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Sprawy organizacyjne
● Forma zajęć
● Zaliczenie
● Literatura



  

MFC



  

Co to jest MFC?
● MFC – Microsoft Foundation Classes
● “Opakowanie” dla WinAPI, zestaw klas C++ 

umożliwiających wygodniejsze pisanie 
programów

● MFC od pewnego czasu jest wypierane przez 
.NET, ale jest rozwiązaniem przydatnym jeśli z 
jakichś względów nie chcemy używać .NET

● Microsoft zapowiada stopniową integrację MFC 
z .NET

● MFC nie jest dostępne w wersjach Express 
produktów



  

Zalety
● Znaczne uproszczenie tworzenia typowych 

aplikacji w stosunku do WinAPI
● Wygodniejsze zastosowanie w technologiach 

obiektowych (m. in. dziedziczenie z jednej 
klasy)

● Organizacja współpracy między warstwą 
dokumentu a warstwą prezentacji

● Organizacja wymiany danych z okienkami
● Dodatkowe klasy związane m. in. z kolekcjami i 

serializacją
● Wizardy wspierające tworzenie aplikacji



  

Wady
● Rzeczy które nie zostały przewidziane przez 

twórców biblioteki często bardzo trudno 
zaimplementować. Konieczne jest modyfikowanie 
fragmentów generowanych przez wizardy, co często 
powoduje niekompatybilności i trudności w dalszej 
pracy z wizardami

● Zmiana rodzaju projektu po wygenerowaniu przez 
wizard jest praktycznie niemożliwa

● Architektura dokument-widok jest niezbyt 
przejrzysta, niektóre rozwiązania są “wydumane”

● Konieczność dołączania bibliotek



  

Zasadnicze koncepcje
● Nazwy klas zaczynają się od C
● Prawie wszystko dziedziczy po CObject 
● Prawie wszystkie elementy interfejsu dziedziczą 

po CWnd 
● Dziedzicznie jest intensywnie wykorzystywane, 

podstawowe klasy aplikacji użytkownika 
dziedziczą po klasach MFC

● Duża część implementacji polega na pisaniu 
własnych implementacji funkcji zdefiniowanych 
w klasach bazowych



  

Zasadnicze koncepcje
● Możliwe są trzy zasadnicze rodzaje aplikacji: 

Dialog, SDI, MDI
● Interakcja między elementami jest oparta na 

standardowych komunikatach Windows, 
obsługa dodawana przez wizardy

● Elementy dodawane przez wizardy mają często 
postać makr

● Nieuważna próba edytowania fragmentów 
dodanych przez wizardy może popsuć 
współpracę z nimi



  



  

CObject
● Klasa bazowa dla większości klas MFC, 

zalecane dziedziczenie po niej również 
własnych klas

● Wsparcie dla:
– Serializacji
– RTTI
– Debugowania
– Klas kolekcji



  

CObject
● CObject()
● CObject( const CObject& objectSrc) - prywatny 
● operator delete 
● operator new 
● AssertValid  
● Dump 
● IsSerializable  
● Serialize 
● GetRuntimeClass  
● IsKindOf 



  

CWnd
● Stanowi “opakowanie” dla okienka Windows
● Ukrywa mechanizm obsługi wiadomości 

(zdarzeń) implementowany przez Windows. 
Wiadomości automatycznie wywołują funkcje 
OnNazwaWiadomosci. Aby zaimplementować 
obsługę wiadomości, wystarczy napisać ciało 
funkcji

● Wiele funkcji API działających na uchwycie 
okna (HWND) ma swoje odpowiedniki w CWnd



  

CWnd
● Tworzenie okna w MFC jest dwuetapowe:

– Utworzenie obiektu klasy CWnd (lub pochodnej)
– Wywołanie funkcji Create

● W wielu wypadkach proces ten jest realizowany 
automatycznie



  

CWnd
● HWND m_hWnd
● CWnd( );
● virtual BOOL DestroyWindow( );



  

CWnd::Create
● virtual BOOL Create(

LPCTSTR lpszClassName,
LPCTSTR lpszWindowName,
DWORD dwStyle,
const RECT& rect,
CWnd* pParentWnd,
UINT nID,
CCreateContext* pContext = NULL);



  

CWnd::GetWindowRect etc.
● void GetWindowRect(LPRECT lpRect) const;
● void GetClientRect(LPRECT lpRect) const;
● void MoveWindow(int x, int y, int nWidth, int 

nHeight, BOOL bRepaint = TRUE);
● void MoveWindow(LPCRECT lpRect, BOOL 

bRepaint = TRUE);
● BOOL SetWindowPos(const CWnd* 

pWndInsertAfter, int x, int y, int cx, int cy, UINT 
nFlags);



  

CWnd::GetParent etc.
● CWnd* GetParent( ) const;
● CWnd* GetDlgItem(int nID) const;
● CFrameWnd* GetParentFrame( ) const;



  

CWnd::ShowWindow
● BOOL ShowWindow(int nCmdShow);
● void Invalidate(BOOL bErase = TRUE);
● void UpdateWindow( );



  

CWnd::GetWindowText
● int GetWindowText(LPTSTR lpszStringBuf, int 

nMaxCount) const;
● void GetWindowText(CString& rString) const;
● void SetWindowText(LPCTSTR lpszString);



  

CWnd...
● W sumie około 360 funkcji
● Znaczna część to funkcje obsługujące 

zdarzenia, np:
● afx_msg void OnMove(int x, int y);



  

Klasy dziedziczące po CWnd
● Ramki
● Okienka dialogowe
● Widoki
● Kontrolki



  

Ramki - CFrameWnd
● Najbardziej zewnętrzne okno aplikacji
● Zarządza widokami, toolbarami, menu, paskiem 

statusu etc.
● Współpracuje z aktywnym widokiem



  

Widoki - CView
● Widok jest elementem pośredniczącym między 

dokumentem a użytkownikiem – wyświetla stan 
dokumentu i przyjmuje działania użytkownika 
na dokumencie

● Jest dzieckiem (w sensie zależności między 
oknami, nie dziedziczenia) okienka ramki

● Jest dołączony do jednego dokumentu (ale 
dokument może mieć wiele widoków)

● Jest odpowiedzialny za obsługę komend 
użytkownika. Komendy są przekazywane przez 
okienko ramki, jeśli nie są obsłużone, idą dalej 
– do dokumentu



  

CView
● Rysowanie widoku odbywa się w funkcji 

OnDraw
● Jest 10 klas dziedziczących po CView, m. in.:

– CEditView 
– CFormView 
– CRichEditView 
– CTreeView



  

CFrameWnd i CView – podstawa 
aplikacji SDI i MDI

● SDI – single document interface
● MDI – multiple document interface
● Architektury różnią się liczbą dokumentów z 

którymi można jednocześnie pracować. 
Przekłada się to na liczbę “równoległych” 
widoków (nie mylić z widokami w okienku split 
oraz innymi oknami, np. toolbarami)

● Są to typowe architektury aplikacji o 
“swobodnej” interakcji, np. edytory tekstu, 
programy graficzne, arkusze kalkulacyjne itp.



  

Okienka dialogowe - CDialog
● Jest też podstawą dla okienek dialogowych w 

aplikacjach
● Istotnym elementem tworzenia okienka 

dialogowego jest opracowanie układu kontrolek 
– dokonuje się tego przy pomocy 
wbudowanego w środowiska edytora

● Okienka dialogowe mogą być modalne 
(tworzone funkcją DoModal) lub nie (tworzone 
funkcją Create)

● Istotne funkcje to OnOK i OnCancel



  

CDialog – aplikacje “dialogowe”
● CDialog jest podstawą dla aplikacji 

“dialogowych”
● Są to aplikacje gdzie główne okno to okno 

dialogowe – składa się z zestawu kontrolek
● Nie ma widoku i dokumentu, zwykle nie ma 

zmiennego rozmiaru
● Dobrze nadaje się do prostych aplikacji, gdzie 

interakcja z użytkownikiem jest ograniczona



  

CCommonDialog i pochodne
● MFC dostarcza gotowe okna dialogowe dla 

typowych zastosowań:
– CFileDialog 
– CFontDialog 
– CColorDialog 
– CPageSetupDialog 
– CPrintDialog 
– CPrintDialogEx 
– CFindReplaceDialog 
– COleDialog 



  

Kontrolki
● Dziedziczą po CWnd (około 30). Np.: 

– CButton 
– CComboBox 
– CEdit 
– CListBox 
– CSliderCtrl 
– CStatic 
– CTabCtrl



  

Serializacja
● Kroki aby klasa była serializowalna:

– Odziedziczyć po CObject (bezpośrednio lub 
pośrednio)

– Napisać własną implementację funkcji Serialize
– Zastosować makro DECLARE_SERIAL w definicji 

klasy
– Zdefiniować konstruktor domyślny (może być 

protected, private)
– Zastosować makro IMPLEMENT_SERIAL w pliku 

.cpp implementującym funkcje klasy



  

Funkcja Serialize

void CMyClass::Serialize( CArchive& archive )
{
    CObject::Serialize( archive );
    // do the stuff for our specific class
    if( archive.IsStoring() )
        //store data
    else
        //read data
}



  

Klasa CArchive
● Flush 
● operator << 
● operator >> 
● Read 
● ReadString 
● Write 
● WriteString 
● CArchive(CFile* pFile, UINT nMode, int 

nBufSize = 4096, void* lpBuf = NULL);



  

Przykładowa aplikacja dialogowa



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

CDialogSampleDlg::CDialogSampleDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog(CDialogSampleDlg::IDD, pParent)
, m_fileName(_T("type filename here"))
{

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



  

CDialogSampleDlg::CDialogSampleDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog(CDialogSampleDlg::IDD, pParent)
, m_fileName(_T("type filename here"))
, m_client(0)
{

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



  



  

CDialogSampleDlg::CDialogSampleDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog(CDialogSampleDlg::IDD, pParent)

, m_fileName(_T("type filename here"))
, m_client(0)
, m_transaction(1)
, m_IP(htonl(inet_addr("127.0.0.1")))
, m_port(5555)

{
m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
}
void CDialogSampleDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CDialog::DoDataExchange(pDX);
DDX_Text(pDX, IDC_FILE_EDIT, m_fileName);
DDX_Radio(pDX, IDC_CLIENT_RADIO, m_client);
DDX_Radio(pDX, IDC_TEXT_RADIO, m_transaction);
DDX_IPAddress(pDX, IDC_IPADDRESS, m_IP);
DDX_Text(pDX, IDC_PORT_EDIT, m_port);
DDV_MinMaxInt(pDX, m_port, 1, 65535);

}



  



  



  

void CDialogSampleDlg::OnBnClickedBrowseButton()
{

CFileDialog dialog(TRUE);
dialog.DoModal();

}



  

void CDialogSampleDlg::OnBnClickedBrowseButton()
{

CFileDialog dialog(TRUE);
if (dialog.DoModal() == IDOK)
{

m_fileName = dialog.GetPathName();
UpdateData(FALSE);

}
}



  



  



  



  



  

void CDialogSampleDlg::OnBnClickedStartButton()
{

if (m_started){
//stop process
m_started = false;
SetStartButton();

}else{
UpdateData();
if (m_client == 0){

//client code
//open file, stop if unable
if (/*file not OK*/1){

AfxMessageBox("Cannot open file", MB_APPLMODAL | MB_OK | 
MB_ICONERROR);

return;
}
//parse IP
//....
//set button to "Stop"
m_started = true;
SetStartButton();
//start sending

}else{
//server code
//set button to "Stop"
m_started = true;
SetStartButton();
//start server

}
}

}



  

void CDialogSampleDlg::SetStartButton()
{

if (m_started)
{

m_startButton.SetWindowText("Stop");
}else
{

m_startButton.SetWindowText("Start");
}

}



  



  

void CDialogSampleDlg::OnOK()
{

if (m_started)
{

if (AfxMessageBox("Abort transfer?", MB_APPLMODAL | 
MB_OKCANCEL | MB_ICONQUESTION) != IDOK)
{

return;
}

}
CDialog::OnOK();

}



  

Aplikacja SDI



  



  



  



  



  



  

BOOL CSDISampleDoc::OnNewDocument()
{
if (!CDocument::OnNewDocument())
return FALSE;
reinterpret_cast<CEditView*>(m_viewList.GetHead())-
>SetWindowText(NULL);
// TODO: add reinitialization code here
// (SDI documents will reuse this document)
return TRUE;
}

// CSDISampleDoc serialization
void CSDISampleDoc::Serialize(CArchive& ar)
{
// CEditView contains an edit control which handles all 
serialization
reinterpret_cast<CEditView*>(m_viewList.GetHead())-
>SerializeRaw(ar);
}



  



  



  



  

void CSDISampleDoc::OnConnectionConnect()
{

// perform actions necessary for connection
m_connected = true;

}
void CSDISampleDoc::OnUpdateConnectionConnect(CCmdUI *pCmdUI)
{

if (m_connected)
{

pCmdUI->Enable(FALSE);
}else
{

pCmdUI->Enable(TRUE);
}

}
void CSDISampleDoc::OnConnectionDisconnect()
{

// perform actions necessary for disconnection
m_connected = false;

}
void CSDISampleDoc::OnUpdateConnectionDisconnect(CCmdUI *pCmdUI)
{

if (!m_connected)
{

pCmdUI->Enable(FALSE);
}else
{

pCmdUI->Enable(TRUE);
}

}



  



  



  



  

#pragma once

// CSettingsDlg dialog
class CSettingsDlg : public CDialog
{

DECLARE_DYNAMIC(CSettingsDlg)
public:

CSettingsDlg(CWnd* pParent = NULL);   // standard constructor
virtual ~CSettingsDlg();
// Dialog Data
enum { IDD = IDD_SETTINGS_DIALOG };

protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);  // DDX/DDV support
DECLARE_MESSAGE_MAP()

};



  

// SettingsDlg.cpp : implementation file
//
#include "stdafx.h"
#include "SDISample.h"
#include "SettingsDlg.h"

// CSettingsDlg dialog
IMPLEMENT_DYNAMIC(CSettingsDlg, CDialog)
CSettingsDlg::CSettingsDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog(CSettingsDlg::IDD, pParent)
{
}
CSettingsDlg::~CSettingsDlg()
{
}
void CSettingsDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CDialog::DoDataExchange(pDX);
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CSettingsDlg, CDialog)
END_MESSAGE_MAP()

// CSettingsDlg message handlers



  



  



  



  

Aplikacja Windows Forms w C++



  



  

namespace WinFormC
{
using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Data;
using namespace System::Drawing;
public __gc class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
{
public:

Form1(void)
{

InitializeComponent();
}

protected:
void Dispose(Boolean disposing)
{

if (disposing && components)
{

components->Dispose();
}
__super::Dispose(disposing);

}
private: System::Windows::Forms::ComboBox *  COMcomboBox;
private: System::Windows::Forms::Label *  label1;
private:

System::ComponentModel::Container * components;



  

void InitializeComponent(void)
{ this->COMcomboBox = new System::Windows::Forms::ComboBox();

this->label1 = new System::Windows::Forms::Label();
this->SuspendLayout();
this->COMcomboBox->DisplayMember = S"value";
System::Object* __mcTemp__1[] = new System::Object*[4];
__mcTemp__1[0] = S"COM1";
__mcTemp__1[1] = S"COM2";
__mcTemp__1[2] = S"COM3";
__mcTemp__1[3] = S"COM4";
this->COMcomboBox->Items->AddRange(__mcTemp__1);
this->COMcomboBox->Location = System::Drawing::Point(64, 16);
this->COMcomboBox->Name = S"COMcomboBox";
this->COMcomboBox->Size = System::Drawing::Size(121, 21);
this->COMcomboBox->TabIndex = 0;
this->COMcomboBox->Text = S"COM1";
this->label1->Location = System::Drawing::Point(16, 16);
this->label1->Name = S"label1";
this->label1->Size = System::Drawing::Size(40, 16);
this->label1->TabIndex = 1;
this->label1->Text = S"Port";
this->AutoScaleBaseSize = System::Drawing::Size(5, 13);
this->ClientSize = System::Drawing::Size(292, 266);
this->Controls->Add(this->label1);
this->Controls->Add(this->COMcomboBox);
this->Name = S"Form1";
this->Text = S"Form1";
this->ResumeLayout(false);

}
};

}



  



  



  

private: System::Void 
COMcomboBox_SelectionChangeCommitted(System::Object *  sender, 
System::EventArgs *  e)

 {
 }

private: System::Void COMcomboBox_Leave(System::Object *  sender, 
System::EventArgs *  e)

 {
 if (COMcomboBox->Text->CompareTo("COM13") == 0)
 {

 MessageBox::Show("Ugly port! Will change to COM7");
 COMcomboBox->Text = "COM7";

 }
 }



  

private: System::Void sendButton_Click(System::Object *  sender, 
System::EventArgs *  e)
 {
 //get text to send
 sendTextBox->Text;
 // send it
 }



  

Aplikacja Windows Forms w C#
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace WinFormCsharp
{

public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{

private System.ComponentModel.Container components = null;

public Form1(){
InitializeComponent();

}
protected override void Dispose( bool disposing ){

if( disposing ){
if (components != null){

components.Dispose();
}

}
base.Dispose( disposing );

}



  

#region Windows Form Designer generated code
private void InitializeComponent()
{

this.components = new System.ComponentModel.Container();
this.Size = new System.Drawing.Size(300,300);
this.Text = "Form1";

}
#endregion

[STAThread]
static void Main() 
{

Application.Run(new Form1());
}

}
}



  

private void COMcomboBox_Leave(object sender, System.EventArgs e)
{
 if (COMcomboBox.Text.CompareTo("COM13") == 0)
 {

 MessageBox.Show("Ugly port! Will change to COM7");
 COMcomboBox.Text = "COM7";
 }
}
private void COMcomboBox_SelectionChangeCommitted(object sender, 
System.EventArgs e)
{
}
private void sendButton_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

//get text to send
String s = sendTextBox.Text;
// send it

}



  

Jak zrobić SDI?

+ Menu, status bar =
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