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  MFCمقدماتی آموزش 

  بهزاد جناب

  مقدمه
  

  دنیاي هر انسانی به اندازه وصعت فکر اوست

  سالم

گرفتم تا در کنار یادگیري این زبان میم ص دست نیست تدر زمینه ویژوال سی پالس پالس دربه زبان فارسی   خوبیاز آنجایی که کتاب الکترونیک

استفاده این زبان توانند از آن براي یادگیري ا عالقه مندان به برنامه نویسی مانند خودم بموخته هاي خودم را به صورت یک کتاب درآمورم تآ

  .استفاده شده است Visual Studio 2008محیط  ازآموزش هاي این کتاب در تمامی  .کنند

خود را به رخ دیگران سطح مهارت مثال تا  نمایندویروس اقدام به نوشتن ++Cنیادگیري زبا با ندخواهمی د افرادي که نهستاین روزها زیاد  

تخریب اطالعات کامپیوتر خط انداختن روي یک ماشین با در حالی که تفاوتی بین و حس غرور درون خود را به اینصورت ارضا نمایند ،  بکشند

 یاام همه آنها مردم آزاري وجود ندارد و ن یک شخص با سرقت اطالعات شخصی از کامپیوتر فرد  یا سرقت از کیف پول یا موبایل،یک شخص 

  .شما خواهد شد مادي و معنويباعث مدیونی و عواقب دزدي است که 

دانشمندان و کسانی که از علمی استفاده میکنند .نیز افزایش دهیدبراي دیگران می توانید سطح مهارت خود را با نوشتن برنامه هاي مفید شما 

پزشکانی میبینیم که در اتاق عمل مثال فانه به دلیل بی توجهی به این قضیه دراین زمان سمتا .و وجدانی پایبند باشندتعهدات اخالقی به باید 

، حاال نظر شما درباره این افرادچیست؟ این هم  عمل می نمایندنیاز به جراحی و فقط براي دریافت پول  یا بیمار را بدون کلیه بیمار را میدزدند

  .سوء استفاده از علم است نوع دیگري

  

  .دیبیان نمایخود را و پیشنهادات  نظرات ،وبالگ مناز طریق بخش نظرات  لطفابه مکاتبه دوستان در صورت تمایل 

  .نمایمر خواهی می ذع احتمالیاالت کپایان از خوانندگان به دلیل وجود اش در 

  

  با تشکر

   بهزاد جناب

1388 مهر

www.jenab.persiangig.com  
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  فهرست مطالب مهم کتاب

  

  مقدمه

   استفاده کنیم++Cچرا از 

  وجود داردسی پالس پالس نوع شیوه برنامه نویسی برايبه طور کلی چند

  کدام روش را انتخاب کنیم

  

  فصل اول

  آشنایی با محیط ویژوال استدیو

  آشنایی با کلیات و مفاهیم زبان سی پالس پالس

  تعریف متغییر و انواع آنها

  میدان دید متغییر ها

  ع و ارسال پارامتر به آنهاتعریف تواب

  ...انجام عملیات محاسباتی مانند جمع ، تفریق ، ضرب و 

   براي کنترل برنامهifدستور شرطی 

   منطقیor و andاستفاده از 

  usingدستور 

  

  فصل دوم

   MFCشروع برنامه نویسی در محیط ویژوال استدیو به روش 

  ... و Solution Explorer ، Class View ، Properties مانند توضیحاتی در مورد پنجره هاي پروژه در محیط ویژوال

(About Dialog)پنجره توضیحات برنامه 

   Sib Icon Editorبرنامه توسط نرم افزار براي تولید آسان آیکونهاي زیبا 

  )Portable(کامپایل نهایی پروژه به صورت یک برنامه مستقل و بدون نیاز به نصب

  )Setup(براي پروژه تولید یک برنامه نصب 

MSDN از ي فورییگرفتن راهنما

  می استاد شویسی در برنامه نوچگونه

  فصل سوم

  ...کنترل هاي اصلی ویندوز مانند متن ثابت، جعبه ادیت، دکمه فرمان و 

   چیدن و مرطب کردن کنترلها بر روي آن،طراحی پنجره برنامه برنامه، تنظیم خواص 

  نترلهاي برنامه، نسبت دادن متغیر و عملیاتی کردن آنها ک(ID)ست کردن نام شناسایی 

  نمایش پیام کاربر و اجراي برنامه هاي دیگر

   کردن آنهامرئی یا نا مرئی ،غیر فعال یا فعال نمودن کنترلها 

  )Tab Order(تعیین ترتیب حرکت بین کنترلها 
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  فصل چهارم

  استفاده از ماوس و کی بورد

  نقاشی با ماوس

   باینريOR و ANDاستفاده از 

  )Flags(پرچمهاي باینري

بدام انداختن رویدادهاي کی بورد

  تغییر دادن کرسر

  

  فصل پنجم

  )آیکون هاي بغل ساعت ویندوز(ساختن آیکون در سیستم تراي ویندوز 

  حذف آیکون سیستم تراي در هنگام خروج یا اجراي برنامه

  تشخیص کلیک شدن ماوس بر روي آیکون سیستم تراي برنامه

  نمایش داده نشدن پنجره برنامه هنگام شروع

  Minimizeمخفی شدن پنجره پروژه هنگام انتخاب کلید 

  نمایش منو در صورت راست کلیک کردن بر روي آیکون سیستم تراي

  تغییر خواص و مشخصات سیستم تراي برنامه مانند آیکون و متن راهنما به هنگام اجرا

  نمایش بالون در سیستم تراي

  ن بالون به نمایش در آمده در سیستم ترايمحو کرد

  

  فصل ششم

  اطالعات اولیه درباره رجیستري ویندوز

  تهیه پشتیبان از رجیستري و بازیابی دوباره آن

   در رجیستري ویندوزCStringنوشتن یک رشته از نوع 

   از یک کلید در رجیستريCStringخواندن یک رشته از نوع 

  رجیستري  در longنوشتن یک عدد از نوع 

    از رجیستريlongخواندن یک عدد از نوع 

  حذف داده از یک کلید در رجیستري

  حذف کلید از رجیستري

 از رجیستريشمارش کلیدهاي یک مسیر

   از رجیستريشمارش داده هاي یک مسیر

  

فصل هفتم

افزودن تایمر به برنامه

غیر فعال کردن تایمر
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)باحث متفرقهم( فصل هشتم

  ی شمسخی به تاريالدی مخی تارلی تبدتمیالگور

اجراي یک پنجره دیالوگ دیگر در هنگام اجراي برنامه

  شیشه اي کردن پنجره دیالوگ

  )Desktop(تغییر عکس میز کار 

مشخص کردن تعداد درایوهاي متصل به سیستم

خواندن نام فایلها و پوشه هاي یک مسیر

تغییر خواص یک فایل یا پوشه

  حذف فایل
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   استفاده می کنیم؟++Cچرا از 

سی پالس . گردیدتبدیل نویسی حرفه اي زبانهاي برنامه به سرعت به یکی از محبوبترین  واختراع شد  اوایل دهه هفتاد Cزبان برنامه نویسی 

بع یا تجهیزات و ابزار هاي ویندوز دسترسیبه منامستقیماست که به طورکارآیی باالزبان مورد انتخاب براي ساخت نرم افزارهایی باپالس 

البته به خاطر اینکه این زبان به شما قدرت بسیار پس شما با آن می توانید به قابلیت هاي سطح پایین سیستم دسترسی داشته باشید و. دارند

.باشیدت بیشتري اطالع داشتهشما بایستی از جزییا#C یا visual Basic سایر زبان ها مثلباالیی می دهد ، لذا در مقایسه با

و استفاده  (Low-latency) زمانی کوتاهجمله کاربرد هاي بدون شک این زبان برنامه هایی می باشد که نیاز به دقت باال ، تاخیربنابراین از

:همچونمستقیم از سخت افزار دارند ، نرم افزار هایی

تصویري ، / توسعه بازي هاي کامپیوتري ، نرم افزارهاي صوتی حیط ها و موتورهاي بعدي ، م3 بعدي و 2نرم افزارهاي گرافیگی و طراحی  

  .که چیزي فراتر از طراحی واسط کاربر باشد ... پیشرفته سیستمی و غیره

  :ام  را آورده++Cدر ذیل چند دلیل موفقیت 

C++د دیگر می توانید فایل همین که برنامه تان را کامپایل و لینک کردی. سازدی  فایلهاي متکی به خود مexe را بدون هیچ دغدغه 

  که در بعضی از پروژه ها نمایان می شود و روش مطمئن ترداردو محدودیتهایی روش ایراداتی این استفاده از البته (.اي به دیگران بدهید

  ) نه قابل حملو بهتر آن است که برنامه را به صورت نصب شونده ایجاد نمایید

 ی یهاي اجرااجراي فایل سرعتC++بسیار خوب است .  

 فایل هايexe تولید شده توسط C++هستند کوچک .  

 ینک شدن برنامه هاي لسرعت کامپایل وC++بسیار زیاد است .  

C++استقدرتمندساده و  ، زبانی مطمئن .

  

.وجود داردسی پالس پالس نوع شیوه هاي برنامه نویسی برايبه طور کلی دو

(Managed)  یت شدهو مدیر (Native) بومی

پردازنده مرکزي، برنامه شما به طور مستقیم توسط) مدیریت نشده(می باشد که قدرتمند ترین نوع برنامه نویسی Nativeدر نوع-1

(CPU)  این مورد شامل ویندوز اجرا می شود و می تواند بر روي نسخه هاي مختلف سیستم عامل ویندوز اجرا شود CE و ویندوز mobile

قدرت و شمادسترسی مستقیم به سیستم عامل و سخت افزار دارند و این به Nativeلذا برنامه هاي.براي تلفن هاي همراه نیز می شود

که باید توجه کنید این است که قدرت باال ، به دقت ، مسئولیت پذیري و تمرین اما نکته اي. می دهدبسیار باالیی (Performance) کارآیی

   .از دارد تا موارد به درستی انجام شودنیبیشتري

  . تقسیم میشود که هر دو مختص پلتفرم ویندوز هستندwin32 و MFCنیز به دو نوع Native شیوه
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، سرعت توسعه )  بیت64بیت تا 16پشتیبانی از (قلب ویندوز شناخته می شود و شیوه برنامه نویسی سطح پایین می باشد کهWin32 در

از زمان و انرژي بیشتري صرف خواهد شد، اما در عوض همه چیز در اختیار شما قرار دارد ،ومتر است ک#Cو VB زبان ها مانندنسبت به سایر 

  .کارآییبا نهایتکنترل دقیق حافظه تا کنترل تمامی منابع سیستم و البته

و )و نیازي به نام بردن آن ها نیست ( آن ها استفاده می کنید در منازل ازاکثر نرم افزار هاي تجاري شرکت هاي بزرگ و متوسط سراسر دنیا که

  .کنندها به طور مستقیم استفاده می API اصلی تمامی بازي ها در نسخه ویندوز آن ها از اینتقریبا هسته

MFC یا همان Microsoft Foundation Class یک ،framework می باشد که API هاي win32 براي را در قالب کالس هایی

قابلیت را کاهش دهد ، کار با پایگاه داده را آسان تر می کند و با وجودي که تقریبا تمامیارائه می کند ، تا زمان توسعه ++C برنامه نویسان

حیه هايمقایسه با شیوه قبل کمی کاهش می یابد ، تمامی ناهاي سایر زبان ها را در اختیار شما قرار می دهد ، و جدا از اینکه کارآیی در

win32گرفت و لذا نیاز به آشنایی با خودرا نیز در بر نخواهد API هاي ویندوز نیز می باشد.  

  .ددارکشورمان کاربران بیشتري در MFC ضمنا

، پخش  CD/DVD شده اند ، همچون کپیو همین طور ابزار هاي همراه آن که در سال هاي اخیر عرضه Nero از جمله محصوالت شرکت

.می کننداستفاده MFC از...  ویرایش موسیقی و غیره فیلم ،

باالیی کارآ– تیمز 

مانند حافظه ي به منابع سخت افزارازی نزانی منی کمتر– تیمز Ramو سکی دي و فضا ...

کارکردن و نوشتن با آن ي براشتری بي زمانبري و داراشتری بیدگیچی پ– نقص 

ندوزی وابسته به پلتفرم و– نقص

براي شما فراهم می کند ، شما را از این پیچیدگی کار و قرار دادن تحت  CLR به نام runtime که یک محیط Managedوعدر ن-2

انعطاف پذیريحال این جدایی ،اما در هر. سخت افزار جدا می کند و برنامه نویسی را بسیار سریع تر و آسان تر می کندسیستم عامل و

(flexibility)  کارآیی غریب به یقینو به احتمال (Performance) پروژه مورد نظر دارد که دارد ، که البته این موارد بستگی بهکمتري

.در سیستم مورد نظر دارد Net. نیاز به نصبضمنا این مورد .آیا کارآیی ، مورد اهمیت می باشد یا خیر

داراي ستمیقابل استفاده در هر س( حمل تیقابل – تیمز CLR(

یسی نوع برنامه نونیسهولت در ا – تیمز

کند ترياحتمال اجرا – نقص 

و سکی دي ، حافظه و فضایستمی به منابع سشتری بازیامکان ن – نقص …

تصمیم بر آن گرفته شده که براي راضی نگه داشتن ،طبق سیاست جدید مایکروسافت، ++Visual Cحی طبق گفته هاي مکرر تیم طرا

جدید  API 7000بیش از و با ارائه(، به سرعت و همراه با پیشرفت تکنولوژي انجام شود  ++C/C توسط Native مشتریان ، توسعه بخش

براي سال هاي آینده به واقعیت قطعی تبدیل شد و  native بخشتمامی شک هاي احتمالی بر طرف شد و امید پشتیبانی vista براي ویندوز
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می شود و بیان   C++/CLI در توسعه بخش دات نت برايکار باعث ایجاد تاخیر، که این)باشدبه دات نت نمی دیگر اجباري در کوچ کردن

  :شده است که

 و به کسانی که انجام شودنیز C++/CLI حتما و فورا برايتوسط سایر زبان ها انجام پذیرفته استکاربران انتظار نداشته باشند کاري که قبال

.استفاده کنند) سی شارپ (#C برنامه نویسی کنند توسیه می شود از Managed می خواهند که با این روش

که شامل  Native ، روش مشاهده میکنیدرا ++Cدر برنامه نویسی ن در روشهاي مختلف افرمیک در عکس زیر ترتیب اجراي همانطور که 

MFC و Win32 بسیار به سخت افزار نزدیکتر بوده تا روش  می شودManaged سرعت آن نیز باالتر است و بنابراین.

  

  بنابراین طبق گفته هاي باال 

 مدیریت شدهی پالس پالس با استفاده از روش  ویژوال سدر محیطبرنامه نویسی)CLR( براي نوشتن یک پروژه پیشنهاد نمی شود    

 #Cا دارید پیشنهاد می شود از زبان  چنانچه قصد استفاده از این روش ر،) MFCبجر استفاده از آن به صورت ترکیبی در برنامه هاي (

  .استفاده کنید

 براي نوشتن برنامه هایی مانند حسابداري ، بانک اطالعاتی ، ویرایشگر تصاویر و متن که اصوال عامل سرعت در آنها احمیت زیادي ندارند

  . استفاده کنیدMFCاز روش 

زي ها از روش براي نوشتن برنامه هاي نیازمند به سرعت پردازش باال ماننده باWin32استفاده کنید .
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MFCآموزش مقدماتی 

بهزاد جناب

   اولفصل

  

  آشنایی با کلیات و مفاهیم زبان سی پالس پالس

 بوسیله عکس زیر کمی Visual Studio 2008قبل از اینکه شروع به برنامه نویسی و دادن توضیحاتی مربوط به کد ها نماییم ابتدا با محیط 

محیط ویژوال استدیو را تشگیل میدهند که بوسیله ، مت باالیی منوها و میانبرها و در پائین چهار پنجره به هم چسپیده در قس.آشنا میشویم

 )Tab( هر کدام از این پنجره ها نیز داراي قسمتهاي.دستگیره مشخص شده در شکل قابلیت تغییر اندازه به صورت دلخواه ما را دارا هستند

.مختلفی هستند

  

  
  

 و سپس New گزینه Fileابتدا از منوي . می نویسیمDOSآشنایی با اصول اولیه برنامه نویسی با سی پالس پالس یک برنامه ساده براي 

Projectرا انتخاب کنید .  
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  . کلیک کنیدOK بگذارید و بر روي A را انتخاب کرده و نام آن را Win32 Console Application سپس 

  
  . کلیک کرده تا پروژه ساخته شودFinishایش درآمده بر روي سپس در پنجره دوم به نم
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 است که در اینجا مشاهده ++C یا همان CPlusPlus به معناي cppپسوند .( را مشاهده میکنیدA.cppدر این مرحله شما متن درون فایل 

  )میکنید
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  .ار نامفهوم خواهد بود اما نگران نباشید با تماي آنها آشنا خواهید شد ندیده باشید این کدها برایتان بسی++Cاگر تا به حال برنامه اي به زبان 

استفاده شده است که این عالمتها به معناي شروع توضیحاتی هسنتد که براي خوانا شدن برنامه نوشته میشود و هر // در دو خط اول از عالمت 

  .رفته میشوندگائی توسط کامپایلر نادیده عبارتی که جلوي آنها نوشته شود هنگام تبدیل پروژه به یک فایل اجر

 حال سئوال این است که فایده استفاده این توضیحات در چیست؟ وقتی یک برنامه نوشته میشود داراي بخشهاي زیادي است که حتی خود 

ا کردن خطا ها و بخشهاي مختلف سی برنامه بدون این توضیحات گیج می شود و کال براي پیدرنویسنده هم بعد از مدتی براي اصالح و تغییر و بر

  .و ویرایش مجدد یک برنامه بسیار مفید هستند

  .حال قصد داریم توضیحاتی به برنامه اضافه کنیم، خط زیر را به برنامه اضافه نمایید

  

اولین پروژه من با ویژوال سی پالس پالس //

  .  می یابدپایان /* شروع و با  */ توضیحات با ++Cدر روشی دیگر براي نوشتن توضیحات در 

  .فاده می شودروش زیر استدو از به طور کلی براي نوشتن توضیحات در برنامه 

/* اولین پروژه من با ویژوال سی پالس پالس */

/*****************************
*           بهزاد جناب                           *

ساولین پروژه من با ویژوال سی پالس پال   *      *
*****************************/

  

  .براي ذخیر کل پروژه می توانید به دو روش زیر اقدام نمایید. حاال می خواهیم برنامه را قبل از اجرا ذخیره نمایید

  . را انتخابSave ALL گزینه Fileاز منوي .1

. را فشار دهیدCtrl+Shift+Sکلید هاي .2
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است هشداري از ویژوال ) Unicode(روژه به خاطر استفاده از زبان فارسی که کارکترهاي آن به صورت یونی کد بعد از اقدام ما براي ذخیره پ

 را انتخاب کنید تا نوشته هاي فارسی شما به Yesاستدیو دریافت میکنیم که پروژه ما باید به صورت یونی کد ذخیره شود که شما باید گزینه 

  .دي به صورت عالمتهاي ؟ نشان داده نشونددرستی ذخیره شده و در مراجعات بع

  

  
  

در پنجره خروجی در . استفاده می کنیمCtrl+F5و مشاهده خروجی برنامه از کلید ) exe(حاال براي تبدیل این برنامه به یک فایل اجرایی 

داري به هنگام کامپایل برنامه شماست و هش وجود خطا ونبود قسمت پایین شما شاهد اطالعات لینک و کامپایل این برنامه هستید که به معناي 

  ).exe(همچنین موفقیت در تبدیل این پروژه به فایل اجرائی

از آنجایی که هنوز در این برنامه هیچ کدي ننوشته ایم هیچ کاري هم توسط این برنامه انجام نمیشود و در پنجره بوجود آمده توسط برنامه هیچ 

 که توسط خود کامپایلر نوشته شده است نه بوسیله برنامه ". . . Press any key to continue"بارتنوشته اي مشاهده نمیکنیم به غیر از ع

شما ، آن هم به خاطر اینکه برنامه نویس قبل از بسته شدن پنجره شاهد خروجی برنامه خود باشد،چون در حالت عادي به محز اتمام برنامه این 

  .پنجره نیز بسته میشود
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  نوشته شده که هیچ تفوتی ندارد و _tmainولی این تابع به صورت . است را مشاهده می کنیدmainدي بدنه اصلی برنامه که تابع در خطهاي بع

  .   است مانند زبان فارسی)Unicode(حل مشگل استفاده از حروف یونی کدبراي فقط 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

return 0;
} 

  :نمونه ذیل هم یک تابع است. قرار می گیرد{}د است که بین دوتابع یک بلوك ک

void MyFunction();
{
کد تابع در این قسمت قرار می گیرد //     

}
  . اجرا می شود++C اولین تابعی است که در یک برنامه ()mainتابع .  وجود داشته باشد()main حتما باید یک تابع ++Cدر برنامه هاي 

 خاتمه پیدا میکند و از 0return; شروع به اجرا و با رسیدن به عبارت main  تابع }رنامه دستورات خط به خط بعد از عالمت با اجراي این ب

.برنامه خارج میشود

  . را نشان می دهد++Cنحوه اجراي توابع و در برنامه هاي شکل زیر 

  
  یر میکندحاال دو خط جدید به این برنامه اضافه می کنیم و به شکل زیر تغی
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// A.cpp : Defines the entry point for the console application.

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

std::cout << "ABC 123 \n";
return 0;

}
 به برنامه ما اضافه شود چون براي چاپ نوشته مان نیاز به h.iostreamم   باعث میشود که محتویات فایلی به نا#iostream<include<دستور 

است که باعث چاپ  n\123ABC "<< cout ::std"; داریم که در درون فایل ذکر شده قرار دارد، دستور دوم هم که عبارت cout::stdتابع 

 \nکاراکتر . وجود دارد نمایش دهد>>تر می گوید که هر چه بعد از  به کامپیوcoutدستور  گیومه در پنجره خروجی برنامه می شود، لعبارت داخ

. را انجام می دهد(Enter)کار فشرده شدن کلید اینتربه معناي برگشت به سرخط است و که چاپ نشده است در واقع 

  . قرار گیرد; باید یک عالمت C++نکته مهم این است که در پایان هر خط کد نوشته شده در 

  . کامپایل و اجرا نمایید، خروجی به شکل زیر استCtrl+F5ا برنامه را ب

  

  
  

  .حاال دوخط دیگر نیز به برنامه اضافه میکنیم

std::cout << "1111111" << std::endl;
std::cout << "2222222" << std::endl;

  .انجام میدهدرا که رفتن به خط جدید است  )""(داخل گیومه \nعبارت  است که در واقع همان کار endl::stdتنها قسمت جدید عبارت 

  . کامپایل و اجرا نمایید، خروجی به شکل زیر خواهد بودCtrl+F5دوباره برنامه را با 
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  :A.CPPجمع کردن در برنامه 

.در این قسمت کاري می کنیم تا برنامه بتواند دو عدد را با هم جمع کند

  :ل را به صورت ذیل تغییر دهیدیمحتوي فا- 1

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int a;

int b;
int c;

a = 2;
b = 3;
c = a + b;

std::cout << "a=" << a << std::endl;
std::cout << "b=" << b << std::endl;
std::cout << "a+b=" << c << std::endl;

return 0;
}

یري ی قبل از استفاده از هر متغ++Cدر .  تعریف شده استaمی بینید که تمام کدهاي قبلی را حذف کرده ایم، در اولین دستور یک متغییر بنام 

ید، هنگام تعریف یک متغییر باید نام و نوع آن را مشخص کن .رها می توانند داده ها را در خود نگهدارندیمتغی . کرد(declare)باید آن را تعریف

 به کامپایلر می گوید که این متغییر داده اي از intکلمه .به هر حال کامپایلرها باید بدانند که چه نوع داده اي قرار است در این متغییر قرار گیرد

  . است مقدار داده شدهb و a تعریف کرده ایم سپس به متغییر هاي c و bدو متغییر دیگر هم به نامهاي .نوع عدد صحیح را خواهد گرفت

  

در زیر لیستی از انواع آنها . ر وجود دارد که هر کدام براي ذخیره نوع خاصی از داده ساخته شده استیدر سی پالس پالس انواع مختلفی از متغی

گیل ولی نباید اولین حرف تش. استفاده کرد_ فقط می توان از حروف انگلیسی ، عدد و عالمت ++Cمتغییر در نامگزاري در .مشاهده می کنید

  صحیح می باشد، و یک نکته بسیار مهم اینکه حروف کوچک و بزرگ در h12A خطا است ولی A1دهنده نام متغییر عدد باشد مثال متغییر 

++C به نامهاي  متفاوت هستند یعنی دو متغییرA و a  متفاوت هستند و یا دو متغییر با نامهاي با همBehzad   وbehzad نیز باهم متفاوتند   .  
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  :پذیر است ریف متغییر از فرمول زیر انجامتع

 ;نام متغییر    نوع متغییر

ر  از دستوbذخیره اعداد اعشاري در متغییري به نام  و براي int a;براي ذخیره عدد صحیح از دستور  aمثال براي تعریف متغییري به اسم 

;double bاز روي جدول زیر می توانید انواع داده در. استفاده می کنیم ++C نمایید مشاهده .  

  

  نوع داده  کاربرد   مصرفیبایت  محدوده

true or false  ذخیره درست و غلط  1مقدار صفر یا یک  bool  

–128 to +127  1ذخیره یک کارکترchar

–128 to +127  1  ذخیره یک کارکتر  signed char  

0 to 255  1  ذخیره یک کارکتر  unsigned char  

0 to 65,535  2   یک کارکتر یونیکدذخیره  wchar_t  

–32,768 to +32,767  2  ذخیره عدد صحیح کوچک  short  

0 to 65,535  2  ذخیره عدد مثبت صحیح کوچک  unsigned short  

–2,147,483,648 to 2,147,483,647  4  ذخیره عدد صحیح متوسط  int  

0 to 4,294,967,295  4  ذخیره عدد مثبت صحیح متوسط  unsigned int  

–2,147,483,648 to 2,147,483,647  4  ذخیره عدد صحیح بلند  long  

0 to 4,294,967,295  4  ذخیره عدد مثبت صحیح بلند  unsigned long  

±3.410±38  ذخیره اعداد اعشاري  4 رقم دقت در اعشار7با  float  

  double  ذخیره اعداد اعشاري بلند  1.710±308  8± رقم دقت در اعشار15با 

±1.710±308 long doubleذخیره اعداد اعشاري بلند  8 رقم دقت در اعشار15با 

  

  .ود، در جدول زیر مثالهایی براي آشنایی شما آورده اممذخیره نها متغیراما چه نوع داده هایی را می توان در این نوع 

  نوع داده  این نوع دادهذخیره در  قابل قبول  براي  ورودي هايانواع ز ایی اه مثال

‘A’, ‘Z’, ‘8’, ‘*’char, signed char و   unsigned char

L’A’, L’Z’, L’8’, L’*’wchar_t  

-77, 65, 12345, 0x9FEint  

10U, 64000uunsigned int  

-77L, 65L, 12345llong  

5UL, 999999999UL, 25ul, 35Ulunsigned long  

3.14f, 34.506Ffloat  

1.414, 2.71828double  

1.414L, 2.71828llong double  

true, falsebool  
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  .اختصاص دادنیز به آنها اي مقدار اولیه روش زیر دو به می توان هنگام تعریف متغییر 

int a = 0;
int b = 10;
int abc = 5;

   یا

int a(0);
int b(10);
int abc(5);    

  

  . دستور ذیل معادل یکدیگر و صحیح هستندچهاری دیگر هر تی شود ، به عبار فاصله هاي بین دستورات به کلی نادیده گرفته م++Cدر :نکته

a                                        = 2;
a  =                                   2;
a   =
                                      2;

  :است، دستور ذیل خطا است ) " "( البته یک استثناء وجود دارد و آن عبارت بین گیومه

std::cout << " I am
                                            Behzad";

  

 یعنی شما در یک خط مانند زیر می توانید از چندین دستور استفاده کنید و این کند مشخص می ; را عالمتپایان یک خط  ++Cدر : نکته

  .آینداب می حسجداگانه به دستورات هرکدام یک خط 

int a,b,c;  a=20; b=30; c=a+b;

  :سپس حاصل جمع با دستورات. انجام می شودc=a+bجمع دو عدد با دستور 

  

std::cout << "a=" << a << std::endl;
std::cout << "b=" << b << std::endl;
std::cout << "a+b=" << c << std::endl;

  .c و یا a،b قرار ندارند مقدار آن نمایش داده می شود نه کلمه " " درون c و a،bچون عبارات . نمایش داده می شود

  .پس از اجراي برنامه نتیجه کار به شکل زیر خواهد بود
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 به صورت زیر تعریف میشوند++Cعملگرهاي ریاضی در زبان 

  نام عملگر++C عالمت عملگر در 

  جمع  +

  تفریق   -

  ضرب   *

  تقسیم  /

   تقسیمباقیمانده  %

 افزایش یک واحد به متغییر مورد نظر             ++

   کاهش یک واحد از متغییر مورد نظر  --

 ++aمثال دستور  .ودشمی  کاهش و یا افزایش یک واحد از متغییر عث و باروش استفاده به شکل زیر است --و  ++آخر یعنی عملگر دو در مورد 

  .، و به شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد استb=b-1 معادل دستور --bو دستور  است a=a+1دل با دستور امع

a++;
b--;

++Cتوابع در 

  . نامیده ایم()Addع را ب دارد حاال می خواهیم یک تابع دیگر هم اضافه کنیم ، این تا()mainبرنامه ما فعال یک تابع  به نام 

  :برنامه را چنین تغییر دهید- 1

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int a,b,c;

a = 2;
b = 3;
c = Add(a,b);

std::cout << "a=" << a << std::endl;
std::cout << "b=" << b << std::endl;
std::cout << "a+b=" << c << std::endl;

return 0;
}

 روش قبلی ندارد، با که هیچ تفاوتی  تعریف کرده ایم)عدد صحیح( intسه متغییر از نوع اینبار یکجا  );int a,b,c( اول تابعدر خط: نکته

  .که به کد نویسی کمتري نیاز دارداست فقط جهت آشنایی شما با این روش 
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 بعدا می نویسیم، فقط توجه کنید که این تابع دو پارامتر  را()Add تابع  را نوشته ایمc=Add(a,b) دستور c=a+bدر اینجا فقط به جاي دستور 

  .میگیرد آنها را با هم جمع کرده و سپس حاصل جمع را به متغییري که با آن برابر نهاده شده می دهد

ند و این وظیفه  نمی داد()Add هیچ چیز درباره تابع  ++Cاگر برنامه را در این مرحله کامپایل کنید با خطا مواجه خواهیم شد چرا؟ چون 

  .شماست که این را به او بفهمانید

  

()Addتعریف پیش اعالم تابع 

و ) intپارامتر هایی از نوع ( در آن است می رسد باید بداند که این تابع است که دو پارامتر ورودي می گیرد()Addوقتی کامپایلر به دستوري که 

  :انجام خواهد شد) Prototype(الماین کار با تعریف پیش اع. یک عدد صحیح بر می گرداند

int Add(int , int);
  : را به برنامه اضافه کنید()Addحاال تعریف پیش اعالم تابع 

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

int Add(int , int);

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
   

int a;
int b;
int c;

a = 2;
b = 3;
c = Add(a,b);

std::cout << "a=" << a << std::endl;
std::cout << "b=" << b << std::endl;
std::cout << "a+b=" << c << std::endl;

return 0;
}

تنها تابعی که .( کرددر قسمت آینده خود این تابع را هم تعریف خواهیم.  کامال چشم و گوش بسته نیست()Addحاال دیگر کامپایلر درباره تابع 

  .) است، اما سایر توابع حتما باید پیش اعالم داشته باشند()mainبه پیش اعالم نیاز ندارد همان تابع 

  

()Addنوشتن کد تابع 

  : است را به برنامه اضافه کنید()Addکد ذیل که مربوط به تابع 

int Add(int num1,int num2)
{

int addnum;
addnum = num1 + num2;
return addnum;

}
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در پیش اعالم نام پارامترها قید نشده و فقط .  ندارد;این کد بسیار شبیه تعریف پیش اعالم آن است با این تفاوت که در انتهاي خط تعریف تابع 

  .نوع آنها مشخص شده است، اما در این جا نام ها هم قید شده اند

  :و در نهایت کد برنامه به صورت ذیل خواهد شد

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

int Add(int , int);

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
   

int a;
int b;
int c;

a = 2;
b = 3;
c = Add(a,b);

std::cout << "a=" << a << std::endl;
std::cout << "b=" << b << std::endl;
std::cout << "a+b=" << c << std::endl;

return 0;
}

int Add(int num1,int num2)
{

int addnum;
addnum = num1 + num2;
return addnum;

}
.تابع انجام می شودفراخانی یک ه از دبا اجراي این برنامه دقیقا همان خروجی را مشاهده میکنید ولی این بار جمع دو متغییر با استفا

  ارسال پارامتر به یک تابع

.  استnum2 و num1 بودند اما در اینجا نام آنهاb و a دو عدد صحیح ()Add دیدید که پارامترهاي ارسالی به تابع ()main     در تابع 

در کل باید .  نسبت دادیمc مقدار برگشتی را به ()main است در حالی که در تابع addnumهمچنین دقت کنید که مقدار برگشتی این تابع 

 همانطور که از  پارامتر ها را به همان ترتیب گفته شده به آن تابع می فرستد و مقدار برگشتی را()Addگفت که کامپایلر هنگام برخورد به تابع 

  . برابر هستندaddnum با c و مقدار num2 با b ،مقدار num1 با aیعنی در اینجا مقدار . آن خواسته شده به یک متغییر نسبت می دهد

  .خواهید دید که همانطور که انتظار داریم کار خواهد کرد. برنامه را ساخته و اجرا کنید

  

  میدان دید متغییر ها

هر متغییر را تنها در تابعی می توان به کار برد که در آن تعریف شده است و به .  متغیرهاست(Scope)، میدان دید++Cهیم یکی از مهمترین مفا

 تعریف شده باشد فقط درون این تابع قابل استفاده است ()main در تابع aگفته می شود و اگر متغییري با نام ) Local(این نوع متغییر ها محلی 
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 تعریف شده در دو aاین تابع که تعریف شده به کار گرفته شود در یک تابع دیگر، کامپایلر تولید خطا خواهد کرد، یعنی متغییر و اگر خارج از 

  .از بین میروند،آن و خروج از  هرکدام مجزا هستند و با اجراي تابع تولید و با اتمام ()Add و ()mainتابع 

وجود دارند که از تمام توابع و نقاط مختلف برنامه می شود آنها را تغییر داد و ) Global(اي همگانی نوع دیگري از متغییر ها با عنوان متغییر ه

  . و باالي آن است()mainنیازي به تعریف مجدد در توابع ندارند، که محل تعریف آنها خارج از تابع 

  . گرفته و نمایش داده می شود در آن قرار1 به صورت همگانی تعریف می شود سپس مقدار aدر مثال زیر متغییر 

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

int a;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
      a=1;
      std::cout << a << std::endl;

return 0;
}

  

.ه اند را مشاهده میکنیدختلف برنامه تعریف شدمتغییر که در جاهاي مچند میدان دید محدوده دسترسی و در عکس زیر 
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ifدستور 

.  مقدار یک متغییر را سنجیده و بر اساس آن کارهاي مختلفی را انجام می دهد ifدستورات .  می پردازیم++C در ifدر این قسمت به دستور 

  . به مثال زیر توجه کنیدifبراي آشنا شدن با 

  : را مانند زیر اصالح کنید()mainتابع - 1

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

int a,b;

a=20;
b=30;

if(a == 20)
{

std::cout << "a is 20" << std::endl;
}

if(b == 50)
{

std::cout << "b is 50" << std::endl;
}
else
{

std::cout << "b is not 50" << std::endl;
}

return 0;
}

که ( بود 20  را می سنجد و اگر مقدار آن a مقدار متغییر ifاولین دستور . در اینجا دو متغییر تعریف شده و سپس به آنها مقدار داده شده است

            پیام ) که نیست( باشد 50 را می سنجد و اگر مقدار آن b دوم متغییر دیگر یعنی ifدستور .  را می دهد"a is 20 "پیام ) هست

" b is 50" را نشان می دهد و در غیر این صورت که چنین است پیام " b is not 50"توجه کنید که در ( را نشان خواهد داد

   ).= استفاده کرده ایم نه یک == براي سنجیدن تساوي از ifدستور 

  .هد بودکارتان را ذخیره کرده و برنامه را اجرا کنید، نتیجه اجراي برنامه به شکل زیر خوا-2

.   
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 در =ی رود یعنی مقدار عبارت سمت راست عالمت  براي مقداردهی بکار م=عالمت .  اهمیت زیادي دارد++C در == و =درك تفاوت :نکته

 == براي مقایسه دو مقدار بکار می رود یعنی هنگام تست شرط ها باید از ==ولی عالمت .  قرار داده می شود=متغییر سمت چپ عالمت 

  . کنیداستفاده

  

  . به صورت زیر است++Cدستورات مقایسه اي در  :نکته

  

>کوچکتر از=>کوچکتر یا مساوي با

<بزرکتر از=<بزرگتر یا مساوي با

==مساوي با=!نا مساوي با

  

   منطقی در برنامهOR و ANDاستفاده از 

 d با c و متغیر b با aمتغیر دي را اجرا نماییم، مثال در صورت برابري در برنامه ممکن است در جایی بخواهیم در صورت برابري دوشرط با هم  ک

  : مانند کد زیر تو در تو نوشتifخوب این دستور را می توان با دو دستور .دستوراتی را اجرا نماییم

  

 if(a == b)
{

if(c == d)
{
   std::cout << "Ok" << std::endl;
}

}
 بین دو دستور && به صورت عالم این دستور منطقی است،ANDاستفاده از دستور ر شدن کد برنامه می شود که باعث خواناتاما راه حل بهتر 

حاال .  کارایی آن نیز به این صورت است که در صورت برابري دو مقدار مقایسه اي در دو طرف آن شرط اجرا می شودمقایسه اي قرار می گیرد و

  : می نویسیمifمنطقی و با یک دستور  ANDدستور باال را بوسیله استفاده از 

 if(a == b && c == d)
{

std::cout << "Ok"  << std::endl;
}

در حالت معمول براي انجام این کار .  کاري را انجام دهدd با c و یا b   باaحال فرض کنید که می خواهیم کدي بنویسیم که در صورت برابري 

  :باید به صورت زیر عمل کنید

  

if(a == b)
{

std::cout << "Ok" << std::endl;
}
else
{

if(c == d)
{

std::cout << "Ok" << std::endl;
}

}
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حال با استفاده از . است||، و شکل دستوري آن عالمت  منطقی در صورت برابري هر کدام و یا دو طرف شرط باعث اجراي آن می شود ORدستور 

  .ی کنیم منطقی  این کد را بازنویسی مORدستور 

if(a == b || c == d)
{

std::cout << "Ok" << std::endl;
}

  

  .می بینید که کد جدید نوشته شده چقدر ساده تر و خواناتر است

  

  usingدستور 

فاده  نام استي فضانی که از ای هر نامي در ابتدادی استفاده شود، وگرنه باstd نام ي از فضاکندی مشخص مusing namespace std; دستور

 مجبور به دی آشی تداخل نام پی خسته کننده خواهد بود، اما اگر زماننی و اstd::cout دی بگذاردی باcout ي مثالً بجاد،ی بگذارstd ::کی د،یکنیم

  ).دی نام دارنی با همری متغکی یمثالً وقت( بوددی خواهشوندی پنیاستفاده از ا

و دیگر نیازي به استفاده از ساده کرده نام توابع را  شودصورت زیر استفاده می که به  using دستور بوسیله  راحتی کار و کدنویسی کمتربراي 

  .یست نendl و coutدر دستورات  ::stdدر مثال زیر دیگر نیازي به استفاده از عبارت نام کامل آن در برنامه نمی باشد، 

  

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

using std::cout;
using std::endl;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

int a,b;

a=20;
b=30;

cout << "a = " << a << endl;
cout << "b = " << b << endl;

return 0;
}
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  MFCآموزش مقدماتی 

  بهزاد جناب

  ومدفصل 

  

  )MFC( با کالسهاي بنیادي مایکروسافتاولین پروژه

براي ایجاد پروژه از منوي .  می باشد دکمه براي بستن  برنامهیکداراي  می نویسیم یک برنامه ساده است که ++C که با MFCنامه اولین بر

File گزینه Projectرا انتخاب کنید . 

  

 کلیک MFC Application را  انتخاب و سپس در سمت راست بر روي گزینه MFCدر پنجره به نمایش در آمده در سمت چپ آن گزینه 

   . کلیک کنیدOk بگزارید و بر روي P1نمایید، نام برنامه را 

 فولدر پروژه مشخص ي که برايری راه حل در مسي فولدر براکی د،ی را انتخاب کنCreate directory for solutionاگر چک باکس  :نکته

 شتری پروژه بکی چرا که د،ی چک باکس را انتخاب نکننی انجایدر ا.  سپس فولدر پروژه در آن ساخته خواهد شدشود،ی ساخته مدیکرده ا

. ساختمینخواه
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  .  کلیک می نماییم<Nextدر بنجره بعدي چون قصد داریم تغییراتی در نوع تنظیمات پروژه اعمال کنیم بر روي گزینه 

  

  
  

  . کلیک می کنیم تا برنامه ساخته شودFinishنه  تغییر داده و بر روي کزیDialog based برنامه را به Application Typeحاال  عنوان 
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  ).شکل زیر(بعد از پایان کار به محیط ویژوال استدیو باز می گردید و پنجره برنامه شما نشان داده می شود

  

  
  

  پروژهي توضیحاتی در مورد پنجره ها

 پنجره مهم ندچ .ید باید با محیط کار با پروژه آشنا شوید قبل از اینکه بخواهید به برنامه نویسی دست بزن.حاال پروژه شما ساخته شده است

چنانچه هر کدام از این پنجره ها را در محیط ویژوال .  که توضیحات آن در زیر آمده استدنویژوال استدیو وجود دارمحیط مربوط به پروژه در 

  . آنها را به برنامه اضافه نماییدViewنمی بینید می توان از منوي 

  

  سمت چپپنجره هاي 

 چند پوشه VS کردن، ي دسته بنديالبته برا. دیکنیمشاهده مدر آن  اضافه شده به پروژه را ي هالیفاکه  Solution Explorerپنجره .1

 به VS).  سخت قرار ندارندسکی دي هستند و روي پوشه ها مجازنیا (دیکنی مشاهده نام پروژه مری کرده است که در زجادی اتانیرا برا

  .کندی ملتری را فلی چرا که انواع فاد،یگوی ملتری ف پوشه هانیا

  .  که توابع و متغییر هاي عضو کالسهاي برنامه در آن قرار دارد و توسط آن می توان آنها را مدیریت کردClass Viewپنجره .2

  .در آن قرار دارد...  که منابع پروژه نظیر منوها، آیکونها، دیالوگها و Add Resourceپنجره .3

  

  هاي سمت راست پنجره 

می توانید خواص آنها را در این قسمت ...) منوها، پنجره ها و ( که با انتخاب هر اشیائی برنامه مانند منابع سیستمPropertiesپنجره .1

  .مشاهده کرده و یا تغییر دهید

  . قرار داردنجره دیالوگ در آنپبراي ایجاد یک ...  اشیائی مانند دکمه فرمان، متن سابت و  که Toolboxپنجره .2
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چنانچه براي برنامه نویسی نیاز به فضاي بیشتري دارید می توانید از خاصیت پنهان شدن خودکار پنچره ها استفاده کنید تا در موارد :  نکته

 تیتر پنجره سربراي فعال کردن این خواصیت بر روي . بیکاري مخفی بمانند و به این ترتیب فضاي کاري بیشتري در اختیارتان قرار خواهد گرفت

  . را تیک بزنیدAuto Hideکلیک کرده و گزینه -ها راست

  

MFCشروع برنامه نویسی در محیط ویژوال استدیو به روش 

  گزینه  با استفاده از انتخاب رابرنامه فرمان وجود دارد ، حاال    دکمه   دو  و   TODOپیام یک پیشفرض طور   به   برنامه  پنجره  در

Start Without Debugging از منوي Debug یا با فشردن کلیدهاي میانبر  وCtrl+F5خواهد بودخروجی برنامه به شکل زیر . اجرا نمایید 

  .از برنامه خارج می شودتوسط کابر  Cancel یا Okکه با فشردن هر کدام از دکمه هاي 

  
  .شکل ظاهري پنجره برنامه اعمال کنیمحاال به محیط ویژوال استدیو بر می گردیم و می خواهیم تغییراتی در 

 Delete آن  را انتخاب کرده و سپس کلید Okبراي اینکار با کلیک بر روي شکل دکمه . د را از روي پنجره حذف نماییOkدکمه فرمان .1

از شده نیز می توان  از منوي بDeleteرا از روي کی بورد می فشاریم تا حذف شود و یا با راست کلیک کردن بر روي آن و انتخاب گزینه 

.این کار را انجام داد

براي این کار کافی است آن را نتخاب کنید و در حالی که .  را که در وسط پنجره مشاهده می کنید به باالي آن انتقال دهیدTODOپیام .2

.دکمه چپ ماوس را پایین نگه داشته اید آن را به باال یا هر جاي دیگر دلخاه انتقال دهید

سمت راست محیط  Propertiesبراي تغییر متن پیام ابتدا آن را انتخاب کرده سپس در پنجره .  را تغییر دهیدTODOمتن پیام .3

.تغییر دهید اولین پروژه با کالسهاي بنیادي مایکروسافت را به متن مورد نظر یعنی Caption فیلدویژوال استدیو اطالعات جلوي 
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ابتدا آن را انتخاب کرده سپس در باالي پنجره شبیه باال براي تغییر متن  . شده را تغییر دهید نوشتهP1متن باالي پنجره برنامه که .4

من اولین پروژه  را به متن مورد نظر یعنی Captionسمت راست محیط ویژوال استدیو اطالعات جلوي گزینه   Propertiesپنجره 

.تغییر دهید

پنجره برنامه دستگیره هاي تغییر اندازه آن فعال می شود، سپس با استفاده از آن با انتخاب . اندازه پنجره برنامه را کوچک کنید.5

.دستگیره ها پنجره را کوچک نمایید

در .  تغییر دهیدخروج از برنامه به Caption موجود در روي پنجره را کشیده تر کنید و نام آن را نیز با استفاده از عنوان Cancelدکمه .6

 .شد شبیه به شکل زیر خواهد پنجره برنامه چیزينهایت 

  

  

 تبدیل شده اند اما دلیل آن ؟پس از اجرا خواهید دید که تمامی نوشته هاي فارسی شما به عالمت .حاال برنامه را ذخیره و سپس اجرا نمایید

اي انجام این کار از پنجره سمت چپ بر.چیست؟ براي استفاده از زبان فارسی در این پنجره باید تنظیمات زبان فارسی را براي آن انتخاب نمایید

د با ن را انتخاب کنید، سپس با کلیک بر روي عالمتهاي مثبت موجود که به صورت درختی هستResource Viewمحیط ویژوال استدیو سربرگ 

اب آن بر روي آن مواضب باشید که به هنگام انتخ (. بگردید و آن را انتخاب کنیدIDD_P1_DIALOGجستجوي محتواي آن به دنبال عبارت 

  .دی قرار ده Farsi زبان را Properties در قسمت Language لدیدر ف سپس .)دابل کلیک نکنید
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  .، می بینید که مشگل حل شده است)اگر برنامه تان را نبسته اید حتما قبل از اجراي مجدد آن را ببندید(حاال دو باره برنامه را اجرا کنید

  

  
  

 ، حاال ویژوال استدیو را دوباره اجرا نمایید و  ذخیره کنید و از محیط ویژوال استدیو خارج شویدFile از منوي Save Allنه برنامه را بوسیله گزی

 براي مشاهده پنجره برنامه باید از  اما حاال پنجره اي که طراحی کرده اید را نمی بینید،. باز کنیدFile از منوي Openبرنامه تان را بوسیله گزینه 

  . دابل کلیک نماییدIDD_P1_DIALOG[Farsi] بر روي عبارت Resource Viewاز سر برگ ره سمت چپ محیط ویژوال استدیو پنج

  

  اضافه کردن دکمه هاي حداقل و حداکثر

 پنجره براي اضافه کردن دکمه هاي حداقل و حداکثر به میله عنوان پنجره برنامه ابتدا پنجره دیالوگ برنامه را انتخاب کنید، سپس در

Propertiesمحتواي دو فیلد  Box  Maximize و Minimize Box را از False به Trueعبارت  . دهید تقییرFalse به معناي نادرستی و 

Trueبه معناي درستی است .  

  پنجره توضیحات برنامه

 …About P1ان پنجره و انتخاب گزینه  وجود دارد که با راست کلیک کردن بر روي عنوAboutدر برنامه شما پنجره دیگري نیز به نام 

  .نمایش داده می شود

  
  .در این پنجره معموال توضیحاتی درباره نویسنده ، سال تولید و نصخه برنامه قرار داده می شود

  
مت چپ در سر برگ براي انتخاب آن از پنجره س. شما یا باید این پنجره را از برنامه خود حذف نمایید و یا به شکلی صحیح آنرا ویرایش کنید

Resource View عبارت IDD_ABOUTBOXبراي فارسی سازي این پنجره شبیه باال عمل می کنیم ). دابل کلیک نکنید( را انتخاب کنید

 در این مرحله با دابل کلیک کردن.دی قرار ده Farsi زبان را Language لدیفو از ویژوال استدیو محیط سمت راست  در Properties از پنجره،

  . این پنجره نماین می گردد، حاال آن را به شکل دلخواه ویراش کنیدIDD_ABOUTBOXبر روي عبارت 
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   پروژههايآیکون

 تسگیل C و M،Fاگر به آیکون برنامه که در کوشه چپ، باالي پنجره برنامه است نگاه کنید خواهید دید که این آیکون از سه مکعب با حروف 

هستند و میگویند که این برنامه با ) Microsoft Foundation Classes(سهاي بنیادي مایکروسافت این سه حرف معرف کال. شده است

.  ساخته شده است، ولی شما که میل ندارید این مطلب را همه جا جار بزنید؟ پس باید آیکون برنامه را عوض کنیم++Cاستفاده از کتابخانه هاي 

 را انتخاب کرده ،سپس بر روي فایل Solution Explorerپنجره سمت چپ ویژوال استدیو سربرگ براي تغییر شکل آیکونهاي برنامه باید از 

P1.icoاندازهبرنامه طراحی آیکون اما در  .حاال می توانید آنها را ویرایش کنید.  دابل کلیک نمایید تا پنجره آیکونهاي برنامه نمایش داده شود 

اما شاید بپرسید دلیل وجود این همه  . بیت وجود دارد24 و 8 ، 4 مانند ا چند نوع رنگ بندي ب16*16 و 32*32 ، 48*48لفی نظیر تهاي مخ

می گیرد در محل خواص خودش در برنامه مورد استفاده قرار از این آیکونها بسته به شرایط که هرکدام  در واقع   در یک برنامه چیست؟ آیکون

، همچنین حاالت مختلف  برنامهAbout در پنجره 32*32ي تیتر پنجره استفاده می شود و سایز  در سیستم تراي ویندوز یا باال16*16مثال سایز 

عمق رنگبندي  باال می آید چون سیستم با حداقل امکانات راه اندازي می شود معموال Safe Modeرنگبندي که مثال وقتی ویندوز در حالت 

 شما که قصد دارید یک برنامه حرفه اي اما.  بیت استفاده می کند8 و 4 پایینتر مثل  برنامه از آیکونهایی با رنگبندي هاي وصفحه پایین است

  .یکنواخت و زیبا باشد آیکونهایی یک شکل طراحی کنید تا در تمامی حاالت برنامه ما ،تولید کنید باید براي تمامی اندازه ها و انواع رنگبندي

  

   Sib Icon Editorتولید آیکونهاي برنامه توسط نرم افزار 

زیبایی را یک دست و نمی توان آیکونهاي هم و در نهایت  توسط ادیتور محیط ویرایش کار زمانبر و سختی خواهد بود یکونهاي برنامهطراحی آاما 

 نمایید و  طراحیAAA logoدر نرم افزار هایی مانند فتوشاپ یا تان را  آیکون برنامه اصلی پیشنهاد من این است که طرح بنابراین. ایجاد کرد

 به یک Sib Icon Editorنرم افزار  وسیلهبسپس  ،ذخیره نمایید 256*256و با ابعاد  PNGخروجی کارتان را به صورت یک عکس با فرمت 

.آیکون تبدیل کنید

  عکس محیط نرم افزار

  

 اجراآنرا  مگ، 2با حجم تقریبی  exe.editor-icon/downloads/com.sibcode://http از آدرس Sib Icon Editorدانلود نرم افزارپس از 

طراحی کرده اید قبال  را که 256*256 با ابعاد PNGنمایید، سپس عکس  را انتخاب File  Create a New Icon From Imageنهکرده و گزی

 پروژه را ساخته و در نهایت آیکون را با انتخاب Okآیکونهاي با کلیک کردن بر روي در ابعاد مختلف باز نمایید و پس از اعمال تغییرات دلخواه 

است که در یک فایل ذخیره   یک مجموعه آیکون با ابعاد و رنگبندي مختلفخروجی برنامه ما،  ذخیره نماییدico با فرمت …Save asگزینه 

 کپی Clipboardدر  را )که همان نام پروژه است( بروید و نام آیکون پروژه resابع پروژه با نام براي تغییر آیکون پروژه به شاخه من. شده است
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همان نام تغییر دهید، سپس آیکون جدید را که همنام با آیکون  به Paste و سپس Renameبا دستور  و نام فایل آیکونی که ساخته ایم کرده

  .ن شودقدیمی است در محل آن کپی نمایید تا جایگزین آ

  

 در غیر  شویدخارج در هنگام جایگزین کردن آیکون جدید پروژه حتما پروژه بسته باشد و براي اطمینان بیشتر از محیط ویژوال :هشدار

                    .اینصورت ممکن است به فایل ذخیره منابع پروژه شما آسیبی وارد شود و پروژ کال از دست برود

  

   :P1.exeتغییر مشخصات فایل 

 ویندوز تماشا کنید خواهید دید که مشخصاتی که با کلمه My Computerبعد از کامپایل برنامه اگر فایل اجرایی پروژه تان را بوسیله 

TODO شروع می شود در زیر نام فایل وجود دارد، این مشخصات در واقع باید نشان دهنده شرکت تولید کننده و شماره نصخه برنامه شما و یا 

   قبیل باشد ولی چگونه می شود آنها را به شکلی زیبا تغییر داد و ویرایش نمود تا مشخصات شما و برنامه تان را نشان دهد؟از این

  

  
  

 دابل کلیک کنید، VS_VERSION_INFO را انتخاب کرده و بر روي عبارت Resource Viewپنجره سمت چپ ، سر برگ براي این کار از 

چنانچه قصد دارید مشخصات فایل خود را . داده می شود و شما می توانیید آنها را به طور دلخواه ویرایش نماییدسپس اطالعات این بخش نمایش

 Language لدیف Properties کلیک نمایید سپس از پنجره VS_VERSION_INFOبه زبان فارسی ویرایس نمایید یک بار بر روي عبارت 

  . نشان داده می شودMy Computerدر پنجره حاال مشخصات شما . تغییر دهیدFarsiبه را 
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  کامپایل نهایی

 به طور . نوشته این به خانه دوستتان برده و به او نشان دهید++Cحاال فرض کنید که قصد دارید این برنامه را به عنوان اولین برنامه اي که با 

 ي اشکال زدایی برنامه در هنگام تولید از آن استفاده می شود و که برا کامپایل می شودDebug بر روي حالت ++Cپیش فرض هر برنامه اي در 

 اما براي تهیه پروژه نهایی ، اجرا نخواهد شد دیگريروي کامپیوتر خودتان بر روي هیچ کامپیوتربر غیر از  کامپایل شوددر این حالت برنامه اي که 

. نماییدکامپایل و سپس آنرا  قرار دهیدRelease  حالترا بر رويبرنامه  کامپایلروش باید ابتدا 

  

  )عکس زیر توجه کنید به (

 مختلفی وجود )DLL(اما برنامه شما هنوز هم یک برنامه مستقل نیست، چون در این برنامه از توابعی استفاده شده است که در کتابخانه هاي

توابع آن که توسط برنامه به  تا کپی نماییدپوشه سیستم ویندوز و یا در پوشه اي که برنامه وجود دارد دارند و شما می بایست آن کتابخانه ها را 

 و  استفاده می شوند)Shared DLL(به صورت اشتراکیمورد نیاز  کتابخانه ها پروژه در این اما. می شود دسترسی داشته باشندبرنامه فراخانی 

حل این مشگل می توانید کتابخانه هاي مورد نیاز راحتی کار و اي برفعال اما  .یک برنامه نصب بسازیمبه این صورت آن اجراي مستقل باید براي 

، در این صورت کمی به حجم )Static Library( می شودکامپایلبرنامه همراه  که در این حالت کتابخانه ها به پیوست کنیدآن را به برنامه 

  . اجرا خواهد شد)Portable( ه نصببپیوتري بدون نیاز در هر کامصورت یک فایل مستقل برنامه اضافه می شود ولی برنامه شما دیگر به 

و معموال از این روش در پروژه  می شود یی هاتیمحدودکه باعث ایجاد  داردهم ی بی معاstaticبه شکل کتابخانه ها  کردن نکیلالبته  :نکته

  .هاي حرفه اي استفاده نمی شود

  

: دو دسته کتابخانه هستندازمندی نMFC يپروژه ها

MFC يتابخانه ها ک- 1

  C run-time ي کتابخانه ها-2

 static هر دو مورد فوق به صورت دیساخته شود با)Portable(و به صورت قابل حمل ي اdll به يازمندی قرار هست کال بدون نياگر پروژه ا

  . شوندنکیل

  

MFCلینک کردن کتابخانه هاي 

سپس از پنجره نمایش داده شده ، سمت چپ از عبارت .  را انتخاب کنید…P1 Properties گزینه Projectاز منوي براي انجام این کار  

Configuration Properties   گزینه     Generalفیلدسمت راست نمایش داده شده، در  تنظیمات آن که  از نمایید و   انتخاب  را Use of 

MFC از  راUse MFC in a Shared DLL  بهUse MFC in a static libraryو بر روي  تغییر دهید Okکلیک کنید .  
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  C run-time يکتابخانه هالینک کردن 

     اطالعات فیلد موجود در مسیر    باز شده پنجرهسمت چپ  و در را انتخاب کنید Properties گزینه Projectاز منوي 

Configuration Properties -> C/C++ -> Code Generation -> Runtime library
  . کلیک کنیدOk تغییر داده و بر روي دکمه MT/ به را

، پروژه قبلی را بوسیله گزینه )Portable( و ایجاد یک پروژه کامال مستقل و قابل حمل کامپایل برنامهاعمال تغییرات دربراي اطمینان بیشتر از 

Clean Solution از منوي Build دوباره برنامه را کامپایل و ردهک پاکسازي)Ctrl+F5(  برنامه تان فایل اجرایی اگر به دنبال . نماییدمی

                                                  ویندوز در مسیرMy Documentsدر پوشه  P1.exeهستید نصخه نهایی و  اجرایی پروژه شما با نام 

Visual Studio 2008\Projects\P1\Releaseبرنامه را براي اجرا به یک کامپیوتر دیگر حاال می توانید با خیال راحت . است

  .منتقل کنید

  

در این روش هنگام ساخت یک . به برنامه در هنگام ساخت پروژه جدید وجود دارد MFC اما روش دیگري نیز براي پیوست کردن توابع : نکته

م تا هنگام کامپایل و اجرایی شدن برنامه  قرار میدهیUse MFC in a static libraryپروژه جدید تنظیمات برنامه را بر روي گزینه 

. مورد نیاز به آن پیوست شوندMFCکتابخانه هاي 
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  .به عکس زیر دقت کنید

  
  

راه حل مناسب براي استفاده از پروژه

 شود که این روش در همان طوري که در باال گفته شد چسباندن کتابخانه هاي مورد نیاز برنامه به آنها باعث ایجاد محدودیت هایی در پروژ می

 است، مثال فایل اجرایی یکی Setupولی یک نکته در اینجا وجود دارد و آن هم حجم فایل . سنگین و با حجم باال کار صحیحی نیستپروژه هاي 

 نصب مهانو وقتی توسط ویژوال استدیو یک بر کیلوبایت داشت 344حدود حجمی  Use MFC in a Shared DLLاز پروژه هاي من در حالت 

 مگ 5/9 بیشتر از InstallShield 2009 حجم فایل نصب برنامه با نرم افزار همچنین ، مگ شد5/5براي آن ساختم حجم فایل نصبی تقریبا 

و   کیلو بایت تغییر یافت438 در آوردم حجم فایل اجراي به Use MFC in a static libraryبه صورت پروژه را  وقتی شد، در حالی که 

  ).چون در این حالت نیازي افزودن مرج مودولهاي نیست(  کیلوبایت شد359صبی با ویژوال استدیو نیز فقط حجم فایل ن

روش دوم که همان ساخت اما . پس استفاده از روش دوم براي برنامه هاي کوچک به دلیل افزایش بسیار زیاد حجم فایل نصبی توصیه نمی شود

در این روش خود برنامه نصب پروژه کتابخانه هاي مورد نیاز برنامه را در سیستم . وزش می دهیماست را به شما آم) Setup(یک برنامه نصب 

  .هدف کپی میکند

  

  

 کامپایل نمایید تا Releaseپس از اشکال زدیایی نهایی پروژه و اطمینان از صحت عملکرد برنامه تان آنرا در حالت Setup قبل از تولید : نکته

. تولید شودSetup براي ساختن پروژه) exe(فایل اجرایی

  

  

  )Setup Project(بوسیله ویژوال استدیوتولید یک برنامه نصب براي پروژه 

 را انتخاب کنید و در پنجره باز Project و سپس New گزینه Fileبراي ساخت برنامه نصب باید یک پروژه از این نوع بسازیم بنابراین از منوي

<- Other Project Typesشده از قسمت  Setup and Deployment پروژه اي از نوع Setup Projectمایید و پس از انتخاب  را انتخاب ن

  . تا ساخته شود کلیک کنیدOkبر روي نام براي این پروژه 
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  سپس براي ساختن برنامه نصب مراحل زیر را دنبال کنید

  

 را از شاخه exeسپس فایل .  را انتخاب کنیدFile  و سپسAddینه  گزProjectبه پروژه از منوي ) exe(براي اضافه کردن فایل اجرایی.1

Releaseپروژه انتخاب کرده تا به آن اضافه شود .  

 را انتخاب کنید و Merge Module و سپس Add گزینه Projectدر مرحله بعدي براي افزودن کتابخانه هاي مورد نیاز برنامه از منوي .2

 را انتخاب کرده و بر روي Microsoft_VC90_MFC_x86.msm و Microsoft_VC90_CRT_x86.msmدو فایل با نامهاي 

Openکلیک کنید   .  

  Properties کلیک کرده و از پنجره Application Folderبراي تغییر مسیر پیش فرض براي نصب برنامه در سیستم هدف بر روي .3

 نصب شود  C:\Program Files\Mahtabنامه شما در مسیر مثال چنانچه قصد دارید بر.  را تغییر دهیدDefaultLocationگزینه 

  .هید تغییر دMahtab\[ProgramFilesFolder]باید اطالعات این فیلد را به 

را انتخاب کرده و از سمت راست  Application Folderبراي اینکه برنامه ما یک آیکون میانبر در صفحه اصلی داشته باشد پوشه .4

 را انتخاب می کنیم و پس از …Create Shortcut toکلیک کرده و از منوي باز شده گزینه -اجرایی راستپنجره بر روي نام برنامه 

تا اینجا میانبر را .  انتقال می دهیمUser's Desktopانتخاب نام مناسب براي آیکون میانبر با کشیدن آیکون آن آنرا به درون پوشه 

  .مساخته ایم ولی شکل آیکون آنرا مشخص نکرده ای

 کلیک کرده و Iconبر روي گزینه   Propertiesدر این مرحله براي انتخاب شکل آیکون این میانبر آنرا انتخاب کرده و از پنجره .5

Browseحال یک پنجره جدید با عنوان .  را انتخاب کنیدIconباز می شود، براي تایین آیکون میانبر از آیکون خود فایل اجرایی )exe (

 بگذارید تا بتوانید فایل اجرایی پروژه *.* کلیک کنید و حالت نمایش فایلها را بر روي Browseبنابراین بر روي دکمه استفاده می کنیم 

. فایل اجرایی را باز و آیکون آنرا انتخاب نماییدApplication Folderرا ببینید، حاال از پوشه 

 یک آیکون به روش باال قرار می User's Programs Menu ویندوز در قسمت All Programsبراي قرار دادن آیکون در قسمت .6

 User's Programsبر روي فولدر کلیک کردن - د ابتدا با راستنچنانچه قصد داشتید آیکونهاي برنامه در یک پوشه قرار گیر. دهیم

Menu گزینه Add و سپس Folderراي ساخت آیکون در  یک پوشه در این قسمت بسازید سپس مراحل باال را ب را انتخاب کنید و

  .تکرار کنیدداخل آن پوشه 
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 Solution ویندوز نیز از سمت چپ محیط ویژوال در پنجره Add or Remove Programبراي تایین آیکون برنامه در قسمت .7

Explorer  پنجره نام پروژه را انتخاب کرده و ازProperties   بر روي گزینهAddRemoveProgramsIcon کلیک کرده و 

Browseبقیه مراحل کار شبیه باال است.  را انتخاب کنید.  

 Add or مشخص کننده نامی است که پس از نصب برنامه در قسمت ProductNameفیلد ) Propertiesپنجره (در همین قسمت.8

Remove Programروي سیستم پس آنرا به گونه اي تغییر دهید که نشان دهنده پروژه اي باشد که بر.  ویندوز نمایش داده می شود 

  .هدف نصب کرده است و کابر براي حذف آن دچار سردرگمی نشود

 را Build Solution گزینه Build از منوي تغییر دهید سپس Releaseابتدا حالت کامپایل برنامه را به  Setupبراي ساختن برنامه .9

.  پروژه قرار داردReleaseساخته شده در شاخه  Setup فایل .انتخاب کنید

  

 User'sدر قسمت  Startupبراي اینکه برنامه شما پس از نصب بصورت خودکار با هر بار شروع ویندوز اجرا شود یک پوشه با نام : نکته

Programs Menuبسازید و یک میانبر از برنامه تان را طبق گفته هاي باال در آن قرار دهید .  

  

  

  

  به عکس زیر دقت کنید

  

  

 را به یی اجرالی فای که وقتdependencies دارند تحت عنوان ی بخشVisual studio خود setupز جمله پروژه  ساز اsetup يبرنامه ها: نکته

.  شوندی نباشند خودکار نصب مستمیو هنگام نصب اگر در س  داردازی نیی هاdll که چه دی گوی کند و می می خودش بررسدی کنیپروژه اضافه م

 و امکانات کمی دارد شما می توان ستی نinstallshield  نرم افزارهایی ماننديبه قدرتمند Visual studio خود setupپروژه ولی از آنجایی که 

  . پروژه خود استفاده کنیدSetupنیز براي ساخت ها  این گونه نرم افزاراز 

  

MSDN و Microsoft Visual Studio درباره

 IDE (Integrated ابزار، نیبه ا. دیری کمک بگیسی ابزار برنامه نوکی از دی خود، باي برنامه هایی و اشکال زدالی نوشتن و کامپايبرا

Development Environment) مختلف موارد ذکر شده را در خود مجتمع کرده ي چراکه ابزارهاند،یگوی مدیتول) مجتمع(کپارچهی طی محای 

 یس (#C++ ،C  نوشتن برنامه ها درتی ها است که قابلIDE نیر از مشهورتیکی شده است، دی تولکروسافتی که توسط ماوی استودژوالیو. است

. کردمیاستفاده خواه) VS به اختصار ای (Visual Studio 2008 آموزش از نیما درا. دهدی را مJ# و کیسی بژوالی ، و++C ژوالی، و)شارپ

 برنامه ي که برایی هر راهنماMSDN.  استوی استودژوالی موجود در وي در اصل راهنماMSDN (Microsoft Developer Network (اما

... .  نمونه وي کدها،ی نکات فن،یسی دستورات زبان، توابع، نحوه برنامه نويراهنما:  را در خود دارد دی الزم داشته باشوی استودژوالی در ویسینو
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 است که یی تنها راهنمانجای تا اMSDN قتیدر حق.  وجود دارنددی کنیسی برنامه نوVS با آنها در دیتوانی که میی تمام زبانهاي براارد مونیا

 که با آن یوقت. دی استفاده کنMSDN یی از راهنمادیتوانی بازهم مد،ی کنیسی برنامه نودی که بخواهیطیشما در هر مح.  کامل و جامع استنیچن

 آن دیتوانی و بعدا مشودی ارائه مVS از ي اصل جدا درادی حجم زلی بدلMSDN!  کرددی را دارد تعجب خواهزی همه چنکهی حتماً از اد،یمواجه شو

 ست،ی چMSDN میی بگومی بخواهیاگر بسادگ). دی را بکننکاری هم اVS درست بعد از نصب دیتوانیشما م (دیی اضافه نماVS به Helpرا بعنوان 

 VS فقط آن را بعد از د،ی باشيزی نگران چهدخوایشما اصالً نم. دی آوری بدست ميگری در هر برنامه دF1 است که شما با زدن ي اHelpهمان 

سایت شرکت مایکروسافت به آدرس   ازMSDNالبته . دی مناسب استفاده کني آن در جایی تا بعداً از راهنمادینصب کن

com.microsoft.msdn.www هربار ده ها صفحه وب دی اگر مجبور باشد،ی از آن استفاده کندیخواهی شما می است، اما وقتی هم قابل دسترس 

 ي اصالً کار عاقالنه اکند،ی ملی وب به ما تحمي و آوردن صفحه هانترنتی که وصل شدن به ای با زحمتد،ی تا به اطالعات خود برسدیرا مرور کن

 مراجعه MSDN تی بهتر است به ساد،یافتی نMSDN خود از یل را در نسخه فعيزی چای دی دارازی اطالعات ننیدتری که به جدیقتفقط و! ستین

 کرده پی دستور که تاکی مثالً(دیری بگیی درباره اش راهنمادیخواهی که می موضوعي است روی فقط کافVS طی در محMSDN کار با يبرا. دیکن

.دی را فشار دهF1دکمه ) دیا

VS و MSDNيها را روهستند، پس آنجدا از هم  ي نرم افزاري بسته ها DVD نی چندای CDدی نصب کنی و براحتهی ته.

  

MSDN از ي فوریی راهنماگرفتن

 Iکه بشکل (دی صفحه کلقی ورود از طري است مکان نمای کافد،ی وارد کرده الی که در فای در مورد دستوراتMSDN یی گرفتن راهنمايبرا

 ی با کمMSDNممکن است  (دی را بزنF1آنگاه )  آن باشدي از کاراکترهایکی نی فقط در بیعنی(دی دستور مورد نظر قرار دهيرا بر رو) هست

 در مورد آن خطا، ابتدا مکان نما را در تب MSDN از یی گرفتن راهنماي رخ دهد، برالی در هنگام کامپاییاگر خطا).  داده شودشی نماریتأخ

Outputکه عبارت ی خطي رو 'error'سپس د،ی در آن وجود دارد ببر F1از یالبته در هر قسمت. دیا بزن ر VSدی با زدن کلدیتوانی مد،ی که باش 

F1 در مورد آن قسمت، از MSDNدیری بگیی راهنما.  

  

می استاد شویسی در برنامه نوچگونه

با استفاده (دی کنی را بررسدهدی که ارائه می و تمام امکاناتدی کنشی آموزش، خوب است که هر دستور را آزمانی از دنبال کردن هر قسمت از ابعد

 ن که خودتانستیآنچه که مهم است ا. دی آنرا امتحان کنستی حتماً الزم ند،ی ادهی فهمی قطعه کد را بخوبکی که دیدانیاما اگر م). MSDNاز 

 کی و دیانجام ده ++C کار را با امکانات نی ادی چگونه بادینی بعد ببد،ی را مشخص کندی بکندیخواهی که ميابتدا هدف کار. دیسیبرنامه بنو

 انجام وتری را با کامپي کاردیخواهی هرگاه مقتی در حق.دی کنیی و اشکال زدایسی سپس شروع به کد نود،ی ذهنتان داشته باشای کاغذ ي رویطرح

  .دی و سپس مراحل ذکر شده را دنبال کندی انجام ده++C که آن را با دی باشی کردن راهدای به دنبال پدیده

  

پروژه ي کردن فورباز

 تب، پروژه را باز نی نام پروژه خود از درون اي بر روکی با کلدیتوانی شما مشود،ی داده مشی نماStart Page تب د،یکنی را اجرا مVSهروقت که 

 Recent Projects به قسمت File در منو دیتوانی مدیاما اگر بخواه). دیگوی م'پروژه' هم 'راه حل' جاها به شتری بVS که دیتوجه کن. (دیینما

 داده شی نمادی کرده اجادی اای باز راًی که اخیی که در هردو روش، فقط چندتا از پروژه هادیتوجه کن. دی سپس نام پروژه خود را انتخاب کند،یبرو

.باشدی مsln ل، راه حي هالیپسوند فا. دی استفاده کنFile > Open ي از منودی بادیافتی اگر نام پروژه خود را نشوند،یم
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  MFCمقدماتی آموزش 

  بهزاد جناب

  مسوفصل 

کنترل هاي اصلی ویندوز

و از این ) Progres Bar(ها ، میله هاي پیشرفت) Slider(، لغزنده ) List(ویندوز داراي چندین کنترل استاندارد، از جمله کنترل هاي لیست

  :واهیم کرد با تعدادي از اساسی ترین کنترل هاي ویندوز کار خاین فصلدر . قبیل است

 متن ثابت)static text(

 جعبه ادیت)edit box(

 دکمه فرمان)command button(

 جعبه چک)check box(

 دکمه رادیویی)radio button(

 جعبه لیست باز شو)drop-down list box ( یا جعبه ترکیبی)combo box(

 Toolboxدر پنجره کشویی سمت راست با عنوان . ترل ها را می توانیداین کن.  بسیار ساده است++Visual Cاستفاده از این کنترلها در 

  )شکل زیر.(مشاهده کنید
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  کنترل متن ثابت

کاربر قادر به دستکاري متن این کنترل نیست و در واقع این یک کنترل فقط . کنترل متن ثابت معموال براي ارایه اطالعات به کابر بکار می رود

  .کنترل را از طریق کد برنامه می توان تغییر داداما متن این . خواندنی است

  

  کنترل جعبه ادیت

رل یکی از اصلیترین ابزارهاي دریافت اطالعات از تاین کن. کنترل جعبه ادیت به کاربر امکان میدهد تا متن را وارد کرده و یا آن را دستکاري کند

  . گرداند  هیچگونه اطالعاتی درباره فرمت این متن منتقل نخواهد کرداین کنترل فقط متن را برمی. کاربر و برقراري ارتباط با وي است

  

  کنترل دکمه فرمان

 اراي عنوانی است که عملکرد آنرا توضیح می  ددکمه فرمان معموال. دکمه فرمان کنترلیست که کاربر می تواند بکمک آن عملی را انجام دهد

  . متن و تصویر باشدعنوان دکمه فرمان می تواند تصویر یا ترکیبی از. دهد

  

  کنترل جعبه چک

از . با فعال یا غیر فعال شدن جعبه چک مقدار این کنترل تغییر خواهد کرد. جعبه چک کنترلیست که کاربر می تواند آن را فعال یا غیر فعال کند

  .جعبه چک معموال براي کنترل متغییر هایی که فقط دو مقدار می گیرند استفاده می شود

  

  رادیوییکنترل دکمه 

تفاوت این دو درآن است . دکمه رادیویی هم کنترلیست که می تواند دو وضعیت فعال و غیر فعال داشته باشد و از این نظر شبیه جعبه چک است

 که هر دکمه هاي رادیویی معموال گروهی مورد استفاده قرار می گیرند. که از یک گروه دکمه رادیوئی در هر لحظه فقط یکی می تواند فعال باشد

  .گروه رادیویی داراي عملکرد مستقلی است

  

  کنترل جعبه لیست باز شو

کنترل جعبه لیست باز شو یا کنترل جعبه ترکیبی یک جعبه ادیت است که به یک لیست متصل شده و کاربر می تواند یک گزینه را از میان 

  .هاي لیست نباشد، وي می تواند آنرا در جعبه ادیت وارد کنداگر گزینه مورد نظر کاربر در میان گزینه . چندین گزینه آن انتخاب کند

  

  استفاده از کنترل ها در برنامه

این کنترل ها .برنامه اي که امروز قصد داریم آنرا بنویسیم برنامه ایست که از تعدادي کنترل هاي ویندوز در یک دیالوگ استفاده می کند

 جعبه ادیتی وجود دارد که کاربر می تواند پیام مورد نظرش را درآن بنویسد، این پیام هنگام در قسمت باالي پنجره. عملکردهاي متفاوتی دارند

در زیر این جعبه ادیت دو دکمه دیگر هستند که یکی جعبه ادیت را پاك می کند و . کلیک شدن دکمه کنار جعبه ادیت نمایش داده خواهد شد

در زیر این دکمه ها یک جعبه لیست باز شو قرار دارد که در آن تعدادي از برنامه هاي . ددیگري یک پیام از پیش تعیین شده را در آن می نویس

در زیر این جعبه .ویندوز را قرار داده ایم، کابر می تواند با انتخاب یکی از این برنامه ها و کلیک کردن دکمه کنار لیست آن برنامه را اجرا کند

گروه سمت .ام عملکرد کنترلهایی دیکر موجود بر روي پنجره برنامه را تاحت تاثیر قرار می دهندلیست دو گروه جعبه چک قرار دارند که هرکد

در منتهی الیه پایین دیالوگ هم . چپ ، کنترلهاي دیگر را فعال یا غیر فعال می کنند و گروه سمت راست ، این کنترلها را مرئی یا نا مرئی می کنند

  .ید برنامه را ببندیدیک دکمه قرار دارد که با آن می توان
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  طراحی و ایجاد برنامه

  :با استفاده از آنچه که در فصل قبل آموخته اید، برنامه امروز را با دنبال کردن مراحل زیر ایجاد کنید

    Dialog based   روي    بر    را   آن   تنظیمات    و    کرده   ایجاد  P2     نام    با     MFC Application      جدید    پروژه    یک .1

  . قرار دهیدUse   MFC in a static libraryو 

.تنظیمات زبان پنجره دیالوگ برنامه را به فارسی تغییر دهید.2

.تمامی کنترلهاي موجود روي پنجره برنامه را حذف کرده و کنترلهاي جدیدي به شکل زیر بر روي آن قرار دهید.3

  طراحی پنجره برنامه

 سمت راست محیط ویژوال استدیو Properties واقع در پنجره Toolboxادن یک دکمه فرمان به برنامه ابتدا بر روي سربرگ مثال براي قرار د

  . که براي ایجاد دکمه فرمان است کلیک کنیدButtonبروید تا پنجره کشویی آن باز شود ، حاال بر روي عبارت 

  

  
  

  . نام آن را عوض نماییدProperties واقع در پنجره Captionید و با استفاده از فیلد حاال یک دکمه فرمان بر روي پنجره برنامه رسم کن

 کنترلهاي مورد نظر را انتخاب کنید، Toolboxبراي قرار دادن دیگر کنترلها بر روي پنجره برنامه نیز بوسیله همین روش ابتدا از پنجره کشویی 

 نام هر یک از Properties واقع در پنجره Captionایجاد نمایید و با استفاده از فیلد سپس با کلیک کردن روي پنجره دیالوگ برنامه آنرا 

اما پیش فرض این کنترلها براي زبان انگلیسی که از چپ به راست است تعریف شده و چون ما از زبان . کنترلها را شبیه عکس باال تغییر دهید

تغییراتی در نحوه نمایش این کنترلها براي زیباتر شدن آن اعمال کنیم و تنظیمات بعضی فارسی استفاده کرده ایم که از راست به چپ است باید 

  مراحل زیر را انجام دهید.از کنترلهاي برنامه را از راست به چپ تغییر دهیم
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  در حالی که کلید کنترل از روي صفحه کلید پایین نگهداشته اید بوسیله کلید چپ ماوس

  

  را انتخاب نمایید،) Edit Control(کنترل متن .1

  را انتخاب نمایید،) Combo Box Control(کنترل جعبه لیست باز شو.2

  را انتخاب نمایید،) Group Box Control(دو عدد کنترل گروه .3

.را نتخاب نمایید) Check-box Control(چهار عدد کنترل جعبه چک .4

  

چون این دو فیلد .  تغییر دهیدTrue را به Right To Left Reading Order وRight Align Text دو فیلد Propertiesسپس  از پنجره 

در این مرحله پنجره .در تمامی این کنترلها وجود دارد لذا با اینکار به یکباره تمامی آنها را با هم تنظیم میکنیم و صرفه جویی در وقت می نماییم

  .برنامه به شکل زیر خواهد شد

  

  
  

  یم کردن خواص کنترلها نوبت به چیدن آنها می رسدظنپس از قرار دادن ، تغییر نام و ت

ویژوال . در این مرحله مرتب کردن اینهمه کنترل بوسیله استفاده از چشم و تغییر اندازه دستی کار مشگلی است که احتمال خطا نیز وجود دارد

 یک اندازه کرد و یا بر روي یک خط در پنجره مرتب نمود استدیو براي انجام این کار ابزارهاي مفیدي دارد که بوسیله آنها می شود چند کنترل را

این ابزارها به صورت آیکون هاي کوچکی در باالي محیط ویژوال استدیو . و از این قبیل کاراي هایی که براي زیبا شدن پنجره برنامه مفید هستند

پنجره برنامه تان را یک اندازه کنید ، براي این کار کلید کنترل براي مثال شما می خواهید ارتفاع تمامی دکمه هاي فرمان موجود در . قرار دارند

)Ctrl ( از روي کیبورد را نگه داشته و سپس بر روي تک تک دکمه هاي فرمان کلیک می کنیم تا تمامی آنها انتخاب شوند ، حاال بر روي دکمه هم

قسمت جهت مرتب کردن از دکمه هاي مفید دیگري نیز در این.  درآیندارتفاع کردن کلیک می کنیم تا ارتفاع تمامی دکمه فرمانها به یک اندازه

  .وجود دارند که شما خودتان با آزمایش و خطا از عملکرد آنها مطلع شوید...  وسط چین کردن و ،چهار جهت 
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  .به عکس زیر دقت کنید

  
  

  پنجره برنامه پس از مرتب شدن به شکل زیر در خواهد آمد
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   کنترلهاي برنامه(ID)نام شناسایی ست کردن 

در این مرحله می خواهیم نام کنترلهاي برنامه را عوض کنیم،این نامی است که در کد هاي برنامه براي دسترسی به آن کنترل از آن استفاده می 

 BUTTON1یجاد شده توسط شما اولین دکمه فرمان ا) ID(مثال  نام. هر کنترل ایجاد شده در ابتدا یک نام به صورت پیشفرض دارد. کنیم

اما براي ساده تر کردن و آشنایی با . می باشد و در کل به همین شکل براي بقیه کنترلها نیز صدق میکند… و BUTTON2دومین دکمه فرمان 

  .تغییر دهیمرا روش تغییر نام کنترلها قصد داریم آنها 

  . آنها  را با جدول زیر برابر نماییدID مقدار فیلد Propertiesتمامی کنترلها را تک به تک انتخاب کرده و از پنجره 

  

IDنام کنترل نوع کنترل و عنوان آنIDنام کنترل نوع کنترل و عنوان آن

IDC_CLRMSGپاك کردن پیامکنترل دکمه فرمان IDC_STATICباالي پنجره  ثابتکنترل متن

IDC_RUNPGMاجراي برنامهمان کنترل دکمه فرIDC_STATICMSGپیام شما  ثابتکنترل متن

IDC_EXITخروج از برنامهکنترل دکمه فرمان IDC_STATICPGMبرنامه مورد نظر  ثابتکنترل متن

 IDC_CKSHWMSG شدن نمایش پیاممرئیکنترل جعبه چک IDC_MSG نمایش پیامجهتکنترل ویرایش متن 

 IDC_CKSHWPGM شدن اجراي برنامهمرئیکنترل جعبه چک IDC_PROGTORUN اجراي برنامهجهتکنترل جعبه لیست باز شو 

 IDC_CKENBLMSGفعال شدن نمایش پیامکنترل جعبه چک IDC_SHWMSGنمایش پیامکنترل دکمه فرمان 

 IDC_CKENBLPGMفعال شدن اجراي برنامهکنترل جعبه چک IDC_DFLTMSGپیام پیشفرظکنترل دکمه فرمان 

  

کنترل هانسبت دادن متغیر به 

 ++Visual Cخوب ، در مورد . برنامه نویسی کرده باشید شاید تصور کنید که در این مرحله آماده اید تا کد بنویسیدVisual Basicاگر قبال با 

 ++VCکد نویسی در . قبل از شروع کد نویسی باید به تمام کنترلها به جز متن ثابت و دکمه فرمان متغییر نسبت دهیم .چنین چیزي نیست

. تا بعدا در برنامه مورد استفاده قرار گیرد. مقداري که کاربر در هر کنترل وارد می کند به این متغییر ها داده می شود. یعنی کار با این متغییرها

  .برنامه هم براي تغییر دادن محتوي کنترلها باید مقادیر مورد نظر را در این متغییرها قرار دهد

باید تعریف کرد؟ بر روي کنترل جعبه ویرایش متن که قصد تعریف متغییر براي آن دارید راست کلیک کنید و از منوي اما این متغیرها را چگونه 

  .  را انتخاب نمایید…ADD Variableباز شده گزینه 
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 m_strMessage را  نام متغییرVariable nameفیلد در  تغییر دهید و Value را به Categoryسپس در پنجره به نمایش در آمده عنوان 

. کلیک کنید تا متغییر براي این کنترل تعریف شودFinish و بر روي یین نماییدتع

.کنترلهایی که به تعریف متغییر نیاز دارند را با همین روش طبق جدول زیر تعریف و نامگذاري نمایید

  

(ID)نام کنترل (Variable name) نام متغییر(Category)مقوله (Variable Type)نوع متغییر 

CStringValuem_strMessageIDC_MSG

CStringValuem_strProgToRunIDC_PROGTORUN

CComboBoxControlm_strCB1IDC_PROGTORUN

BOOLValuem_bEnableMsgIDC_CKENBLMSG

BOOLValuem_bEnablePgmIDC_CKENBLPGM

BOOLValuem_bShowMsgIDC_CKSHWMSG

BOOLValuem_bShowPgmIDC_CKSHWPGM

  

 یعنی متغیر bمثال (بعد از آن با چند حرف نوع متغییر مشخص مشود،. شروع می شود _m نام متغیرهاي عضو کالس با MFC در دنیاي : توجه

 و ++VCتمام کتابهاي برنامه نویسی این استاندارد در . و به دنبال آن نام متغییر آورده می شود... )  یعنی متغیر رشته اي و غیره strمنطقی و 

MFCرعایت می شود  .  

  

  عملیاتی کردن کنترلها

براي انجام این کار ابتدا از . قبل از شروع کد نویسی براي کنترلها ابتدا باید به تعدادي از متغییر هاي عضو مقدار داده و آنها را آماده سازي کنید

کلیک کنید تا - دابلP2Dlg.cpp را انتخاب نمایید، سپس بر روي فایل Solution Explorerپنجره سمت چپ محیط ویژوال استدیو سربرگ 

این تابع آماده سازي نام دارد و جزء اولین ).عکس زیر( بگردید()OnInitDialog حاال به دنبال تابع.کدهاي درون فایل را مشاهده نمایید

 از آن براي مقدار دهی اولیه در برنامه به متغییر ها و آماده سازي اولیه برنامه توابعی است که با اجرایی برنامه شما اجرا خواهد شد و معموال

  . استفاده میکنند
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  . به تابع اضافه نماییدTODOعبارت توضیحات شروع شده با به آخر تابع رفته و کدهاي زیر را بعد از 

  

m_strCB1.InsertString( 0, _T("ماشین حساب") );

m_strCB1.InsertString( 1, _T("دفترچه یادداشت") );

m_strCB1.InsertString( 2, _T("پاستور") );

m_strMessage=L"یک پیام بگذارید";

m_bShowMsg=TRUE;
m_bShowPgm=TRUE;
m_bEnableMsg=TRUE;
m_bEnablePgm=TRUE;

UpdateData(FALSE);

 است تا Visual Basic بیشتر شبیه m_strMessage روش مقدار دادن به متغیر  برنامه نوشته باشید، توجه کرده اید که++C یا Cاگر قبال با 

C . کالسCString کالسیست که اجازه می دهد تا با رشته ها بسیار راحتتر و مانند زبان Visual Basicکار کنید .

ورت یونی کد است استفاده کرده ایم در سه خط اول به جعبه لیست باز شو سه عنوان اضافه می نماییم، چون از حروف فارسی که به ص

.  نوشته ایمT("Text")_رشته ها را مستقیما در گیومه قرار ندادیم و به صورت 

 در خط چهارم درون جعبه ویرایش متن یک پیام اولیه قرار داده ایم که به علت فارسی بودن از عبارتL"Text"   به جاي دو گیومه

.استفاده کرده ایم

 هم کنترلهاي جعبه چک را عالمت دار می کندخط پنجم تا هشتم.

 مهمترین قسمت این کد خط آخر آن است، تابعUpdateDataاین تابع از یک طرف مقدار .  در واقع کلید کار با متغیر کنترل هاست

جهت کار را . وز در می آوردکنترل را گرفته و به متغیرهاي وابسته می دهد و از طرف دیگر با استفاده از مقدار متغیرها کنترل ها را به ر

 باعث می شود TRUE حالت کنترل ها با مقدار متغیرها به روز می شود و آرگومان FALSEبا آرگومان . آرگومان این تابع مشخص می کند

 باید این تابع را با بعد از هر تغییر که در کنترل ها یا متغیرهاي وابسته به آنها می دهیم.تا حالت کنترل ها در متغیرهاي وابسته نوشته شود

.آرگومان مناسب اجرا کنید تا تغییرات خواسته شده اعمال شوند

  بستن برنامه

 ابتدا بر روي آن راست کلیک  خروج از برنامهبراي فعال کردن دکمه . اولین گام در هر برنامه اي آنست که مطمئن شویم می توان برنامه را بست

 باید بر روي Message Typeدر پنجره بعدي مقدار  . را انتخاب نمایید...Add Event Handler نهکرده و از منوي به نمایش درآمده گزی

باشد تا تابعی که در حال ساخت آن هستیم با کلیک بر روي ) که به صورت پیشفرض نیز روي همین گزینه قرار دارد (BN_CLICKEDعبارت 

 تولید شده و به پنجره اي براي ویرایش ()OnBnClickedExit تابعی با نام Add and Editبا کلیک بر روي دکمه . این دکمه فعال شود

به این تابع منتقل می شود، در نتیجه هر دستوري که در   خروج از برنامهکنترل برنامه در صورت فشرده شدن دکمه  .کد آن راهنمایی می شوید

  .بستن برنامه می شود را در این تابع بنویسیددستور زیر که باعث .آن بنویسیم به محظ کلیک کردن آن اجرا میشود

  

OnOK();
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  نمایش پیام کاربر

 بسازیم که با کلیک بر روي آن تابع اجرا شده و پیام نمایش پیامبراي نمایش پیامی که کاربر در جعبه ادیت نوشته است باید تابعی براي دکمه 

 ساخته و کد زیر را درآن نمایش پیامیک تابع براي کلیک کردن بر روي دکمه طبق روشی که در باال توضیح داده شده . کاربر را نمایش دهد

  . بنویسید

  

UpdateData(TRUE);
MessageBox(m_strMessage);

د، سپس دستور بعدي  و منتقل  شm_strMessageخط اول باعث می شود که مقدار درون کنترل جعبه ادیت به متغییر وابسته به آن یعنی 

.نمایش می دهداي جداگانه نجره آن را در یک پ

  

  پاك کردن پیام کاربر

  .  ایجاد نمایید و کد زیر را درآن بنویسیدپاك کردن پیامتابعی براي کلیک کردن بر روي دکمه 

  

m_strMessage="";
UpdateData(FALSE);

  

  ضپیام پیشفر

  . کد زیر را درآن بنویسیدضپیام پیشفرپس از ایجاد یک تابع براي دکمه 

  

m_strMessage=L"سالم";
UpdateData(FALSE);

  اجراي برنامه هاي دیگر

اگر به یاد داشته باشید نام سه تا از برنامه هاي ویندوز را در لیست جعبه ترکیبی نوشته ایم و وقتی برنامه در حال اجرا باشد می توان با باز کردن 

کد زیر را در تابع .  باید این نام را گرفته و برنامه انتخاب شده را اجرا کنداجراي برنامه تابع دکمه فرمان. این لیست یکی از آیتم ها را انتخاب کرد

  .این دکمه بنویسید

  

UpdateData(TRUE);

if(m_strProgToRun == (L"ماشین حساب")) WinExec("calc.exe",SW_SHOW);

if(m_strProgToRun == (L"دفترچه یادداشت")) WinExec("notepad.exe",SW_SHOW);

if(m_strProgToRun == (L"پاستور")) WinExec("sol.exe",SW_SHOW);

برنامه متناضر با آن را بوسیله دستور ،    با هر کدام از نوشته هاي درون لیست  m_strProgToRunشرطهاي موجود در صورت برابري متغیر 

WinExec اجرا می نمایند .  
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  غیر فعال یا فعال نمودن کنترلها

 می سازیم و کدهاي زیر را در فعال بودن قسمتهايراي انجام این کار دو تابع براي کلیک کردن بر روي جعبه چکهاي درون کنترل گروه با عنوان ب

  .دو تابع ساخته شده قرار می دهیم

  

  :نمایش پیامکد درون جعبه چک 

  

UpdateData(TRUE);
if(m_bShowMsg == TRUE)
{

GetDlgItem(IDC_MSG)->ShowWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_SHWMSG)->ShowWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_DFLTMSG)->ShowWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_CLRMSG)->ShowWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_STATICMSG)->ShowWindow(TRUE);

}
else
{

GetDlgItem(IDC_MSG)->ShowWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_SHWMSG)->ShowWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_DFLTMSG)->ShowWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_CLRMSG)->ShowWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_STATICMSG)->ShowWindow(FALSE);

}

  

  :اجراي برنامهکد درون جعبه چک 

  

UpdateData(TRUE);
if(m_bShowPgm == TRUE)
{

GetDlgItem(IDC_RUNPGM)->ShowWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_PROGTORUN)->ShowWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_STATICPGM)->ShowWindow(TRUE);

}
else
{

GetDlgItem(IDC_RUNPGM)->ShowWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_PROGTORUN)->ShowWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_STATICPGM)->ShowWindow(FALSE);

}
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   کردن کنترلهامرئی یا نا مرئی

اي زیر  می سازیم و کده بودن قسمتهايمرئیشبیه باال عمل کرده و  دو تابع براي کلیک کردن بر روي جعبه چکهاي درون کنترل گروه با عنوان 

  .را در آن دو تابع قرار می دهیم

  :نمایش پیامکد درون جعبه چک 

UpdateData(TRUE);
if(m_bEnableMsg == TRUE)
{

GetDlgItem(IDC_MSG)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_SHWMSG)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_DFLTMSG)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_CLRMSG)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_STATICMSG)->EnableWindow(TRUE);

}
else
{

GetDlgItem(IDC_MSG)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_SHWMSG)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_DFLTMSG)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_CLRMSG)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_STATICMSG)->EnableWindow(FALSE);

}
  

  :اجراي برنامهکد درون جعبه چک 

UpdateData(TRUE);
if(m_bEnablePgm == TRUE)
{

GetDlgItem(IDC_RUNPGM)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_PROGTORUN)->EnableWindow(TRUE);
GetDlgItem(IDC_STATICPGM)->EnableWindow(TRUE);

}
else
{

GetDlgItem(IDC_RUNPGM)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_PROGTORUN)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_STATICPGM)->EnableWindow(FALSE);

}

  توضیح نهایی برنامه

سپس مقدار متغییر هاي متناظر با جعبه چک ها . ر متغیرهاي برنامه نوشته می شوددر قسمت ابتدایی این توابع مقدار کنترل هاي روي پنجره د

 باشد، کنترلها FALSE شوند و اکر مقدار آنها مرئی باشد، کنترل ها باید فعال و یا TRUEاگر مقدار این متغییر ها . مورد بررسی قرار می گیرد

  .ستی و بدون خطا نوشته باشید برنامه شما پس از کامپایل و اجرا به درستی کار خواهد کرداگر برنامه را به در.  شوندمرئیباید غیر فعال و یا نا

  

  تعیین ترتیب حرکت بین کنترلها

نترلها حرکت خواهد د بین ک آنطور که شما می خواهیTabبعد از قرار دادن کنترلها روي پنجره برنامه، باید مطمعن شویم که کاربر با زدن کلید 

 Tab گزینه Format منوي از دیالوگ برنامه   پنجره  انتخاب از پس   باید   میشود  نامیده tab orderترتیب حرکت که ین این براي تعی. کرد
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Orderحاال .  تا اعدادي در اطراف کنترلها نمایش داده شوند، که در واقع این اعداد ترتیب حرکت بین کنترلها را نشان می دهند را انتخاب نمایید

 Format پس از انجام کار دوباره از منوي. دوباره ترتیب حرکت بین انها را به صورت دلخاه مشخص کنیدلیک کردن بر روي کنترلهاشما با ک

  .کنید تا از این حال خارج شوید  را انتخابTab Orderگزینه 
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  MFCمقدماتی آموزش 

  بهزاد جناب

  فصل چهارم

  

 و کی بورداستفاده از ماوس 

یا . اغلب پیش می آید که یک برنامه باید کارهایی را با ماوس انجام دهد، مثال بسته به محل کلیک شدن و نحوه حرکت آن اقداماتی را انجام دهد

  .گاهی الزم است برنامه بداند که کاربر کدام دکمه را کلیک کرده یا در حین نگه داشتن دکمه ماوس چه کارهایی انجام داده است

مثال ، کابر چه کلیدي را زده ، چقدر آنرا نگه داشته، یا چه زمانی آنرا . اتفاقاتی که روي کی برد هم می افتد می تواند مورد توجه خاص برنامه باشد

  م آموخت خواهیدر این فصل. رها کرده است

رویدادهاي ماوس و به کارگیري آنها در برنامه  

چگونگی کشف رویدادهاي ماوس

کی بورد و نحوه تحریک آنهارویدادهاي 

روش استفاده از رویدادهاي کی بورد

  آشنایی با رویدادهاي ماوس

کلیک -تعداد رویدادهاي ماوس هم بسیار محدود است و به کلیک و دو.در فصل قبل دیدید که هر کنترل تعداد مشخص و محدودي رویداد دارد

مثال ، چگونه می توان با دکمه راست ماوس کار کرد و . ماوس بیش از اینها امکانات دارداما یک نگاه به ماوس نشان می دهد که. محدود می شود

  فهمید که آن چه زمانی فشرده شده است؟ یا مثال چیزهایی را روي صفحه کامپیوتر جابجا کرد؟

ي که با ماوس الزم باشد در برنامه تان به کمک این رویدادها می توانید هر کار. مهمترین رویدادهاي ماوس در جدول زیر نمایش داده شده است

  .انجام دهید

  

مفهومMessagesپیام    

WM_LBUTTONDOWNدکمه چپ ماوس فشرده شده است

WM_LBUTTONUPدکمه چپ ماوس رها شده است

WM_LBUTTONDBLCLKکلیک شده است-دکمه چپ ماوس دو

WM_RBUTTONDOWNدکمه راست ماوس فشرده شده است

WM_RBUTTONUPدکمه راست ماوس رها شده است

WM_RBUTTONDBLCLKکلیک شده است-دکمه راست ماوس دو

WM_MOUSEMOVEماوس در فضاي پنجره برنامه حرکت کرده است

WM_MOUSEWHEELچرخک ماوس چرخانده شده است
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  نقاشی با ماوس

این برنامه عمدتا از رویداد . مه ساده نقاشی با ماوس خواهیم نوشتامروز براي نمایش قابلیت هاي ماوس و طرز استفاده از آنها یک برنا

WM_MOUSEMOVEدر این برنامه خواهید دید که چگونه می توان فهمید ماوس . ، که حرکت ماوس را آشکار می کند، استفاده خواهد کرد

  .نسبتا ساده بنظر می رسد، پس بیایید شروع کنیم. در کجاي پنجره برنامه قرار دارد

  . بگذاریدMouse ساخته و نام آنرا Dialog Based به صورت MFC Applicationک پروژه ی.1

براي بدام انداختن رویدادهاي ماوس . بعد از ایجاد پروژه، تمام کنترلهاي روي آنرا حذف کنید تا صفحه دیالوگ برنامه ما بوم نقاشی شود.2

کنترلی که (یر اینصورت رویدادهاي ماوس و کیبورد به کنترل داراي فوکوسو کی برد باید هیچ کنترلی روي پنجره برنامه نباشد ، در غ

.خواهد رفت) فعال است

)کنید highlight با موس(انتخاب کرده Class View است را ازCMouseDlgنام کالس دیالوگ مورد نظر که در اینجا .3

  خاب نمایید  انتبراي مشاهده پیام هارا Messages آیکنPropertiesدر پنچرهو 

  
  Combo box  را از لیست انتخاب و در پایان براي ساختن تابع مرد نظر براي این رویداد ازWM_MOUSEMOVEپیام سپس 

  .هدایت شویدآن  تا به تابع مورد نظر در پنجره ادیتور جهت نوشتن کد انتخاب نماییدرا addکنار آن گزینه 
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  . ایجاد می شود که باید کد زیر را در این تابع بنویسیدOnMouseMove در پنجره ادیتور تابع مرد نظر با عنوان.4

if((nFlags & MK_LBUTTON) == MK_LBUTTON)
{

CClientDC dc(this);
dc.SetPixel(point.x , point.y ,RGB(0,0,0)));

}
 اول مجموعه ایست از چند پرچم که نشان می دهد کدام اگر به خط اول تابع نگاه کنید خواهید دید که این تابع دو آرگومان ورودي دارد ، ورودي

:یعنی کد زیر. بررسی این حالت در اولین خط کدي که نوشته ایم صورت می گیرد. دکمه ماوس در حین حرکت آن فشرده شده است

  

if((nFlags & MK_LBUTTON) == MK_LBUTTON)

 پرچمیست که بررسی این موضوع را به ifنیمه اول دستور . رده شده است یا خیرنیمه دوم این دستور بررسی می کند که آیا دکمه چپ ماوس فش

.اگر این دو نیمه منطبق باشند، دکمه چپ ماوس فشرده شده تلقی خواهد شد. عهده دارد

 این اطالعات براي از.این آرگومان مختصات مکان فعلی ماوس را در خود دارد.  ، مکان ماوس را بر می گرداندOnMouseMoveورودي دوم تابع 

  .رسم نقطه روي پنجره دیالوگ استفاده می شود

این کار با تعریف یک وهله از .آنرا بدست آوریم) device context(قبل از آنکه بتوانیم چیزي روي دیالوگ رسم کنیم، باید محتواي ابزار

محتواي ابزار در واقع .  الزم براي ترسیم را هم در خود دارداین کالس عالوه بر محتواي ابزار ، تمام توابع.  انجام می شودCClientDCکالس 

تا زمانی که محتواي ابزار یک پنجره را نداشته باشید نمی توانید هیچ چیزي روي آن . مانند یک بوم است که برنامه می تواند روي آن نقاشی کند

 Y و Xاین تابع سه ورودي می گیرد که عبارتند از مختصات . ست اSetPixelتابعی که براي نقاشی از آن استفاده کرده ایم تابع . رسم کنید

اگر برنامه را کامپایل و اجرا کنید خواهید دید که می توان با گرفتن دکمه چپ . نقطه اي که باید رنگ آن تغییر یابد و رنگ مورد نظر براي آن نقطه

.ماوس و حرکت دادن آن روي پنجره دیالوگ نقاشی کرد

  

 که مخفف اول نامهاي این سه رنگ RGBتابع . ز هر رنگ یک عدد است، این عدد مقدار رنگهاي قرمز، سبز و آبی را تعیین میکنددر ویندو: نکته

هر کدام از این سه رنگ می . است سه عدد جداگانه را گرفته و آنها را با هم ترکیب می کند تا عدد رنگ مناسب با مقادیر داده شده ساخته شود

  . بگیرد255 تا 0ین تواند مقداري ب

  

   باینريOR و ANDاستفاده از 

 OR و AND.  وجود دارد، منطقی و باینريOR و ANDدو نوع .  آشنا شویدOR و AND شده اید، باید با تفاوت انواع ++Cاگر تازه وارد دنیاي 

 باینري براي OR و ANDدرحالیکه . دادیم به کار می روند چنانچه در فصل اول آن را توضیح ifمنطقی در دستورات شرطی مانند دستورات 

  .ترکیب اعداد باینري مورد استفاده قرار می گیرند

رفتار .  منطقی بکار می رودAND براي && باینري و دو عالمت AND براي &یک عالمت .  استفاده می کنیم& باینري از عالمت ANDبراي 

AND منطقی شبیه عملکرد AND در زبان Visual Basicک عبارت ی.  استAND منطقی زمانی درست است که هر دو قسمت آن ارزش 

وقطی دو بیت با . بی معنی است باینري فقط باعث تغییر حالت بیت ها خواهد شد و ارزش درست و نادرست در آن AND.درست داشته باشند

براي درك بهتر مطلب . ت نتیجه صفر خواهد شد باشند و در غیر اینصور1 خواهد شد که هر دو بیت 1 می شوند نتیجه فقط زمانی ANDیکدیگر 

  . باینري کرده ایم مشاهده کنیدANDدو عدد باینري ذیل را که با هم . به یک مثال توجه کنید

01011001                               عدد اول

00101001                               عدد دوم

AND 00001001                       باینري
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 باشند و تمام بیت هاي دیگر حتی آهایی که 1 هستند که هر دو بیت متناظر با آنها در اعداد اولیه 1توجه کنید که در عدد حاصله فقط بیت هایی 

. شده اند0 است 1یکی از آنها 

  

ORنمایش داده می شود و مانند | با عالمت  باینري نیز AND نشان دهنده |، یک عالمت ORنشاندهنده || دو عالمت  باینري و OR منطقی 

 باینري براي ترکیب بیت ها ORاز .  استVisual Basic در OR منطقی هم در عبارات شرطی کاربرد دارد و عملکرد آن بسیار شبیه OR. است

 خواهد 1ورت مقدار  داشته باشند و در غیر این ص0 است که هر دو قسمت آن مقدار 0 شدن دو بیت فقط زمانی ORحاصل . استفاده می شود

  . بوده است0 شده اند که هر دو جزء آنها 0مالحضه می کنید که فقط بیت هایی .باز هم به یک مثال توجه کنید. داشت

01011001                      عدد اول

00101001                     عدد دوم

OR 01111001                 باینري

پرچمهاي باینري

AND و OR باینري در VC++پرچم.  عمداتا براي خواندن و یا ست کردن پرچمها به کار می روند(Flag) مقداریست که هر بیت آن وضعیت یا 

از آنجایی که . حالتی را نشان می دهند و برنامه نویس می تواند از این پرچمه براي تشخیص اوضاع استفاده کند یا آنرا تحت کنترل خود در آورد

براي ترکیب حاتها در یک پرچم . ت می تواند یک حالت و موقییت را نشان دهد، یک پرچم می تواند چندین حالت را در خود حمل کندهر بی

 کردن با هم ORمثال اگر دو پرچم داشته باشیم که هر کدام حاالتی را نشان می دهد، می توانیم آنها را با .  باینري استفاده می شودORمعموال از 

  .کنیمترکیب 

00001000                پرچم اول

00100000               پرچم دوم

00101000       ترکیب پرچم ها

در حقیقت اکثر کنترلهاي ویندوز چنین می کنند و هر پرچم خواص . بدین ترتیب می توان دو پرچم را در یکدیگر ادغام و در جا صرفه جویی کرد

از طرفی دیگر، اکر  .دارند بسیار مستعد این وضعیت هستند) بله یا خیر(خواصی که حالت روشن یا خاموش . متعددي را در خود نگه میدارد

. استفاده کنیدANDبخواهید مقدار یک پرچم خواص را در ترکیب از چند پرچم بخوانید، باید از 

00101000      ترکیب چند پرچم

00001000          پرچم مورد نظر

00001000                      حاصل

اگر عدد حاصل معادل آنچه ما ). و به اصطالح فیلتر کرد(با این روش می توان یک پرچم خواص را از میان ترکیب چندین پرچم بیرون کشید

دارد، در نتیچه می توان ر آن ترکیب وجود ند اگر حاصل صفر شود، پرچم مورد نظر  دارد وانتظار داریم باشد پرچم مورد نظر در آن ترکیب وجود

. کد زیر را می توان ساده تر کردifبدین ترتیب دستور .  تست کردifاین عدد را در یک دستور 

if (nFlags & MK_LBUTTON)

.اگر می خواهید عدم وجود یک پرچم را تست کنید می توانید از دستوري مانند زیر استفاده کنید

if ( !(nFlags & MK_LBUTTON) )

  .ستفاده از هر یک از این روشها به شرایط بستگی دارد و این برنامه نویس است که باید نوع مناسب را انتخاب کندا
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  اصالح برنامه نقاشی

اگر برنامه را اجرا کرده باشید احتماال متوجه یک اشکال کوچک در آن شده اید، براي رسم یک خط ممتد باید ماوس را بسیار آهسته حرکت 

را ست نمی کنند، ) پیکسل ها(چرا این اشکال در دیگر برنامه هاي نقاشی وجود ندارد؟ چون آنها بین دو نقطه خط می کشند و نقطه ها دهید اما 

این قبیل برنامه ها در حین حرکت ماوس مکان آنرا چک می کنند و چون نمی توانند تمام . در واقع اکثر این قبیل برنامه ها چنین عمل می کنند

  .را بررسی کنند مجبورند بین خود فرضیاتی بکنند و سپس بین نقاط بدست آمده خط رسم کنندمسیر آن

براي این منظور به . براي اینکه برنامه ما هم مانند این قبیل برنامه ها عمل کند، چه باید کرد؟ ابتدا باید مکان قبلی ماوس را بطریقی ذخیره کنیم

براي تعریف این متغیر ها باید بر روي پنجره دیالوگ برنامه .  مکان قبلی ماوس نیاز داریمY و X دو متغییر جدید براي ذخیره کردن مختصات

 و با دسترسی  intوع دو متغییر از ندر پنجره باز شده  را انتخاب نمایید، سپس Add Variableراست کلیک کنید و از منوي باز شده گزینه 

private   با نامهايm_iPrevX و m_iPrevY ودن این دو متغییر تابع زپس از اف. یجاد نماییداOnMouseMove را به شکل زیر تغییر 

  .دهید

if((nFlags & MK_LBUTTON) == MK_LBUTTON)
{

CClientDC dc(this);

dc.MoveTo(m_iPrevX , m_iPrevY);
dc.LineTo(point.x , point.y);

m_iPrevX = point.x;
m_iPrevY = point.y;

}

. د رسم خط بین دو نقطه توجه کنید، مالحضه می کنید که ابتدا باید به مکان قبلی ماوس رفته و سپس خطی به مکان فعلی آن رسم کنیمبه ک

اگر برنامه را اجرا کنید، خواهید دید که عملکرد آن . گام امل مهم است چون بدون آن ویندوز نمی تواند بداند که خط را از کجا باید شروع کند

ولی در ضمن رفتار عجیبی هم از خود نشان می دهد، هر بار که دکمه چپ ماوس را میگیرید تا چیزي رسم کنید، برنامه . هترشده استکمی ب

  !خطی از انتهاي ترسیم قبلی به شروع خط جدید رسم می کند

  

  آخرین اصالحات

ت کردن متغییر هاي مکان قبلی ماوس در لحضه کلیک ماوس، با س.  زمانی شروع به رسم می کند که دکمه چپ ماوس را فشار دهیم مابرنامه

نام کالس دیالوگ برنامه  عمل می کنیم، OnMouseMoveبراي انجام اصالحات شبیه روش ساخت تابع . می توانید رفتار برنامه را اصالح کنیم

Messages آیکنPropertiesرهدر پنچو ) کنید highlight با موس(انتخاب کرده Class View است را ازCMouseDlgیعنی 

 را از لیست انتخاب و در پایان براي ساختن تابع ازWM_LBUTTONDOWNپیام سپس .  انتخاب نمایید مشاهده پیام هابرايرا

Combo box  کنار آن گزینه OnLButtonDown <add> دانتخاب نماییرا .  

  . ایجاد شده است که باید کد زیر را در این تابع بنویسیدOnLButtonDownسپس در پنجره ادیتور تابع مرد نظر با عنوان 

  

m_iPrevX = point.x;
m_iPrevY = point.y;

.حال اگر برنامه را کامپایل و اجرا کنید خواهید دید که برنامه بسیار بهتر عمل می کند
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بدام انداختن رویدادهاي کی بورد

در مورد کی بورد هم رویدادهاي براي فشردن و رها کردن کلیدهاي کی بورد . دادهاي ماوس استخواندن رویدادهاي کی بورد بسیار شبیه روی

  .رویدادهاي کی بورد را در جدول زیر مشاهده نمایید. وجود دارد

  

مفهومپیام

WM_KEYDOWNکلیدي زده شده است

WM_KEYUPکلیدي رها شده است

عالوه بر کنترل ها حتی خود دیالوگ هم .  بدانید که با کی بورد هم می توان کارهاي زیادي انجام داد کی بورد داراي پیام هاي اندکیست، اما باید

می تواند پیام کلیدهاي کی بورد را بگیرد، البته مشروط به اینکه هیچ کنترلی فوکوس را در اختیار نداشته باشد، در غیر این صورت تمام پیام 

  ).به همین دلیل قبال تمامی کنترلهاي برنامه را حذف کرده ایم(خواهند رسیدهاي کی بورد به کنترل داراي فوکوس 

  تغییر دادن کرسر

مثال کاري . براي آشنایی بیشتر با پیام هاي کی بورد، در این قسمت سعی می کنیم با زدن کلیدي خواص کرسر برنامه نقاشی را تغییر دهیم

 کرسر به ساعت شنی تغییر C تبدیل شود و با زدن کلید I کرسر به Bد، با زدن کلید  کرسر پیشفرض انتخاب شوAمیکنیم که با زدن کلید 

  OnKeyDown سخته و کد زیر را در آن تابع یعنی WM_KEYDOWNبراي این منظور طبق روشهاي باال تابعی براي پیام . حالت دهد

  .بنویسید

char IsChar;
HCURSOR IhCursor;
IsChar = char(nChar);

if(IsChar == 'a' || IsChar == 'A')
{

IhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(IhCursor);

}

if(IsChar == 'b' || IsChar == 'B')
{

IhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_IBEAM);
SetCursor(IhCursor);

}

if(IsChar == 'c' || IsChar == 'C')
{

IhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_WAIT);
SetCursor(IhCursor);

}

if(IsChar == 'x' || IsChar == 'X')
{

IhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(IhCursor);
OnOK();

}
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این ورودي در واقع . ورودي اول کلید زده شده است.  داراي سه ورودي استOnKeyDownه تابع در خط اول تعریف تابع مشاهده می کنید ک

بعد از این تبدیل است که می توان روي آن مقایسه انجام . کد کلید زده شده را برمی گرداند و قبل از هر کاري باید آنرا به یک کارکتر تبدیل کرد

معموال وقتی کلیدي زده و بالفاصله رها می شود این ورودي یک . فعات زده شدن کلید است تعداد دOnKeyDownدومین ورودي تابع . داد

خواهد بود، اما اگر کلیدي را نگه دارید این ورودي به سرعت افزایش خواهد یافت و با رها شدن کلید تعداد تکرارها در این ورودي به ویندوز 

 همزمان با کلید دیگر زده شده یا خیر، این Altت که نشان می دهد که آیا کلید  پرچمیسOnKeyDownورودي سوم تابه . گزارش خواهد شد

 مشخص می شود که کدام کلید زده شده است و چون روشن ifدر دستورهاي .  را گزارش کندShift یا Ctrlپرچم نمی تواند حالت کلیدهاي 

. منطقی تست می نماییمORه  مشخص نیست هردو کارکتر کوچک و بزرگ را به وصیلCaps Lockبودن کلید 

اولین مرحله عبارت .  پس از مشخص شدن اینکه کدام کلید زده شده است نوبت به تغییر دادن کرسر می رسد که فرایندي دو مرحله اي است

 استاندارد این تابع بعد از بار کردن کرسر.  انجام می شودLoadStandardCursorاست از بار کردن کرسر در حافضه، این کار با تابع 

 داده می شود تا شکل SetCursorبعد از بار شدن کرسر در حافظه، شماره شناسایی آن به تابع . ویندوز شماره شناسائی آنرا برمی گرداند

به محض اما . اگر برنامه را کامپایل و اجرا کنید، خواهید دید که با زدن کلیدهاي مزبور می توانید شکل کرسر را تغییر دهید. کرسر عوض شود

  .در قسمت بعدي خواهید دید که چگونه می توان این مشکل را برطرف کرد. شروع رسم، کرسر دوباره به حالت اولیه خود باز می گردد

  

  ثابت کردن شکل کرسر

 وجود باید راهی براي متوقف کردن این وضعیت. مشکل برنامه نقاشی آنست که با هر حرکت ماوس کرسر آن از نو روي صفحه رسم می شود

به ترسیم مجدد نیاز داشته باشد، یک پیام ... هر بار که کرسر به هر علتی مانند حرکت کردن، جابجا شدم پنجره ها و . داشته باشد

WM_SETCURSORاگر رفتار پیش فرض این رویداد را تغییر دهیم، شکل کرسر ثابت باقی خواهد ماند.  به برنامه شما فرستاده می شود 

  . که مجدد آنرا تغییر دهیمالبته تا زمانی

 تعریف Private  و به صورت m_bCursor و با نام BOOL از نوع CmouseDlgبراي انجام این کار به روش قبلی متغییر جدیدي در کالس 

  . قرار دهید، یعنی کد زیر را به تابع اضافه نماییدFALSE برابر با OnInitDialogسپس باید مقدار آنرا در تابع . کنید

  

m_bCursor = FALSE;
  

یعنی این تابع را به شکل زیر .  ست کنیدTRUE را به m_bCursor پرچم OnKeyDownو سپس، هنگام تغییر دادن شکل کرسر، در تابع 

  .اصالح نمایید

  

 char IsChar;
HCURSOR IhCursor;
IsChar = char(nChar);
if(IsChar == 'a' || IsChar == 'A')
{

IhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(IhCursor);

} 

if(IsChar == 'b' || IsChar == 'B')
{

IhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_IBEAM);
SetCursor(IhCursor);

}
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if(IsChar == 'c' || IsChar == 'C')
{

IhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_WAIT);
SetCursor(IhCursor);

}

if(IsChar == 'x' || IsChar == 'X')
{

IhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
m_bCursor = TRUE;
SetCursor(IhCursor);
OnOK();

}
else
{

m_bCursor = TRUE;
SetCursor(IhCursor);

}

  . پنجره دیالوگ برنامه یک تابع بسازید و تابع را به شکل زیر اصالح نماییدWM_SETCURSORم در آخر براي پیا

  

BOOL CMouseDlg::OnSetCursor(CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message)
{

// TODO: Add your message handler code here and/or call default
if(m_bCursor)

return TRUE;
else

return CDialog::OnSetCursor(pWnd, nHitTest, message);
}

 از آن OnSetCursorتابعی که .  بر میگرداند یا تابعی را که خود از آن مشتق شده اجرا می کندTRUE یا همیشه OnSetCursorتابع 

 قبل از آنکه کابر کلیدي را بزند باید m_bCursor به همین دلیل است که مقدار متغییر. مشتق شده کرسر ماوس را به حالت اول برمیگرداند

FALSE باشد تا تابع OnSetCursorاما وقتی کابر شکل کرسر را با زدن کلید مربوطه تفییر داد، ست .  رفتار طبیعی خود را داشته باشد

بدین ترتیب کابر می . فته می شود گرOnSetCursorکردن پرچم مزبور باعث می شود تا کرسر ثابت بماند و در واقع جلوي رفتار طبیعی 

  .تواند شکل کرسر را تغییر داده و با آن نقاشی کند

مثال  اگر .  استفاده کنیدLoadCursor یا آنهایی که خودتان ساخته اید، باید از تابع ز کرسر هاي غیر استاندارد ویندوزبراي استفاده ا: نکته

 گذاشته اید، می توانید با دستور ذیل از آن IDC_MYCURSOR ساخته و نام آنرا ++Visual Cکرسري را با استفاده از ادیتور منبع 

  .استفاده کنید

IhCursor = AfxGetApp()->LoadCursorW(IDC_MYCURSOR);
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  MFCمقدماتی آموزش 

  بهزاد جناب

  فصل پنجم

  

  )آیکون هاي بغل ساعت ویندوز(ساختن آیکون در سیستم تراي ویندوز 

 براي . تعریف کنیمNOTIFYICONDATAیک ساختار از نوع امه ما یک آیکون در سیتم تراي ویندوز داشته باشد باید براي اینکه برن

براي اینکه  .زیرآنرا به برنامه اضاف کنید include نیاز داریم بنابر این به وسیله دستور shlwapi.hاستفاده از این ساختار به سر فایل 

تعریف کنیم لذا تعریف آنرا در باالي برنامه در ) Global(بع برنامه قابل دسترسی باشد باید آن را به صورت عمومیساختار ما از درون تمامی توا

  .راتی در آن ایجاد کنیم یا پیامی را نمایش دهیمیچون ممکن است در هر جاي برنامه بخواهیم تغیکنار فراخانی سرفایل آن قرار می دهیم

  

#include "shlwapi.h"
NOTIFYICONDATA m_SysTryIcon;

  . کدهاي زیر را اضافه نماییدOnInitDialogدر مرحله بعد در تابع آماده سازي یعنی 

  

m_SysTryIcon.hWnd = this->GetSafeHwnd();        
m_SysTryIcon.uID = 0x1;
m_SysTryIcon.cbSize = NOTIFYICONDATA_V2_SIZE;
m_SysTryIcon.hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
m_SysTryIcon.uFlags = NIF_ICON | NIF_TIP | NIF_MESSAGE;
StrCpy(m_SysTryIcon.szTip, L"نام برنامه");
m_SysTryIcon.uCallbackMessage = WM_USER+75;
Shell_NotifyIcon(NIM_ADD,&m_SysTryIcon);

  توضیحات

hWnd  ن آیکون را دریافت می کندیک گیره به پنجره اي که پیامهاي ای  

uIDدر مواردي که برنامه از چند آیکون همزمان در سیستم تراي سیستم استفاده میکند کاربرد دارد.   یک شماره شناسایی است  

cbSizeاندازه ساختار به بایت    

hIconیک گیره به آیکونی که در سیستم تراي نمایش داده می شود    

uFlags   است که در ذیل توضیحات سه پرچم استفاده شده در کد باال قرار داردچم پریک مجموعه این عضو  

آنرا مشخص کرده ایم در پایین   hIconکه در آن ست شده است باعث می شود تا آیکون برنامه که توسط عضو  NIF_ICONپرچم .1

  .نمایش داده شود

اتی که با نگه داشتن ماوس بر روي اشیا توضحی (ToolTip به صورت szTip باعث نمایش متن درون عضو NIF_TIPپرچم .2

  .می شود) مختلف ظاهر می شوند

 که باعث می شود در صورت فشردن کلیدهاي ماوس بر روي آیکون سیستم تراي پیامی که در عضو NIF_MESSAGEپرچم .3

uCallbackMessageقرار دارد به پنجره دیالوگ برنامه ارسال شود .
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szTip به وصیله تابع  StrCpyی را در این عضو کپی کرده ایم که در صورت قرار گرفتن کرسر بر روي آیکون برنامه در سیستم تراي  متن

  .یک متن راهنماي هاوي این متن نمایش داده می شود

uCallbackMessage  بر روي آیکون ما واقع ... ) راست کلیک و ( فعالیت رویدادهاي موسدر صورت هکاین عضو داراي شماره پیامی است

  . ر سیستم تراي سیستم به پنجره متصل به آن ارسال می شودد

 فراخانی NIM_ADD را با پارامتر Shell_NotifyIconدر آخر پس از ست کردن خواص مورد نظر براي ایجاد آیکون سیستم تراي تابع 

  .می کنیم

  

   برنامهیا اجرايحذف آیکون سیستم تراي در هنگام خروج 

د ساختار ساخته شده براي نمایش آیکون در سیستم تراي را حذف نماییم، گاهی هم ممکن است در حال اجراي برنامه قبل از خروج از برنامه بای

 دیالوگ مورد نظر یک تابع WM_DESTROYبه هر دلیل براي حذف آیکون به هنگام خروج باید براي پیام . بخواهیم این کار را انجام دهیم

. و کد زیر را در آن قرار دهید تا آیکون را از سیتم تراي ویندوز حذف نماید) وج از برنامه اجرا خواهد شداین پیامی است که هنگام خر(بسازید 

  براي حذف آیکون سیستم تراي به هنگام اجراي برنامه نیز از همین دستور می توانید استفاده کنید

  

Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE,&m_SysTryIcon);

  

  ر روي آیکون سیستم تراي برنامهتشخیص کلیک شدن ماوس ب

 ست کرده باشیم با فشردن کلید هاي ماوس بر روي آیکون برنامه یک پیام به پنجره uFlags را در عضو NIF_MESSAGEچنانچه پرچم 

یک تابع  بنابرین .WM_USER+75پیام   قرار داده ایم یعنی uCallbackMessageدیالوگ برنامه ارسال می شود، پیامی که قبال در عضو 

.می سازیم و این پیام را به آن متصل می کنیم

به دنبال عبارت ) SysTryDlg.CPP(دیالوگ برنامهدر قسمت باالي فایل به تابع ین پیام اتصال ابراي   استSysTryبا فرض اینکه نا پروژه 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CSysTryDlg, Cdialog)  یدمیان پیامها اضافه کنو کد زیر را در بگردید.  

  

ON_MESSAGE (WM_USER+75, OnSystemTryMessage)

که (در صورت رسیدن این پیام) می توان هر نامی براي این تابع انتخاب نمود (OnSystemTryMessageاین کد مشخص میکند که تابع 

  .به پنجره برنامه فراخوانی خواهد شد) همان کلیک ماوس بر روي آیکون سیستم تراي برنامه است

Add->Add Functionکلیک کرده و گزینه -راست) CSysTryDlg( بر روي کالس دیالوك برنامه Class Viewاز پنجره حاال 

  . را انتخاب نمایید، سپس تابعی با مشخصات زیر براي این کالس بسازید

  

LRESULT OnSystemTryMessage (WPARAM wParam, LPARAM lParam)
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  سراهنماي ساختن تابع براي کال

  
   و کد زیر را در آن بنویسید

switch(lParam)
{
case WM_LBUTTONDOWN:

this->ShowWindow(SW_NORMAL);  //  باعث نمایش پنجره دیالوگ جاري می شود

SetForegroundWindow();  //  می شودر جلوي دیگر پنجره هاباعث نمایش پنجره د 

SetFocus();  //   پنجره می شودوي ست شدن فوکوس بر رباعث

break;
case WM_RBUTTONDOWN:

this->ShowWindow(SW_HIDE);  // باعث مخفی شدن پنجره دیالوگ جاري می شود

break;
}

  

 در این تابع مشخص می کند که کدام lParamپارامتر . این تابع در صورت کلیک ماوس بر روي آیکون سیستم تراي برنامه فراخانی می شود

در صورت فشرده شدن کلید راست  ShowWindowبوسیله دستور  switch دستور اپس از بررسی آن ب. فشرده شده استکلید ماوس 

  .پنجره مخفی و با کلیک چپ ماوس دوباره نشان داده می شود

  

  نمایش داده نشدن پنجره برنامه هنگام شروع

تا اینکه کابر با کلیک بر روي آیکون سیستم تراي پنجره را نمایش دهد باید براي اینکه در هنگام شروع پروژه پنجره برنامه ما نمایش داده نشود 

 classدر پنجره (تعریف کنید private  و با دسترسیm_visible با نام BOOLاز نوع ابتدا براي کالس دیالوگ برنامه یک متغییر 

viewکلیک کرده و گزینه -  بر روي کالس دیالوگ برنامه راستAdd->Add Variable…فیلد در پنجره باز شده  سپس خاب کنید را انت

Access را به private در فیلد هید وتغییر د Variable Type متن BOOLو در قسمت  را تایپ کنید Variable Name نام 

  .) را تایپ کنیدm_visibleمتغیر یعنی 
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کالس دیالوگ برنامه را (کل زیر تغییر دهیدآنرا به شدرون  کنید و کد override را WM_WINDOWPOSCHANGINGحال باید پیام 

 را WM_WINDOWPOSCHANGING کلیک کنید و از لیست پیامها، پیام Messages بر روي Peropertiesانتخاب کنید و در پنجره 

  ). بسازید است براي آن پیامOnWindowPosChangingکه با نام پیدا کرده و با کلیک بر روي فیلد جلوي آن یک تابع 

  

if(!m_visible)
lpwndpos->flags &= ~SWP_SHOWWINDOW;

CDialog::OnWindowPosChanging(lpwndpos);

تابعی که در باال نوشته ایم و با کلیک بر روي آیکون سیستم تراي برنامه را نمایش  (OnSystemTryMessageو در نهایت کد درون تابع 

  .را به شکل زیر اصال کنید) می دهد

  

switch(lParam)
{
case WM_LBUTTONDOWN:

m_visible = TRUE;
this->ShowWindow(SW_NORMAL);
SetForegroundWindow();
SetFocus();

break;
case WM_RBUTTONDOWN:

this->ShowWindow(SW_HIDE);
break;
}

  

  

Minimizeمخفی شدن پنجره پروژه هنگام انتخاب کلید 

 و کد آنرا به صورت  پنجره دیالوگ بسازیمWM_SIZE باید تابعی براي پیام Minimizeک بر روي دکمه براي مخفی شدن پنجره هنگام کلی

  .زیر تغییر دهیم

if(nType == SIZE_MINIMIZED)
ShowWindow(SW_HIDE);

else
CDialog::OnSize(nType, cx, cy);

  تم ترايس سیبر روي آیکونکردن نمایش منو در صورت راست کلیک 

یک ابتدا براي نمایش یک منوي باز شونده .  می شود(Popup) ر واقع کاربر با کلید بر روي سیستم تراي باعث نمایش یک منوي باز شوندهد

براي ساخت منو در فضاي خاي پنجره (.  آنرا فراخانی می کنیمTrackPopupMenu دستور با  می سازیم وIDR_MENU1با آیدي منو 

Resource Viewک کرده و گزینه کلی- راستAdd Resource… را انتخاب نمایید سپس از قسمت Resource Type عبارت 

Menu را انتخاب و بر روي دکمه Newکلیک کنید (  

  . را به شکل زیر اصالح کنیدOnSystemTryMessageتابع 
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if(lParam == WM_RBUTTONDOWN) // شرط در صورت فشرده شدن کلید راست اجرا می شود

{
CMenu mnu;   //  بار کردن منو در حافظهتعریف یک ساختار از نوع منو و

mnu.LoadMenu(IDR_MENU1);
CMenu *PopUpMenu;
PopUpMenu=mnu.GetSubMenu(0);
SetForegroundWindow();
CPoint pt;  // تعریف ساختار براي ذخیره نقطه ماوس در آن

GetCursorPos(&pt);   //  ی ماوسذخیره مکان فعل

PopUpMenu->TrackPopupMenu(TPM_RIGHTALIGN,pt.x,pt.y,this); // نمایش منو

}

  

 Add Resource راست کلیک کرده و از منوي که باز می شود عبارت (Resource View)براي ساختن منو بر روي پنجره منابع پروژه: نکته

سپس در پنجره .  کلیک کنیدNew را انتخاب کرده و بر روي دکمه Menuارت سپس در پنجره به نمایش درآمده عب.  را انتخاب می نماییم…

 است آن را ویرایش IDR_MENU1با دابل کلیک بر روي نام آن که به صورت پیش فرض .  به نام منو اضافه خواهد شدیمنابع پروژه قسمت

 فیلد Propertiesابع پروژه انتخاب نمایید، سپس در پنجره  خود منو و فارسی کردن آن باید نام آن را در پنجره منIDبراي تغییر  .نمایید

  .تغییر دهیددر صورت نیاز  انرا نیز IDزبان آنرا فارسی قرار دهید و 

  

  

  رنامه مانند آیکون و متن راهنما به هنگام اجراسیستم تراي بو مشخصات تغییر خواص 

تابع ساختار سیستم تراي مورد نظرمان  باید پس از تغییر مشخصات ي آن اجرابراي تغییر خواص و از جمله آیکون سیستم تراي برنامه در هنگام

Shell_NotifyIcon را با پارامتر NIM_MODIFYکدي به  در هنگام اجراي برنامه فراخانی نمایید یعنی براي تغییر آیکون و توضیحات 

  .)اخته ایم سIDI_ICON1  به نامIDبراي برنامه قبال آیکونی با  (.صورت زیر می نویسیم

  

m_SysTryIcon.hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON1);
StrCpy(m_SysTryIcon.szTip, L"تغییر آیکون برنامه");
Shell_NotifyIcon(NIM_MODIFY,&m_SysTryIcon);

  

  

  

  نمایش بالون در سیستم تراي

سه عضو مربوط به .  ساختار سیستم تراي مورد نظر ست کنیمuFlags را در عضو NIF_INFOبراي نمایش بالون در سیستم تراي باید پرچم 

 و دو عضو کنیدتعیین را آیکون بالون مورد نظر می توانید نوع  وسیله آن باست که  dwInfoFlags نمایش بالون وجود داد که یکی پرچم

پس .داده شونداصلی و تیتر بالون نمایش  که جهت  نگهداري اطالعتی هستند که باید در متن szInfoTitle و szInfoدیگر به نامهاي 

 تغییرات را اعمال و بالون را به نمایش در می NIM_MODIFY پارامتر با  Shell_NotifyIconاز ست کردن این اعضا با فراخانی تابع 

ی خواهیم آیکون سیستم تراي را مثال وقتی م(آوریم و در نهایت دوباره پرچم نمایش بالون را برمی داریم تا ناخواسته بالون نمایش داده نشود

  :کد را به صورت زیر می نویسیم).  دوبار بالون نمایش داده می شودShell_NotifyIconعوض کنیم با اجراي دستور 
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m_SysTryIcon.uFlags = m_SysTryIcon.uFlags | NIF_INFO; // ست کردن پرچم نمایش بالون

m_SysTryIcon.dwInfoFlags = NIIF_INFO;   // مشخص کردن نوع آیکون بالون

StrCpy(m_SysTryIcon.szInfo,_T("متن اصلی بالون")); // بالونپی کردن متن اصلی ک

StrCpy(m_SysTryIcon.szInfoTitle,_T("تیتر بالون"));   //  کپی کردن متن تیتر بالون

Shell_NotifyIcon(NIM_MODIFY,&m_SysTryIcon);   //   بالوناعمال تغییرات و نمایش

m_SysTryIcon.uFlags = m_SysTryIcon.uFlags ^ NIF_INFO; //  کردن پرچم نمایش بالونحذف

  

  توضیحات

dwInfoFlags  این عضو یک پرچم است که مشخص کننده نوع آیکون نمایش داده شده در بالون است و یکی از سه پرچم زیر را می توان 

  در آن ست نمود

NIIF_INFO عیین کننده آیکون اطالعات است یعنی آیکونی با یک حرف       این پرچم تiدر وسط آن   

NIIF_ERROR    ربدر در وسط یک دایره قرمز رنگ استض این پرچم تعیین کننده آیکون خطا است که به شکل یک  

NIIF_NONE      داردعنی است که بالون ما هیچ آیکونی ن این پرچم به این م  

szInfo است که در بالون نمایش داده می شود  این عضو حاوي متنی  

szInfoTitle این عضو تیتر باالي بالون است که به صورت بزرگتري نشان داده می شود که در صورت خالی بودن نمایش داده نمیشود و  

  .  است به نمایش در خواهد آمدszInfoفقط متن اصلی که درون عضو 

  

  رايمحو کردن بالون به نمایش در آمده در سیستم ت

خالی برابر با یک رشته  را szInfo کردن بالون فقط کافیست که عضومحو براي بالون هاي برنامه پس از مدتی خود به خود محو میشوند ولی 

  :کد زیر را می نویسیم.نمایید  اعمال Shell_NotifyIcon  و تغییرات را با تابعقرار دهید

  
StrCpy(m_SysTryIcon.szInfo,_T(""));
Shell_NotifyIcon(NIM_MODIFY,&m_SysTryIcon);
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  MFCمقدماتی آموزش 

  بهزاد جناب

  فصل ششم

  

  اطالعات اولیه درباره رجیستري ویندوز

قبل از شروع .  داشته باشدیی بهتر با آن آشنایی کاراي برایسی تا هر برنامه نودی نمای مجابی دارد استمی سکی در يستری که رجیتیاهم

 داده با ساختار درخت واره است، که از گاهی پاکی وبندوز يستریرج. شودی ارائه می کوتاهحاتی توضندوزی ويستریورد ساختار رجآموزش در م

 لی تشکری از عناصر زRegistryسلسله مراتب .  شودی استفاده میتی ب32 ندوزی موجود در وي هايکربندی پماتی تنظیابی و بازرهی ذخيآن برا

:شده است

HKEY_CLASSES_ROOT
HKCRبه عنوان مثال در .  کندی کار مي با چه نوع برنامه ایی هالی که چه نوع فابی ترتنیبه ا.  داردی را در خود نگه ملی اطالعات مربوط به فا

 طیدر مح موجود اءی از اشکی هر فی تعارHKCR.  شودی باز مnotepad با نرم افزار txt با پسوند لی شود فای قسمت است که مشخص منیا

. داردی در خود نگه مزی را نندوزیو

HKEY_CURRENT_USER
HKCUبرنامه ي هاستمی سخت افزار و سستم،ی سلی پروفاکی.  کندی استفاده مندوزی است که در حال حاضر از وي کاربرلی پروفاي حاو 

. شوندی مرهی ذخUSER.DATبا نام  Hive کی اطالعات در نی ایتمام.  شودی کاربر خاص را شامل مکی ي شده براي سازیسفارش

HKEY_LOCAL_MACHINE
HKLMي هاي ورود CPUی را شامل مندوزی در هنگام شروع وندوزی ولهی به وسي سخت افزاريکربندی اطالعات پری و ساستمی، گذرگاه س 

.شود

HKEY_USERS
HKUدر يرودحداقل دو و.  باشدی را شامل موتری کامپی کاربران محلي برالی اطالعات پروفا HKUي ورودنیاول.  شودی ظاهر م Default که 

 HKU در شهی که آنرا همي ورودنیدوم.  شوندی وارد مستمی به سلی است که بدون پروفای کاربراني ها که برامی فرض تنظشی گروه پيحاو

. توکار استAdministrator دی کنیمشاهده م

HKEY_CURRENT_CONFIG
HKCCشده است را نگه ي جمع آورندوزی که در خالل شروع وي الهی سخت افزار در حال استفاده و اطالعات وسلی اطالعات مربوط به پروفا 

. داردیم

 

 را با ندوزی ويستریاگر ساختار رج.  هستندی و داده ها به صورت تودرتو و سلسله مراتبدهای کلری زي قسمتها شامل تعدادنی کدام از اهر

 ی به کار ملهای فاي دسته بنديهمانطور که فولدرها برا.  شوندی متناظر ملهای با فولدرها و داده ها با فادهایل کم،ی کنسهی آن مقالی فاستمیس

 ازی اطالعات مورد ني حاولهای هم همانند فايستری رجيداده ها.  شوندی استفاده ميستری رجي داده هاي دسته بندي هم برادهای کلروند،

. . . باشد و دی کلری تواند شامل چند زی خود مدیهر کل.  کاربر هستندای و ستمیس

شما می توانید در یک مرحله اجراي توابع ساخت کلید در .  سلسه مراتب تودرتو داشته باشد512ساختار درختی رجیستري ویندوز می تواند تا 

 کارکتر تشکیل شوند و اسامی داده 255 حداکثر از اسامی کلیدها می توانند.  مرحله تو در تو کلید و زیرکلید ایجاد کنید32رجیستري ویندوز تا 

  . مگابایت است1حداکثر حجم مقادیر ذخیره شده در داده ها نیز .  کاراکتر داشته باشند16383هاي درون کلیدها هم می توانند تا 
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 برمیگردانند که جهت مطلع ERROR_SUCCESSدر صورت اینکه با موفقیت اجرا گردند مقدار برابر با   کار با رجیستريابعوت تمامی :نکته

  .نها را بررسی کردخروجی آ ifشدن از درستی اجراي این توابع می توان در یک شرط 

   بازیابی دوباره آنتهیه پشتیبان از رجیستري و

 که به Registry Editor از نرم افزار دی توانی منکاری ايبرا. دی کنهی تهبانی حتما از آن نسخه پشتندوزی ويستری در رجيریی از هر تغقبل

 را اجرا نمایید و در پنجره جدید متن Run گزینه Start براي اجراي آن از منوي .دی شود استفاده کنی نصب مندوزی همراه وگانیصورت را

regedit را بنویسید و بر روي OKپس از اجراي نرم افزار براي پشتیبان گیري از رجیستري از منوي . کلیک کنید File گزینه Export را 

 و فایلی که قبال ذخیره Importبراي بازیابی نیز از گزینه .  کلیک کنیدSaveانتخاب نمایید و نام و مسیر فایل را مشخص کنید و بر روي گزینه 

  . کرده ایم استفاده می کنیم

  

   در رجیستري ویندوزCStringنوشتن یک رشته از نوع 

ایجاد نماییم، سپس بوسیله دستور   RegCreateKeyExWله دستور قبل از هر کاري باید یک زیر کلید جدید بوسی

RegSetValueExW یک داده جدید با نام  MySTR و از نوع REG_SZ تعریف کنیم و مقدار رشته را در آن قرار داده و در نهایت با دستور 

RegCloseKey تابع . بندیممی  رجیستري مورد نظر راRegCreateKeyExW ودن کلید مورد نظر آنرا باز می کند اما در صورت موجود ب

  .چنانچه کلید مورد نظر ما وجود نداشت آن را می سازد

براي نوشتن . از کاربر بگیرد و آن را در رجیستري ذخیره کندEdit Controlقصد داریم برنامه اي بنویسیم که یک متن را توسط یک  

که متن کابر را می گیرد می سازیم با فرض اینک  Edit Control براي CStringمتن تایپ شده در رجیستري اول یک متغییر از نوع 

  .  است کدي به صورت زیر براي نوشتن رشته در رجیستري می نویسیمm_strRegInUserنام متغییر وابسته به آن 

  

HKEY hkey;  
DWORD dwDisp;  

UpdateData(TRUE); // ر وابسته به آن قرار گرفتن متن تایپ شده توسط کاربر در متغی

wchar_t buf[255]={0}; 
wcscpy_s(buf,m_strRegInUser);  //  توسط این تابع"ویچار" به "سی استرینگ" تبدیل رشته از نوع 

wchar_t *strMyRegValue=buf;  
long errorcheck;
errorcheck=RegCreateKeyExW( //  که در صورت نبود کلید آنرا می سازتابعی که جهت باز کردن کلید از آن استفاده می شود

HKEY_CURRENT_USER, یکی از مسیرهاي اصلی رجیستري ویندوز //    

L"Software\\Mahtab_V1", نام زیر کلیدي که تابع باید ساخته و یا باز کند //

0, این پارامتر همیشه باید صفر باشد  //

NULL,
REG_OPTION_NON_VOLATILE, نده موقتی یا دائمی بودن کلید ساخته شده در رجیستري ویندوز استمشخص کن //

KEY_ALL_ACCESS,  تعیین محدوده دسترسی به کلید //

NULL,
&hkey, یک اشاره گر به متغیري از نوع رجیستري که اطالعات کلید باز شده در آن قرار می گیرد  //

&dwDisp); ازشده یا از قبل در رجیستري موجود بوده در این متغییر قرار می گیرداطالعات اینکه آیا کلید جدیدي ب //

if(errorcheck == ERROR_SUCCESS)  //  در صورت اجراي موفقیت آمیز تابع باال خروجی آن برابر با شرط خواهد بود

{ 
errorcheck=RegSetValueExW( // ی نویسدتابعی که داده کاربر را پس از ساختن مقدارجدید در آن  م
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hkey,  //  متغییر هاوي اطالعات زیر کلیدي که قبال آنرا باز نموده اید

L"MySTR",  //نام داده اي که پس از ایجاد آن در زیر کلید مقدار کاربر باید در آن قرار گیرد

0,  // این پارامتر همیشه باید صفر باشد   

REG_SZ,     // ته اي از نوع یونی کد استمشخص می کند که نوع داده ما رش

(LPBYTE) strMyRegValue,  // اطالعات درون رشته مورد نظر

(DWORD)(lstrlen(strMyRegValue)+1)*sizeof(TCHAR));//حافظه مورد نیاز جهت ذخیره 

RegCloseKey(hkey);  //  تابعی که باعث بستن کلیدي که قبال باز شده می شود

if((errorcheck == ERROR_SUCCESS)  
{
  // در صورت اجراي موفقیت آمیز تابع باال این شرط اجرا خواهد شد   

}
}
 

  تبدیل می کند تا بتوان wchar_t  است را به نوع CStringکه از نوع   m_strRegInUser  رشته درون متغیر wcscpy_sتابع  

  .  در رجیستري ذخیره کردRegSetValueExWآنرا بوسیله تابع 

 تعریف DWORD تعریف کنیم سپس متغیري از نوع HKEYبوسیله دستور  يستری از نوع رجيری متغدی بايقبل از هر کاربراي کار با رجیستري 

 بوسیله دستور سپس. کلید استچگونگی باز شدن یا ایجاد  هندنمشخص کقرار می گیرد که میکنیم که با اجراي تابع اطالعاتی درون این متغییر 

RegCreateKeyExیا زیر بودن کلید ندر صورت موجود تابع این . یا زیرکلیدهاي مورد نظر را براي تغییرات در آن باز می کنیم  کلید

  ،کلیدهاي مشخص شده آنها را در رجیستري ایجاد می کند

 رجیستري و در HKEY_CURRENT_USER به طور استاندارد اطالعات مربوط به هر برنامه اي که در سیستم نصب است می بایست در قسمت 

 به این آدرس مراجعه کنید اطالعات برنامه هاي که بر روي سیتم شما نصب Regeditاگر توسط نرم افزار . ذخیره شود Software کلید

  .است را مشاهده خواهید کرد
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ه و اطالعات برنامه خود را در این مسیر ذخیره می با وجود اینکه اجباري در استفاده از این مسیر نیست ولی ما هم از این استاندارد پیروي کرد

  .کنیم

با فرض اینکه هنوز هیچ کلیدي نساخته ایم اگر این مسیر را . پارامتر دوم این تابع نام و ترتیب زیرکلیدهایی است که قصد ساختن آنها را داریم

 را می سازد یا  اگر مسیر را برابر با Mahtab_V1 زیرکلید Software قرار دهیم تابع در کلید "Software\\Mahtab_V1"برابر

"Software\\Mahtab_V1\\Behzad" قرار دهیم تابع در کلید Software زیرکلید Mahtab_V1 را ایجاد کرده و سپس 

  .   در آن می سازد و به همین صورت ادامه خواهد داشتBehzadزیرکلیدي با نام 

ا موقتی بودن کلید ساخته شده توسط آن است چنانچه آنرا برابر با  پارامتر پنجم این تابع مشخص کننده دائمی و ی

REG_OPTION_VOLATILEسازید به صورت موقتی ساخته می شود و با شروع مجدد ویندوز از بین   قرار دهید کلید هاي که با آن می

خته شده به صورت دائمی و ثابت تغییر دهیم کلید سا REG_OPTION_NON_VOLATILEخواهند رفت و در صورتی که مقدار آنرا به 

  .در رجیستري باقی خواهد ماند

 شکل زیر  و فقط دو مقدار را بر می گرداند که معنی هرکدام به قرار می گیردdwDispپارامتر آخر این تابع یک خروجی است که در متغیر 

  . است

  REG_CREATED_NEW_KEY  کلید موجود نبوده و توسط تابع ساخته شده است  

  REG_OPENED_EXISTING_KEY کلید موجود بوده و بدون ایجاد تغییري در آن فقط باز شده است   

نام داده اي است که پارامتر دوم تابع . می نویسددر آن  MySTR با نام اي داده پس از ایجاد ورودي کاربر را رشته RegSetValueExWتابع 

  .متر چهارم تابع مشخص می کند که نوع داده ما رشته اي از نوع یونی کد است پارا.و مقدار ورودي کاربر در آن قرار گیرد ایجاد باید

 خواهد شد که جهت ERROR_SUCCESSخروجی دو تابعی که در باال توضیح داده شد در صورت اینکه با موفقیت اجرا گردد برابر با مقدار 

  . کردآنها را بررسی ifمطلع شدن از درستی اجراي این دو تابع می توان در شرط 

  

 از یک کلید در رجیستريCStringخواندن یک رشته از نوع 

 کلیدي که هاوي داده ما است را باز می کنیم RegOpenKeyExبراي خواندن رشته اي که قبال آنرا در رجیستري نوشته ایم ابتدا توسط تابع  

  . ا می خوانیم رMySTRمقدار ذخیره شده درون داده اي به نام  RegQueryValueExسپس با دستور 

  گذاشته ایم کد زیر را m_strRegOutData نصبت داده  و نام آنرا Static Text به یک CStringبا فرض اینکه متغیري از نوع 

  .می نویسیم

HKEY hkey;   
long errorcheck;
errorcheck=RegOpenKeyEx(  // تابع کلید را در صورت موجود بودن باز می کند

HKEY_CURRENT_USER,  // یکی از مسیرهاي اصلی رجیستري ویندوز

L"Software\\Mahtab_V1", مسیر و نام کلید و  زیرکلید مورد نظر //

0, این پارامتر همیشه باید صفر باشد  //

KEY_ALL_ACCESS,  //  مشخص کننده محدوده دسترسی ما به کلید است

&hkey); // یستري که اطالعات کلید باز شده در آن قرار می گیردیک اشاره گر به متغیري از نوع رج

if(errorcheck == ERROR_SUCCESS)  //  در صورت اجراي موفقیت آمیز تابع باال این شرط اجرا خواهد شد

{ 
wchar_t buf[255] = {0};
DWORD dwType,

dwBufSize=500L;  //    را در این متغیر مشخص میکنیمبایت به مقدار حافظه اي که براي بافر اختصاص داده ایم

errorcheck=RegQueryValueEx(  //تابعی که مقدار درون داده مورد نظر ما را می خواند
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hkey, یک اشاره گر از نوع رجیستري که اطالعات کلید باز شده در آن قراردارد //

L"MySTR", نام داده اي که قصد خواندن مقدار درون آنرا داریم //

0, // ین پارامتر همیشه باید صفر باشد   ا 

&dwType,  نوع اطالعات ذخیره شده است در این داده را بر می گرداند  //

(BYTE*)buf, اطالعات درون داده را برمی گرداند   //

&dwBufSize); میزان فضاي استفاده شده توسط داده را بر می گرداند   //

RegCloseKey(hkey);  // ستن کلیدي که قبال باز شده می شود  تابعی که باعث ب

if(errorcheck == ERROR_SUCCESS) در صورت اجراي موفق تابع باال شرط اجرا می شود   //

{
m_strRegOutData=buf; داده خوانده شده از رجیستري در متغیر براي نمایش قرار می گیرد //

UpdateData(FALSE);
}

}

  

    در رجیستريlongنوشتن یک عدد از نوع 

ایجاد داده جدید در آن داریم را باز می نماییم، سپس بوسیله دستور   زیر کلیدي که قصد RegCreateKeyExWبوسیله دستور 

RegSetValueExW  با نام یک داده جدیدMyNUM  از نوع  وREG_DWORD تعریف کنیم و عدد را در آن قرار داده و در نهایت با دستور 

RegCloseKey تابع . رجیستري مورد نظر را می بندیمRegCreateKeyExW  در صورت موجود بودن کلید مورد نظر آنرا باز می کند اما

  .چنانچه کلید مورد نظر ما وجود نداشت آن را می سازد

ر رجیستري ذخیره از کاربر بگیرد و آن را دEdit Controlقصد داریم برنامه اي بنویسیم که یک عدد حداکثر ده رقمی را توسط یک  

که عدد کابر را می گیرد  Edit Control براي longبراي نوشتن عدد تایپ شده توسط کاربر در رجیستري اول یک متغییر از نوع . کند

  است کدي به صورت زیر براي نوشتن عدد در رجیستري می m_longNumberInUserمی سازیم با فرض اینک نام متغییر وابسته به آن 

  .نویسیم

HKEY hkey;   
DWORD dwDisp,cpData=4;  
UpdateData(TRUE);
DWORD longMyRegValue=m_longNumberInUser;  
long errorcheck;
errorcheck=RegCreateKeyExW( تابع کلید را ساخته و یا در صورت موجود بودن آن را باز می کند //

HKEY_CURRENT_USER, یستري ویندوزیکی از مسیرهاي اصلی رج //

L"Software\\Mahtab_V1", مسیر و نام زیرکلیدي که باید ساخته یا باز شود //

0, این پارامتر همیشه باید صفر باشد //

NULL,
REG_OPTION_NON_VOLATILE, مشخص کننده دائمی یا موقتی بودن کلید ساخته شده است //

KEY_ALL_ACCESS, تعیین  // محدوده دسترسی به کلید

NULL,
&hkey, یک اشاره گر به متغیري از نوع رجیستري که اطالعات کلید باز شده در آن قرار می گیرد //

&dwDisp); // اطالعات اینکه آیا کلید جدیدي بازشده یا از قبل در رجیستري موجود بوده در این متغییر قرار می گیرد

if(errorcheck == ERROR_SUCCESS) //  ر صورت اجراي موفق تابع باال این شرط اجرا می شودد

{
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errorcheck=RegSetValueExW(  //تابعی که داده کاربر را پس از ساختن مقدارجدید در آن  می نویسد

hkey, متغییر هاوي اطالعات زیر کلیدي که قبال آنرا باز نموده اید  //

L"MyNUM", // ر زیر کلید مقدار کاربر باید در آن قرار گیردنام داده اي که پس از ایجاد آن د

0, // این پارامتر همیشه باید صفر باشد   

REG_DWORD,   //  بیتی است32مشخص می کند که نوع داده ما یک عدد 

(LPBYTE) &longMyRegValue, // اطالعات عددي که کار بر وارد نموده جهت ذخیره در داده

cpData); //  نیاز جهت ذخیره داده حافظه مورد

RegCloseKey(hkey); تابعی که باعث بستن کلیدي که قبال باز شده می شود  //

if((errorcheck == ERROR_SUCCESS)
{

// این شرط اجرا خواهد شد  در نوشتن مقدار در داده در صورت اجراي موفقیت آمیز تابع باال  

}
}

  ستري  از رجیlongخواندن یک عدد از نوع 

 کلیدي که هاوي داده ما است را باز  RegOpenKeyEx که قبال آنرا در رجیستري نوشتیم ابتدا توسط تابع  longبراي خواندن عددي از نوع 

  . ا می خوانیم است رMyNUMمقدار ذخیره شده درون داده مورد نظر که در اینجا نام آن  RegQueryValueExکرده و سپس با دستور 

  گذاشته ایم کد زیر را براي m_longRegValueOut نصبت داده  و نام آنرا Static Text به یک long متغیري از نوع با فرض اینکه

  .می نویسیم longاز نوع  و MyNUMخواندن مقدار داده ذخیره شده با نام 

  

HKEY hkey;   
long errorcheck;
errorcheck=RegOpenKeyEx(  // ود بودن باز می کندتابع کلید را در صورت موج

HKEY_CURRENT_USER,  // یکی از مسیرهاي اصلی رجیستري ویندوز

L"Software\\Mahtab_V1", مسیر و نام کلید و  زیرکلید مورد نظر //

0, این پارامتر همیشه باید صفر باشد  //

KEY_ALL_ACCESS,  //  مشخص کننده محدوده دسترسی ما به کلید است

&hkey); // یک اشاره گر به متغیري از نوع رجیستري که اطالعات کلید باز شده در آن قرار می گیرد

if(errorcheck == ERROR_SUCCESS)  //  شد در صورت اجراي موفقیت آمیز تابع باال این شرط اجرا خواهد

{ 
DWORD buf = 4;
DWORD dwType = REG_DWORD;
DWORD dwBufSize = sizeof(DWORD);
errorcheck=RegQueryValueEx(  //تابعی که مقدار درون داده مورد نظر ما را می خواند

hkey, یک اشاره گر از نوع رجیستري که اطالعات کلید باز شده در آن قراردارد //

L"MyNUM", نام داده اي که قصد خواندن مقدار درون آنرا داریم//

0, // این پارامتر همیشه باید صفر باشد    

&dwType,  نوع اطالعات ذخیره شده است در این داده را بر می گرداند  //

(PBYTE)&buf, //  درون داده را برمی گرداند    ذخیره شده دراطالعات
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&dwBufSize); //   میزان فضاي استفاده شده توسط داده را بر می گرداند

RegCloseKey(hkey); // ز شده می شود  تابعی که باعث بستن کلیدي که قبال با

if(errorcheck == ERROR_SUCCESS) در صورت اجراي موفق تابع باال شرط اجرا می شود   //

{
m_longRegValueOut=buf; داده خوانده شده از رجیستري در متغیر براي نمایش قرار می گیرد//

UpdateData(FALSE);
}

}

  حذف داده از یک کلید در رجیستري

 داده مورد RegDeleteValue با دستور سپس ردهباز کRegOpenKeyEx نده داده را توسط دستوررداه داده ابتدا کلید نگبراي حذف

  .نظر را پاك می کنیم

HKEY hkey;   
long errorcheck;
errorcheck=RegOpenKeyEx(  // تابع کلید را در صورت موجود بودن باز می کند

HKEY_CURRENT_USER,  // از مسیرهاي اصلی رجیستري ویندوزیکی 

L"Software\\Mahtab_V1", مسیر و نام کلید و  زیرکلید مورد نظر //

0, این پارامتر همیشه باید صفر باشد  //

KEY_ALL_ACCESS,  //  مشخص کننده محدوده دسترسی ما به کلید است

&hkey); //  العات کلید باز شده در آن قرار می گیردیک اشاره گر به متغیري از نوع رجیستري که اط

if(errorcheck == ERROR_SUCCESS)  //  در صورت اجراي موفقیت آمیز تابع باال این شرط اجرا خواهد شد

{ 
errorcheck= RegDeleteValue( تابعی که باعث پاك شدن داده از کلید می شود  //

hkey, // ارد  مشخصات کلیدي که داده ما در آن قرار د

L"MySTR"); نام داده اي که قصد پاك کردن آنرا داریم  //

RegCloseKey(hkey); تابعی که باعث بستن کلیدي که قبال باز شده می شود  //

if(errorcheck == ERROR_SUCCESS)
{

در صورت موفقیت تابع باال در پاك کردن داده این شرط اجرا می شود   //

}
else
{

// در صورت ناموفق بودن تابع باال در پاك کردن داده این شرط اجرا می شود 

ممکن است داده مورد نظر در کلید ما وجود نداشته باشد//

}
}
else
{

در صورت ناموفق بودن تابع در باز کردن کلید این شرط اجرا می شود//

ممکن است کلید یا زیرکلید مورد نظر وجود نداشته باشد//

}
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  ذف کلید از رجیستريح

فقط در صورتی کلید مورد نظر پاك خواهد شد باید توجه داشته باشید که .  حذف کنیممی توانید یک کلید را RegDeleteKeyبوسیله تابع 

کدي که در .  در غیر اینصورت قبل از پاك کردن آن باید تمامی زیر کلیدهاي داخل آنرا پاك کنیدباشد که هیچ زیرکلیدي در آن وجود نداشته

  .ی شودرجیستري م HKEY_CURRENT_USER\Software در مسیر  Mahtab_V1زیر نوشته ایم باعث پاك شدن کلید 

long errorcheck;
errorcheck=RegDeleteKey(  // تابعی که یک کلید را در صورت نداشتن زیرکلید پاك می کند

HKEY_CURRENT_USER,L"Software\\Mahtab_V1");  //  و نام کلیدي که قصد داریم پاك کنیممسیر

if(errorcheck==ERROR_SUCCESS) 
{
در صورت پاك شدن کلید این شرط اجرا می شود //  

}
else
{
 اجرا خواهد شدشرط در صورت بروز خطا در پاك کردن کلید این  //  

}

  

   از رجیستريشمارش کلیدهاي یک مسیر

.  استفاده می کنیم RegEnumKeyExبراي شمارش کلیدهاي یک مسیر از تابع 

  .  می نویسدCString را در یک آرایه از نوع HKEY_CURRENT_USER\Softwareکد زیر نام تمامی کلیدهاي موجود در مسیر 

  
HKEY hkey;
DWORD dwIndex=0,dKeyNameBufSize=256;
wchar_t cahrKeyName[256]={0};
CString strKeyNames[100];
if(ERROR_SUCCESS==RegOpenKeyExW(HKEY_CURRENT_USER, L"Software", 0, KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS, &hkey))
{

while(ERROR_NO_MORE_ITEMS!=RegEnumKeyExW(hkey ,dwIndex ,cahrKeyName ,&dKeyNameBufSize ,NULL ,NULL, NULL, NULL))
{

strKeyNames[dwIndex]=cahrKeyName;
dwIndex++;
dKeyNameBufSize=256;

}
RegCloseKey(hkey);

}

dwIndex  که براي بار اول صفر و براي دفعات بعد یک واحد به آن می افزاییم و مشخص کنند چندمین یک شماره استاین تابع پارامتر دوم 

  .نام کلیدي است که می خواهید اطالعات آن را دریافت کنیم

cahrKeyName اي و یک بافر براي ذخیره نام کلید است پارامتر سوم یک متغییر رشته.  

dKeyNameBufSize قبل از صدا زدن تابع باید مقدار بافري را که براي نام کلید در نظر  خروجی است، یعنی- پارامتر چهارم یک ورودي

 ERROR_MORE_DATAابع چنانچه اندازه نام کلید از مقدار بافري که مشخص کرده ایم بیشتر باشد خروجی ت(گرفته ایم در آن قرار دهیم

،  خواهد بود TCHARsبرابر با تعداد کارکترهاي تشکیل دهنده نام کلید به صورت یک رشته  و بعد از صدا زدن تابع مقدار درون آن )خواهد بود

  . قرار می دهیم256به همین دلیل پس از هر بار صدا زدن تابع مجددا این متغیر را برابر با 

.  را بر می گرداندERROR_NO_MORE_ITEMSدر مسیر نباشد تابع وقتی که دیگر هیچ کلیدي 
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   از رجیستريشمارش داده هاي یک مسیر

  . استفاده می کنیمRegEnumValueبراي شمارش داده هاي یک مسیر از تابع 

  . می نویسدCString را در یک متغییر از نوع HKEY_CURRENT_USER\Software\Mahtabکد زیر نام داده هاي موجود در مسیر 

  
HKEY hkey;
DWORD dwIndex=0 ,dRegNameBufSize=256;
wchar_t cahrValueName[256]={0};
CString strValueNames[100];
if(ERROR_SUCCESS==RegOpenKeyExW(HKEY_CURRENT_USER, L"Software\\Mahtab", 0, KEY_QUERY_VALUE, &hkey))
{

while(ERROR_NO_MORE_ITEMS!=RegEnumValueW(hkey ,dwIndex ,cahrValueName ,&dRegNameBufSize ,0 ,0 ,0 ,0))
{

strValueNames[dwIndex]=cahrValueName;
dwIndex++;
dRegNameBufSize=256;

}
RegCloseKey(hkey);

}

dwIndexک واحد به آن می افزاییم و مشخص کنند چندمین  پارامتر دوم این تابع یک شماره است که براي بار اول صفر و براي دفعات بعد ی

  . است که می خواهید اطالعات آن را دریافت کنیمداده اينام 

cahrKeyName استداده پارامتر سوم یک متغییر رشته اي و یک بافر براي ذخیره نام .  

dKeyNameBufSize در نظر دادهمقدار بافري را که براي نام قبل از صدا زدن تابع باید  خروجی است، یعنی- پارامتر چهارم یک ورودي 

 ERROR_MORE_DATA از مقدار بافري که مشخص کرده ایم بیشتر باشد خروجی تابع دادهچنانچه اندازه نام (گرفته ایم در آن قرار دهیم

 خواهد بود، به TCHARsرت یک رشته به صوداده نام برابر با تعداد کارکترهاي تشکیل دهنده و بعد از صدا زدن تابع مقدار درون آن ) خواهد بود

  . قرار می دهیم256همین دلیل پس از هر بار صدا زدن تابع مجددا این متغیر را برابر با 

. را بر می گرداند ERROR_NO_MORE_ITEMS در مسیر نباشد تابع داده ايوقتی که دیگر هیچ 

  

نها را نیز برمیگردان که در پارامترهاي ششم تا هشتم قرار دارند که توضیح مقدار و نوع آ همزمان با نام داده ها RegEnumValue تابع :نکته

  ). یا همان صفر قرار داده ایمNULL با ابر ما نیازي به آنها نداشتیم برباالاما چون در ( آن به صورت زیر است 

  )....و  REG_DWORD ، REG_SZمانند (گردان  یک اشاره گر به متغیري است که نوع مقدار ذخیره شده در این داده را بر می پارامتر ششم

  . یک اشاره گر به بافري است که مقدار ذخیره شده درون داده را دریافت می کندپارامتر هفتم

تر اندازه متغیر برابر با پارام(ورودي است، به این ترتیب که قبل از صدا زدن تابع میزان بافر - اشاره گر به متغیري از نوع خروجیپارامتر هشتم

 کارکتر هاي خوانده شده از داده تعدادمقدار داده را در آن قرار می دهیم و پس از اجراي تابع متغیر برابر با ذخیره در نظر گرفته شده براي ) هفتم

  .  است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.jenab.persiangig.com        74                                                                     بهزاد جناب - MFCآموزش مقدماتی 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  MFCمقدماتی آموزش 

  بهزاد جناب

  فصل هفتم

  افزودن تایمر به برنامه

 براي تعریف تایمر بر روي فضاي خالی .ل معین زمانی در برنامه انجام دهید باید یک تایمر تعریف کنیدچنانچه قصد داشته باشید کاري را به فواص

 Newبر روي دکمه .  را انتخاب نمایید...Resource Symbolsکلیک کرده و از منوي باز شده گزینه - پروژه راستResource Viewپنجره 

 را به عنوان نام ID_MMTIMERدر اینجا ما ( یک نام براي تایمرتان انتخاب نمایید Nameکلیک کنید و در پنجره جدید باز شده در فیلد 

  ).قرار می دهیم

  براي فعال کردن تایمر از دستور زیر استفاده می کنیم. تا اینجا تایمر را تعریف کرده ایم ولی براي شروع به کار آن باید آنرا فعال کنیم

  

SetTimer(ID_MMTIMER, 1000, NULL);

براي .  به برنامه ارسال می کندWM_TIMERبا اجراي دستور فوق تایمر ما با گامهاي معیین شده شروع به کار می کند و در هر گامی یک پیام 

 گامهاي پارامتر اول نام تایمر است و پارامتر دوم این تابع میزان .نیز از همین دستور استفاده می شودپس از آغاز به کار آن تغییر گامهاي تایمر 

پس این تایمر هر یک ثانیه یکبار تحریک می . است) برابر با یک ثانیه( میلی ثانیه1000تایمر را بر حسب میلی ثانیه تعیین می کند، که در اینجا 

 کاري باشد تمامی پیامهاي تایمر فقط در هنگام بیکاري برنامه ارسال می شوند، یعنی مثال چنانچه برنامه در یک تابع دیگر مشغول به انجام(شود 

  ).پایمها تایمر ارسال شده از دست خواهند رفت

 به پنجره دیالوگ برنامه ارسال می شود، بنابراین چنانچه یک تابع براي این پیام بسازید با هر WM_TIMERبا هر بار تحریک این تایمر یک پیام 

با (انتخاب کرده Class Viewنام کالس دیالوگ مورد نظر را ازپیام براي ساختن تابع براي این . بار تحریک زمان این تابع اجرا خواهد شد

پیام  انتخاب نمایید، سپس براي مشاهده پیام هارا Messages آیکنPropertiesدر پنچرهو  )کنیدhighlightموس

WM_TIMERرا از لیست انتخاب و در پایان براي ساختن تابع از Combo box کنار آن گزینه add تا تابع ساخته شودانتخاب نماییدرا .  

  

  

   شما می توانید در یک برنامه از چند تایمر هم زمان استفاده کنید:نکته
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  غیر فعال کردن تایمر

  ستفاده می کنیمبه همراه نام تایمر مورد نظر به شکل زیر ا KillTimerبراي غیر فعال کردن تایمر از دستور 

   

KillTimer(ID_MMTIMER);
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  MFCمقدماتی آموزش 

  بهزاد جناب

  فصل هشتم
  

  مباحث متفرقه

  .استجهت تکمیل پروژه تان مفید  شما بهمی خوانید که جهت کمک را در این فصل مطالبی متنوع با موضوعات مختلف 

  

به تاریخ شمسیالگوریتم تبدیل تاریخ میالدي

براي نوشتن این الگوریتم به اختالف روزهاي میان اولین . راحتتر از تبدیل تاریخ شمسی به میالدي استتبدیل تاریخ میالدي به شمسی بسیار

.روز است79 در صورتی که سال کبیسه باشد یا نباشد(روز سال شمسی نیاز داریم که این اختالف روزروز سال میالدي و اولین

:تفاده می کنیمبراي تشخیص کبیسه بودن یا نبودن سال از روش زیر اس

نگاه سال کبیسه است، در غیر این صورت سال  آ بخشپذیر باشد4 بخشپذیر نباشد بر 100ر ب بخشپذیر باشد یا 400و100داده شده براگر سال

.کبیسه نیست

.کبیسه نبودن سال مشخص می کنیم که در کدامین روز سال میالدي قرار داریمبا توجه به کبیسه بودن یا

:می آیددو حالت پیش 

 بیشتر است79روزي که در آن قرار داریم از 

.بعد از فروردین قرار داریمبه این معنی است که در ماههاي

قرار داریم، ماه دوم سال6 ماه اول سال شمسی قرار داریم یا در 6حال باید مشخص کنیم که در 

 6کمتر باشد یعنی در ) 6*31("186"وردین قرار بگیریم حال اگر تعداد روزها از فر روز از تعداد روزها کم می کنیم تا در اول79براي اینکار ابتدا 

 . ماه دوم قرار داریم6اول سال شمسی قرار داریم در غیر اینصورت در ماه

). روزه است31 ماه اول در سال شمسی 6(کنیم تقسیم می31تعداد روزها را بر : ماه اول سال قرار گرفته باشیم 6اگر در .1

. می شود31قسمت تقسیم برابر با ماه شمسی می شود و روز شمسی برابر با باقیمانده این تقسیم صفر شد خارجاگر 

.باقیمانده استباقیمانده صفر نشود ماه شمسی برابر با خارج قسمت باضافه یک می شود و روز شمسی هماناگر

. تقسیم می کنیم30آن را بر روزها کم می کنیم و روز از تعداد 186: قرار گرفته باشیم   ماه دوم سال6اگر در .2

. می شود30 و روز شمسی برابر با  برابر با ماه شمسی می شود 6 باضافهاگرباقیمانده این تقسیم صفر شد خارج قسمت تقسیم

.استو روز شمسی همان باقیمانده  می شود7 صفر نشود ماه شمسی برابر با خارج قسمت باضافهاگر باقیمانده

. بدست می آید"621"سال شمسی از تفاضل سال میالدي با

که درروزهایی بین اولین روزسال میالدي تا اولین روز شمسی که این به این معنی استت اس 79 روزي که در آن قرار داریم کمتر از

.قرار داریم)اسفندماههاي دي ،بهمن و(
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در سال شمسی را در نظر می گیریم که این اختالف براي سال ین روز دي ماهاختالف روز بین اولین روز سال میالدي داده شده و اول

سال داده شده را دقت کنید که در این الگوریتم براي مشخص کردن این اختالف باید سال قبل از .است10  و براي غیر کبیسه11 کبیسه

.دگزاردر نظر بگیریم زیرا سال قبل بر روي اولین روز سال میالدي تاثیر می

). روزه است30ماه آخر سال شمسی 3(  تقسیم می کنیم30 آن را بر. محاسبه شده جمع می کنیم هايبا تعداد روزرا اختالف روز 

. می شود30 و روز شمسی برابر با  برابر با ماه شمسی می شود9 باضافه تقسیماگر باقیمانده این تقسیم صفر شود خارج قسمت

.باقیمانده استو روز شمسی همان می شود 10  شمسی برابر با خارج قسمت باضافهباقیمانده صفر نشود ماهاگر

)قرار داریمزیرا در سال قبل( . بدست می آید 622 در این حالت سال شمسی از تفاضل سال میالدي با

  :++VC پیاده سازي الگوریتم به زبان

typedef struct _SHAMSIDATE
{
    int iYear;
    int iMonth;
    int iDay;
}SHAMSIDATE;

SHAMSIDATE MiladiToShamsi(int iMiladiMonth,int iMiladiDay,int iMiladiYear)
{

    int  shamsiDay, shamsiMonth, shamsiYear;
    int  dayCount,farvardinDayDiff,deyDayDiff ;
    int  sumDayMiladiMonth[] = {0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334};
    int  sumDayMiladiMonthLeap[]= {0,31,60,91,121,152,182,213,244,274,305,335};
    SHAMSIDATE  shamsidate;

farvardinDayDiff=79;

if (MiladiIsLeap(iMiladiYear))
{

    dayCount = sumDayMiladiMonthLeap[iMiladiMonth-1] + iMiladiDay; 
}

else
{

    dayCount = sumDayMiladiMonth[iMiladiMonth-1] + iMiladiDay; 
}

if((MiladiIsLeap(iMiladiYear - 1)))
{

    deyDayDiff = 11;
}

else
{

    deyDayDiff = 10;
}

if (dayCount > farvardinDayDiff) 
{
    dayCount = dayCount - farvardinDayDiff;
    if (dayCount <= 186)
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     {
      switch (dayCount%31)
       {
      case 0:
        shamsiMonth = dayCount / 31;
        shamsiDay = 31;
       break;
      default:
        shamsiMonth = (dayCount / 31) + 1; 
       shamsiDay = (dayCount%31);
       break;
      }
      shamsiYear = iMiladiYear - 621;
     }
   else
     {
    dayCount = dayCount - 186;
    switch (dayCount%30)
      {
     case 0:
      shamsiMonth = (dayCount / 30) + 6;
      shamsiDay = 30;
      break;
    default:
      shamsiMonth = (dayCount / 30) + 7;
      shamsiDay = (dayCount%30);
      break;
    }
     shamsiYear = iMiladiYear - 621;
    }
  }
else
  {
    dayCount = dayCount + deyDayDiff;

    switch (dayCount%30)
    {
    case 0 :
      shamsiMonth = (dayCount / 30) + 9;
      shamsiDay = 30;
     break;
    default:
      shamsiMonth = (dayCount / 30) + 10;
      shamsiDay = (dayCount%30);
     break;
    }
    shamsiYear = iMiladiYear - 622;

  }
    shamsidate.iYear = shamsiYear;
    shamsidate.iMonth = shamsiMonth;
    shamsidate.iDay = shamsiDay;
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  return shamsidate ;
}

// the function check a miladiyear is leap or not.
BOOL MiladiIsLeap(int miladiYear)
{
if(((miladiYear % 100)!= 0 && (miladiYear % 4) == 0) || ((miladiYear % 100)== 0
&& (miladiYear % 400) == 0))

return TRUE;
else

return FALSE;
}  

  

  اجراي یک پنجره دیالوگ دیگر در هنگام اجراي برنامه

  پنجره دیالوگی دیگر در هنگام اجراي برنامه مثال دیالوگ مخصوص توضیحات برنامه به شکل زیر عمل می کنیمبراي اجراي 

  

CDialog aboutDlg(IDD_ABOUTBOX);
aboutDlg.DoModal();

  

  شیشه اي کردن پنجره دیالوگ

 است و مقدار شفافیت پنجره را مشخص می کند به صورتی 255 تا 0 در اینجا عددي بین aمتغییر . کد زیر باعث شیشه اي شدن پنجره می شود

 قرار دهیم 255 را برابر با a اگر متغییر . بیشتر شود پنجره نمایانتر می شود255که با عدد  صفر پنجره دیده نمی شود و هرچه این عدد از یک تا 

  .پنجره به صورت کامل نمایش داده می شود و دیگر پشت پنجره دیده نخواهد شد

  

SetWindowLong(this->GetSafeHwnd(),GWL_EXSTYLE, 
GetWindowLongPtr(this->GetSafeHwnd(), GWL_EXSTYLE) | WS_EX_LAYERED);

SetLayeredWindowAttributes(0, a, LWA_ALPHA);

  )Desktop(تغییر عکس میز کار 

 و قبل از stdafx.h بعد از دی باwininet.hد، یدار  shlobj.hو  wininet.h دو سر فایل  به اضافه کردنازی نشمابراي اینکار ابتدا 

shlobj.h  ری زمثال به صورت(قرار بگیرد.(  

#include "stdafx.h"
#include "wininet.h"
#include "TestMFC.h"
#include "TestMFCDlg.h"
#include <shlobj.h>
#include <comdef.h>

 کی و به اصطالح می دی برنامه انجام مh لی رو در فافی تعرنیا .میکنی مجادی اIActiveDesktop اشاره گر به واسط کی مرحله نیبعد از ا

  .میکنی مجادی برنامه اDialog از کالس privateعضو 

private:
IActiveDesktop *pActive;
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   :میدی رو در اون قرار مری زي رفته و کدهاOnInitDialogبه تابع 

HRESULT hRes;
CoInitialize(NULL);
hRes = ::CoCreateInstance(
CLSID_ActiveDesktop,
NULL,
CLSCTX_INPROC_SERVER,
IID_IActiveDesktop,
(void**)&pActive);
if ( hRes != S_OK )
return FALSE;

   :می کنی رو در اون وارد مری و کد زنی فرم اضافه کني روButton کی

  

if ( pActive->SetWallpaper(_T("C:\\A.jpg"),NULL) == S_OK )
{
pActive->ApplyChanges(AD_APPLY_ALL);
MessageBox(_T("Set Wallpapaer"));
}
::CoUninitialize();

 نیتونی شما مو شهی انتخاب مWallpaper قرار داره به عنوان C وی که در دراA ری ، تصوButton با اجرا نیو اجرا کناالن اگه برنامه ر

  .نی رو مشاهده کنراتییتغ

  

 و رده رو باز کstdafx.h لی فا،افت کردیدیر دIActiveDesktop بر ناشناس بودن ی مبنیامی باز در هنگام اجرا برنامه پراما اگ: نکته

wininet.hدی قرار بدری رو در محل ز:   

  

// turns off MFC's hiding of some common and often safely ignored warning 
messages
#define _AFX_ALL_WARNINGS
#include <afxwin.h> // MFC core and standard components
#include <afxext.h> // MFC extensions
//************************************
//************************************
#include <wininet.h>
//************************************
//************************************

#include <afxdisp.h> // MFC Automation classes
  

گرفتنقرار  OnInitDialog  که درییدر مورد کدهاتوضیحات 

CoInitialize
 اشاره کی استفاده از میتونی کار منی ابا .میرو حافظه بار کن COM ي کتابخانه هادی بامیاستفاده کن COM ي از مولفه هامی ما بتوننکهی از اقبل

.می باشداشته ی مورد نظر دسترسي دهنده حافظه ، به متود هاصیگر به تخص
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CoCreateInstance
هست که در  Interface ي و تعدادشنی مدهینا م CoClass  کالس کهيشامل تعداد COM هر. می داشته باشفیر بهتره چند تا تعاول

 کد کی يهر کالس دارا. شده باشن Register اونهادیبا COM ي استفاده از کالس هايبرا.  مورد نظر هستن وجود دارهي متود هارندهیبرگ

64bit 128 ای و يbit شما دوکهیرت دبه عبا.  هستکتای ، ي  CoClass کی شما یوقت. نیکنی نمدای پکسانی يبا کد ها COM  رو در

.ها Interface  در موردنطوریهم. شهی عامل ثبت مستمیس Registery  کد درکی کالس هري ، برانیکنیم Register ستمیس

.کنهی مجادیا (local) ی محلستمی سي شئ از کالس مورنظر ما روکی CoCreateInstance تابع

.رهیگیکالس مورد نظر رو م id  اولآرگومان

.میدیم NULL  و به اون مقدارمی نداريکه فعال به اون کار IUnknown  هست به واسطي دوم اشاره گرآرگومان

در نظر  CLSCTX_INPROC_SERVER که مقدار اون رو. کنهی شده رو مشخص مجادی که ايدیجد object تی سوم وضعآرگومان

.شهی همون چرخه اجرا مدر قرار داره که Dll کیمورد نظر در  Object  کهی معننیبه ا. هگرفته شد

.واسط مورد نظر هست id  چهارم هم کهآرگومان

.می کردفیتعرPrivate  که اون رو به صورت. هست IActiveDesktop  پنجم هم آدرس اشاره گر مورد نظر ما به واسطآرگومان

. اومدن مشکل هستپش در صورت S_FALSE ای و تیدر صورت موفق S_OK ایهست که  HRESULT  نوع تابع ازنی ای برگشتمقدار

  .شهب آزاد در نظر گرفته شده COM ي بار شدن کتابخانه ي که برايحافظه ا CoUninitialize  با استفاده ازدی هم باانی پادر

  

  سیستممتصل به مشخص کردن تعداد درایوهاي 

 کد زیر نام تمامی . استفاده می کنیمGetLogicalDriveStringsه سیستم از تابع اد و نام درایوهاي متصل بمودن تعدبراي مشخص ن

 تعداد intDriveNum و در پایان کد عدد باقی مانده در متغیر  قرار می دهدstrDriveNameآرایه به نام درایوهاي سیستم را در یک 

.  درایوهاي متصل به سیستم را مشخص میکند

DWORD nBufferLength=100;
wchar_t charDrive[100];
CString strDriveName[20];
int intDriveNum=0, c=0, i;
for(i=0;i<100;i++) charDrive[i]=_T(' ');
GetLogicalDriveStringsW(nBufferLength,charDrive);
wchar_t buf[5]={0};
i=0;
while(charDrive[i]!=_T(' '))
{

buf[c]=charDrive[i];
c++;
if(charDrive[i]==0)
{

c=0;
strDriveName[intDriveNum]=buf;
++intDriveNum;

}
i++;

}
intDriveNum--;
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  خواندن نام فایلها و پوشه هاي یک مسیر

ایلها و پوشه هاي موجود در کد زیر نام تمامی ف.  استفاده می کنیمFindNextFile و FindFirstFileبراي این منظور از دو تابع 

  . با تعداد فایلها و پوشه هاي پیدا شده استبر براi در پایان مقدار متغیر . قرار میدهدCString را در یک آرایه از نوع Dدرایو 

  

CString strFileName[256];
WIN32_FIND_DATA MyFileInfo;
HANDLE hFind;
wchar_t charPath[256]=L"D:\\*";
BOOL bTest;
int i;
hFind = FindFirstFile(charPath, &MyFileInfo);
if (hFind != INVALID_HANDLE_VALUE)
{

i=0;
do
{

strFileName[i]=MyFileInfo.cFileName;
bTest=FindNextFile(hFind ,&MyFileInfo);
i++;

}while(bTest!=NULL);
FindClose(hFind);

}

 را در آخر مسیر قرار می exe.* و براي تمامی فایلهاي اجرایی *و ماسک را مشخص کند، مثال براي همه فایلها ید مسیر  باcharPath متغیر

 استفاده می کنیم و FindNextFile در صورت موفقیت یک شماره گیره را بر میگرداند که از آن در تابع FindFirstFileتابع . دهیم

 براي فایلهاي و پوشه هاي FindNextFileسپس از تابع .  را برمیگرداندINVALID_HANDLE_VALUEچنانچه موفق نشود مقدار 

  .یک مقدار غیر از صفر برمیگرداند و در صورت ناموفق بودن مقدار صفر را برمیگرداند، این تابع در صورت موفقیت بعدي استفاده می کنیم

ف کرده ایم داري مشخصات فایل پیدا شده توسط این دو تابع است  تعریWIN32_FIND_DATA  که از نوع ساختار MyFileInfoمتغیر 

  که دو عضو مهم آنها در زیر آورده ام

cFileName        نام و پسوند فایل   

dwFileAttributes   خاصیتهاي فایل  

  

  .کار را تمام می کنیم FindClose در آخر هم با دستور

  

  تغییر خواص یک فایل یا پوشه

 در Test.TXTکد زیر باعث مخفی شده فایل .  استفاده می کنیمSetFileAttributesیک فایل یا پوشه از تابع براي تغییر خواص 

  . می شودDمسیر ریشه درایو 

  

SetFileAttributes(L"D:\\Test.TXT",FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN);

 با ست کردن سپانیم سو بخGetFileAttributes  دستوررا تغییر ندهیم باید ابتدا خواصیت فایل را بافایل اما براي اینکه دیگر خواص 

  .، چون در دستور باال مثال اگر فایل فقط خواندنی باشد پس از اجراي دستور پاك می شود مورد نظر را برداریمیتپرچمها فقط خاص
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   . می کندخارجکد زیر بدون تغییر در دیگر خواص فایل فقط فایل را از حالت مخفی 

  

DWORD dAttributes;
wchar_t charPathAndFile[256]=L"D:\\Test.TXT";
dAttributes=GetFileAttributes(charPathAndFile);
if((dAttributes&FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN)==FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN)
{

dAttributes=dAttributes ^ FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN; 
SetFileAttributes(charPathAndFile ,dAttributes);

}

  حذف فایل

خواندنی نیست و در صورت -ی با خاصیت فقطایاین تابع قادر به حذف فایله استفاده می کنیم، DeleteFileبراي حذف یک فایل از تابع 

 را بر میگرداند و همچنین در صورت وجود نداشتن فایل ERROR_ACCESS_DENIEDاجراي دستور مقدار 

ERROR_FILE_NOT_FOUNDصفر و در صورت عدم موفقیت عدد صفر را - تابع در صورت موفقیت عدد غیر.ده می شودن را برگردا

  .  پاك می کندD را از مسیر ریشه درایو Test.TXTکد زیر فایل . برمیگرداند

  

DeleteFile(L"D:\\Test.TXT");


	Cover.jpg
	Beginning MFC in Visual Studio 2008 Second Edition (Behzad Jenab's).doc

