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Лабораторна робота № 6. 

ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ 
ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВІКНАМИ 

Мета: Реалізація механізму обміну повідомленнями та управління 
вікнами в операційній системі Windows. 

 

Хід роботи: 

1. Ознайомитися із специфікаціями функцій WinAPI для створення 
вікон та їх стилів і управління обміном повідомленнями. 

2. Використовуючи вивчені механізми, розробити і налагодити 
програмне застосування для реалізації отриманого завдання, в 
якому повинні використовуватися головні і дочірні вікна, різні 
елементи управління та стилі, а також обмін повідомленнями. 

3. Проаналізувати роботу вивчених механізмів за програмним 
кодом розробленого додатку. 

 

Програми в ОС Windows управляються повідомленнями. Всі 
дії користувачів перехоплюються системою і перетворюються в 
повідомлення, що передаються програмі, яка управляє вікнами. У 
кожної програми, що складається хоча б з одного потоку, є кілька 
власних черг повідомлень: черга асинхронних повідомлень, черга 
синхронних повідомлень, черга відповідей на них і черга 
віртуального введення, куди і прямують всі повідомлення, що 
стосуються дій з вікнами. Практично кожна програма в ОС Windows 
буде містити код, схожий з наступним: 
#include <windows.h> 
 

long CALLBACK WndProcedure (HWND Window, UINT 
Mess, UINT Parametr, long Prm) 

{ 
// Обробка повідомлень 

switch (Mess) { 
   case WM_PAINT:; return 0;//Зміна зображення у вікні 
   case WM_CREATE:; return 0; // Створення вікна 
   case WM_CLOSE: DestroyWindow (Window); return 0; 

// Закриття вікна 

   case WM_DESTROY: PostQuitMessage (0); return 0; 
// Знищення вікна 

   } 
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return (DefWindowProc (Window, Mess, Parametr, Prm)); 
// Дії за замовчуванням 

} 
 

int WINAPI WinMain (HINSTANCE h, HINSTANCE 
hprev, char * CmdLine, int CmdShow) 

{ 
WNDCLASS WinClass; // Об'єкт вікна 
MSG Mess; // Вхідні повідомлення 
HWND Window; // Дескриптор вікна 
WinClass.lpfnWndProc = WndProcedure; 
WinClass.lpszClassName = "Vikno"; 
WinClass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); 
WinClass.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW); 

// Курсор миші - стрілка 
// Зміна зображення при зміні висоти і ширини вікна 

WinClass.Style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
   // Зареєструвати в системі об'єкт вікна 

RegisterClass (& WinClass); 
   // Запит ресурсів для вікна 

Window = CreateWindow (WinClass.lpszClassName, 
"Zagolovok vikna", WS_OVERLAPPEDWINDOW, 0, 
0, 600, 400, HWND_DESKTOP, NULL, h, NULL); 

ShowWindow (Window, CmdShow); //Відображення вікна 
UpdateWindow (Window); // Зміна зображення вікна 
while (GetMessage (& Mess, NULL, 0, 0)) { 

// Отримання повідомлення з черги 

   TranslateMessage (& Mess);//Трансляція повідомлення 
   DispatchMessage (& Mess); 

// Повідомлення з відповідною процедурою 

   } 
 

return (Mess.wParam); 
} 

 

В ОС Windows перед тим, як створювати вікно, його потрібно 
зареєструвати. Реєстрацію класу вікна виконує функція: 
 
ATOM RegisterClass (CONST WNDCLASS * WndClass); 

// покажчик на структуру з даними класу 
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� WS_BORDER – створення вікна з рамкою. 
� WS_CAPTION – створення вікна з заголовком (неможливо 

використовувати одночасно зі стилем WS_DLGFRAME). 
� WS_CHILDWINDOW – створення дочірнього вікна (неможливо 

використовувати одночасно зі стилем WS_POPUP). 
� WS_CLIPCHILDREN – виключає область, зайняту дочірнім 

вікном, при виведенні в батьківське вікно. 
� WS_CLIPSIBLINGS – використовується разом зі стилем 

WS_CHILD для відтворення в дочірньому вікні областей, що 
перекриваються іншими вікнами. 

� WS_DISABLED – створює недоступне вікно. 
� WS_DLGFRAME – створює вікно з подвійною рамкою, без 

заголовка. 
� WS_GROUP – дозволяє об'єднувати елементи управління в групи. 
� WS_HSCROLL – створює вікно з горизонтальною смугою 

прокрутки. 
� WS_MAXIMIZE – створює вікно максимального розміру. 
� WS_MAXIMIZEBOX – створює вікно з кнопкою розгортання 

вікна. 
� WS_ICONIC – створює спочатку згорнуте вікно (використовуєть-

ся тільки із стилем WS_OWERLAPPED). 
� WS_MINIMIZEBOX – створює вікно з кнопкою згортання. 
� WS_OVERLAPPED – створює вікно, що перекривається (яке, як 

правило, має заголовок і WS_TILED рамку). 
� WS_OVERLAPPEDWINDOW – створює вікно, що перекривається 

яке має стилі WS_OVERLAPPED, WS_CAPTION, WS_SYSMENU, 
WS_THICKFRAME, WS_MINIMIZEBOX, WS_MAXIMIZEBOX. 

� WS_POPUP – створює спливаюче вікно (неможливо 
використовувати разом із стилем WS_CHILD). 

� WS_POPUPWINDOW – створює спливаюче вікно, яке має стилі 
WS_BORDER, WS_POPUP, WS_SYSMENU. 

� WS_SYSMENU – створює вікно з кнопкою системного меню 
(можна використовувати тільки з вікнами, що мають рядок 
заголовка). 

� WS_TABSTOP – визначає елементи управління, перехід до яких 
може бути виконаний клавішею TAB. 

� WS_THICKFRAME – створює вікно з рамкою, що 
використовується для зміни 
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� WS_SIZEBOX – розміру вікна. 
� WS_VISIBLE – створює вікно, що спочатку не відображається. 
� WS_VSCROLL – створює вікно з вертикальною смугою 

прокрутки. 
 

Функція CreateWindow використовується програмою для 
створення вікна, а приклад її використання наводився вище. 
HWND CreateWindow ( 
   LPCTSTR ClassName, 

// Покажчик на зареєстроване ім'я класу 

   LPCTSTR WindowName, // покажчик на ім'я вікна 
   DWORD dwStyle, // стиль вікна 
   int x, // горизонтальна позиція вікна 
   int y, // вертикальна позиція вікна 
   int Width, // ширина вікна 
   int Height, // висота вікна 
   HWND WndParent, 

// дескриптор батьківського або вікна власника 

   HMENU Menu, 
// Дескриптор меню або ідентифікатор дочірнього вікна 

   HANDLE Instance,//дескриптор екземпляра програми 
   LPVOID Param); //Покажчик на дані створення вікна 
 

В параметрі ClassName можуть бути визначені такі класи 
елементів управління: 
– BUTTON (КНОПКА). Маленьке прямокутне дочірнє вікно, яке 
представляє собою кнопку, по якій може клацати мишею 
користувач, щоб включити або відключити. Кнопки управління 
можуть бути окремими або в групах, можуть бути підписаними або 
без тексту. Кнопки управління зазвичай змінюють свій вигляд, коли 
користувач клацає на них мишею. 
– COMBOBOX (КОМБІНОВАНЕ ВІКНО). Елемент управління, що 
складається з вікна із списком і поля вибору, схожого на елемент 
редагування тексту. Відповідно до заданого стилю програма 
відображє або вікно зі списком, або список, що розгортається. 
Залежно від стилю, користувач зможе або не зможе редагувати 
вміст поля вибору. Якщо виводиться вікно зі списком, то символи, 
які вводяться у полі вибору, підсвічують рядок у списку, який 
відповідає символам, що друкуються. Навпаки, вибір елемента у 
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вікні зі списком відображає вибраний текст у полі вибору. 
– EDIT (ВІКНО РЕДАГУВАННЯ). Прямокутне дочірнє вікно, 
всередині якого користувач може надрукувати з клавіатури текст. 
Користувач вибирає елемент управління і дає йому фокус 
клавіатури, клацаючи мишею на ньому або переміщаючись в нього, 
шляхом натискання клавиші табуляції (TAB). Користувач може 
надрукувати текст, коли елемент управління редагованого вікна 
відображає миготливу каретку (caret); використовувати мишу, щоб 
переміщати курсор, вибирати символи, які будуть замінені, або 
встановити курсор для вставки символів; використовувати 
(BACKSPACE), щоб видаляти символи. Елементи управління 
редагованого вікна використовують шрифт системи із змінним 
кроком і показують на екрані символи з символьного набору ANSI. 
Щоб змінити заданий за замовчуванням шрифт, елементу 
управління вікна редагування може бути надіслано повідомлення 
WM_SETFONT. Елементи управління вікна редагування 
збільшуються відповідно до табуляції символів стількома 
пропусками, скільки їх потрібно, щоб перемістити каретку в 
наступну позицію табуляції. Позиції табуляції приймаються такими, 
щоб бути в кожному восьмому знакомісці. 
– LISTBOX (ВІКНО ІЗ СПИСКОМ). Список рядків символів. Цей 
елемент управління визначається, коли прикладна програма 
повинна представити список найменувань (наприклад, імен файлів), 
з яких користувач може вибирати рядок, клацаючи по ньому 
мишею. Обраний рядок виділяється, а повідомлення передається в 
батьківське вікно. Щоб гортати списки, які є занадто довгими для 
елемента управління вікна, використовуються вертикальна або 
горизонтальна лінійки прокрутки. Вікно із списком автоматично (за 
необхідності) приховує або показує лінійку прокрутки. 
– MDICLIENT. Робоче вікно БАГАТОДОКУМЕНТНОГО 
ІНТЕРФЕЙСУ (MDI). Це вікно приймає повідомлення, які керують 
дочірніми вікнами прикладної програми MDI. Рекомендованими 
стилями є WS_CLIPCHILDREN і WS_CHILD. Щоб створити робоче 
вікно MDI, яке дозволяє користувачеві при появі гортати дочірні 
вікна MDI, визначте стилі WS_HSCROLL і WS_VSCROLL. 
– SCROLLBAR (ЛІНІЙКА ПРОКРУТКИ). Прямокутник, який 
містить бігунок і має стрілки спрямовані в обидва кінці. Лінійка 
прокрутки посилає повідомлення своєму батьківському вікну 
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щоразу, коли користувач клацає на ній мишею. У разі необхідності, 
батьківське вікно відповідає за модифікацію позиції бігунка. 
Елементи управління лінійкою прокрутки мають той же самий 
вигляд і користуються тими ж функціями, що і лінійки прокрутки, 
використовувані в звичайних вікнах. Однак, на відміну від лінійок 
прокрутки вікна, лінійки прокрутки елемента управління можуть 
бути встановлені для використання десь у вікні, при прокручуванні 
інформації, що виводиться у вікні. Клас лінійки прокрутки включає 
також і елементи управління розміром вікна. Вікно із змінними 
розмірами – це маленький прямокутник, який користувач може 
розтягувати, щоб змінити розмір вікна. 
– STATIC (СТАТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ). Просте текстове поле, вікно 
або прямокутник, який використовується для написів, вікон або 
інших окремих елементів управління. Статичні елементи 
управління не беруть ніякої інформації, що вводиться і не 
забезпечують ніякого виведення інформації. 

 

Win32 API забезпечує як загальні стилі вікна, так і 
обумовлені класом стилі вікна. Загальні стилі вікон визначаються 
константами, які починаються з префікса WS_; вони можуть бути 
об'єднані оператором | (АБО), щоб формувати різні типи вікон, 
включаючи головні вікна, діалогові вікна і дочірні вікна. 
Обумовлені класом стилі вікна визначають вигляд і поведінку 
вікон, що належать до попередньо встановлених класів елементів 
управління, таких як вікна редагування і вікна списків. 

Нижче перераховані стилі кнопок (в класі BUTTON), які 
можуть бути визначені в параметрі dwStyle: 
� BS_3STATE – Створює кнопку, яка є такою ж, як віконце для 

прапорця, за винятком того, що поле вікна може стати 
недоступним так само, як це робиться при установці прапорця 
("галочки") перевірки (checked) або при скасуванні його. 
Використовуйте недоступний стан, щоб показати, що стан 
віконця для прапорця не визначено. 

� BS_AUTO3STATE – Створює кнопку, яка є таким же перемикачем 
з трьома станами, за винятком того, що поле вікна змінює свій 
стан, коли користувач вибирає його. Стан циклічно проходить 
фази установки прапорця перевірки, недоступності і скасування. 

� BS_AUTOCHECKBOX – Створює кнопку, яка також є віконцем 
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для прапорця, за винятком того, що стан установки прапорця 
перевірки автоматично перемикається між встановленим та не 
встановленим. 

� BS_AUTORADIOBUTTON – Створює кнопку, яка є такою ж, як і 
"радіо"-кнопка, за винятком того, що, коли користувач вибирає її, 
Windows автоматично встановлює стан кнопки в режим контролю 
прапорця, позначивши її "галочкою" і автоматично встановлює 
перевірку стану для всіх інших кнопок в тій же групі без 
перевірки прапорця. 

� BS_CHECKBOX – Створює маленьке порожнє віконце для 
прапорця з текстом. За замовчуванням, текст відображається 
праворуч від віконця. Щоб відображати текст ліворуч від 
віконця, об'єднайте цей прапорець зі стилем BS_LEFTTEXT (або з 
еквівалентним стилем BS_RIGHTBUTTON). 

� BS_DEFPUSHBUTTON – Створює командну кнопку, яка 
поводиться як кнопка стилю BS_PUSHBUTTON і до того ж має 
"жирну" чорну рамку. Якщо кнопка знаходиться в діалоговому 
вікні, користувач може вибрати кнопку, натиснувши клавішу 
ENTER навіть тоді, коли кнопка не має фокусу введення. Цей 
стиль корисний для надання користувачу можливості швидко 
вибрати найбільш підходящу (задану за замовчуванням) опцію. 

� BS_GROUPBOX – Створює прямокутник, в якому можуть бути 
згруповані інші елементи управління. Будь–який текст, 
пов'язаний з цим стилем, відображається у верхньому лівому куті 
прямокутника. 

� BS_LEFTTEXT – Поміщає текст ліворуч від "радіо"-кнопки або 
віконечка-перемикача, коли об'єднаний зі стилем перемикача або 
"радіо"-кнопкою. Той же самий, що і стиль BS_RIGHTBUTTON. 

� BS_OWNERDRAW – Створює кнопку, подану власником. Вікно 
власника приймає повідомлення WM_MEASUREITEM, коли 
кнопка створена і повідомлення WM_DRAWITEM, коли зовнішній 
вигляд кнопки змінився. Не об'єднуйте стиль BS_OWNERDRAW з 
будь-яким іншим стилем кнопки. 

� BS_PUSHBUTTON – Створює командну кнопку, яка відправляє 
повідомлення WM_COMMAND вікну власника, коли користувач 
вибирає цю кнопку. 

� BS_RADIOBUTTON – Створює маленький кружечок з текстом. 
Стандартно текст відображається праворуч від кружечка. Щоб 
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відображати текст ліворуч, об'єднайте цей прапорець зі стилем 
BS_LEFTTEXT (або його еквівалентом – стилем BS_RIGHTBUT 
TON). Використовуйте "радіо"-кнопки для груп пов'язаного, але 
взаємовиключного вибору. 

� BS_BITMAP – Вигляд кнопки – точковий рисунок. 
� BS_BOTTOM – Поміщає текст внизу прямокутника кнопки. 
� BS_CENTER – Вирівнює текст у кнопці горизонтально по центру. 
� BS_ICON – Вигляд кнопки – значок. 
� BS_LEFT – Вирівнює текст в кнопці ліворуч. Проте, якщо кнопка 

– віконечко-перемикач або "радіо"-кнопка, які не мають стилю 
BS_RIGHTBUTTON, текст залишається вирівняним праворуч. 

� BS_MULTILINE – Переносить за словами текст кнопки в 
додаткові рядки, якщо текстовий рядок занадто довгий і не 
поміщається в одному рядку. 

� BS_NOTIFY – Дає можливість кнопці послати повідомлення 
BN_DBLCLK, BN_KILLFOCUS і BN_SETFOCUS в батьківське 
вікно. Зверніть увагу, що кнопка посилає повідомлення 
BN_CLICKED незалежно від того, чи має вона цей стиль. 

� BS_PUSHLIKE – Створює кнопку (типу перемикача, перемикача 
з трьома станами або "радіо" кнопки), що має вигляд і дію, як 
командна кнопка. Опуклий вигляд кнопки, коли вона не 
натиснута, і притоплений, коли вона натиснута (вибрана). 

� BS_RIGHT – Вирівняний праворуч текст в прямокутнику кнопки. 
Але, якщо кнопка – віконце для прапорця або "радіо" кнопка, яка 
не має стилю BS_RIGHTBUTTON, текст вирівняний праворуч від 
віконця для прапорця або "радіо" кнопки. 

� BS_RIGHTBUTTON – Встановлює кружечок "радіо" кнопки або 
квадрат віконця для прапорця праворуч від прямокутника 
кнопки. Той же самий стиль, що і BS_LEFTTEXT. 

� BS_TEXT – Визначає, що кнопка відображає текст. 
� BS_TOP – Розміщує текст вгорі прямокутника кнопки. 
� BS_VCENTER – Розміщує текст в середині (вертикально) 

прямокутника кнопки. 
 

Нижче перераховані стилі комбінованого вікна (в класі 
COMBOBOX), які можуть бути визначені в параметрі dwStyle: 
� CBS_AUTOHSCROLL – Автоматично прокручує текст в полі 

редагування тексту вправо, коли користувач вводить з клавіатури 
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символ в кінець рядка. Якщо цей стиль не встановлено, 
приймається тільки текст, який поміщається в рядку. 

� CBS_DISABLENOSCROLL – У вікні зі списком показує 
вертикальну лінійку прокрутки заблокованою, коли поле вікна 
містить не достатньо елементів для прокрутки (без цього стилю – 
лінійка прокрутки приховується). 

� CBS_DROPDOWN – Подібний до CBS_SIMPLE, за винятком того, 
що вікно із списком не відображається, поки користувач не 
вибере значки поряд з елементами редагування тексту. 

� CBS_DROPDOWNLIST – Подібний до CBS_DROPDOWN, за 
винятком того, що поле редагування тексту замінено статичним 
текстовим елементом, який відображає поточний вибір у вікні зі 
списком. 

� CBS_HASSTRINGS – Визначає, що подане власником вікно 
містить елементи, що складаються з рядків. Комбіноване вікно 
підтримує пам'ять і адресу для рядків, так що прикладна 
програма може використовувати повідомлення CB_GETLBTEXT, 
щоб відновити текст для окремого елемента. 

� CBS_LOWERCASE – Перетворює в нижній регістр будь-які 
символи верхнього регістру, введені в поле редагування тексту. 

� CBS_NOINTEGRALHEIGHT – Визначає, що розмір комбінова-
ного вікна – це точний розмір, визначений прикладною програ-
мою, коли вона його створила. Зазвичай, Windows встановлює 
розміри комбінованого вікна так, щоб воно не відображало 
елементи частково. 

� CBS_OEMCONVERT – Перетворює текст, введений в поле 
редагування тексту комбінованого вікна з набору символів 
Windows в набір символів OEM, а потім назад у набір Windows. 
Це гарантує відповідне символьне перетворення, коли програма 
викликає функцію CharToOem, щоб перетворити рядок Windows 
в розкривному списку в символи OEM. Цей стиль є корисним для 
вікон, які містять імена файлів і використовується тільки у 
вікнах, створених зі стилем CBS_SIMPLE або CBS_DROPDOWN. 

� CBS_OWNERDRAWFIXED – Визначає, що власник вікна зі 
списком відповідальний за зображення його вмісту і що всі 
елементи у вікні зі списком однакової висоти. Вікно власника 
приймає повідомлення WM_MEASUREITEM, коли комбіноване 
вікно створено, і повідомлення WM_DRAWITEM, коли зовнішній 
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вигляд комбінованого вікна змінився. 
� CBS_OWNERDRAWVARIABLE – Визначає, що власник вікна зі 

списком відповідальний за зображення його вмісту і що елементи 
у вікні зі списком мають змінну висоту. Вікно власника приймає 
повідомлення WM_MEASUREITEM, коли комбіноване вікно 
створено, і повідомлення WM_DRAWITEM, коли зовнішній 
вигляд комбінованого вікна змінився. 

� CBS_SIMPLE – Завжди відображати вікно зі списком. Поточний 
вибір у вікні зі списком відображається в полі редагування тексту. 

� CBS_SORT – Автоматично сортує рядки у вікні зі списком. 
� CBS_UPPERCASE – Перетворює будь-які символи нижнього 

регістру, що введені в поле редагування тексту, в символи 
верхнього регістру. 

 

Нижче перераховані стилі поля редагування тексту (в класі 
EDIT), які можуть бути визначені в параметрі dwStyle: 
� ES_AUTOHSCROLL – Автоматично прокручує текст вправо на 10 

символів, коли користувач надрукує символ в кінець рядка. Коли 
користувач натискає кнопку ENTER, прокручує весь текст назад. 

� ES_AUTOVSCROLL – Автоматично переміщує текст вгору на 
одну сторінку, коли користувач натискає кнопку ENTER на 
останньому рядку. 

� ES_CENTER – Вирівнює до центру текст у багаторядковому полі 
редагування тексту. 

� ES_LEFT – Вирівнювання тексту ліворуч. 
� ES_LOWERCASE – Перетворює всі символи, що друкуються 

всередині поля редагування тексту, в нижній регістр. 
� ES_MULTILINE – Визначає багаторядкове вікно редагування 

тексту (за замовчуванням – однорядкове вікно редагування 
тексту). Коли багаторядкове поле редагування знаходиться в 
діалоговому вікні, задана за замовчуванням відповідна реакція на 
натиск клавіші ENTER повинна активізувати кнопку за 
замовчуванням. Щоб використовувати клавішу ENTER для 
переведення рядка, використовуйте стиль ES_WANTRETURN. 
Коли багаторядкове вікно редагування не в діалоговому вікні та 
визначено стиль ES_AUTOVSCROLL, то поле редагування 
показує стільки рядків, скільки це можливо і прокручує 
вертикально, коли користувач натискає клавішу ENTER. Якщо не 
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визначено ES_AUTOVSCROLL, вікно редагування показує стільки 
рядків, скільки це можливо і подає звуковий сигнал, якщо 
користувач натискає клавішу ENTER, але більше жодного рядка 
не відображає. Якщо визначено стиль ES_AUTOHSCROLL, 
багаторядкове вікно редагування автоматично горизонтально 
прокручується, коли каретка виходить за праву межу елемента 
управління. Щоб запустити новий рядок, користувач повинен 
натиснути клавішу ENTER. Якщо не визначено 
ES_AUTOHSCROLL, елемент управління, коли це необхідно, 
автоматично переносить без розриву слова в початок наступного 
рядка. Новий рядок утворюється і тоді, коли користувач натискає 
клавішу ENTER. Розмір вікна визначає позицію переходу слова 
на новий рядок. Якщо розмір вікна змінюється, то змінюється 
позиція переходу на новий рядок, а текст відновлюється. 
Багаторядкове вікно редагування тексту може мати лінійки 
прокрутки. Вікно редагування з лінійками прокрутки обробляє 
свої власні повідомлення від лінійки прокрутки. Зверніть увагу, 
що вікно редагування без лінійок прокрутки прокручує текст, як 
описано вище і обробляє повідомлення прокрутки, що надходять 
від батьківського вікна. 

� ES_NOHIDESEL – Заперечує задану за замовчуванням поведінку 
для поля редагування тексту. За замовчуванням приховується 
вибір, коли елемент управління втрачає фокус введення і 
інвертується вибір, коли панель управління приймає фокус 
введення. Якщо визначено ES_NOHIDESEL, то обраний текст 
інвертується, навіть якщо панель управління не має фокусу. 

� ES_NUMBER – Дозволяє ввести в поле редагування лише цифри. 
� ES_OEMCONVERT – Перетворює текст, введений у вікно 

редагування з набору символів Windows – в набір символів OEM, 
а потім назад – в набір Windows. Це гарантує відповідне 
символьне перетворення, коли з прикладної програми виклика-
ється функція CharToOem, щоб перетворити рядок Windows у 
вікні редагування в символи OEM. Цей стиль найбільш корисний 
для вікон редагування тексту, які містять імена файлів. 

� ES_PASSWORD – Показує зірочку (*) замість кожного символу, 
введенного з клавіатури у вікно редагування. Можна 
використовувати повідомлення EM_SETPASSWORDCHAR, щоб 
замінити ним символ, який відображається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

� ES_READONLY – Не допускає введення або редагування тексту у 
вікні редагування користувачем. 

� ES_RIGHT – Вирівнює праворуч текст в багаторядковому вікні 
редагування. 

� ES_UPPERCASE – Перетворює всі символи, що вводяться у вікно 
редагування, в символи верхнього регістру. 

� ES_WANTRETURN – Визначає, щоб службовий код повернення 
каретки був вставлений тоді, коли користувач натискає клавішу 
ENTER при введенні тексту у багаторядкове поле редагування 
тексту в діалоговому вікні. Якщо не визначено цей стиль, то 
натискаючи клавішу ENTER, отримаєте той же ефект, ніби 
натиснули задану за замовчуванням командну кнопку 
діалогового вікна. Цей стиль не має ніякого впливу в 
однорядковому вікні редагування. 

 

Наступні стилі елемента управління вікна зі списком (в класі 
LISTBOX) можуть бути визначені в параметрі dwStyle: 
� LBS_DISABLENOSCROLL – Показує заблоковану вертикальну 

лінійку прокрутки у вікні зі списком, коли поле вікна не містить 
достатньо елементів для прокрутки (інакше – лінійка прокрутки 
прихована). 

� LBS_EXTENDEDSEL – Дозволяє вибрати кілька елементів за 
допомогою клавіші SHIFT і миші або спеціальної комбінації клавіш. 

� LBS_HASSTRINGS – Визначає, що вікно зі списком містить 
елементи, які складаються з рядків. Вікно із списком зберігає 
пам'ять і адреси рядків, так що програма може використовувати 
повідомлення LB_GETTEXT, щоб відновити текст для окремого 
елемента. За замовчуванням, всі вікна зі списком, за винятком 
вікон зі списком, наданих власником, мають цей стиль. Можна 
створити вікно зі списком, що надається власником, з цим стилем 
або без нього. 

� LBS_MULTICOLUMN – Визначає вікно зі списком, що 
розміщений у кількох колонках (стовпцях), який прокручується 
горизонтально. Повідомлення LB_SETCOLUMNWIDTH встанов-
лює ширину стовпців. 

� LBS_MULTIPLESEL – Вмикає або вимикає вибір послідовності 
символів кожен раз, коли користувач одним або подвійним 
клацанням миші активує рядок символів у вікні зі списком. 
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Користувач може вибрати будь-яке число рядків. 
� LBS_NODATA – Визначає "відсутність даних" у вікні зі списком. 

Цей стиль задається тоді, коли число елементів у вікні зі списком 
може перевищити тисячу. Таке вікно повинно мати також стиль 
LBS_OWNERDRAWFIXED, але не повинно мати стилів LBS_SORT 
або LBS_HASSTRINGS. Вікно із списком з "відсутніми даними" 
має схожість з вікном зі списком, що надається власником, за 
винятком того, що воно не містить ні рядкових, ні растрових 
даних для елемента. Команди "додати", "вставити" або 
"видалити" елемент завжди ігнорують будь-які елементи даних, 
що передаються; запит на пошук рядка всередині вікна завжди 
зазнає невдачі. Windows посилає повідомлення WM_DRAWITEM 
власнику вікна, коли елемент повинен бути зображений. 
ЕлементID (itemID) член структури DRAWITEMSTRUCT, 
переданий з повідомленням WM_DRAWITEM, визначає номер 
рядка елемента, який буде зображено. Вікно списку з "відсутніми 
даними" не посилає повідомлення WM_DELETEITEM. 

� LBS_NOINTEGRALHEIGHT – Визначає, що розмір вікна зі 
списком відповідає розміру, визначеному програмою, коли вона 
його створювала. Зазвичай, Windows встановлює величину вікна 
зі списком так, щоб воно не відображало елементи частково. 

� LBS_NOREDRAW – Визначає, що вигляд вікна зі списком не 
змінюється, коли вносяться зміни. Можна будь-коли змінити цей 
стиль, посилаючи повідомлення WM_SETREDRAW. 

� LBS_NOSEL – Визначає, що вікно зі списком містить елементи, 
які можуть переглядатися, але не вибиратися. 

� LBS_NOTIFY – Повідомляє батьківському вікну про вхідне 
повідомлення щоразу, коли користувач клацає мишею або двічі 
клацає по рядку у вікні списку. 

� LBS_OWNERDRAWFIXED – Визначає, що власник вікна зі 
списком відповідальний за зображення його вмісту і що елементи 
у вікні зі списком з'являються однакової висоти. Вікно власника 
приймає повідомлення WM_MEASUREITEM, коли вікно зі 
списком створено, і повідомлення WM_DRAWITEM, коли 
зовнішній вигляд вікна змінився. 

� LBS_OWNERDRAWVARIABLE – Визначає, що власник вікна зі 
списком відповідальний за зображення його вмісту і що елементи 
у вікні зі списком з'являються змінними по висоті. Вікно 
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власника приймає повідомлення WM_MEASUREITEM, коли вікно 
зі списком створено, і повідомлення WM_DRAWITEM, коли 
зовнішній вигляд вікна змінився. 

� LBS_SORT – Сортує рядки у вікні зі списком в алфавітному порядку. 
� LBS_STANDARD – Сортує рядки у вікні зі списком в алфавітному 

порядку. Батьківське вікно приймає вхідне повідомлення щоразу, 
коли користувач клацає мишею або двічі клацає по рядку. Вікно 
із списком має рамку з усіх боків. 

� LBS_USETABSTOPS – Дає можливість вікну із списком розпізна-
вати і розгортати символи у вигляді таблиці при зображенні 
рядків. За замовчуванням таблиця займає 32 одиниці виміру 
діалогового вікна. Одиниця виміру діалогового вікна – горизон-
тальна або вертикальна відстань, що дорівнює четвертій частині 
поточної одиниці виміру габаритів діалогового вікна. Windows 
обчислює ці одиниці виміру, базуючись на розмірах поточного 
шрифту. Функція GetDialogBaseUnits повертає значення 
поточної базової одиниці виміру діалогового вікна в пікселях. 

� LBS_WANTKEYBOARDINPUT – Визначає, що власник вікна із 
списком приймає повідомлення WM_VKEYTOITEM щоразу, коли 
користувач натискає клавішу, а вікно зі списком має фокус 
введення. Це дає можливість прикладній програмі виконати 
спеціальну обробку при введенні з клавіатури. 

 

Наступні стилі лінійки прокрутки (в класі SCROLLBAR) 
можуть бути визначені в параметрі dwStyle: 
� SBS_BOTTOMALIGN – Вирівнює нижній край лінійки прокрутки 

з нижньою межею прямокутника, визначеного параметрами x, y, 
Width і Height. Для системних лінійок – має висоту, задану за 
замовчуванням. Використовуйте цей стиль зі стилем SBS_HORZ. 

� SBS_HORZ – Визначає горизонтальну лінійку прокрутки. Якщо 
стилі SBS_BOTTOMALIGN, SBS_TOPALIGN не задані, то лінійка 
має висоту, ширину і позицію, що визначені x, y, Width і Height. 

� SBS_LEFTALIGN – Вирівнює лівий край лінійки прокрутки з 
лівою межею прямокутника, визначеного параметрами x, y, Width 
і Height. Для системних лінійок – має ширину, задану за 
замовчуванням. Використовуйте цей стиль із SBS_VERT. 

� SBS_RIGHTALIGN – Вирівнює правий край лінійки прокрутки з 
лівою межею прямокутника, визначеного параметрами x, y, Width 
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і Height. Для системних лінійок – має ширину, задану за 
замовчуванням. Використовуйте цей стиль із SBS_VERT. 

� SBS_SIZEBOX – Визначає розмір вікна. Якщо не задані стилі 
SBS_SIZEBOXBOTTOMRIGHTALIGN і SBS_SIZEBOXTOPLEFT 
ALIGN, то розмір вікна визначається x, y, Width і Height. 

� SBS_SIZEBOXBOTTOMRIGHTALIGN – Вирівнює розмір нижньо-
го правого кута вікна з нижнім правим кутом прямокутника, 
визначеного x, y, Width і Height. Для системних вікон – має розмір 
за замовчуванням. Використовуйте цей стиль із SBS_SIZEBOX. 

� SBS_SIZEBOXTOPLEFTALIGN – Вирівнює розмір верхнього 
лівого кута вікна з лівим верхнім кутом прямокутника, 
визначеного x, y, Width і Height. Для системних вікон – має розмір  
за замовчуванням. Використовуйте цей стиль із SBS_SIZEBOX. 

� SBS_SIZEGRIP – Схожий до стилю SBS_SIZEBOX, але з опуклою 
рамкою. 

� SBS_TOPALIGN – Вирівнює верхній край лінійки прокрутки з 
верхнім краєм прямокутника, визначеного x, y, Width і Height. 
Для системних лінійок – має висоту за замовчуванням. 
Використовуйте цей стиль із SBS_HORZ. 

� SBS_VERT – Визначає вертикальну лінійку прокрутки. Якщо не 
задані SBS_RIGHTALIGN і SBS_LEFTALIGN, то лінійка має висо-
ту, ширину і позицію, визначену параметрами x, y, Width і Height. 

 

Для статичного елемента управління (в класі STATIC) може 
бути визначений в параметрі dwStyle лише один із стилів: 
� SS_BITMAP – В STATIC-елементі повинен відобразитися точко-

вий рисунок. Текст коду помилки – ім'я рисунка (не ім'я файлу), 
визначене в іншому місці файлу ресурсу. Стиль ігнорує 
параметри Width і Height, автоматично встановлюючи власні 
розміри, щоб помістити рисунок. 

� SS_BLACKFRAME – Визначає вікно з рамкою того ж кольору, що 
й рамка основного вікна. За замовчуванням – чорний. 

� SS_BLACKRECT – Визначає прямокутник, заповнений поточним 
кольором рамки вікна. За замовчуванням – чорний. 

� SS_CENTER – Визначає простий прямокутник і вирівнює по цен-
тру текст, що форматується: слова, які виходять за межі рядка, 
автоматично переносяться на початок наступного рядка. 

� SS_CENTERIMAGE – Визначає, що середня точка статичного 
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елемента управління зі стилем SS_BITMAP або SS_ICON повинна 
залишитися фіксованою, коли елемент змінюється. Чотири сторо-
ни корегуються так, щоб помістити точковий рисунок або пікто-
граму. Якщо STATIC-елемент має стиль SS_BITMAP, а рисунок 
менший, ніж робоча область, то вона заповнюється кольором 
пікселя лівого верхнього кута рисунка. Якщо STATIC-елемент 
має стиль SS_ICON, то піктограма не заповнює робочу область. 

� SS_GRAYFRAME – Визначає поле вікна з рамкою того ж кольору, 
що й екранний фон (робочий стіл). За замовчуванням – сірий. 

� SS_GRAYRECT – Визначає прямокутник, заповнений поточним 
екранним кольором фону. За замовчуванням – сірий. 

� SS_ICON – В STATIC-елементі повинна відобразитися піктогра-
ма. Текст – ім'я піктограми (не ім'я файлу), визначене в іншому 
місці файлу ресурсу. Стиль ігнорує параметри nWidth і nHeight; 
піктограма автоматично визначає розмір вікна. 

� SS_LEFT – Визначає простий прямокутник з вирівняним до лівої 
межі текстом, що форматується: слова, які виходять за межі 
рядка автоматично переносяться в початок наступного рядка. 

� SS_LEFTNOWORDWRAP – Визначає простий прямокутник і 
вирівнювання до лівої межі розміщеного в ньому тексту. 
Планшети розширюються, але слова не переносяться. Текст, який 
виходить за межі рядка, відсікається. 

� SS_METAPICT – В STATIC-елементі повинен відобразитися 
метафайл. Текст – ім'я метафайлу (не ім'я файлу), визначене в 
іншому місці у файлі ресурсу. Статичний елемент управління 
метафайла має фіксований розмір; зображення метафайла 
масштабується, щоб пристосуватися до робочої області. 

� SS_NOPREFIX – Запобігає інтерпретації символу амперсанда (&) 
як символу префікса акселератора. Текст відображається з 
видаленим амперсандом і наступним за ним підкресленим 
символом в рядку. Цей стиль може бути включений з будь-яким 
STATIC-елементом. Прикладна програма може об'єднувати його з 
іншими стилями, використовуючи оператор OR = АБО (|). Це 
корисно, коли імена файлів або інші рядки можуть містити 
амперсанд (&). 

� SS_NOTIFY – Посилає батьківському вікну повідомлення 
STN_CLICKED чи STN_DBLCLK, коли користувач клацає мишею 
один раз або двічі по елементу управління. 
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� SS_RIGHT – Визначає простий прямокутник з вирівняним до 
правої межі текстом, що форматується: слова, які виходять за 
межі рядка автоматично переносяться на початок наступного. 

� SS_RIGHTIMAGE – Визначає, що правий нижній кут STATIC-
елемента зі стилем SS_BITMAP або SS_ICON повинен залишити-
ся фіксованим, коли елемент змінюється. Лише верхня і ліва 
сторони коригуються, щоб помістити рисунок або піктограму. 

� SS_SIMPLE – Визначає простий прямокутник і відображає в 
нього одинарний рядок вирівняного до лівої межі тексту. 
Текстовий рядок не може бути скорочений або змінений. 
Батьківське вікно панелі управління або діалогове вікно не 
повинні обробляти повідомлення WM_CTLCOLORSTATIC. 

� SS_WHITEFRAME – Визначає поле вікна з рамкою того ж 
кольору, що й фон вікна. За замовчуванням – білий. 

� SS_WHITERECT – Визначає прямокутник, заповнений поточним 
кольором фону вікна. За замовчуванням – білий. 

 

Нижче перераховані стилі діалогового вікна, які можуть бути 
визначені в параметрі dwStyle: 
� DS_3DLOOK – Тривимірний вигляд діалогового вікна. 
� DS_ABSALIGN – Координати діалогового вікна – це екранні коор-

динати; інакше – Windows приймає їх за координати користувача. 
� DS_CENTER – Вирівнює по центру діалогове вікно в робочій 

області, тобто в області, що не перекривається панеллю. 
� DS_CENTERMOUSE – Вирівнює по центру вікна курсор миші. 
� DS_CONTEXTHELP – Включає знак питання в рядку заголовка 

вікна. Коли користувач клацає мишею по знаку питання, курсор 
змінюється на знак зі стрілкою-покажчиком. Якщо користувач 
потім клацає мишею по елементу управління в діалоговому вікні, 
елемент управління приймає повідомлення WM_HELP. Елемент 
управління повинен передати повідомлення для діалогової 
процедури, яка має викликати функцію WinHelp, що 
використовує команду HELP_WM_HELP. Прикладна програма 
Довідка (Help) відображає спливаюче вікно, яке зазвичай містить 
довідку про елемент управління. Зверніть увагу, що 
DS_CONTEXTHELP – тільки мітка-заповнювач. Коли діалогове 
вікно створено, система перевіряє наявність DS_CONTEXTHELP 
і, якщо він є, додає WS_EX_CONTEXTHELP до розширеного 
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стилю діалогового вікна. WS_EX_CONTEXTHELP не може 
використовуватися зі стилями WS_MAXIMIZEBOX або 
WS_MINIMIZEBOX. 

� DS_CONTROL – Створює діалогове вікно, яке працює також як 
дочірнє вікно іншого діалогового вікна, схоже на сторінку у вікні 
властивостей. Цей стиль дозволяє користувачеві переміщатися 
серед елементів управління дочірнього діалогового вікна, 
використовувати його швидкі клавіші тощо. 

� DS_FIXEDSYS – Використовує SYSTEM_FIXED_FONT замість 
SYSTEM_FONT. 

� DS_MODALFRAME – Створює діалогове вікно з модальною 
рамкою, яка може бути об'єднана з рядком заголовка і меню 
вікна, шляхом визначення стилів WS_CAPTION і WS_SYSMENU. 

� DS_NOFAILCREATE – Створює діалогове вікно, навіть якщо 
відбуваються помилки – наприклад, якщо дочірнє вікно не може 
бути створено або якщо система не може створити спеціальний 
сегмент даних для елементів редагування. 

� DS_NOIDLEMSG – Пригнічує повідомлення WM_ENTERIDLE, 
яке Windows інакше послав би власнику діалогового вікна, в той 
час як діалоговое вікно відображається на екрані. 

� DS_RECURSE – Стиль діалогового вікна схожий з елементом 
управління діалогових вікон. 

� DS_SETFONT – Вказує, що шаблон діалогового вікна (структура 
DLGTEMPLATE) містить два додаткові елементи, що визначають 
ім'я шрифту і розмір в пунктах. Відповідний шрифт 
використовується, щоб відображати текст всередині робочої 
області діалогового вікна і всередині елементів управління 
діалогового вікна. Windows передає дескриптор шрифту 
діалогового вікна і кожному елементу управління, посилаючи їм 
повідомлення WM_SETFONT. 

� DS_SETFOREGROUND – Активує діалогове вікно, викликаючи 
функцію SetForegroundWindow. 

� DS_SYSMODAL – Створює системно-модальне діалогове вікно, 
що має стиль WS_EX_TOPMOST, але в іншому він не має ніякого 
впливу на діалогове вікно або поведінку інших вікон в системі. 

 

Функція ShowWindow встановлює режим відображення 
вікна: 
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BOOL ShowWindow ( 
   HWND hWnd, // покажчик на вікно 
   int CmdShow); // режим 

Функція UpdateWindow оновлює вікно, посилаючи йому 
повідомлення WM_PAINT. Воно надсилається безпосередньо 
процедурі зазначеного вікна, обходячи чергу інших повідомлень. 
BOOL UpdateWindow (HWND Wnd); // Покажчик на вікно 

Функція DestroyWindow знищує вікно. Функція посилає 
повідомлення WM_DESTROY і WM_NCDESTROY, щоб 
дезактивувати вікно і видалити фокус клавіатури. Функція також 
знищує меню вікна, очищає чергу потоків повідомлень, знищує 
таймери, видаляє монопольне використання буфера обміну і 
розриває ланцюжок перегляду вікон буфера обміну (якщо вікно має 
ланцюжок переглядів). Якщо вікно – батько або власник вікон, то 
DestroyWindow автоматично знищує пов'язані дочірні вікна або 
вікна, що перебувають у власності вікна-власника.  
BOOL DestroyWindow (HWND hWnd); 
   // Дескриптор для знищення вікна 

З набором повідомлень працює кілька функцій Win32 API. 
Повідомлення ставляться в чергу асинхронних повідомлень за 
допомогою функції: 
BOOL PostMessage ( 
   HWND Window, // дескриптор вікна 
   UINT Message, // передане повідомлення 
   WPARAM Parametr, 
   LPARAM Par); 

При виклику цієї функції визначається потік, який створив 
вікно з дескриптором Window. Далі виділяється пам'ять для 
параметрів повідомлення і проводиться додавання в чергу 
асинхронних повідомлень. Повернення з цієї функції відбувається 
негайно, і ймовірно, що вікно навіть не отримає дане повідомлення. 
До речі, згадана вище функція PostQuitMessage також додає 
повідомлення в чергу асинхронних повідомлень потоку. 

Віконне повідомлення можна відправити процедурі функцією 
SendMessage, яка додає їх в чергу синхронних повідомлень: 
BOOL SendMessage ( 
   HWND Window, // дескриптор вікна 
   UINT Message, // передане повідомлення 
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   WPARAM Parametr, 
   LPARAM Par); 

Віконна процедура опрацює повідомлення Message і тільки 
після цього поверне управління. Поки повідомлення 
опрацьовується, потік знаходиться в стані очікування. Потік, що 
опрацьовує синхронне повідомлення, може містити нескінченний 
цикл і тоді потік-відправник може «зависнути». Уникнути таких 
ситуацій можна за допомогою декількох функцій Win API. Одна з 
них очікує протягом деякого часу відповіді від іншого потоку: 
BOOL SendMessageTimeout ( 
   HWND Window, // дескриптор вікна 
   UINT Message, // передане повідомлення 
   WPARAM Parametr, 
   LPARAM Par, 
   UINT Flags, // прапорці 
   UINT Timeout,//час очікування відповіді в мілісекундах 
   PDWORD_PTR Result);//повертає значення віконної процедури 

У параметрі Flags вказуються прапорці: SMTO_NORMAL, 
SMTO_ABORTIFHUNG (якщо потік завис, то повернути управлін-
ня), SMTO_NOTIMEOUTIFNOTHUNG (якщо потік не завис, 
ігнорувати обмеження за часом), SMTO_SMTO_BLOCK (не 
обробляти інші синхронні повідомлення, поки функція не поверне 
управління). Останній прапорець може «допомогти» потокам 
перейти в стан взаємного блокування. 

Інша функція, що також призначена для відправки віконних 
повідомлень: 
BOOL SendMessageCallback ( 
   HWND Window, // дескриптор вікна 
   UINT Message, // передане повідомлення 
   WPARAM Parametr, 
   LPARAM Par, 
   SENDASYNCPROC PrcResCallBack,//асинхронна процедура 
   ULONG_PTR Data);//дані для передачі віконній процедурі 

Коли сигналізувати потоком з цією функцією, повідомлення 
додається в чергу синхронних повідомлень потоку-приймача, а 
управління відразу ж повертається до потоку-відправника. Після 
закінчення обробки повідомлення приймач асинхронно відправляє 
своє повідомлення в чергу відповідей. Щоб потік-відправник зміг 
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отримати цю відповідь, повинна бути передбачена функція, що має 
такий прототип: 
VOID CALLBACK ResCallBack ( 
   HWND Window, // дескриптор вікна 
   UINT Message, // передане повідомлення 
   ULONG_PTR Data, // дані для передачі віконній процедурі 
   LRESULT Res); 

// Результат обробки повідомлення від віконної процедури 

Адреса цієї функції передається в параметрі PrcResCall 
Back функції SendMessageCallback. Коли сигналізувати 
ResCallBack, їй передається однойменний параметр Data з 
SendMessageCallback. Параметр Res містить результат 
опрацювання повідомлення від віконної процедури. 

Ще одна функція Win32 API призначена для обміну 
повідомленнями між потоками: 
BOOL SendNotifyMessage ( 
   HWND Window, // дескриптор вікна 
   UINT Message, // передане повідомлення 
   WPARAM Parametr, 
   LPARAM Par); 

Вона також додає елемент в чергу синхронних повідомлень і 
негайно повертає управління викликаючому потоку, тобто її 
поведінка схожа на функцію PostMessage. Однак є і відмінності. 
Якщо SendNotifyMessage посилає повідомлення іншого вікна 
потоку, то вони добуваються з черги раніше за повідомлення, що 
відправлені PostMessage, тобто мають перед ними пріоритет. 
Якщо ж надсилається повідомлення того вікна, яке створено 
потоком-відправником, то управління не повертається до 
закінчення обробки повідомлення, що дуже схоже на поведінку 
функції SendMessage. Взагалі, більшість синхронних повідомлень 
вікна надсилається просто для повідомлення про зміну стану, щоб 
воно відреагувало перед продовженням роботи. Наприклад, таким є 
повідомлення WM_DESTROY. Система не перериває роботу, щоб 
процедура вікна могла його опрацювати, тоді як повідомлення 
WM_CREATE викликає перерву до закінчення його обробки. Ще 
одна функція Win API, пов'язана з обробкою повідомлень: 
BOOL ReplyMessage (LRESULT Res); 

Ця функція викликається потоком, який приймає віконне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

повідомлення. Відповідь (результат опрацювання) асинхронно 
поміщається в чергу відповідей на повідомлення потоку-
відправника, а той може тепер отримати результат за допомогою 
параметра Res і продовжити свою роботу. Функція повертає TRUE, 
якщо опрацьовується міжпотокове повідомлення, і FALSE для 
внутрішньопотокових повідомлень. Для того, щоб дізнатися, чи є 
повідомлення між- чи внутрішньопотоковим, можна викликати 
функцію: 
BOOL InSendMessage (LRESULT Res); 

Наведемо ще деякі повідомлення, які можуть надсилатися вікном: 
� WM_MOUSEMOVE – курсор змінив позицію. Для отримання 

координат курсора треба скористатися макросом MAKEPOINTS. 
� WM_NCMOUSEMOVE – курсор переміщується на неклієнтську 

область. Параметри – координати курсора і hit-test значення. 
� WM_NCHITTEST – переміщується курсор миші або натискається 

чи відпускається кнопка миші. Параметри: координати курсора. 
Повертає hit-test значення. 

� WM_NCLBUTTONUP – користувач відпускає ліву кнопку миші, її 
курсор знаходиться на неклієнтській області вікна. Параметри: 
hit-test значення і позиція курсора. 

� WM_NCLBUTTONDOWN – користувач натискає ліву кнопку 
миші, її курсор знаходиться на неклієнтській області вікна. 
Параметри: hit-test значення і позиція курсора. 

� WM_NCRBUTTONUP і WM_NCRBUTTONDOWN аналогічні до 
двох попередніх, тільки "працюють" з правою кнопкою миші. 

� WM_NCHITTEST – переміщується курсор миші або натискається/ 
відпускається одна з її кнопок. Параметри – координати курсора. 

 

Hit-test значення демонструють, в якому місці вікна 
знаходиться курсор: 
� HTBORDER  На межі вікна 
� HTBOTTOM  На нижній горизонтальній межі вікна 
� HTBOTTOMLEFT  В лівому нижньому кутку межі вікна 
� HTBOTTOMRIGHT В правому нижньому кутку межі вікна 
� HTCAPTION  На заголовку вікна 
� HTCLIENT  На клієнтській області вікна 
� HTERROR  На фоні екрану або розділовій лінії між 

двома вікнами 
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� HTGROWBOX  В області зміни розмірів вікна 
� HTHSCROLL  На горизонтальній смузі прокрутки 
� HTLEFT  На лівій межі вікна 
� HTMENU  В меню 
� HTNOWHERE  На фоні екрану або розділовій лінії між вікнами 
� HTREDUCE  На кнопці "Згорнути" 
� HTRIGHT  На правій межі вікна 
� HTSIZE  В області зміни розмірів вікна 
� HTSYSMENU  В системному меню або на кнопці закриття 

дочірнього вікна 
� HTTOP  На верхній горизонтальній межі вікна 
� HTTOPLEFT  В лівому верхньому куті межі вікна 
� HTTOPRIGHT  В правому верхньому куті межі вікна 
� HTTRANSPARENT  На вікні, яке перекривається іншим вікном 
� HTVSCROLL  На вертикальній смузі прокрутки 
� HTZOOM  На кнопці "Розгорнути" 
 

При запуску система створює особливий потік неопрацьова-
ного введення і системну чергу апаратного введення. Потік 
введення не діє, поки в черзі немає жодного елемента. Коли 
користувач натискає кнопку миші або переміщує курсор чи тисне 
на клавішу, драйвер пристрою додає апаратну подію в системну 
чергу. Потік неопрацьованого введення активується, витягує з черги 
елемент і перетворює його в повідомлення, а потім ставить в хвіст 
черги віртуального введення конкретного потоку. Після цього потік 
введення чекає появи наступного елемента в системній черзі. Саме 
системний потік неопрацьованого введення відповідає за обробку в 
ОС Windows особливих комбінацій клавіш: Ctrl+Alt+Del, Alt+Esc, 
Alt+Tab. Жоден з інших потоків не в змозі перехопити ці клавіші. 

Крім віртуального введення потоку в ОС Windows 
підтримується також концепція локального стану введення потоку, 
під якою розуміється: для миші – вікно, яке захопила миша, форма 
курсора миші, видимість курсора; для клавіатури – натиснуті 
клавіші, активне вікно, вікно в фокусі клавіатури, стан курсора. Для 
того, щоб відкрити вікно на передній план і підключити його 
введення до системного потоку введення, досить викликати 
функцію 
BOOL SetForegroundWindow (HWND Window); 

Для отримання дескриптора вікна, що знаходиться на 
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передньому плані, використується наступна функція: 
HWND GetForegroundWindow (); 

Іноді потрібно, щоб два (або більше) потоки спільно 
використовували одну і ту ж віртуальну чергу введення і локальний 
стан введення. Це можна зробити за допомогою функції: 
BOOL AttachThreadInput ( 
   DWORD AttachId, 

// Ідентифікатор потоку, чия черга не потрібна 

   DWORD AttachToId, 
// Ідентифікатор потоку, чия черга буде використовуватися 

   BOOL Attach); 
// Почати або припинити спільне використання  

При цьому локальні черги повідомлень залишаються 
індивідуальними. Спільно використовується тільки віртуальна 
черга введення. Це може бути небезпечно тим, що один з потоків, 
який неопрацьовує натискання деякої клавіші, може зависнути і 
тоді інші потоки взагалі не отримають ніякого введення. Наступний 
фрагмент коду ілюструє використання деяких з описаних функцій: 
HWND win1; 
 

DWORD CurrThread, WinThread; 
CurrThread = GetCurrentThreadId (); 
WinThread = GetWindowThreadProcesId 

(GetForegroundWindow (), NULL); 
AttachThreadInput (CurrThread, TRUE); 
... 

SetForegroundWindow (win1); 
Наступна функція дозволяє отримати екранні координати вікна: 

BOOL GetWindowRect ( 
   HWND Wnd, // ідентифікатор вікна 
   LPRECT Rect);// адреса структури з координатами вікна 

Є можливість отримати координати клієнтської частини вікна 
(координати лівої верхньої точки дорівнюють 0, 0): 
BOOL GetClientRect ( 
   HWND Wnd, // ідентифікатор вікна 
   LPRECT Rect);// адреса структури з координатами вікна 

Структура RECT визначає коодинати лівої верхньої і правої 
нижньої точок прямокутника: 
typedef struct _RECT { 
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    LONG left; 
    LONG top; 
    LONG right; 
    LONG bottom; 
} RECT; 

Наступна функція визначає, чи належить дана точка 
прямокутнику вікна. Вважається, що вона належить вікну, якщо 
знаходиться всередині чотирьох сторін прямокутника або на лівій 
чи верхній межі. Якщо ж точка знаходиться на правій чи нижній 
межі, то вважається, що вона не належить прямокутнику вікна. 
BOOL PtInRect ( 
    CONST RECT * Rect,//адреса структури-прямокутника 
    POINT aPoint); // структура з адресою точки 

Структура з адресою точки визначена так: 
typedef struct tagPOINT { 
    LONG x; 
    LONG y; 
} POINT; 

Екранні координати перетворюються в клієнтські функцією: 
BOOL ScreenToClient 
    HWND Wnd, // вікно із вхідними координатами 
    LPPOINT Point);//адреса структури, що містить координати 

Для того, щоб отримати екранні координати курсора миші, 
необхідно викликати функцію: 
BOOL GetCursorPos (LPPOINT aPoint); 

// адреса структури з координатами курсора 

Є також функція, яка встановлює курсор в задану позицію: 
BOOL SetCursorPos ( 
    int XPos, // горизонтальна позиція 
    int YPos); // вертикальна позиція 

Зміна деяких параметрів вікна задається функцією: 
BOOL MoveWindow ( 
    HWND Wnd, // описувач вікна 
    int Hor,//горизонтальна координата нової позиції вікна 
    int Vert,//вертикальна координата нової позиції вікна 
    int Width, // нова ширина 
    int Height, // нова висота 
    BOOL Repaint); 

// Визначає, чи буде вікно перемальовуватись (TRUE) 
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Для отримання і установки параметрів смуги прокрутки 
можна скористатися наступною парою функцій: 
BOOL GetScrollInfo ( 
    HWND Wnd, // описувач вікна із смугою прокрутки 
    int Bar, // тип смуги прокрутки (SB_HORZ – 

// горизонтальна, SB_VERT - вертикальна) 

    LPSCROLLINFO ScrollInfo); 
// покажчик структури з параметрами скролінгу 

 

int SetScrollInfo ( 
    HWND Wnd, // описувач вікна 
    int fnBar, // тип смуги прокрутки (SB_HORZ – 

// горизонтальна, SB_VERT -вертикальна) 

    LPSCROLLINFO ScrollInfo, 
// покажчик структури з параметрами скролінгу 

    BOOL fRedraw); // прапорець перемальовування  
Наступна функція дозволяє прокручувати вміст клієнтської 

області вікна, проте її параметри залежать від пристрою: 
int ScrollWindowEx ( 
    HWND Wnd, // описувач вікна 
    int dx, // горизонтальна величина скролінгу 

// (від'ємна - «крутити» вліво) 

    int dy, // вертикальна величина скролінгу 
// (від'ємна - «крутити» вгору) 

    CONST RECT * Scroll,//структури з прямокутником 
// прокручування (TRUE - прокручувати все) 

    CONST RECT * Clip, 
// адреса структури з прямокутником-кліпом 

    HRGN RegionUpdate, // зазвичай NULL 
    LPRECT Update, // зазвичай NULL 
    UINT flags); // параметри прокрутки, зазвичай SW_ERASE 

Ще одна група функцій дозволяє направляти і скидати 
"мишині" повідомлення, пов'язані з конкретними вікнами: 
// Установка захоплення повідомлень 

HWND SetCapture (HWND hWnd); // описувач вікна 
HWND GetCapture (VOID) 

// отримання ідентифікатора вікна, що перехоплює повідомлення 

BOOL ReleaseCapture (VOID) 
// скидання перехоплених повідомлень 
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Варіанти завдань до лабораторної роботи № 6 
 

1. Розробити програму, яка демонструє ефект «втечі вікна від курсора» 
при його попаданні на клієнтську область. Завершення «втечі» 
досягається подвійним клацанням кнопки миші. 

2. Розробити програму, яка демонструє ефект «прилипання вікна до 
курсора» при його попаданні на клієнтську область. «Відлипання» 
робиться переміщенням курсора вгору-вниз. 

3. Розробити програму, яка демонструє ефект «втечі вікна від курсора» 
при його попаданні на неклієнтскую область. Завершення «втечі» 
досягається подвійним клацання миші. 

4. Розробити програму, яка демонструє ефект «прилипання вікна до 
курсора» при його попаданні на заголовок вікна. Подальше 
переміщення ліворуч-праворуч блокується, вікно може переміщатися 
лише вгору-вниз. «Відлипання» робиться подвійним клацанням 
кнопки миші. 

5. Розробити програму, яка демонструє ефект «прилипання вікна до 
курсора» при його попаданні на заголовок вікна. Подальше 
переміщення вгору-вниз блокується, вікно може переміщатися лише 
ліворуч-праворуч. «Відлипання» робиться подвійним клацанням 
кнопки миші. 

6. Розробити програму, яка створює вікно з горизонтальною і 
вертикальною смугами прокрутки. При натисканні кнопки миші на 
заголовку вікна блокується вертикальна прокрутка. Блокування 
знімається натисканням кнопки миші на горизонтальній смузі. 

7. Розробити програму, яка створює вікно з горизонтальною і 
вертикальною смугами прокрутки. При натисканні кнопки миші на 
заголовку вікна блокується горизонтальна прокрутка. Блокування 
знімається натисканням кнопки миші на вертикальній смузі. 

8. Розробити програму, яка створює вікно. Закриття вікна має 
виконуватися клацанням кнопки по значку згортання, при цьому 
повинно створюватися нове вікно з таким же стилем. Одноразове 
клацання кнопки по значку закриття не призводить до виконання цієї 
дії. Подвійне клацання по цьому значку завершує роботу програми. 

9. Розробити програму, яка створює два вікна. Дії щодо згортання, 
розгортання і закриття одного вікна повинні виконуватися над обома 
вікнами. 

10. Розробити програму, яка демонструє ефект «прилипання вікна до 
курсора» при його попаданні і подальшому натисканні кнопки миші 
на будь-якій смузі прокрутки. «Відлипання» робиться триразовим 
клацанням кнопки миші по заголовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Лабораторна робота № 7. 

УПРАВЛІННЯ КАТАЛОГАМИ І ФАЙЛАМИ В ОС WINDOWS 

Мета: Вивчення механізму управління каталогами і файлами в 
операційній системі Windows. 

 

Хід роботи: 

1. Ознайомитися з описом функцій WinAPI для управління катало-
гами і файлами, а також з прикладами їх використання. 

2. Розробити програму відповідно до отриманого індивідуального 
завдання з використанням операцій для маніпулювання файлами 
та каталогами. 

3. Проаналізувати код розробленої програми. 
 

Більшість сучасних ОС підтримує логічну модель даних, що 
базується на абстрактних одиницях – файлах, які можуть 
групуватися у каталоги. В ОС Windows NT/2000/XP є кілька 
функцій, які здійснюють операції з каталогами та файлами. 

Створення файлу виконує функція: 
HANDLE CreateFile ( 
   LPCTSTR FileName, // ім'я файлу 
   DWORD Access, // тип доступу до файлу 
   DWORD Sharing, // тип поділу файлу 
   LPSECURITY_ATTRIBUTES Attrib,//описувач захисту 
   DWORD CreationDistr,//що робити, коли файл існує 
   DWORD Flags, // прапорці і атрибути файлу 
   HANDLE Template); 
// Дескриптор файлу, атрибути якого можуть бути скопійовані 

 

Для отримання інформації про деякий файл використовується 
функція: 
BOOL GetFileInformationByHandle ( 
   HANDLE File, // дескриптор файлу 
   LPBY_HANDLE_FILE_INFORMATION); 

// Описувач структури з інформацією про файл 
 

Читання з файлу і запис у файл виконують функції: 
BOOL ReadFile ( 
   HANDLE File, // дескриптор файлу 
   LPVOID Buf,//адреса буфера, в якому зберігаються дані з файлу 
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   DWORD BytesToRead, // скільки байтів прочитати 
   LPDWORD BytesRead, // скільки байтів прочитано 
   LPOVERLAPPED Overlap); // перекривається вхід 
 

BOOL WriteFile ( 
   HANDLE File, // дескриптор файлу 
   LPVOID Buf,//адреса буфера, в якому зберігаються дані з файлу 
   DWORD BytesToWrite, // скільки байтів записати 
   LPDWORD BytesWriten, // скільки байтів записано 
   LPOVERLAPPED Overlap); // перекривається вхід 

 

Наступний фрагмент коду демонструє копіювання файлу 
File.txt в файл Output.txt. 
HANDLE In, Out; 
In = CreateFile ( "File.txt", GENERIC_READ, 0, 

NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL); 
Out = CreateFile("Output.txt", GENERIC_WRITE, 0, 
NULL, CREATE_ALLWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); 
BOOL Finished; 
 

do { 
   Finished = ReadFile (In, Buffer, BufferSize, 

& NumOfRead, NULL); 
   if (Finished && NumOfRead> 0) 
      WriteFile (Out, Buffer, NumOfRead, & 

NumOfWriten, NULL); 
} While (Finished> 0 && NumOfRead> 0); 
 

CloseHandle (In); 
CloseHandle (Out); 

 

Аналогічні дії забезпечуються функцією: 
BOOL CopyFile ( 
   LPCTSTR ExistingFileName, // файл-джерело 
   LPCTSTR NewFileName, // файл-одержувач 
   BOOL bFailIfExists); // дії, якщо файл вже існує 

Приклад використання. 
CopyFile ( "c: \\ oldfile.exe", "c: \\ 

newfile.exe", FALSE); 
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Аналогічно виконується перейменування і видалення файлу: 
BOOL MoveFile ( 
   LPCTSTR ExistingFileName, // файл-джерело 
   LPCTSTR NewFileName); // файл-одержувач 
BOOL DeleteFile ( 
   LPCTSTR ExistingFileName); // файл-джерело 

Приклади використання: 
MoveFile ( "c: \\ tmp \\ oldfile.txt", "c: \\ 

newfile.txt"); 
DeleteFile ( "c: \\ tmp \\ oldfile.txt"); 

 

Для виконання переміщення всередині файлу можна 
використовувати функцію: 
DWORD SetFilePointer ( 
   HANDLE File, // дескриптор відкритого файлу 
   LONG BytesToMove, // на скільки байтів треба перейти 
   PLONG DistanceToMoveHigh,//на скільки байтів перейшли 
   DWORD dwMoveMethod); // з якої позиції рухатися 

Приклад використання цієї функції: 
SetFilePointer (File, BytesToRead, 0, FILE_BEGIN); 

 

Новий каталог створюється, а порожній знищується функціями: 
BOOL CreateDirectory ( 
   LPCTSTR PathName, // ім'я каталогу 
   LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes); 

// атрибути безпеки 
 

BOOL RemoveDirectory ( 
   LPCTSTR lpPathName); // ім'я каталогу 

Приклад використання однієї з них: 
if (RemoveDirectory ( "c: \\ new")) printf ( 

"каталог видалений \ n"); 
 

Наступні дві функції дають можливість отримати інформацію 
про поточний каталог і змінити його: 
 

DWORD GetCurrentDirectory ( 
   DWORD BufferLength, //розмір буфера з ім'ям каталогу 
   LPTSTR Buffer); //покажчик на буфер з ім'ям каталогу 
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BOOL SetCurrentDirectory ( 
   LPCTSTR PathName); // ім'я каталогу 

 

Приклади їх використання  
GetCurrentDirectory (sizeof (buffer), buffer); 
printf ( "% s \ n", buffer); 
 

SetCurrentDirectory ( "D: \\"); 
GetCurrentDirectory (sizeof (buffer), buffer); 
printf ( "% s \ n", buffer); 

 

Для пошуку файлів використовуються дві функції. Перша 
функція починає пошук: 
HANDLE FindFirstFile ( 
   LPCTSTR FileName, // файл, який шукається, або маска 
   LPWIN32_FIND_DATA FindData); 

// покажчик на структуру з інформацією 
 

Для продовження пошуку використовується функція: 
BOOL FindNextFile ( 
   HANDLE FindFile, // що шукати 
   LPWIN32_FIND_DATA FindData);//структура з інформацією 

 

Приклад їх використання: 
WIN32_FIND_DATA FindData; 
HANDLE MyFile; 
 

MyFile = FindFirstFile ( "d: \\ *. *", & FindData); 
if (MyFile! = INVALID_HANDLE_VALUE) { 
   do { 
       printf ( "% s \ n", FindData.cFileName; 
      } While (FindNextFile (MyFile, & FindData)); 
   FindClose (MyFile); 
} 

 

Функція FindClose завершує пошук файлу. Вона описана так: 
BOOL FindClose ( 
   HANDLE FindFile); // який пошук закінчити 
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Варіанти завдань до лабораторної роботи № 7 

 
1. Розробити програму, яка дозволяє видаляти з деякого каталогу 

ті файли, які не відповідають визначеній масці. 

2. Розробити програму, яка дозволяє перейменовувати файли в 
такий спосіб: всі літери українського/російського алфавіту з 
імені файлу замінити на літери англійського і навпаки. Файли 
мають лише короткі імена. 

3. Розробити програму, яка дозволяє інвертувати ім'я файлу. Під 
інвертуванням розуміється запис рядка в зворотному порядку. 
Інвертуються тільки короткі імена файлів. 

4. Розробити програму, яка дозволяє двом визначеним каталогам 
обмінятися вмістом, тобто підкаталогами і файлами. 

5. Розробити програму, яка дозволяє перейменовувати файли в 
такий спосіб: всі рядкові символи в імені файлу замінюються на 
прописні і навпаки. Файли мають лише короткі імена. 

6. Розробити програму, яка дозволяє переміщати файли з 
поточного каталогу у новостворювані програмою підкаталоги. 
Імена цих підкаталогів повинні збігатися з розширенням файлів, 
що переміщуються. 

7. Розробити програму, яка дозволяє видаляти каталоги, які 
містять файли. 

8. Розробити програму, яка видаляє з визначеного каталогу всі 
порожні файли. 

9. Розробити програму, яка переміщує у каталог всі файли з його 
підкаталогів. 

10. Розробити програму, яка дозволяла б додавати номер версії 
файлу до короткого імені файлу через символ підкреслення. 
Наприклад, при появі чергової версії для файлу f_1.txt повинен 
бути створений файл f_2.txt. Вміст файлів може просто 
копіюватися. Врахувати обмеження на довжину імені файлу і 
діапазон значень для чисел. 
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Лабораторна робота № 8. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПРОЦЕСАМИ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПОШТОВИХ СКРИНЬОК ТА КОНВЕЄРІВ 

Мета: Вивчення механізмів міжпроцесової взаємодії методом 
обміну повідомленнями в операційній системі Windows. 

 

Хід роботи: 

1. Вивчити теоретичний матеріал про взаємодію між процесами за 
допомогою поштових скриньок і конвеєрів. 

2. Розробити і налагодити дві програми (сервер і клієнт) та 
організувати взаємодію між ними шляхом обміну повідомлен-
нями з використанням поштових скриньок або конвеєрів. 

3. Проаналізувати програмний код розроблених додатків. 
 

Майже у всіх ОС сімейства Windows реалізовано механізм, 
який називається поштовими скриньками (ПС). Вони дозволяють 
клієнтському процесу передавати повідомлення одному чи кільком 
серверним на одному і тому ж комп'ютері або на різних. Розробка 
додатків, що використовують ПС, не вимагає знання мережевих 
протоколів. Проте, ПС не гарантують доставки даних. 

ПС базуються на інтерфейсі файлової системи. Клієнти і 
сервери використовують стандартні функції Win32 API для 
відправки та отримання даних через поштову скриньку, а також 
правила іменування файлової системи: 
\\ Сервер \ Mailslot \ [path] name 

де Сервер – ім'я сервера, на якому створюється ПС і виконується 
серверний додаток, Mailslot – фіксований обов'язковий рядок, 
[path] name – ім'я поштової скриньки. Як сервер може бути 
задана крапка (.), зірочка (*), ім'я домену або сервера. 

Для передачі повідомлень у мережі ПС використовують 
дейтаграми – невеликі порції даних, що передаються по мережі без 
встановлення з'єднання. Не бажано використувати ПС, розміри яких 
перевищують 424 байти, оскільки в деяких ОС повідомлення 
великих розмірів не відсилаються. 

ПС використовують архітектуру клієнт-сервер, де дані 
передаються тільки в одному напрямку. Сервер створює ПС і є 
єдиним процесом, який може читати з нього дані. Клієнти ПС – це 
єдині процеси, що відкривають екземпляри ПС і мають право 
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записувати в них дані. Таким чином, для реалізації ПС потрібно 
написати базовий додаток-сервер, в якому виконати наступні дії: 

1. Створити опис ПС за допомогою CreateMailSlot. 
2. Отримати дані від будь-якого клієнта шляхом виклику 
ReadFile з описом ПС як параметром. 

3. Закрити опис ПС за допомогою CloseHandle. 
Перша із згаданих функцій визначена так: 

HANDLE CreateMailSlot ( 
   LPCTSTR Name, // ім'я ПС 
   DWORD MaxMessSize, 
// максимальний розмір повідомлення (0 - будь-який розмір) 

   DWORD TimeOut, // час очікування повідомлень, мс. 
   LPSECURITY_ATTRIBUTES Attrib);// Атрибути безпеки 

Після створення ПС можна читати дані. Єдиний процес, який 
може читати, це сервер. Для цього треба викликати функцію: 
HANDLE ReadFile ( 
   HANDLE File, // опис файлу 
   LPVOID Buffer, // буфер для повідомлення 
   DWORD BytesToRead, 

// розмір буфера (обов'язково більший за розмір повідомлення) 

   LPDWORD BytesRead, // кількість прочитаних байтів 
   LPOVERLAPPED Overlap);//Асинхронне читання даних з буфера 

Додаток-сервер поштових скриньок має такий вигляд: 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 

void main (void) 
{ 
HANDLE Mailslot; 
char buffer [256]; 
DWORD NumberOfBytesRead; 
//Створення поштової скриньки і нескінченне очікування повідомлень 

if ((Mailslot = CreateMailslot ( "\\\\. \\ 
Mailslot \\ slot1", 0, MAILSLOT_WAIT_FOREVER, 
NULL)) == INVALID_HANDLE_VALUE) 

{ 
printf ( "Помилка при створенні ПС% d \ n", 

GetLastError ()); 
return; 
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} 
// Нескінченне читання даних з ПС! 

while (ReadFile (Mailslot, buffer, 256, & 
NumberOfBytesRead, NULL)! = 0) 

{ 

buffer [NumberOfBytesRead] = 0; 
printf ( "% s \ n", buffer); 
} 

      CloseHandle (Mailslot); 
} 

Для реалізації клієнта потрібно розробити додаток, що 
посилається на існуючу скриньку і має змогу записувати в неї дані. 
В такому додатку необхідно виконати наступні кроки: 

1. Відкрити опис ПС CreateFile. 
2. Записати дані в ПС викликом функції WriteFile. 
3. Закрити опис ПС за допомогою CloseHandle. 

Відкриття файлу здійснюється за допомогою функції 
HANDLE CreateFile ( 
   LPCTSTR Name, // ім'я ПС 
   DWORD DesAccess, // бажаний доступ 
   DWORD Sharing, // режим поділу 
   LPSECURITY_ATTRIBUTES Attrib,// атрибути безпеки 
   DWORD CreatDispos, // створити чи відкрити 
   DWORD Flags, // прапорці і атрибути 
   HANDLE Template); // шаблон 

Оскільки клієнт може лише записувати дані на сервер, то 
параметром DesAccess може бути лише GENERIC_WRITE. 
Параметром Sharing повинен бути лише FILE_SHARE_READ, 
щоб сервер міг відкривати і читати з поштової скриньки. Прапорець 
CreateDispos має бути OPEN_EXISTING, а Flags – 
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL. 

Тепер можна записувати дані в ПС викликом функції: 
HANDLE WriteFile ( 
   HANDLE File, // опис файлу 
   LPVOID Buffer, // буфер для повідомлення 
   DWORD BytesToWrite, 

// розмір буфера (обов'язково більший за розмір повідомлення) 

   LPDWORD BytesWritten, // кількість записаних байтів 
   LPOVERLAPPED Overlap);//асинхронне читання даних з буфера 
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Приклад додатку-клієнта наведено нижче: 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 

void main (int argc, char * argv []) 
{ 
HANDLE Mailslot; 
DWORD BytesWritten; 
CHAR ServerName [256]; 
 

//Вигляд командного рядка для сервера, якому відправляється повідомлення 

if (argc <2) 
{ 

printf ( "Використання: client <server_name> \ n"); 
return; 
} 

sprintf (ServerName, "\\\\% s \\ Mailslot \\ 
Slot1", argv [1]); 

 

if ((Mailslot = CreateFile (ServerName, 
GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, NULL, 
OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 
NULL)) == INVALID_HANDLE_VALUE) 

{ 
printf ( "Створення файлу з помилкою% d \ n", 
                  GetLastError ()); 
return; 
} 
 

if (WriteFile (Mailslot, "Це тестове повідомлення", 
           sizeof ( "Це тестове повідомлення"), 
           & BytesWritten, NULL) == 0) 
{ 

printf ( "Запис в файл з помилкою% d \ n", 
GetLastError ()); 

return; 
} 

printf ( "Записано% d байтів \ n", BytesWritten); 
CloseHandle (Mailslot); 
} 
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Механізм використання іменованих конвеєрів (ІК) дозволяє 
клієнтському процесу передавати повідомлення серверному на 
одному і тому ж комп'ютері або на різних.  
\\ Сервер \ Pipe \ [path] name 

де Сервер – ім'я сервера, на якому створюється ІК, Pipe – 
фіксований обов'язковий рядок, [path] name – ім'я ІК. Як сервер 
може бути задана крапка (.) чи ім'я сервера. ІК не можна створити 
на віддаленому комп'ютері. 

ІК використовують два режими передачі даних: побайтовий і 
режим повідомлень. У першому випадку повідомлення передаються 
неперервним потоком байтів між клієнтом і сервером, при цьому 
вони не знають, скільки байтів зчитується або записується в ІК в 
певний момент часу. Запис N байтів з одного боку каналу не 
означає читання такої ж кількості байтів з іншого боку. Цей спосіб 
дозволяє не турбуватися про вміст переданих даних. У другому 
випадку клієнт обмінюється із сервером дискретними блоками 
даних, при цьому повідомлення читаються цілісно. 

ІК використовують архітектуру клієнт-сервер, де дані 
передаються в одному або двох напрямках. Сервер створює ІК і 
приймає з'єднання з клієнтом. Клієнт ІК – це процес, який 
встановлює з'єднання з існуючим сервером. Після цього сервер і 
клієнт можуть читати і записувати дані в ІК за допомогою функцій 
ReadFile і WriteFile. 

Процес створення сервера полягає в послідовному виклику 
API-функцій: 

1. Створити ІК за допомогою CreateNamedPipe. 
2. «Слухати» клієнтські з'єднання за допомогою ConnectNamed 
Pipe. 

3. Читати і записувати дані в ІК за допомогою ReadFile і 
WriteFile. 

4. Завершити з'єднання за допомогою DisconnectNamedPipe. 
5. Закрити опис ІК за допомогою CloseHandle. 

Перша із згаданих функцій визначена так. 
HANDLE CreateNamedPipe ( 
   LPCTSTR Name, // ім'я ІК 
   DWORD OpenMode, // напрям передачі, управління 

// введенням-виведенням і безпека 
   DWORD PipeMode,//режим операцій читання, запису, очікування 
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   DWORD MaxInst,//максимальна кількість примірників каналу 
   DWORD OutSize, // розмір вихідного буфера 
   DWORD InSize, // розмір вхідного буфера 
   DWORD TimeOut, // час очікування з'єднання, в мс 
   LPSECURITY_ATTRIBUTES Attrib);//атрибути безпеки 

Прапорці режимів можуть бути наступними: 
PIPE_ACCESS_DUPLEX (передача даних в обох напрямках), 
PIPE_ACCESS_OUTBOUND (дані передаються від сервера до 
клієнта) і PIPE_ACCESS_INBOUND (від клієнта до сервера), 
FILE_FLAG_WRITE_THROUGH (функції запису не повертають 
значення, поки дані передаються по мережі або знаходяться в 
буфері), FILE_FLAG_OVERLAPPED (використовується перехресне 
введення-виведення), WRITE_DAC (можна змінювати список 
вибіркового управління доступом), ACCESS_SYSTEM_SECURITY 
(можна змінювати системний список управління доступом), 
WRITE_OWNER (можна змінювати власника ІК і груповий 
ідентифікатор безпеки). 

Параметр PipeMode визначає режими читання, запису і 
очікування. При створенні потрібно вказати по одному прапорцю з 
кожної категорії, об'єднавши їх операцією «|». Для запису даних 
прапорець PIPE_TYPE_BYTE означає, що дані записуються в ІК 
потоком байтів, PIPE_TYPE_MESSAGE – потоком повідомлень. 
Для читання PIPE_READMODE_BYTE означає читання даних 
потоком байтів, а PIPE_READMODE_MESSAGE – потоком 
повідомлень. Для операції очікування PIPE_WAIT вмикає режим 
блокування, PIPE_NOWAIT – вимикає режим блокування. 

Коли функція CreateNamedPipe поверне описувач ІК, 
сервер починає чекати з'єднання клієнтів. Для встановлення 
з'єднання треба викликати функцію: 
BOOL ConnectNamedPipe ( 
   HANDLE Pipe, // опис ІК 
   LPOVERLAPPED Overlap);//асинхронне читання даних з буфера 

Додаток-сервер іменованих конвеєрів може виглядати 
наступним чином: 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 

void main (void) 
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{ 
HANDLE NPipe; 
char buffer [256]; 
DWORD NumberOfBytesRead; 
// Створення ІК 

if ((NPipe = CreateNamedPipe ( "\\\\. \\ Pipe \\ 
pipe1", PIPE_ACCESS_DUPLEX, PIPE_TYPE_BYTE | 
PIPE_READMODE_BYTE, 1, 0, 0, 2000., NULL)) 
== INVALID_HANDLE_VALUE) 

{ 
printf ( "Помилка при створенні конвеєра% d \ n", 
                  GetLastError ()); 
return; } 
      printf ( "сервер запущено \ n"); 
if (ConnectNamedPipe (NPipe, NULL) == 0) 
{ 
printf ( "Помилка при встановленні з'єднання% d \ n", 
                 GetLastError ()); 
            CloseHandle (NPipe); 
            return; 
} 
      if (ReadFile (NPipe, buffer, sizeof 
(buffer), & NumberOfBytesRead, NULL) <= 0) 
      { 
printf ( "Помилка при читанні з конвеєра% d \ n", 
                 GetLastError ()); 
            CloseHandle (NPipe); 
            return; 
             

      } 
      printf ( "% s \ n", buffer); 
if (DisconnectNamedPipe (NPipe) == 0) 
{ 
printf ( "Помилка при розриві з'єднання% d \ n", 
                  GetLastError ()); 
            return; 
} 
      CloseHandle (NPipe); 
} 
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Для реалізації додатку-клієнта потрібно розробити програму, 
що може підключатися до існуючого ІК: 

1. Для перевірки наявності вільного екземпляра ІК потрібно 
викликати функцію WaitNamedPipe. 

2. Для встановлення з'єднання потрібно використовувати 
CreateFile. 

3. Читати і записувати дані в ІК за допомогою ReadFile і 
WriteFile. 

4. Завершити з'єднання за допомогою функції CloseHandle. 
Перед встановленням з'єднання клієнт повинен перевірити 

наявність вільного ІК за допомогою функції: 
BOOL WaitNamedPipe ( 
   LPCTSTR Name, // ім'я ІК 
   DWORD TimeOut); // час очікування вільного ІК 

Потім клієнт може відкрити ІК за допомогою CreateFile, 
вказавши назву ІК. Оскільки клієнт може при бажанні читати і / або 
записувати дані на сервер, то параметр DesAccess може бути 
GENERIC_WRITE або GENERIC_READ або GENERIC_WRITE | 
GENERIC_READ. Параметр Sharing повинен бути тільки 0, 
оскільки тільки один клієнт отримує доступ до ІК. Прапорець 
CreateDispos має бути OPEN_EXISTING, а Flags повинен 
обов'язково включати FILE_ATTRIBUTE_NORMAL. 

Далі наведено приклад додатку-клієнта іменованого конвеєра 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 

void main (void) 
{ 
HANDLE NPipe; 
DWORD BytesWritten; 
if (WaitNamedPipe ( "\\\\. \\ Pipe \\ pipe1", 
         NMPWAIT_WAIT_FOREVER) == 0) 
{ 
printf ( "Очікування з'єднання з помилкою% d \ n", 
                 GetLastError ()); 
return; 
} 
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// Створення опису ІК 

if ((NPipe = CreateFile ( "\\\\. \\ Pipe \\ 
pipe1", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, 
(LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL, OPEN_EXISTING, 
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, (HANDLE) NULL)) == 
INVALID_HANDLE_VALUE) 

{ 
printf ( "Створення файлу з помилкою% d \ n", 
                 GetLastError ()); 
return; 
} 
 

      if (WriteFile (NPipe, "Test string", 
          strlen ( "Test string"), 
          & BytesWritten, NULL) == 0) 
      { 
printf ( "Запис в файл з помилкою% d \ n", 
GetLastError ()); 
            CloseHandle (NPipe); 
return; 
            

      } 
printf ( "Записано% d байтів \ n", 
BytesWritten); 
 

CloseHandle (NPipe); 
} 
 

Завдання до лабораторної роботи № 8 

 
Розробити дві програми – сервер і клієнт. Клієнт надсилає 

серверу початкові дані відповідно до варіантів завдань (див. 
лабораторну роботу № 1). Сервер отримує початкові значення, 
виконує необхідні обчислення (див. лабораторну роботу № 1) і 
виводить результати на екран. У варіантах 1, 3, 5, 7, 9 – використати 
поштову скриньку; у варіантах 2, 4, 6, 8, 10 – іменований конвеєр.  
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Лабораторна робота № 9. 

ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ СОКЕТІВ З МЕРЕЖЕВИМИ 
ПРОТОКОЛАМИ, НЕ ОРІЄНТОВАНИМИ НА 

ВСТАНОВЛЕННЯ З'ЄДНАННЯ 

Мета: Вивчення механізму сокетів в операційній системі Windows. 
 

Хід роботи: 

1. Вивчити теоретичний матеріалу про використання сокетів та 
ознайомитися з описом відповідних функцій WinSock API. 

2. Модифікувати обидві програми, що написані до лабораторної 
роботи № 8, використовуючи мережеві протоколи без 
встановлення логічного з'єднання (UDP). Програми повинні 
взаємодіяти, якщо їх запустити на різних робочих станціях. 

3. Проаналізувати програмний код розроблених додатків.  
 

Основна мета розробки специфікації WinSock 2 – створення 
незалежного від протоколів транспортного інтерфейсу. 

Перед використанням сокетів необхідно завантажити 
коректну версію бібліотеки WinSock за допомогою функції: 
int WSAStartup ( 
   WORD Version, // номер версії 
   LPWSADATA Data); // інформація про версії 

На сучасних платформах Win32 використовується версія 2.2, 
бібліотека якої завантажується наступним чином: 
#include <winsock2.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
# Pragma comment (lib, "ws2_32.lib") 
void main (void) 
{ 
WSADATA wsData; 
if (WSAStartup (0x0202, & wsData)! = 0) { 
printf ( "Неможливо завантажити Winsock 2.2 \ n"); 
exit (1); 
} 
printf ( "Бібліотека ініціалізована \ n"); 
WSACleanup (); 
} 
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Для завершення роботи з WinSock необхідно викликати 
WSACleanup, яка звільняє зайняті ресурси: 
void WSACleanup (void); 

Зв'язок без встановлення з'єднання виконується за допомогою 
користувацького дейтаграмного протоколу UDP. Він не гарантує 
надійності, однак може здійснювати передачу даних декільком 
адресатам і приймати їх від кількох джерел. Зокрема, дані, що 
відправляються клієнтом, передаються на сервер негайно, незалеж-
но від готовності (чи неготовності) сервера. При отриманні даних 
сервер не підтверджує їх прийом. Дані передаються порціями 
(дейтаграмами). Пристроям призначається 32-розрядна IP-адреса 
версії 4. Для взаємодії з сервером по TCP клієнт повинен вказати IP-
адресу сервера і номер порту служби. Щоб відслідковувати вхідні 
запити клієнта, сервер теж повинен вказати IP-адресу і номер порту, 
які задаються в структурі SOCKADDR_IN: 
struct sockaddr_in { 
   short sin_family;//для IP повинен використовуватися AF_INET 
   u_short sin_port; 

// будь-який вільний порт з діапазону (1024, 65535) 

   struct in_addr sin_addr; // 4-байтна IP-адреса 
   char sin_zero [8]; // заповнювач нулями 
}; 

Допоміжна функція inet_addr перетворює IP-адресу в без-
знакове довге ціле число, в якому байти йдуть у відповідності з 
мережевим порядком проходження: 
unsigned long inet_addr (const char FAR * cp); 

// Рядок з адресою в десятково-точковій нотації 

Існують дві спеціальні адреси: INADDR_ANY, яка дозволяє 
серверу "слухати" клієнта через будь-який мережевий інтерфейс на 
комп'ютері-носії, і INADDR_BROADCAST, що дозволяє широкомов-
но розсилати дейтаграми по мережі. 

Дві наступні функції дозволяють перетворювати, відповідно, 
4 і 2-байтові числа з системного порядку в мережевий: 
u_long htonl (u_long hostlong); 
u_short htons (u_short hostshort); 

Наступні дві функції вирішують зворотну задачу, тобто, 
переставляють байти з мережевого порядку в системний: 
u_long ntohl (u_long netlong); 
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u_short ntohs (u_short netshort); 
Наступний фрагмент демонструє, як створюється структура з 

адресою і номером порту за допомогою описаних функцій: 
SOCKADDR_IN InetAddr; 
INT PortNum = 5101; 
InetAddr.sin_family = AF_INET; 
InetAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr ( "192.168.123.45"); 
InetAddr.sin_port.htons (PortNum); 

Сокет створюється функцією: 
SOCKET socket ( 
   int af, // сімейство адрес протоколу 
               // (для IP треба вказати AF_INET) 

   int type, // тип сокета (для UDP – SOCK_DGRAM) 
   int namelen);//транспорт (для UDP - IPPROTO_UDP) 

Відкрити IP-сокет за допомогою протоколу UDP: 
sock_udp = socket (AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP); 

Потім здійснюється прив'язка сокета до інтерфейсу, на якому 
будуть прийматися дані, за допомогою функції bind (аналогічно до 
протоколів, орієнтованих на з'єднання). Після цього потрібно 
просто чекати прийому вхідних даних. Якщо з'єднання немає, то 
сокет-приймач отримує дейтаграми від будь-якої станції в мережі. 
Тому після створення сокета конкретного протоколу його треба 
зв'язати зі стандартною адресою за допомогою функції: 
int bind ( 
   SOCKET s, // сокет, на якому очікується прийом даних 
   const struct sockaddr FAR * name, 

//універсальний буфер 

   int namelen); // розмір буфера 

При виникненні помилки, функція bind повертає 
SOCKET_ERROR: 
if (bind (sock1, (struct sockaddr *) addr, 

sizeof (addr)) == SOCKET_ERROR) { 
     printf ( "bind () з помилкою \ n"); 
    } 

Для пересилання даних використовують функцію sendto, а 
для прийому – recvfrom. Перша з них визначена так: 
int sendto ( 
   SOCKET s, // сокет для відправки даних 
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   const char FAR * buf,//буфер для даних, що відправляються 
   int len,//число байтів, що відправляються або розмір буфера 
   int flags, // прапорці 
   struct sockaddr FAR * to,//адреса станції-приймача 
   int tolen); // довжина адреси приймача 

При успішному виконанні sendto поверне кількість переданих 
байтів (може відрізнятися від len), інакше – помилку SOCKET_ERROR. 

Функція приймання аналогічна до відправлення. Вона 
повертає кількість отриманих байтів. Якщо сокет вже закритий, то 
повертає 0. У випадку помилки – SOCKET_ERROR. 
int recvfrom ( 
   SOCKET s, // сокет для прийому даних 
   char FAR * buf, // буфер для даних, що отримуються 
   int len, // число отриманих байтів або розмір буфера 
   int flags, // прапорці 
   struct sockaddr FAR * from,//адреса станції-відправника 
   int FAR * fromlen); // довжина адреси відправника 

Після закінчення роботи з сокетом необхідно закрити 
з'єднання і звільнити всі ресурси, що пов'язані з дескриптором 
сокету, з допомогою функції closesocket. 
int closesocket (SOCKET s); // закриття сокету 

Організувати прийом даних можна так: 
#include <windows.h> 
#include <winsock2.h> 
# Pragma comment (lib, "ws2_32.lib") 
... 
SOCKET sock1; 
int retcode, SendSize; 
SOCKADDR_IN sender; 
DWORD Length = 4096; 
char * recvbuffer = NULL; 
 

// Виділення буфера прийому 

recvbuffer = (char *) GlobalAlloc (GMEM_FIXED, Length); 
if (! recvbuffer) { 
   printf ( "GlobalAlloc () з помилкою \ n"); 
   exit (1); 
   } 
for (int i = 0; i <30; i ++) { 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

   SendSize = sizeof (sender); 
   retcode = recvfrom (sock1, recvbuffer, 

Length, 0, (SOCKADDR *) & sender, & SendSize); 
   if (retcode == SOCKET_ERROR) { 
      printf ( "recvfrom () з помилкою \ n"); 
      break; 
      } 
    

else if (retcode == 0) { 
      break; 
      } 
   else { 
      recvbuffer [retcode] = '\ 0'; 
      printf ( "Рядок% s надіслав% s \ n", 
              inet_ntoa (sender.sin_addr), recvbuffer); 
      } 
   } 
GlobalFree (recvbuffer); 
... 

Відправлення даних буде виглядати наступним чином: 
#include <windows.h> 
#include <winsock2.h> 
# Pragma comment (lib, "ws2_32.lib") 
... 
SOCKET sock1; 
int retcode; 
SOCKADDR_IN receiver; 
DWORD Length = 64; 
char * sendbuffer = NULL; 
 

// Виділення буфера відправлення 

sendbuffer = (char *) GlobalAlloc (GMEM_FIXED, Length); 
if (! sendbuffer) { 
   printf ( "GlobalAlloc () з помилкою \ n"); 
   exit (1); 
   } 
 

// Заповнення буфера символами 

memset (sendbuffer, '+', Length); 
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for (int i = 0; i <30; i ++) { 
   retcode = sendto (sock1, sendbuffer, Length, 
0, (SOCKADDR *) & receiver, sizeof (receiver)); 

   if (retcode == SOCKET_ERROR) { 
      printf ( "sendto () з помилкою \ n"); 
      break; 
      } 
   else if (retcode == 0) { 
      break; 
      } 
   } 
GlobalFree (sendbuffer); 
... 
 

Завдання до лабораторної роботи № 9 

 
Розробити дві програми – сервер і клієнт. Клієнт надсилає 

серверу початкові дані відповідно до варіантів завдань (див. 
лабораторну роботу № 1). Сервер приймає початкові значення, 
виконує необхідні обчислення (див. лабораторну роботу № 1) і 
виводить результати на екран. Для взаємодії скористатися меха-
нізмом сокетов і протоколом UDP.  
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