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Soru kâğıdına adınız, soyadınız ve numaranız dışında başka hiçbir şey yazmayınız.
Sınav süresi 120 dakikadır.

projelerinde, arkaplan rengi gibi ana pencerenin özelliklerini ayarlayabilmek için bazı program
kod parçalarını yazmak gerekmektedir. Bu işlem için, gerekli gördüğünüz yerlerde kısaca açıklama da
yaparak ilgili kodları C/C++ programlama dilinde yazınız. (20 p)

S.1) Win32

#include <afxwin.h>
class CUygulama : public CWinApp {
public:
BOOL InitInstance();
};
BOOL CUygulama::InitInstance() {
AfxMessageBox("Ornek uygulama");
return TRUE;
}
CUygulama Uygulama;
S.2) Yukarıda

en az kod içerecek şekilde bir MFC uygulamasına ait program kod parçaları verilmiştir. Bu
uygulamanın, ileti kutusu yerine, bir (çerçeveli) pencere içermesi durumunda program kod
parçalarında yapılabilecek değişiklikleri C/C++ programlama dilinde yazarak kısaca açıklayınız. (20 p)

S.3)

Diyalog (Dialog) tabanlı bir MFC uygulamasında, diyalog kutusu üzerine bir düzenleme (edit) kutusu
eklendiği varsayılsın. Düzenleme kutusunun içersine klavyeden girilen bir veri ilgili programa nasıl
aktarılabilir? Program içersinden düzenleme kutusuna bir veri nasıl gönderilebilir? Gerekli
gördüğünüz yerlerde C/C++ programlama dilindeki program kod parçalarını da yazarak kısaca
açıklayınız. (30 p)

S.4)

Uygulama tipi Tek Belge (Single Document) olan ve Belge/Görünüm (Document/View) mimarisini
destekleyen bir MFC uygulamasında program içersinde işlenen bir veri hard diske nasıl
kaydedilebilir? Hard dikse kaydedilen veri, tekrar geri yüklendiğinde, ilgili uygulamanın ana
formundaki bir kontrol aracında, örneğin bir statik metin başlığında (caption) veya bir düzenleme
kutusunun içersinde gösterilmesi gerekirse nasıl bir yaklaşım geliştirilebilir? Yeni bir belge
oluşturulurken programda ne gibi bir düzenleme yapılması gerekebilir? Gerekli gördüğünüz yerlerde
C/C++ programlama dilindeki program kod parçalarını da yazarak kısaca açıklayınız. (30 p)
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C.1) Aşağıdaki kod parçasında verildiği gibi, Win32 projesinde, pencere sınıfındaki özellikler bir yapı tanımlanır ve üye değişkenlere iligili
değerlerin aktarılmasıyla yapılabilir.
WNDCLASS wc;
…
wSinif.hIcon = LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
wSinif.hCursor = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = (HBRUSH)( COLOR_WINDOW );
C.2)

//Simge
//İmleç
//Arkaplan rengi

Aşağıdaki gibi kod parçaları yazılabilir.
class CUygulama : public CWinApp {
public:
BOOL InitInstance();
};
class CPencere : public CFrameWnd{
public:
CPencere();
DECLARE_MESSAGE_MAP()
};
BEGIN_MESSAGE_MAP(CPencere, CFrameWnd)
END_MESSAGE_MAP()
CPencere::CPencere() {
Create(NULL,"Uygulama Penceresi"); }
BOOL CUygulama::InitInstance() {
m_pMainWnd = new CPencere;
m_pMainWnd->ShowWindow(m_nCmdShow);
m_pMainWnd->UpdateWindow();
return TRUE;
}
CUygulama Uygulama;

C.3) Bir üye değişken tanımlanır ve DoDataExchange() üye fonk.da ilişklendirilme yapılır. Daha sonra UpdateData() üye fonksiyonuna TRUE ve FALSE
parametre değerleri gönderilerek sırasıyla ilgili kontrole okuma ve yazma işlemleri gerçekleştirilebilir.
void COrnek::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) {
CDialog::DoDataExchange(pDX);
DDX_Text(pDX, IDC_ORNEK, m_nOrnek);
DDV_MinMaxInt(pDX, m_ nOrnek, 0, 100);
}
void COrnek::OnDugmeTikla(){
UpdateData(TRUE);
//…
UpdateData(FALSE);
}
C.4) Belge ve Görünüm sınflarında veriyi işlemek ilgili değişken tanımları yapılır. Belge sınıfında, veriyi hard diske kaydetme, hard diskten yükleme
ve belge içeriğini temizleme işlemleri aşağıdaki gibi yapılabilir:
void CBelge::Serialize(CArchive& ar){
if (ar.IsStoring()) { ar << m_nOrnek; }
else { ar >> m_nOrnek; }
}
BOOL CBelge::OnNewDocument() {
if (!CDocument::OnNewDocument())
return FALSE;
DeleteContents();
return TRUE;
}
void CBelge::DeleteContents() {
m_nOrnek = 0;
CDocument::DeleteContents();
}
Görünüm sınıfında ise, bir düğmeye tıklama olayında ve ekranda veriyi gösterme işleminde (güncelleme) aşağıdaki gibi bir kod düzenlemesi yapılabilir:
void CGorunum::OnDugmeTikla (){
UpdateData(TRUE);
CBelge* pBelge = GetDocument();
pBelge->m_nOrnek = m_nOrnek;
pBelge->SetModifiedFlag(TRUE);
pBelge->UpdateAllViews(NULL);
}
void CGorunum::OnUpdate(CView* /*pSender*/, LPARAM /*lHint*/, CObject* /*pHint*/){
CBelge * pBelge = GetDocument();
m_nOrnek = pBelge->m_nOrnek ;
UpdateData(FALSE);
}
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