniejszy i bardziej przyjazny. Dlatego też bardzo ważne jest aby poznać sposób tworzenia nowych
okien i wymiany danych pomiędzy nimi.
W celu stworzenia nowego okna należy otworzyć zakładkę Resource View (prawy górny róg
programu). Następnie rozwinąć folder Dialog i kliknąć na nim prawy przycisk myszy. Z menu które się
pojawi należy wybrać Wstaw Dialog. Wówczas powinno pojawić się okno jak na rysunku 22. W
przypadku gdy zakładka Widok źródła nie jest domyślnie umieszczona wraz z pozostałymi zakładkami,
należy ją wywołać klikając kolejno: View -> Other Windows -> Resource View.

Rys. 22 Tworzenie nowego okna dialogowego a) dodanie okna z menu Dialog, b) wygląd nowego
okna dialogowego c) właściwości nowego okna i zmiana nr IDD nowego okna
W pierwszej kolejności powinno nadać się własny nr IDD nowego okna w jego właściwościach (w
programie jest nadany nr IDD_NOWE_OKNO). Tutaj jest identyczna nieformalna zasada pisania nazw
jak w przypadku nadawania nr IDC dla nowych obiektów. Aby móc wprowadzać nowe obiekty do
tego okna należy stworzyć i przypisać do niego nową klasę, w której znajdą się informacje o
powiązaniach między obiektami, zmiennymi itp. W tym celu należy wejść w „Class Wizard” i wcisnąć
przycisk „Add Class” . W dalszej kolejności wpisuje się nazwę klasy (nazwa klasy w programie to
CNowe_Okno). Przy opisywaniu nazw klasy również jest nieformalna umowa, że nazwa powinna
rozpoczynać się od dużej litery „C” następnie nazwa może zawierać dowolny ciąg liter bądź cyfr
(zamiast spacji używa się podkreślnika). Następnie należy wybrać odpowiednią klasę bazową. Aby
dana klasa była powiązana z oknem dialogowym koniecznie trzeba wybrać klasę bazową jako CDialog.
Po wybraniu klasy bazowej należy wybrać nr IDD nowego okna, do którego ma być przypisana
tworzona klasa (rys. 23). Następnie wystarczy kliknąć przycisk Finish i zatwierdzić tworzenie nowej
klasy. W tym momencie wszystkie dodawane obiekty do nowego okna dialogowego („Static Text”,
„Edit Control”, „Button” itp. ), będą miały definiowane zmienne i funkcje w nowo powstałej klasie. W
związku z czym w tej klasie również wprowadza się wszelkie modyfikacje związane z tymi obiektami.

nazwa klasy
nazwa klasy
bazowej
nr IDD okna
dialogowego

Rys. 23 Tworzenie klasy przypisanej do nowego okna dialogowego
Kolejnym etapem przy pracy z nowymi oknami dialogowymi jest umożliwienie ich wyświetlenia. W
tym celu należy dodać do projektu plik nagłówkowy nowo powstałej klasy i stworzyć obiekt tej klasy.
Plik dodaje się przy użyciu dyrektywy prekompilatora - #include wpisanej na samej górze pliku
nagłówkowego programu (nazwa programu z końcówką Dlg.h), jak jest to pokazane na rysunku 24.
Następnie tworzy się obiekt tej klasy w programie z poziomem dostępu public (rys. 24).

dodanie klasy do projektu

stworzenie obiektu klasy

Rys. 24 Tworzenie obiektu nowej klasy przypisanej do nowego okna dialogowego
Po stworzeniu nowego okna dialogowego należy w pliku źródłowym (nazwa programu z końcówką
Dlg.cpp) w funkcji OnInitDialog() wygenerować w pamięci RAM komputera dane okno. Samo
wygenerowanie jeszcze nie wiąże się z jego wyświetleniem, lecz twierdząc kolokwialnie „wykonaniem
i schowaniem do szuflady”. Wówczas „otwierając szufladę” np. naciskając przycisk z głównego okna
dialogowego pojawia się już gotowe nowe okno dialogowe.

wygenerowanie okna
do pamięci RAM

Rys. 25 Wygenerowanie do pamięci RAM nowego okna dialogowego
W celu wygenerowania takiego okna uruchamia się funkcję Create(…) z obiektu klasy przypisanej do
okna dialogowego (rys. 25). Funkcja ta jako parametr przyjmuje nr IDD danego okna. W celu
wywołania (wyświetlenia) okna najlepiej jest wykorzystać już istniejącą strukturę programu - funkcję
przypisaną do przycisku w głównym oknie dialogowym. W tej funkcji wpisuje się kod programu
wyświetlający dane okno. Dlatego też wystarczy ją odnaleźć i wywołać funkcję ShowWindow(…) używając obiekt klasy przypisanej do nowego okna dialogowego. Funkcja ShowWindow(…) jako
parametr przyjmuje ciąg znaków informujący w jaki sposób ma wyświetlić to okno. Dla potrzeb
ćwiczenia wystarczy wpisać jako parametr „SW_SHOWNORMAL” (rys. 26).

wywołanie okna dialogowego

Rys. 26 Wyświetlanie nowego okna dialogowego

10. Komunikacja pomiędzy oknami dialogowymi – przesyłanie danych
Komunikacja pomiędzy oknami dialogowymi może odbywać się na kilka sposobów w zależności od
tego co „lubi” programista. Jednym ze sposobów jest używanie zmiennych statycznych
deklarowanych w programie głównym i bezpośrednie odnoszenie się do nich. Drugim ze sposobów
jest tworzenie funkcji przyjmujących jako parametr określone zmienne. Ten drugi sposób daje
większe możliwości, ponieważ można w ten sposób przesyłać więcej danych i od razu wykorzystywać
je w tworzonych funkcjach. W związku z tym w skrypcie zostanie omówiony jedynie ten drugi sposób.
W celu zobrazowania na prostym przykładzie sposobu wymiany danych pomiędzy oknami zostanie
stworzony program, który przepisze tekst wpisany w głównym oknie dialogowym i wyświetli go w
nowym oknie dialogowym. Komunikację zaczyna się od dodania do nowego okna dialogowego
obiektu „Static Text”. Najpierw trzeba wybrać zakładkę Widok źródła i otworzyć okno dialogowe
nowego okna. Dalej postępuje się tak jak jest opisane we wcześniejszej części skryptu (zmiana nr IDC
oraz dodanie zmiennej typu control). Po otworzeniu obiektu „Static Text” i otworzeniu aplikacji „Class
Wizard” powinno pojawić się okno jak na rysunku 27.

zakładka Class name

Rys. 27 Aplikacja „Class Wizard” z nowa klasą
W przypadku gdy po uruchomieniu „Class Wizard” nie ma nr IDC dodanego obiektu „Static Text” to
należy w zakładce „Class name” odszukać klasę przypisaną do nowego okna. Wówczas powinien się
pojawić odpowiedni nr IDC. Po wybraniu odpowiedniej klasy dodaje się zmienną tak jak jest opisane
we wcześniejszej części skryptu. W dalszej kolejności należy zadeklarować i zdefiniować funkcję,
którą będzie można uruchomić z poziomu programu głównego. W tym celu otwiera się plik
nagłówkowy (w tym programie jest to Nowe_okno.h) z klasą przypisana do nowego okna
dialogowego. W pliku tym wewnątrz klasy deklaruje się funkcję, która jako parametr przyjmuje obiekt
klasy CString (rys 28a). W zależności od potrzeb można deklarować różne funkcje. Na potrzeby tego
ćwiczenia wystarczy aby można było przesłać do funkcji ciąg znaków. Następnym krokiem jest
stworzenie definicji tej funkcji. Definicje tworzy się w pliku źródłowym klasy (nowe_okno.cpp). W
definicji wywołuje się funkcję wyświetlającą tekst, której jako parametr wpisuje się przejmowany
obiekt klasy CString (rys 28b).

a)

b)

Rys. 28 Tworzenie funkcji w klasie Cnowe_okno: a) Deklaracja funkcji, b) definicja funkcji
Teraz tak utworzoną funkcje wywołuje się w programie głównym w funkcji uruchamianej przyciskiem
(rys. 29a). Po skompilowaniu tego programu, wpisaniu tekstu w oknie Edit oraz naciśnięciu przycisku
Button1 tekst powinien się pojawić w nowym oknie tak jak jest przedstawione na rysunku 29b.
Innym sposobem jest wywołanie w programie głównym bezpośrednio zmiennej zdefiniowanej w
klasie z nowym oknem, przykładowy kod programu jest pokazany na rysunku 29c, natomiast efekt po
skompilowaniu będzie analogiczny jak z wykorzystaniem funkcji przepisz_tekst(CString tekst).

a)

b)

c)

Rys. 29 Wyświetlenie tekstu w nowym oknie: a) kod programu, b) program po kompilacji, c)
wywołanie w programie głównym bezpośrednio zmiennej zdefiniowanej w klasie z nowym oknem,

11. Rysowanie prostych figur geometrycznych
Rysowanie prostych figur geometrycznych zostanie przedstawione jako rysowanie tła (kwadratu) w
głównym oknie dialogowym. Do tego celu zostanie wykorzystany napisany we wcześniejszych
ćwiczeniach program z suwakami. W module MFC rysowanie może odbywać się na wiele sposobów.
W niniejszym skrypcie będzie przedstawiony sposób z wykorzystaniem wskaźnika pokazującego na
obiekty klasy CDC.

Rysowanie prostych figur geometrycznych sprowadza się do przejęcia kontekstu okna (tzn.
zaznaczenia okna, w którym będzie wykonywany rysunek). Przejecie kontekstu okna jednoznacznie
definiuje, w którym oknie w danym momencie będzie wprowadzany rysunek. Odbywa się to poprzez
stworzenie wskaźnika pokazującego na obiekty klasy CDC (rys. 30a) i wywołanie funkcji GetDC().
Funkcja ta może być wywoływana tylko raz więc przypisanie jej do funkcji uruchamianej przyciskiem
spowoduje błąd w programie przy drugim kliknięciu przycisku. W związku z powyższym
najbezpieczniej jest wywołać tę funkcję w funkcji OnInitDialog() (rys. 30b).
a)

tworzenie wskaźnika klasy CDC

b)

przejęcie kontekstu okna

Rys. 30 Przechwycenie kontekstu okna: a) stworzenie wskaźnika klasy CDC, b) wywołanie funkcji
GetDC()

Po przejęciu kontekstu okna można już narysować prostą figurę geometryczną jaką jest prostokąt. W
pierwszej kolejności konieczne jest zdefiniowanie koloru tego prostokąta. Do definiowania kolorów
służy klasa COLORREF (należy stworzyć obiekt tej klasy i wprowadzić wartość koloru). Wprowadzenie
wartości koloru może odbywać się na różne sposoby. Jednym z takich sposobów jest wykorzystanie
zadeklarowanego wskaźnika. W przykładzie tym jest pobierany kolor tła (biały). Przykład
definiowania koloru jest przedstawiony na rysunku 31a, gdzie definicja koloru jest wprowadzona do
funkcji uruchamianej przyciskiem. W funkcji tej również jest wprowadzone wywołanie funkcji
rysowania prostokąta - FillSolidRect(…). Funkcję tą wywołuje się przy użyciu zadeklarowanego
wskaźnika wpisując jako parametry: współrzędną poziomą, współrzędną pionową, długość boku w
poziomie, długość boku w pionie i kolor prostokąta.
a)

b)

Rys. 31 Rysowanie prostokąta a) kod programu b) program po wciśnięciu przycisku Button1
Po skompilowaniu tego programu i naciśnięciu przycisku Button1 powinien pojawić się w oknie biały
prostokąt tak jak jest to przedstawione na rysunku 31b. Program taki można w bardzo prosty sposób
zmodyfikować. Na przykład wykorzystać istniejące suwaki i wyrysować prostokąt, którego położenie
oraz rozmiar będą modyfikowane suwakami.

a)

b)

c)

Rys. 32 Rysowanie kwadratu a) kod programu z wykorzystaniem suwaków, b) program po kompilacji,
c) program po zmianie pozycji suwaków i ponownym kliknięciu Button1
W tym celu wystarczy zmodyfikować program np. do postaci przedstawionej na rys. 32.a i po
skompilowaniu kwadrat będzie przesuwany suwakiem 1 , oraz wielkość będzie skalowana
suwakiem 2. Program po skompilowaniu jest przedstawiony na rys. 32b. W programie tym definicja
koloru dla drugiego kwadratu bazuje na systemie palety barw RGB, w której w prosty sposób można
uzyskać 255^3 liczby kolorów.

12. Rysowanie linii
W module MFC możliwe jest rysowanie linii w tym celu również wykorzystuje się obiekt klasy CDC i
przechwycenie kontekstu okna. W przypadku rysowania linii oprócz definiowania koloru konieczne
jest zdefiniowanie obiektu odpowiedzialnego za rysowanie. Klasa jaka jest przygotowana do takiego
rysowania to CPen. Przy jej użyciu możliwe jest zdefiniowanie stylu linii, grubości oraz przypisanie
koloru. W ramach ćwiczenia zostanie napisany program, w którym na tle białego kwadratu będzie
rysowana kolorowa linia. Linia będzie przesuwana suwakami. Początek będzie przesuwany
suwakiem1 a koniec suwakiem2.
W pierwszej kolejności do programu należy wprowadzić deklarację obiektu klasy CPen(rys. 33a).
Następnie trzeba zdefiniować jego podstawowe parametry w funkcji OnInitDialog()(rys. 33b).

a)

b)

Rys. 33 Tworzenie obiektu klasy CPen: a) deklaracja, b) definiowanie podstawowych parametrów
Po zdefiniowaniu parametrów (określając kolokwialnie) „przekazuje się ten obiekt do uchwytu który
już rysuje linie”. Określając w sposób sformalizowany przesyła się obiekt klasy CPen do funkcji
wywołanej przy użyciu wskaźnika pokazującego na obiekty klasy CDC poprzez referencję. Wykonuje
się to w bardzo prosty sposób używając funkcji SelectObject(…) i przesyłając do niej obiekt klasy CPen
(rys. 34a) poprzez referencję. Samo rysowanie linii wymaga już tylko wywoływania funkcji:
MoveTo(x,y) – przesuń „pisak” do pozycji x,y bez rysowania linii oraz LineTo(x,y) – rysuj „pisakiem”
linię do pozycji x,y. Przykładowy kod programu jest pokazany na rys. 34a.

a)

b)

Rys. 34 Program rysujący linie: a) kod programu, b) program po skompilowaniu
W celu wprowadzenia przesuwania początku bądź końca linii przy użyciu suwaków wystarczy
zmodyfikować (np. dodać lub pomnożyć) wartości x lub y położenia początku bądź końca linii
używając do tego celu wartość sczytaną z pozycji suwaka.
Przykładowy kod programu jest przedstawiony na rysunku 35 a program po skompilowaniu na
rysunku 36.

Rys. 35 Przykładowy kod programu przesuwania linii

Rys. 36 program po skompilowaniu

13. Przykładowe zadania do zrealizowania
1. Opracować kalkulator, z podstawowymi funkcjami: dodawanie, odejmowanie mnożenie i
dzielenie. Do kalkulatora można dodać funkcje zaawansowane, które będą przydatne przy
obliczeniach inżynierskich np. potęgowanie, liczenie wartości średniej itp.
2. Napisać program rysujący funkcję – trójmian kwadratowy – y = ax^2 +bx +c. Użytkownik
programu ma mieć możliwość samemu wpisywać wartości parametrów a, b i c jako wartości
zmiennoprzecinkowe. Program ma liczyć wartości zerowe i je wyświetlać. W przypadku braku
wartości zerowej ma się pojawić stosowny komunikat.
3. Napisać program do obliczenia zadania prostego i odwrotnego dla manipulatora o różnej
strukturze kinematycznej (np. planarny). W programie oprócz wyświetlenia wyznaczonych
wartości przegubów lub współrzędnych X,Y zamieścić rysowanie aktualnego i końcowego
położenia manipulatora. Warto jest rozróżnić kolorem poszczególne pozycje.
4. Napisać program do analizy statystycznej danych pomiarowych. Na przykład wyznaczenie
wartości średniej, odchylenia standardowego wyszukanie wartości min i max dla min 300
pomiarów. Narysowanie wykresu punktowego na podstawie wprowadzonych danych i
narysowania linii trendu. Ważne jest aby użytkownik mógł skończyć wprowadzanie danych w
dowolnym momencie. Dla bardziej zaawansowanych programistów warto aby wprowadzane
nie miały limitów – korzystanie z tablic dynamicznych.

