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1.

Soru kâğıdına
k
adınız, soyadınız ve numaranıız dışında başk
ka hiçbir şey yazmayınız.
y
Sorulaar eşit puanlıddır. Sınav süreesi 120 dakikaadır.
Win32 prooje uygulamalarınndaki pencere fonnksiyonunda iletiller işlenir ve bu fonksiyonun
f
bildirrimi aşağıda gibi yapılabilir:
LRESULT
T CALLBACK WindowProc(HW
WND hWnd, UI
INT uMsg, WP
PARAM wParam
m, LPARAM lParam);
Bu pencerre prosedürünü, CWindow
C
sınıfınnın bir üye fonksiiyonu olarak tanıımlamak istersekk programda karşılabileşilecek sorrunlar neler olabiilir ve bu
sorunlar naasıl giderilebilir? Kısaca açıklayınnız.
ss CWindow
clas
//Bazı üye değişken
{
nler ve fonk
ksiyonlar
WNDCLASSEX m_wc;
tected:
prot
HWND m_
_hWnd;
publ
lic:
CWindow(void);
virtual ~CWindow(vo
oid);
virtual bool Create
eEx(DWORD dw
wExStyle, LP
PCTSTR lpszC
Class, LPCTSTR lpszName, DWORD dwSt
tyle,
int x, int y, int nWidth,
n
int nHeight, HW
WND hParent, HMENU hMenu, HINSTANCE
E hInst);
virtual void GetWnd
dClassEx(/*W
WNDCLASSEX & wc*/);
bool RegisterClass(LPCTSTR lps
szClass, HIN
NSTANCE hInst);
virtual WPARAM Mess
sageLoop(voi
id);
bool ShowWindow(int
t nCmdShow) const { re
eturn ::ShowWindow(m_hWn
nd, nCmdShow
w); }
bool UpdateWindow(v
void) const { return ::U
UpdateWindow
w(m_hWnd); }
//Pencere fonksiyon
nu bildirimi
i ve diğer işlemler…
i
};

2.

Bir slayt gösterisi
g
için Win32 proje uygulam
ması oluşturulmakk istenmektedir. Bu
B işlem için n taane fotoğraf bir ddiziye aktarılarak belli aralıklarla uygulama
u
penceresinnde gösterilecektiir ve aşağıdaki CBitmap
C
sınıfı da bu projede kullanılacaktır.
k
Saadece tek bir Biitmaple ilgili işleemlerde kullanılaacak olan
CBitmap
p::Draw(); ve CBitmap::~
~CBitmap(); üye fonksiyonlarrının tanımlamalaarını yapınız. Ayyrıca uygulamadaa, belli aralıklarlaa Bitmap
dizisini ekkranda göstermek için hangi Windoows iletisinden vee/veya API fonkssiyon(lar)ından yaararlanılabilir? K
Kısaca açıklayınız.
clas
ss CBitmap
HBITMAP m_hBitmap;
{
//Bitmap tut
tamağı
HDC
m_hDC;
//Sürücü içe
eriği tutama
ağı
int
m_iWidth, m_iHeight;
m
//Bitmap gen
nişliği ve yüksekliği
y
publ
lic:
//Bitmapi uy
ygulama penc
ceresinde çi
iz
void Draw(void);
oid);
//Bitmap nesnesini serb
best bırak
virtual ~CBitmap(vo
//Bi
itmapi yükle
eme gibi ilg
gili diğer üye
ü
değişkenlerin ve fon
nksiyonların
n tanımladığ
ğı varsayıla
acak…
};

3.

Aşağıda verilen
v
MFC uyguulamasında CCalcApp sınıfındda CCalculato
or sınıfına ait biir nesne tanımlannarak Dialog kuttusu tabanlı bir uygulama
u
oluşturulaccaktır. Bu işlem için
i aşağıda bildirrimleri verilen CC
CalcApp sınıfın
ndaki ilgili üye fonnksiyonların tanım
mlamalarını yapıınız.
clas
ss CCalculat
tor : public
c CDialog { public: CCalculator(voi
id); /* … */
/ };
clas
ss CCalcApp : public CW
WinApp {
CCalculator *m_pCac
cl;
publ
lic:
CCalcApp
p(void);
virtual ~CCalcApp(v
void);
virtual BOOL InitIn
nstance(void
d);
};

4.

Menü içerren bir Win32 prooje uygulaması çaalışırken klavyedden ALT + F4 tuşlarına
t
basıldığğında program sonnlandırılmıştır. Bu
B işlem için uyguulamanın
program kodunda
k
ne gibi düzenlemeler yapıılmış olabilir? Geerekli gördüğünüzz yerlerde program
m kod parçalarını da yazarak kısacca açıklayınız.

LONG SetWindowL
Long(HWND hWnd, int nIndex, LONG dwNewLong);
LONG GetWindowL
Long(HWND hWnd, int nIndex);
HWND CreateWin
ndowEx(DWORD dwE
ExStyle, LPCTSTR
R lpClassName, LPCTSTR lpWindo
owName, DWORD dw
wStyle, int x, int y, int nWi
idth, int nHeigh
ht, HWND
hWndParent, HME
ENU hMenu, HINSTANCE hInstance, LPVOID lpParam);
HACCEL LoadAcce
elerators(HINSTA
ANCE hInstance, LPCTSTR lpTableName);
int TranslateAccelerator(HWND hWnd, HACCEL hAccTable, LPMSG
G lpMsg);
HDC CreateCompatibleDC(HDC hdc);
BOOL DeleteObje
ect(HGDIOBJ hgdiobj);
HGDIOBJ SelectO
Object(HDC hdc, HGDIOBJ hgdiobj);
BOOL DeleteDC(H
HDC hdc);
DWORD GetTickCount(void);
BOOL BitBlt(HDC
C hdcDest, int nXDest, int nYDest, int nWidth
h, int nHeight, HDC hdcSrc, int
t nXSrc, int nYS
Src, DWORD dwRop
p);
BOOL PatBlt(HDC
C hdc, int nXLeft, int nYLeft, int nWidth, int nHeight, DWOR
RD dwRop);
BOOL GetMessage
e(LPMSG lpMsg, HWND hWnd, UINT wMsgFilterMin, UINT wMsgFilte
erMax);
BOOL KillTimer(HWND hWnd, UINT nID);
UINT SetTimer(H
HWND hWnd, UINT nID, UINT uElapse, TIMERPROC lpTimerFunc);
LRESULT DefWind
dowProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
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Pencere fonksiyonu
f
aşağı
ıdaki gibi stat
tic olarak bildirilmeli ve ile
etiler ya bu pe
encere fonksiyon
nundaki gösteri
iciye bağlı olarak veya
ikinci bi
ir fonksiyon tanımlanarak
t
o fonksiyonda işlenmelidir. Ayrıca pencere oluşturulurken ilave paramet
treye this göstericisi
aktarılmalı ve ilgili üye fonksiyonda aşağıdaki gibi düzenlemeler
d
yap
pılmalıdır.
virtual LR
RESULT WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam,
w
LPARAM lParam);
static LRE
ESULT CALLBACK WindowProc(HWND
W
hWnd, UINT uMsg, WPARAM wPara
am, LPARAM lPara
am);
LRESULT CA
ALLBACK CWindow::WindowProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wPa
aram, LPARAM lPa
aram) {
CWind
dow * pWindow = NULL;
if ( uMsg == WM_NCCR
REATE ) {
pWindow = (CWindow *) ((L
LPCREATESTRUCT) lParam)->lpCrea
ateParams;
SetWindowL
Long(hWnd, GWL_U
USERDATA, (LONG)
) pWindow);
}
else
pWindow = (CWindow *)GetW
WindowLong(hWnd,
, GWL_USERDATA);
if ( pWindow )
return pWi
indow->WndProc(h
hWnd, uMsg, wPar
ram, lParam);

else

return Def
fWindowProc(hWnd
d, uMsg, wParam,
, lParam);
}
//…
m_hWnd = CreateWindowEx(dw
wExStyle, lpszClass, lpszName, dwStyle, x, y, nWidth, nHeigh
ht, hParent, hMe
enu, hInst, this
s);
2.

WM_TIMER iletisi kullanılabilir. Süre ayarlaması ise SetTimer(); ve KillTimer();
K
fon
nksiyonlarıyla y
yapılabilir.
void CBitm
map::Draw(void) {
if (m
m_hBitmap != NUL
LL) {
HDC hMemDC
C = CreateCompat
tibleDC(m_hDC);
SelectObje
ect(hMemDC, m_hB
Bitmap);
BitBlt(m_h
hDC, 0, 0, m_iWi
idth, m_iHeight,
, hMemDC, 0, 0, SRCCOPY);
DeleteDC(h
hMemDC);
}
}
CBitmap::~CBitmap(void) {
if (m
m_hBitmap != NUL
LL) {
DeleteObject(
(m_hBitmap);
m_hBitmap = NULL;
N
}
}

3.
CCalcApp::CCalcApp(void){
m_pC
Cacl = NULL;
}
CCalcApp::~CCalcApp(void){
if(m_
_pCacl != NULL) {
delete m_p
pCacl;
m_pCacl = NULL;
}
}
BOOL CCalcApp::InitInstance(void){
acl = new CCalcu
ulator;
m_pCa
m_pCa
acl->DoModal();
retur
rn FALSE;
}
4.

ması yapılmalıdır. Kaynakla ilgili RC ve H uzantılı dosyalar
r ve ana program
m için aşağıda bazı
b
program kod
dları
Hızlandırıcı tuş tanımlam
APAT iletisi, eğer makro ismi bu şekilde tanımlanmışsa, ilgi
ili pencere fonk
ksiyonunda işlen
nir.
verilmiştir. Gelen IDM_KA
#define IDM_KAPAT 101 //…
LERATORS {
CACC ACCEL
}

VK_F4
4, IDM_KAPAT, VI
IRTKEY, ALT

HACCEL hAccel; HDC hWnd; MSG msg;//…
hAccel = LoadAccelerator
L
s(hInstance, "CACC"); //…
while (GetMessage(/*…*/)) {
if(!T
TranslateAcceler
rator(hWnd, hAcc
cel, &msg)){ /*…
…*/ }
}
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