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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int iCmdShow )
{
  return 0;
}

Plik nagłówkowy windows.h zawiera definicje i deklaracje wszystkich typów 
danych, funkcji oraz makr Windows API.

Windows API, zwane potocznie WinAPI, to zestaw podstawowych bibliotek, 
pozwalających na programowanie aplikacji w środowisku Windows.

Firma Microsoft udostępnia SDK (ang. Software Development Kit) —  to 
dokumentacja i zestaw narzędzi pozwalających na tworzenie oprogramowania 
z wykorzystaniem WinAPI oraz technologii dostępnych w systemie Windows.

Ten plik nagłówkowy otwiera „okno” do programowania w okienkach
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Dostęp do systemu plików, sterowników, procesów i wątków (kernel32.dll), 
dostęp do dodatkowych elementów jądra, np. obsługa rejestrów, usług 
systemowych, zarządzania kontami (advapi32.dll).

Realizacja operacji graficznych (gdi32.dll i win32k.sys), zarządzanie ekranem, 
oknami i ich elementami, obsługa myszy i klawiatury, obsługa standardowych 
okien dialogowych (user32.dll i comctl32.dll), dostęp do powłoki systemu 
operacyjnego (shlwapi.dll).

Dostęp do obsługo sieci i usług sieciowych (NetBIOS, Winsock, NetDDE, RPC), 
obsługa wbudowanych w system elementów przeglądarki internetowej, URL, XML 
(shdocvw.dll, mshtml.dll, msxml.dll). 

Obsługa wspieranej sprzętowo grafiki 3D, dźwięku, manipulatorów, 
programowanie gier i systemów multimedialnych (ogólnie mówiąc DirectX).
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WinAPI dostarcza udokumentowanych i zalecanych metod programowania 
aplikacji systemu Windows.

Jednak wraz z pojawieniem się Windows NT, wprowadzono dodatkowy, 
„nieoficjalny” interfejs programistyczny zwany Native API.

Native API przypomina zestaw nieudokumentowanych przerwań z systemu DOS 
— te możliwości są, choć nie są oficjalnie, w pełni i spójnie, opisane.

Aplikacje wykorzystujące Native API mogą pracować przed załadowaniem 
bibliotek obsługujących WinAPI, Native API dostarcza możliwości niedostępnych 
z poziomu Win API, operacje są zwykle szybsze. 

Native API  obsługuje pełny zestaw wywołań systemowych opisany w normie 
POSIX dla systemów Unix'owych, mino, że oficjalnie w systemie Windows ich nie 
ma.
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  return 0;
}

Od tej funkcji zaczyna się wykonanie programu 

WinMain to funkcja stanowiąca punkt wejściowy programu. Jest odpowiednikiem 
funkcji main dla programu zgodnego z ANSI C.

WinMain nie jest częścią języka C, jej prototyp jest zdefiniowany w winbase.h, ten 
z kolei jest włączany przez nagłówek windows.h.

Podana postać to „czysta” wersja dla Win API, w wielu graficznie zorientowanych 
środowiskach programistycznych bywa ona inaczej zapisywana lub wręcz jest 
ukrywana.
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  return 0;
}

Makro oznaczające __stdcall — konwencja wywołania funkcji jak w języku Pascal

HINSTANCE hInst — uruchomiony kod staje się instancją programu. Program 
może być uruchomiony wielokrotnie, tworzyć osobne instancje. Każda z nich 
otrzymuje swój unikatowy identyfikator, zwany żargonowo handlerem. W sensie 
języka C typ HINSTANCE odpowiada wskaźnikowi void *.  Parametr ten 
wykorzystywany w funkcjach API do identyfikacji działającego procesu.

HINSTANCE hPrev — dawniej handler na poprzednią instancję tego programu, 
aktualnie zawsze NULL. Identyfikacja ewentualnej poprzedniej instancji 
programu realizowana jest inaczej.
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  return 0;
}

LPSTR lpszCmdLine — wskaźnik na zakończony zerem łańcuch znaków, 
zawierający parametry wywołania programu, nie zwiera nazwy programu.

Na marginesie: Win API wykorzystuje tzw. „notację węgierską”.  

Nazwa typu lub zmiennej zawiera informację o jego postaci, np. LPSTR to akronim 
od long pointer to string, a prefiks nazwy parametru psz... mówi, że jest on 
wskaźnikiem na łańcuch znaków zakończony zerem. 

Prefiks lpcsz... oznacza długi wskaźnik do stałego łańcucha znaków zakończonego 
zerem. W Win32 zwykły wskaźnik i długi to samo. 

Twórcą notacji jest, pochodzenia węgierskiego, były programista Microsoftu 
Charles Simonyi.
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  return 0;
}

int nCmdShow — parametr informujący w jaki sposób główne okno programu 
powinno zostać wyświetlone po raz pierwszy, np.:

SW_HIDE — ukryj okno.

SW_SHOW — aktywuj i pokaż w jego bieżącej pozycji i rozmiarze,

SW_SHOWMAXIMIZED — aktywuj i pokaż w rozmiarze maksymalnym.

SW_MINIMIZE — minimalizacja okna.

SW_RESTORE, SW_SHOWMINIMIZED, SW_SHOWNA, 
SW_SHOWNOACTIVATE, SW_SHOWNORMAL — więcej informacji 
informacje w dokumentacji WinAPI. 
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  MessageBox( NULL, "Cze ć, tu WinMain!", "Komunikat", MB_OK );ś
  return 0;
}
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int MessageBox( HWND hWnd, LPCTSTR lpText, LPCTSTR lpCaption, UINT uType );

HWND hWnd —  handler okna wywołującego funkcje MessageBox. Jeżeli parametr 
ma wartość NULL okno komunikatów nie ma właściciela.

LPCTSTR lpText — wskaźnik na łańcuch znaków zawierający komunikat do 
wyświetlenia.

LPCTSTR lpCaption — wskaźnik na łańcuch znaków zawierający tytuł okna 
komunikatów. Jeżeli parametr ma wartość NULL, wyświetlany jest komunikat 
Error z uwzględnieniem wersji językowej (Windows PL — Błąd).

UINT uType — Określa zawartość i zachowanie okna komunikatów, ten parametr 
umożliwia ustalenie wyświetlanego symbolu i przycisków.

Funkcja MessageBox tworzy, wyświetla i obsługuje okno komunikatów, zawierające 
tekst zdefiniowany przez programistę oraz predefiniowane ikony oraz przyciski.
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int MessageBox( HWND hWnd, LPCTSTR lpText, LPCTSTR lpCaption, UINT uType );

Występują różne możliwości określania zawartości okna i przycisków. 

MB_ABORTRETRYIGNORE 

MB_CANCELTRYCONTINUE 

MB_OK 

MB_OKCANCEL 

MB_YESNO 

IDYES

MB_YESNOCANCEL

MB_ICONEXCLAMATION 

MB_ICONWARNING 

MB_ICONSTOP

… — zobacz dokumentację WinAPI.
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int MessageBox( HWND hWnd, LPCTSTR lpText, LPCTSTR lpCaption, UINT uType );

IDABORT —  naciśnięto przycisk Abort (Przerwij).

IDCANCEL — naciśnięto przycisk Cancel (Anuluj).

IDCONTINUE — naciśnięto przycisk Continue (Kontynuuj).

IDIGNORE — naciśnięto przycisk Ignore (Ignoruj).

IDNO — naciśnięto przycisk No (Nie).

IDYES — naciśnięto przycisk Yes (Tak).

IDOK — naciśnięto przycisk Ok (Ok).

IDRETRY — naciśnięto przycisk Retry (Ponów próbę).

Jeżeli okno zawiera przycisk Cancel (Anuluj), rezultatem funkcji jest wartość 
IDCANCEL gdy naciśnięto ten przycisk lub naciśnięto klawisz ESC .

Gdy funkcja zakończy się bez błędu, rezultatem jest:
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MessageBox( NULL, "Czy zako czyć program?", "Komunikat", MB_YESNO | MB_ICONASTERISK );ń

 MessageBox( NULL, "To niewybaczalne", "Komunikat", MB_OK | MB_ICONWARNING );
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  if( lpszCmdLine[ 0 ] != 0 )

MessageBox( NULL, lpszCmdLine, "Parametry", MB_OK | MB_ICONINFORMATION );
  else
    MessageBox( NULL, "Brak", "Parametry", MB_OK | MB_ICONINFORMATION );
   
  return 0;
}
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  int result;

  do
  {
    result = MessageBox( NULL, "Czy zako czyć program?", "Komunikat", ń MB_YESNO );
  }
  while( result != IDYES ); 
   
  return 0;
}
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Aby zdefiniować okno aplikacji trzeba wykonać następujące kroki:

Definiujemy zmienną rekordową typu WNDCLASSEX (dawniej WNDCLASS).

Wypełniamy pole zdefiniowanej zmiennej, określając właściwości okna.

W ten sposób zdefiniowaliśmy klasę okna naszej aplikacji.

Tak zdefiniowaną klasę okna trzeba jednokrotnie zarejestrować w systemie 
Windows funkcją RegisterClassEx (dawniej RegisterClass).

Teraz można stworzyć okno, zgodnie z wzorcem zarejestrowanej klasy, do tego 
służy funkcja CreateWindowEx (dawniej CreateWindow).

Utworzone okno trzeba wyświetlić wykorzystując funkcję ShowWindow.

Wyświetlone okno trzeba zaktualizować wykorzystując funkcję 
UpdateWindow.
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain; 
  . . .
}

WNDCLASSEX winClass —  zmienna winClass to rekord opisu właściwości okna.

HWND hWndMain — zmienna hWndMain będzie handlerem okna, które zostanie 
utworzone po zarejestrowaniu klasy, zdefiniowanej zmienną winClass.



  

Program, który robi nic, ale we własnym oknie — klasa oknaProgram, który robi nic, ale we własnym oknie — klasa okna
Podstawy programowania w C dla systemu WindowsPodstawy programowania w C dla systemu Windows

Copyright © Roman Simiński 18Strona :

Windows  AP I  —  wprowadz en ieWindows  AP I  —  wprowadz en ie

Każdy proces musi zarejestrować klasę okna zanim zostanie ono utworzone 
wywołaniem funkcji CreateWindowEx. 

Istnieją klasy okien systemowych, część z nich może być wykorzystywana przez 
programistę, część jest niedostępna, dostępne są klasy  Button, ComboBox , Edit, 
ListBox, Static, ScrollBar, MDIClient, 

Programista może rejestrować klasy jako globalne — są wtedy dostępne we 
wszystkich modułach procesu. Globalną klasą powinna być np. klasa definiująca 
okno nietypowego elementu dialogowego, wykorzystywanego w całej aplikacji. 
Aby klasa była rejestrowana globalnie, należy wykorzystać styl klasy 
CS_GLOBALCLASS. Taką klasę należy wyrejestrować używając funkcji 
UnregisterClass.

Klasy zarejestrowane jako lokalne wykorzystywane są wyłącznie przez dany 
moduł, typowy przykład to główne okno aplikacji. Taka klasa jest automatycznie 
wyrejestrowywana, gdy moduł kończy swoje działanie. 
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;
   
  . . .
}

typedef struct {
    UINT cbSize;
    UINT style;
    WNDPROC lpfnWndProc;
    int cbClsExtra;
    int cbWndExtra;
    HINSTANCE hInstance;
    HICON hIcon;
    HCURSOR hCursor;
    HBRUSH hbrBackground;
    LPCTSTR lpszMenuName;
    LPCTSTR lpszClassName;
    HICON hIconSm;
} WNDCLASSEX, *PWNDCLASSEX;

Rekord opisu okna ma następująca postać:
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#include <windows.h>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  winClass.cbClsExtra    = 0;
  winClass.cbWndExtra    = 0;
 

  . . .
}

UINT cbSize —  pole określające, wyrażony w bajtach rozmiar struktury 
WNDCLASSEX. Pole musi być wypełnione wartością sizeof( WNDCLASSEX ).

int cbClsExtra oraz  int cbWndExtra — pola określające, wyrażone w bajtach 
rozmiary dodatkowych informacji dla klasy okna oraz dla instancji okna, jeżeli 
dodatkowe dane nie są przewidywane, pola te inicjuje się wartością 0.
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#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  winClass.cbClsExtra    = 0;
  winClass.cbWndExtra    = 0;
  winClass.hInstance     = hInst;
  winClass.lpszClassName = szClassName;
 

  . . .
}

HINSTANCE hInstance —  pole ma pamiętać identyfikator utworzonej aplikacji 
w klasie okna, tej aplikacji przydzielanego.

LPCTSTR lpszClassName — pole określające nazwę klasy okna. Powinien to być 
wskaźnik na ustalony, globalny łańcuch znaków zakończony zerem. Ta nazwa 
będzie identyfikowała w systemie klasę tworzonego okna. 
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#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  winClass.cbClsExtra    = 0;
  winClass.cbWndExtra    = 0;
  winClass.hInstance     = hInst;
  winClass.lpszClassName = szClassName;
  winClass.lpszMenuName  = NULL;
 

  . . .
}

LPCTSTR lpszMenuName —  jeżeli okno ma posiadać menu, powinno ono być 
wcześniej stworzone i zapisane w pliku zasobów pod określoną nazwą. To pole 
powinno zawierać nazwę menu w pliku zasobów lub NULL, gdy menu nie jest 
przewidywane dla definiowanej klasy okna.
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#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  winClass.cbClsExtra    = 0;
  winClass.cbWndExtra    = 0;
  winClass.hInstance     = hInst;
  winClass.lpszClassName = szClassName;
  winClass.lpszMenuName  = NULL;
  winClass.hCursor       = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
 

  . . .
}

HCURSOR hCursor —  kursor myszy jest zasobem graficznym, który może 
występować w module wykonywalnym (exe, dll). Funkcja ładuje kursor z 
zadanego pierwszym parametrem modułu, używając nazwy określonej drugim 
parametrem. Jeżeli ten parametr jest równy NULL, funkcja może załadować jeden 
z kursorów standardowych, określony drugim parametrem wywołania.  
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Dostępne kursory standardowe i ich przykładowa postać.
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#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  winClass.cbClsExtra    = 0;
  winClass.cbWndExtra    = 0;
  winClass.hInstance     = hInst;
  winClass.lpszClassName = szClassName;
  winClass.lpszMenuName  = NULL;
  winClass.hCursor       = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
  winClass.hIcon         = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  winClass.hIconSm       = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
 

  . . .
}

HICON hIcon i HICON hIconSm  —  ikony reprezentujące program w rozmiarze 
32×32 oraz 16×16 pixeli. Funkcja LoadCursor ładuje ikonę z modułu lub pobiera 
z zestawu ikon dostępnych w systemie. 
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Funkcja LoadCursor ładuje ikonę z modułu określonego pierwszym parametrem, 
poszukiwana jest ikona o nazwie określonej drugim parametrem. Jeżeli pierwszy 
parametr ma wartość NULL, drugi parametr identyfikuje jedną z ikon 
standardowych. Wybrane ikony standardowe: 
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#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  winClass.cbClsExtra    = 0;
  winClass.cbWndExtra    = 0;
  winClass.hInstance     = hInst;
  winClass.lpszClassName = szClassName;
  winClass.lpszMenuName  = NULL;
  winClass.hCursor       = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
  winClass.hIcon         = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  winClass.hIconSm       = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  winClass.hbrBackground = ( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 );
 

  . . .
}

HBRUSH hbrBackground — informacja o pędzlu wykorzystywanym do 
„przemalowania” tła okna. Ta informacja może być podana na kilka sposobów. 
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Można wykorzystać zdefiniowane nazwy kolorów względnych, dostosowywane do 
bieżącego schematu kolorów, np.: COLOR_ACTIVEBORDER, 
COLOR_ACTIVECAPTION, COLOR_APPWORKSPACE, 
COLOR_BACKGROUND, COLOR_BTNFACE, COLOR_BTNHIGHLIGHT, 
COLOR_BTNHILIGHT, COLOR_BTNSHADOW, COLOR_BTNTEXT, 
COLOR_CAPTIONTEXT, ….

Aby z tych kolorów skorzystać, należy wybrany kolor powiększyć o 1 oraz  
zamienić na pędzel, rzutując: 

winClass.hbrBackground = ( HBRUSH )( COLOR_DESKTOP + 1 );

winClass.hbrBackground = ( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 );

winClass.hbrBackground = ( HBRUSH )( COLOR_CAPTIONTEXT + 1);
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WinAPI definiuje również zestaw logicznych obiektów graficznych (ang. stock 
objects), w tym pędzle, które można wykorzystać jako tło okna. Wymaga to 
wywołania funkcji GetStockObject, otrzymującej jako parametr identyfikator 
obiektu.  Zdefiniowane pędzle BLACK_BRUSH, DKGRAY_BRUSH, 
GRAY_BRUSH, HOLLOW_BRUSH, LTGRAY_BRUSH, NULL_BRUSH, 
WHITE_BRUSH.

Przykład wykorzystania predefiniowanych pędzli: 

winClass.hbrBackground = GetStockObject( WHITE_BRUSH );

winClass.hbrBackground = GetStockObject( BLACK_BRUSH );

winClass.hbrBackground = GetStockObject( WHITE_BRUSH );
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#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  winClass.cbClsExtra    = 0;
  winClass.cbWndExtra    = 0;
  winClass.hInstance     = hInst;
  winClass.lpszClassName = szClassName;
  winClass.lpszMenuName  = NULL;
  winClass.hCursor       = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
  winClass.hIcon         = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  winClass.hIconSm       = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  winClass.hbrBackground = ( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 );
  winClass.style         = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  . . .
}

UINT style — informacja stylu klasy okna, zwykle zero, choć bezpieczniej jest 
ustawić zezwolenie na odświeżanie okna przy zmianie rozmiarów w pionie
i poziomie: CS_HREDRAW | CS_VREDRAW. 
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#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  winClass.cbClsExtra    = 0;
  winClass.cbWndExtra    = 0;
  winClass.hInstance     = hInst;
  winClass.lpszClassName = szClassName;
  winClass.lpszMenuName  = NULL;
  winClass.hCursor       = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
  winClass.hIcon         = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  winClass.hIconSm       = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  winClass.hbrBackground = ( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 );
  winClass.style         = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  winClass.lpfnWndProc   = WndProc;
  . . .
}

WNDPROC lpfnWndProc — wskaźnik na procedurę okna. Ta procedura 
odpowiedzialna jest za obsługę komunikatów, które docierają do okna. Jej zna-
czenie i budowa zostaną omówione za chwilę.   
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#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  . . . 
  winClass.style         = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  winClass.lpfnWndProc   = WndProc;
  
  if( !RegisterClassEx( &winClass ) )
  {
     MessageBox( NULL, "Bł d rejestracji okna!", "Bł d", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );ą ą
     return 0;
  }
 

  . . .
}

Zarejestrowanie klasy okna w systemie. Jeżeli klasa zarejestrowana poprawnie, 
można tworzyć okna (instancje) wg zarejestrowanego wzorca klasy.   
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#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  . . . 
  winClass.style         = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  
  if( !RegisterClassEx( &winClass ) )
  {
     MessageBox( NULL, "Bł d rejestracji okna!", "Bł d", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );ą ą
     return 0;
  }

  hWndMain = CreateWindowEx(
     WS_EX_CLIENTEDGE,
     szClassName,
     "Okno główne progamu",
     WS_OVERLAPPEDWINDOW,
     CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 300, 200,
     NULL, NULL, hInst, NULL);

  . . .
}
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  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  );

Określa rozszerzony styl okna, jest dostępnych wiele 
stylów. Wykorzystany oznacza okno z wklęsłym 

obszarem klienta. 
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  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  );

Nazwa, pod jaka jest zarejestrowana w systemie
klasa okna.
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  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  );

Tytuł okna wyświetlany na górnym pasku okna.
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  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  );

Styl okna, wykorzystany tworzy 
okno z ramką i paskiem tytułu.
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  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  );

Pozycja lewego górnego rogu okna, zależna 
w wielu przypadkach od stylu okna. Użyte wartości 

każą dobrać systemowi pozycję domyślną.
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  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  ); Szerokość i wysokość okna



  

Program, który robi nic, ale we własnym oknie — utworzenie oknaProgram, który robi nic, ale we własnym oknie — utworzenie okna
Podstawy programowania w C dla systemu WindowsPodstawy programowania w C dla systemu Windows

Copyright © Roman Simiński 40Strona :

Windows  AP I  —  wprowadz en ieWindows  AP I  —  wprowadz en ie

  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  );

Wskaźnik na okno rodzica, w tym przypadku 
takiego okna nie ma.
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  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  );

Wskaźnik na menu okna lub na okno potomne,
w tym przypadku nie wystepuje.
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  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  );

Wskaźnik na instancję, dla której tworzone jest okno
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  hWndMain = CreateWindowEx(

     WS_EX_CLIENTEDGE,

     szClassName,

     "Okno główne progamu",

     WS_OVERLAPPEDWINDOW,

     CW_USEDEFAULT, 
     
     CW_USEDEFAULT, 
     
     300, 200,
     
     NULL, 
     
     NULL, 
     
     hInst, 
     
     NULL  );

Wskaźnik dla dodatkowych danych okna.
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  . . .
 
  if( !RegisterClassEx( &winClass ) )
  {
     MessageBox( NULL, "Bł d rejestracji okna!", "Bł d", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );ą ą
     return 0;
  }
  hWndMain = CreateWindowEx(
     WS_EX_CLIENTEDGE,
     szClassName,
     "Okno główne progamu",
     WS_OVERLAPPEDWINDOW,
     CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 300, 200,
     NULL, NULL, hInst, NULL);

  if( hWndMain == NULL )
  {
     MessageBox( NULL, "Bł d tworzenia okna!", "Bł d!", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );ą ą
     return 0;
  }

  ShowWindow( hWndMain, nCmdShow);

  UpdateWindow( hWndMain );

  . . .
}

Wyświetlenie okna oraz uaktualnienie jego zawartości.
nCmdShow to parametr funkcji WinMain, można użyć

predefiniowanej stałej np. SW_SHOWMAXIMIZED, 
SW_MINIMIZE, SW_NORMAL, ...  
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Obszar kliencki okna (ang. client area) to zwykle wewnętrzny obszar okna, 
którego zawartość aranżowana i obsługiwana jest przez programistę. Musi on 
zdefiniować kod, odpowiedzialny za „przerysowanie” zawartości obszaru 
klienckiego.  

Obszar systemowy okna (ang. nonclient area) obejmuje obszar paska tytułu, 
menu, obramowanie okna, paski przewijania, ikony zamykania okna, 
minimalizacji, maksymalizacji, itd. … . Zarządzanie wyglądem oraz obsługa tych 
elementów okna realizowana jest zwykle przez system i programista może się tym 
nie martwić.   

Obszar kliencki — tym zarządza programistaObszar systemowy okna
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  . . .
 
  if( !RegisterClassEx( &winClass ) )
  {
     MessageBox( NULL, "Bł d rejestracji okna!", "Bł d", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );ą ą
     return 0;
  }
  hWndMain = CreateWindowEx(
     WS_EX_CLIENTEDGE,
     szClassName,
     "Okno główne progamu",
     WS_OVERLAPPEDWINDOW,
     CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 300, 200,
     NULL, NULL, hInst, NULL);

  if( hWndMain == NULL )
  {
     MessageBox( NULL, "Bł d tworzenia okna!", "Bł d!", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );ą ą
     return 0;
  }

  ShowWindow( hWndMain, nCmdShow);

  UpdateWindow( hWndMain );

  . . .
}

Funkcja UpdateWindow odpowiedzialna jest za
„przerysowanie” zawartości okna — dotyczy to 

niepustego obszaru klienckiego okna.
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  . . .
 
  if( !RegisterClassEx( &winClass ) )
  {
     MessageBox( NULL, "Bł d rejestracji okna!", "Bł d", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );ą ą
     return 0;
  }
  hWndMain = CreateWindowEx(
     WS_EX_CLIENTEDGE,
     szClassName,
     "Okno główne progamu",
     WS_OVERLAPPEDWINDOW,
     CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 300, 200,
     NULL, NULL, hInst, NULL);

  if( hWndMain == NULL )
  {
     MessageBox( NULL, "Bł d tworzenia okna!", "Bł d!", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );ą ą
     return 0;
  }

  ShowWindow( hWndMain, nCmdShow);

  UpdateWindow( hWndMain );

  . . .
}

No i teraz czas na główna iteracje pobierania
i obsługi komunikatów... ale co to są komunikaty?
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W systemach jednozadaniowych, uruchomiony program przejmował kontrolę nad 
zasobami komputera, system operacyjny i programy obsługi pracowały w tle.

Program mógł decydować kiedy i w jakiej formie nawiąże kontakt z użytko-
wnikiem.

Programy tego typu były sterowane przepływem — program się rozpoczynał, 
działał zgodnie z wbudowanym algorytmem, kontaktował się z użytkownikiem 
(zwykle) via klawiatura wtedy, gdy tego chciał.

Wraz z pojawieniem się manipulatora w postaci komputerowej myszy, 
kontrolowanie interakcji z użytkownikiem, nawet w jednozadaniowym 
środowisku, zaczęło być trudne.

Mysz pozwala na asynchroniczne i nieprzewidywalne wydawanie poleceń dla 
programu. 
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W systemach wielozadaniowych z GUI aplikacje utraciły zdolność do dyktowania 
momentu oraz przebiegi interakcji.

Wzrosła rola systemu operacyjnego, który przejął kontrolę nad wejściem z klawia-
tury i obsługą myszy.

Typowe aplikacje GUI przez większość czasu oczekują na polecenia użytkownika.

Doprowadziło to do koncepcji programowania sterowanego zdarzeniami. 
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W programowaniu sterowanym zdarzeniami, przebieg programu zależy od 
zdarzeń, które zajdą w trakcie jego działania.

Zdarzenia mają swoje źródła — mogą nimi być klawiatura, myszka, timer 
systemowy lub inny działający program (lub element systemu operacyjnego).
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Program podejmuje akcję po otrzymaniu informacji o zaistnieniu zdarzenia dla 
niego dedykowanego. Polega to zwykle na uruchomieniu pewnej procedury 
obsługi zaistniałego zdarzenia.

Informacje o zdarzeniu zapisuje się w pewnej strukturze danych, którą przekazuje 
się programowi. Ta struktura danych to najczęściej rekord lub obiekt.

W WinAPI rekord informacji o zaistniałym zdarzeniu nazywa się komunikatem 
(ang. message) — MSG.

Zdarzenia zachodzą asynchronicznie w stosunku do działania programu, mogą go 
wcale nie dotyczyć.

Zdarzenia wykrywa i rozpoznaje system operacyjny, po wypełnieniu rekordu 
komunikatu informacjami o zdarzeniu, przekazywany jest on do odpowiedniego 
odbiorcy, gdzie powinna nastąpić obsługa komunikatu.
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typedef struct {
    HWND hwnd;
    UINT message;
    WPARAM wParam;
    LPARAM lParam;
    DWORD time;
    POINT pt;
} MSG, *PMSG;

hwnd — identyfikator okna, które otrzymuje komunikat.

message — identyfikator komunikatu, starszy bajt zarezerwowany dla systemu, 
młodszy do wykorzystania dla programów.

wParam, lParam — dodatkowe informacje o komunikacie, zależne od jego 
rodzaju.

time — Czas „zaistnienia” komunikatu. 

pt — pozycja kursora myszy w momencie „zaistnienia” komunikatu.
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typedef struct {
    HWND hwnd;
    UINT message;
    WPARAM wParam;
    LPARAM lParam;
    DWORD time;
    POINT pt;
} MSG, *PMSG;

Identyfikator komunikatu message zawiera najczęściej nazwaną stałą określającą 
zaistniałe zdarzenie. 

Procedura obsługi zdarzenia sprawdza pole message i podejmuje stosowną 
obsługę, być może posiłkując się dodatkowymi polami rekordu MSG.

Przykład — identyfikator WM_PAINT oznacza, że zaistniało zdarzenie 
powodujące konieczność przerysowania zawartości obszaru klienckiego okna, co 
powinna zrealizować procedura obsługi komunikatów.

To pole ma znaczenie podstawowe i określa
 charakter komunikatu
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Komunikaty opisujące zdarzenia są kolejkowane.

System obsługuje pojedynczą systemową kolejkę 
komunikatów oraz kolejki przydzielane indywidualnie dla 
każdego programu (wątku) wykorzystującego GUI.

Działające programy

System
operacyjny

Identyfikowanie
zdarzeń

Identyfikowanie
odbiorcy

Usługi i programy
systemowe

MSG

MSG

Program
A

Program
B

Komunikaty wstawiane są do systemowej kolejki, skąd są 
pobierane przez system.

Po określeniu odbiorcy, komunikat wstawiany jest do 
indywidualnej kolejki programu (wątku).   
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Program może pobrać komunikaty ze swojej kolejki wykorzystując funkcję 
GetMessage  lub określić czekający komunikat bez jego pobierania, wykorzystując  
funkcję PeekMessage.

Po pobraniu komunikatu z kolejki program wywołuje funkcje DispatchMessage. 
Odwołuje się ona do systemu operacyjnego, który odnajduje odpowiednią 
procedurę obsługi komunikatów, przypisaną do okna aplikacji. 

System uruchamia znalezioną procedurę, przekazując jej informacje o komuni-
kacie.

Zwykle przed przekazaniem komunikatu uruchamiana jest funkcja 
TranslateMessage, która czasem dokonuje pewnych modyfikacji zdarzania 
(dotyczy głównie zdarzeń klawiaturowych).   
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int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain; 
  MSG msg;

  . . .

  ShowWindow( hWndMain, nCmdShow);
  UpdateWindow( hWndMain );

  while( GetMessage( &msg, NULL, 0, 0 ) > 0 )
  {
    TranslateMessage( &msg );
    DispatchMessage( &msg );
  }
  return msg.wParam;
}

Rekord opisu komunikatu
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int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain; 
  MSG msg;

  . . .

  ShowWindow( hWndMain, nCmdShow);
  UpdateWindow( hWndMain );

  while( GetMessage( &msg, NULL, 0, 0 ) > 0 )
  {
    TranslateMessage( &msg );
    DispatchMessage( &msg );
  }
  return msg.wParam;
}

Pobranie komunikatu z kolejki

Rezultatem funkcji GetMessage jest wartość 0 jeżeli z kolejki pobrany został 
komunikat WM_QUIT. Rezultat o wartości −1 oznacza błąd.

Wartości dodatnie oznaczają poprawne pobranie, poprawnego komunikatu.
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BOOL GetMessage( LPMSG lpMsg, HWND hWnd, UINT wMsgFilterMin, UINT wMsgFilterMax );

lpMsg — parametry wyjściowy, wskaźnik na rekord opisu komunikatu 
pobieranego z kolejki.

hWnd — identyfikator okna, z którego kolejki mają być pobierane komunikaty. 
Okno musi należeć do aktualnego wątku. Przekazanie wartości NULL powoduje, 
ze funkcja pobiera komunikaty przeznaczone dla dowolnego okna aktualnego 
wątku. 

wMsgFilterMin, wMsgFilterMax  — wartości całkowite, określające najniższą 
oraz najwyższą wartość pobieranych komunikatów (np. WM_KEYFIRST, 
WM_MOUSEFIRST, WM_KEYLAST, WM_MOUSELAST). Pozwala to na 
filtrowanie pobieranych komunikatów. Użycie dla obu parametrów wartości zero, 
oznacza pobieranie wszystkich komunikatów.
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int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain; 
  MSG msg;

  . . .

  ShowWindow( hWndMain, nCmdShow);
  UpdateWindow( hWndMain );

  while( GetMessage( &msg, NULL, 0, 0 ) > 0 )
  {
    TranslateMessage( &msg );
    DispatchMessage( &msg );
  }
  return msg.wParam;
}

Przekształcenie komunikatów
związanych z klawiaturą.

Funkcja TranslateMessage wstawia do kolejki komunikaty zawierające informacje 
o wprowadzonych znakach — oryginalnie komunikaty związane z klawiaturą 
zawierają wiele dodatkowych i z lekka zawiłych informacji, często nie 
interesujących dla programu.
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int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain; 
  MSG msg;

  . . .

  ShowWindow( hWndMain, nCmdShow);
  UpdateWindow( hWndMain );

  while( GetMessage( &msg, NULL, 0, 0 ) > 0 )
  {
    TranslateMessage( &msg );
    DispatchMessage( &msg );
  }
  return msg.wParam;
}

Odnalezienie i uruchomienie przez 
system operacyjny 

procedury obsługi komunikatu

Dlaczego to system wywołuje procedurę obsługi komunikatów naszego programu? 
Skąd system wie, która to procedura i gdzie się znajduje?
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Przypomnijmy sobie definiowanie klasy okna aplikacji i jej rejestrowanie:

#include <windows.h>

const char szClassName[] = "myMainWindow";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow )
{
  WNDCLASSEX winClass;
  HWND hWndMain;

  winClass.cbSize        = sizeof( WNDCLASSEX );
  . . . 
  
  winClass.lpfnWndProc   = WndProc;
  
  if( !RegisterClassEx( &winClass ) )
  {
     MessageBox( NULL, "Bł d rejestracji okna!", "Bł d", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );ą ą
     return 0;
  }
 

  . . .
}

Zarejestrowanie klasy okna w systemie.
Teraz system zna nasze okno i jego procedurę

obsługi komunikatów.

Rekord definicji klasy okna zawiera
adres procedury obsługi komunikatów,

jest to tzw. procedura okna.
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programu

lpfnWndProc

Wskaźnik na procedurę obsługi komunikatów — tzw. „procedura okna”
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LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
   switch( uMsg )
   {
     case WM_CLOSE:   DestroyWindow( hWnd );
                      break;
     case WM_DESTROY: PostQuitMessage( 0 );
                      break;
     default:         return DefWindowProc( hWnd, uMsg, wParam, lParam );
   }
   return 0;
}

hWnd — identyfikator okna, dla którego aktywowania jest procedura obsługi 
komunikatu.

uMsg — identyfikator komunikatu.

wParam, lParam — dodatkowe parametry komunikatu, zależne od zawartości 
parametru uMsg.



  

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
   switch( uMsg )
   {
     case WM_CLOSE:   DestroyWindow( hWnd );
                      break;
     case WM_DESTROY: PostQuitMessage( 0 );
                      break;
     default:         return DefWindowProc( hWnd, uMsg, wParam, lParam );
   }
   return 0;
}
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Komunikat oznaczający zdarzenie zamknięcia 
okna. Usuń okno główne i potomne, wstaw

komunikat WM_DESTROY 

Funkcja DestroyWindow usuwa okno o identyfikatorze hWnd, wysyła komunikaty 
WM_DESTROY i WM_NCDESTROY do usuwanego okna.

Funkcja usuwa „fokus”, usuwa menu okna, czyści kolejkę komunikatów, usuwa 
timery oraz kończy obsługę schowka.

Jeżeli program posiada okna potomne, są one usuwane automatycznie.
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{
   switch( uMsg )
   {
     case WM_CLOSE:   DestroyWindow( hWnd );
                      break;
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                      break;
     default:         return DefWindowProc( hWnd, uMsg, wParam, lParam );
   }
   return 0;
}
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Program się kończy, wstaw komunikat
WM_QUIT, który zakończy działanie

iteracji sterowanej funkcją GetMessage

Funkcja PostQuitMessage wskazuje systemowi, że program wygenerował żądanie 
jego zamknięcia (zwykle po otrzymaniu komunikatu WM_DESTROY). Funkcja 
PostQuitMessage wstawia komunikat WM_QUIT do kolejki i kończy swoje 
działanie — najbliższe wywołanie funkcji GetMessage powinno zakończyć „pętlę” 
komunikatów.

Parametr funkcji określa umowny kod zakończenia programu — wstawiany jest do 
parametru wParam komunikatu WM_QUIT.
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{
   switch( uMsg )
   {
     case WM_CLOSE:   DestroyWindow( hWnd );
                      break;
     case WM_DESTROY: PostQuitMessage( 0 );
                      break;
     default:         return DefWindowProc( hWnd, uMsg, wParam, lParam );
   }
   return 0;
}

Co się tu dzieje?Co się tu dzieje?
Podstawy programowania w C dla systemu WindowsPodstawy programowania w C dla systemu Windows

Copyright © Roman Simiński 72Strona :

Windows  AP I  —  wprowadz en ieWindows  AP I  —  wprowadz en ie

Wywołaj domyślną procedurę obsługi 
komunikatu, jeżeli go nie obsługujesz

DefWindowProc — (skrót default window procedure) domyślna procedura okna 
realizuje obsługę podstawowych komunikatów, typową dla okien w systemie.

Każdy nieobsłużony przez procedurę okna komunikat, powinien zostać 
przekazany do domyślnej procedury okna.
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Utworzenie najprostszego programu, reprezentowanego przez puste okno wymaga 
szeregu czynności administracyjnych:

Utworzenie klasy okna i zarejestrowanie jej w systemie.

Utworzenie egzemplarza okna — wg zarejestrowanej uprzednio klasy.

Wyświetlenie okna i uaktualnienie jago zawartości.

Utworzenie funkcji obsługi komunikatów — tzw. procedury okna.

Uaktywnienie głównej „pętli” komunikatów.
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