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GRAFIKA KOMPUTEROWA 

Podstawy programowania w środowisku Windows 

1. Struktura programu w środowisku MS Windows  

Program dla Windows powinien mieć przynajmniej jedno okno (chociaż może być ono 

niewidoczne). Z punktu widzenia kodu podstawowe elementy okna to klasa opisująca okno 

oraz funkcja definiująca reakcje okna na zdarzenia systemu Windows. Windows rozróżnia 

sto kilkadziesiąt różnych zdarzeń, z czego część ma liczne warianty. Funkcja okna może 

zawierać definicje reakcji na wybrane zdarzenia, pozostałe mogą być obsługiwane 

standardowo. O występowaniu zdarzeń aplikacje są przez system Windows informowane za 

pomocą meldunków (komunikatów).  

W uproszczeniu schemat programu dla Windows wygląda zatem następująco. 

 
FunkcjaOkna() {…}  //obsługuje meldunki – decyduje o zachowaniu okna  

 
WinMain() //rejestruje klasę opisującą okno 

//wykonuje pętlę przechwytującą meldunki od systemu 
{  …  

//pętla obsługi zdarzeń.  

while (GetMessage())   // pobranie meldunku z kolejki 
{  

TranslateMessage();  // zamiana kodów klawiszy na znaki 

DispatchMessage();  // skierowanie meldunku do obsługi 
}  

} 

2. Meldunki (komunikaty) systemu 

Oto identyfikatory najczęściej obsługiwanych meldunków (przedrostek WM to skrót od 

Windows message): 
  

 WM_LBUTTONDOWN naciśnięcie lewego przycisku myszy, 

 WM_LBUTTONUP zwolnienie lewego przycisku myszy, 

 WM_RBUTTONDOWN naciśnięcie prawego przycisku myszy, 

 WM_RBUTTONUP zwolnienie prawego przycisku myszy, 

 WM_LBUTTONDBLCLK podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy, 

 WM_RBUTTONDBLCLK podwójne kliknięcie prawym przyciskiem myszy, 

 WM_MOUSEMOVE poruszenie myszy, 

 WM_PAINT  obszar roboczy okna aplikacji wymaga przemalowania, 

 WM_CREATE  komunikat wysyłany w chwili tworzenia okna, 

    WM_DESTROY  komunikat wysyłany w celu zamknięcia okna, 

    WM_COMMAND              komunikat wysyłany m.in., gdy zostanie wybrana opcja  

    w menu. 

 

Z meldunkiem, oprócz jego identyfikatora (kodu), związane są dwa parametry: parametr 

krótki wParam (liczba 16-bitowa) i parametr długi lParam (liczba 32-bitowa). Na przykład 

komunikaty związane z aktywnością myszy są wysyłane z parametrem lParam zawierającym 

współrzędne myszy i parametrem wParam opisującym stan klawiszy Shift, Ctrl oraz 

przycisków myszy. Parametr wParam może zawierać sumę logiczną następujących stałych: 
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 MK_CONTROL  wciśnięty przycisk CTRL, 

 MK_LBUTTON  wciśnięty lewy przycisk myszy, 

 MK_MBUTTON  wciśnięty środkowy przycisk myszy, 

 MK_RBUTTON  wciśnięty prawy przycisk myszy, 

 MK_SHIFT  wciśnięty przycisk SHIFT. 

3. Okna i ich klasy 

Definicja klasy okna jest wpisana w strukturę typu WNDCLASS. Zawiera ona 10 pól, z których 

najistotniejsze to:  

 

lpfnWndProc – adres funkcji okna, definiującej reakcje okna na określone meldunki, 

lpszClassName – łańcuch ASCIIZ zawierający nazwę klasy, 

hInstance – kopia globalnego parametru o tej samej nazwie, który aplikacja otrzymuje od 

Windows w chwili uruchomienia, a który zawiera bieżący identyfikator procesu, tzn. 

działającego egzemplarza programu. 

 

Nową, zdefiniowaną klasę trzeba w systemie zarejestrować, do czego służy funkcja 

RegisterClass: 

ATOM RegisterClass(CONST WNDCLASS* lpwcx  /*adres struktury z definicją klasy*/); 

Następnie należy utworzyć okno za pomocą funkcji CreateWindow: 
 

HWND CreateWindow( 

  LPCTSTR lpClassName,    // wskaźnik na nazwę zarejestrowanej klasy 

  LPCTSTR lpWindowName,  // wskaźnik na tytuł okna 

  DWORD dwStyle,          // styl okna 

  int x,                   // współrzędna x lewego górnego rogu okna 

  int y,                  // współrzędna y lewego górnego rogu okna 

  int nWidth,              // szerokość okna 

  int nHeight,            // wysokość okna 

  HWND hWndParent,        // uchwyt okna nadrzędnego 

  HMENU hMenu,            // uchwyt do menu 

  HANDLE hInstance,       // uchwyt instancji aplikacji 

  LPVOID lpParam          // wskaźnik na dane dotyczące tworzenia okna 

); 

4. Funkcja obsługi okna  

Z punktu widzenia programu głównego działanie aplikacji polega na wykonywaniu pętli 

while, zawierającej wywołania funkcji GetMessage, TranslateMessage i DispatchMessage, 

które zapewniają przejmowanie meldunków i przekazywanie ich do funkcji obsługi okna. 

Schemat funkcji obsługi okna wygląda następująco: 

switch (message) 

{ 

 case ... 
 ...............................// zaprogramowane reakcje na poszczególne meldunki 

        case WM_DESTROY: 

  PostQuitMessage(0); 

  break; 

        default: 

  return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam); 

} 

return 0; 
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W odpowiedzi na meldunek WM_DESTROY należy wywołać funkcję PostQuitMessage, 

wysyłającą meldunek WM_QUIT, który przerywa pętlę obsługi zdarzeń w programie głównym. 

Gdyby pominąć PostQuitMessage, to okno główne wprawdzie normalnie się zamknie, ale z 

formalnego punktu widzenia program nie zakończy pracy, a jego kod będzie dalej zaśmiecać 

pamięć operacyjną. 

Funkcja DefWindowProc realizuje standardową, minimalną obsługę wszystkich możliwych 

meldunków. Jeżeli nie obsługujemy meldunku we własnym zakresie, to musimy przekazać to 

zadanie funkcji DefWindowProc. 

5. Najprostszy dialog z użytkownikiem 

W systemie Windows najprostszym, standardowym narzędziem do prowadzenia dialogów jest 

funkcja MessageBox. Otwiera ona okno dialogowe, zawierające tekst komunikatu i 

przynajmniej jeden przycisk: 

    int MessageBox(HWND hWnd, LPCTSTR lpText, LPCTSTR lpCaption, UINT uType); 

Parametr hWnd to uchwyt okna, z którego funkcja MessageBox jest wywoływana. Natomiast 

uType określa wygląd okna. W systemie Windows istnieje wiele predefiniowanych stylów – 

może to być np. MB_YESNO, który powoduje utworzenie okna z przyciskami Tak i Nie. W 

zależności od wybranego przycisku funkcja MessageBox zwraca wówczas wartość IDYES lub 

IDNO.  

6. Tworzenie menu 

Najlepszym miejscem na utworzenie menu jest obsługa meldunku WM_CREATE. Do 

tworzenia menu służy bezparametrowa funkcja CreateMenu. Tworzy ona nowe, pierwotnie 

puste menu i dostarcza jego uchwyt: 

HMENU CreateMenu();  

Przypisanie menu do okna realizuje funkcja SetMenu: 

BOOL SetMenu(HWND Okno, HMENU Menu);  

Przypisanie menu do okna nie powoduje automatycznie jego pojawienia się na ekranie. 

Trzeba tego zażądać wywołaniem procedury DrawMenuBar: 

void DrawMenuBar(HWND Okno);  

Wywołanie funkcji DrawMenuBar powinno nastąpić dopiero po nadaniu menu jego 

ostatecznej postaci. 

Windows pozwala dynamicznie dopisywać i kasować opcje w menu. Najprostszym 

narzędziem do modyfikacji menu jest funkcja AppendMenu: 

    BOOL AppendMenu(HMENU Menu, UINT Flagi, UINT ID_opcji, LPCSTR Zawartosc);  

Parametr Flagi określa typ i początkowy wygląd nowej opcji. Najbardziej typowe stałe 

używane w tym przypadku to MF_STRING – zwykły tekst i MF_SEPARATOR – cienka pozioma 

linia, używana do oddzielania opcji. Wybranie opcji menu powoduje wysłanie meldunku 

WM_COMMAND. Informację o tym, którą z opcji wybrano, zawiera parametr wParam – zostaje 

w nim umieszczona liczba podana jako ID_opcji w wywołaniu funkcji AppendMenu.  

Jeżeli opcja menu ma reprezentować nie polecenie, ale podmenu, to przy jej włączaniu do 

menu parametr Flagi musi zawierać składnik MF_POPUP. Zmienia się wówczas również 

interpretacja parametru ID_opcji. Nie reprezentuje on tutaj kodu polecenia, ale uchwyt menu. 
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7. Operacje graficzne  

Za operacje graficzne odpowiada w systemie Windows tzw. interfejs urządzeń graficznych 

(Graphics Device Interface), w skrócie GDI. Fundamentalnym elementem GDI jest tzw. 

kontekst urządzenia (device context), w skrócie DC. Kontekst urządzenia jest odpowiednią 

strukturą danych, opisującą właściwości urządzenia wyjściowego.  

Uchwyt kontekstu urządzenia można uzyskać funkcją GetDC: 

HDC GetDC(HWND hWnd); 

Uzyskany kontekst urządzenia należy zwolnić przed przekazaniem sterowania do Windows, 

np. przed opuszczeniem funkcji okna. Służy do tego funkcja ReleaseDC: 

int ReleaseDC(HWND hWnd,  HDC hDC); 

Kontekst zawiera zawsze jedno aktywne pióro (definiujące sposób kreślenia linii i obrysów 

figur) oraz jeden pędzel (służący do wypełniania figur i obszarów). W systemie Windows 

dostępnych jest wiele standardowych funkcji realizujących operacje graficzne. Najczęściej 

używane funkcje to: 

 

    GetStockObject wybór jednego ze standardowych przyborów malujących, 

    CreatePen  stworzenie niestandardowego pióra, 

    CreateSolidBrush stworzenie niestandardowego pędzla, 

    SelectObject wybór obiektu do użytku, 

    MoveToEx  przesunięcie kursora, 

    SetPixel  narysowanie punktu, 

    LineTo  narysowanie linii, 

    Polyline  narysowanie wielu połączonych linii prostych, 

    PolyBezier  narysowanie krzywej sklejanej Béziera 

    Rectangle  narysowanie wypełnionego prostokąta, 

    Polygon  narysowanie wypełnionego wielokąta 

    FloodFill  wypełnienie obszaru, 

    Ellipse  narysowanie elipsy, 

    Arc   narysowanie linii eliptycznej, 

    RoundRect  narysowanie wypełnionego prostokąta z zaokrąglonymi rogami, 

    Pie   wypełniona część elipsy, wyglądająca jak kawałek tortu, 

    Chord wypełniony obszar ograniczony linią eliptyczną z połączonymi 

końcami 

     

UWAGA: Należy zawsze kasować przybory graficzne (funkcją DeleteObject), gdy 

przestają one być potrzebne! 

 

     

Wszystkie operacje graficzne powinny przebiegać zgodnie z poniższym schematem: 

 pobranie kontekstu urządzenia, 

 stworzenie przyboru graficznego, czyli pędzla lub pióra (ewentualnie pobranie go ze 

zbioru przyborów standardowych), 

 wybór przyboru do użycia, 

 właściwe operacje graficzne (np. rysowanie linii itp.), 

 skasowanie przyboru graficznego, 

 zwolnienie kontekstu urządzenia. 
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W wywołaniach niektórych funkcji graficznych należy podać numer koloru logicznego, 

zależnego od aktualnego trybu graficznego i stosowanej palety. Numer koloru logicznego 

odpowiadający wybranej kombinacji trzech barw podstawowych (czerwonej, zielonej i 

niebieskiej) podaje makro RGB:  

COLORREF RGB(BYTE bRed, BYTE bGreen, BYTE bBlue); 

W wielu przypadkach funkcje graficzne wykorzystują argumenty następujących typów: 

   POINT  struktura zawierająca dwie liczby całkowite x i y,  

   RECT struktura zawierająca pola left, top, right, bottom.  

 

W praktyce operacje graficzne powinny znajdować się w obrębie kodu obsługującego 

meldunek WM_PAINT. Umożliwia to aktualizowanie zawartości okna np. po chwilowym 

przesłonięciu przez inne okno, co normalnie powoduje zniknięcie narysowanych obiektów. 

Meldunek WM_PAINT nie wykorzystuje parametrów wParam i lParam. Dane związane z tym 

meldunkiem zawarte są w specjalnym rekordzie typu PAINTSTRUCT: 
 

typedef struct tagPAINTSTRUCT {  

    HDC  hdc;  

    BOOL fErase;  

    RECT rcPaint;  

    BOOL fRestore;  

    BOOL fIncUpdate;  

    BYTE rgbReserved[32];  

} PAINTSTRUCT; 
 

Pole hdc jest uchwytem kontekstu urządzenia dla okna, które oczekuje na aktualizację. Pole 

fErase wskazuje, czy zostało zaktualizowane tło. Natomiast rcPaint zawiera skrajne 

współrzędne wycinka, który należy aktualizować (nie zawsze trzeba przemalować całe okno). 

Powyższa struktura jest przekazywana funkcji okna za pomocą standardowej funkcji 

BeginPaint, która powinna rozpoczynać obsługę meldunku WM_PAINT. Na końcu obsługi tego 

meldunku powinno znajdować się wywołanie procedury EndPaint. Oto schematy wywołań: 

HDC BeginPaint(HWND hWnd, LPPAINTSTRUCT lpPaint); 

BOOL EndPaint(HWND hWnd, CONST PAINTSTRUCT *lpPaint ); 

Obowiązkowy szkielet obsługi meldunku WM_PAINT wygląda następująco: 

 
PAINTSTRUCT ps; 
........................................................................................................ 
case WM_PAINT: 

 hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); 

 
 // operacje graficzne z udziałem GDI} 

 

 EndPaint(hWnd, &ps); 

 break; 
 
........................................................................................................ 
 

Wysłanie meldunku WM_PAINT (a tym samym odświeżenie zawartości okna) można wymusić 

programowo wywołując procedurę InvalidateRect:  

 void InvalidateRect(HWND Okno, CONST RECT FAR* Prostokat, BOOL Kasowanie_tla);  
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Wartość NULL parametru Prostokat oznacza żądanie odświeżenia całego okna.  

8. GDI+  

W systemie Windows XP wprowadzono rozszerzone możliwości obsługi grafiki 

dwuwymiarowej, określane mianem GDI Plus. Aby móc korzystać z dodatkowych funkcji, 

należy włączyć do kodu plik nagłówkowy <gdiplus.h> oraz bibliotekę gdiplus.lib, a w 

programie głównym umieścić następujące wywołanie: 

 GdiplusStartup(&gdiplusToken, &gdiplusParametry, NULL); 

gdzie gdiplusParametry to zmienna wejściowa typu GdiplusStartupInput (automatycznie 

wypełniana przez konstruktor odpowiednimi wartościami domyślnymi), natomiast 

gdiplusToken to wartość wyjściowa typu ULONG_PTR. Jest ona potrzebna do wyłączenia 

GDI+, które realizowane jest na końcu programu głównego poprzez wywołanie: 

 GdiplusShutdown(gdiplusToken); 

Ważniejsze typy wykorzystywane w GDI+ to 

Point  klasa zawierająca dwie liczby całkowite X i Y,  

PointF  klasa zawierająca dwie liczby rzeczywiste X i Y, 

Rect klasa zawierająca liczby całkowite X, Y, Width, Height.  

Podstawę działania biblioteki GDI+ stanowi obiekt Graphics, tworzony na podstawie 

aktualnego kontekstu: 

 Graphics::Graphics (HDC kontekst) 

Obiekt ten oferuje metody będące odpowiednikami funkcji graficznych zwykłego GDI. 

 

Do określania koloru służy klasa Color, która działa w systemie ARGB, umożliwiając podanie 

poziomu przeźroczystości A (jest to tzw. kanał alfa), przy czym 0 oznacza całkowitą 

przeźroczystość, a 255 pełne krycie. 

 

Podstawowe przybory graficzne zostały zawarte w klasach Pen i SolidBrush. Pióro tworzymy 

podając kolor i szerokość pisaka, w przypadku zwykłego pędzla wystarczy sam kolor, np.: 

 Pen zielonePioro(Color::Color(255,0,255,0), 3); 

 SolidBrush czerwonyPedzel(Color::Color(255,255,0,0)); 

W przeciwieństwie do kontekstu GDI obiekt Graphics przy operacjach graficznych nie 

wymaga ustawiania w jego strukturze żadnych parametrów typu Pen czy Brush, a używa się 

ich bezpośrednio w wywoływanych metodach rysujących. 

 

W GDI+ nazwy metod rysowania konturów zaczynają się od przedrostka Draw (Pen określa 

kolor), natomiast metody wypełniania prymitywów zaczynają się od przedrostka Fill (sposób 

wypełniania określa jedna z odmian obiektu Brush). 

 

Podstawowe obiekty rysunkowe, jakie udostępnia Graphics, są takie same jak w GDI. 

Nowymi metodami są DrawCurve oraz Draw/FillClosedCurve, które tworzą tzw. cardinal 

splines, czyli krzywe złożone z dowolnej liczby punktów. 

 

W GDI+ mamy do dyspozycji tzw. ścieżki, będące niezależnymi obiektami typu 

GraphicsPath. Po utworzeniu pustego obiektu ścieżki można dodawać kolejne elementy 

poprzez metody identyczne z wymienionymi powyżej, z tą różnicą, że zamiast przedrostka 
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Draw/Fill występuje Add, np. dodanie odcinka wykonuje metoda AddLine. Zawartość obiektu 

ścieżki można wyzerować metodą Reset(). 

Po utworzeniu ścieżki można skorzystać np. następujących metod obiektu Graphics: 

 DrawPath(const Pen *pioro, GraphicsPath *sciezka); 

 FillPath(const Brush *pedzel,  const GraphicsPath *sciezka); 

Korzystając ze ścieżki można z kolei utworzyć obiekt klasy Region: 

 Region(const GraphicsPath *sciezka); 

Jedną z bardziej przydatnych metod klasy Region jest metoda IsVisible, która pozwala 

sprawdzić, czy zadany punkt leży wewnątrz regionu 

 BOOL IsVisible(INT x, INT y, const Graphics *g); 

Regionu można użyć do tzw. przycinania obrazu, czyli zdefiniowania obszaru, poza którym 

obraz nie będzie widoczny. W tym celu używamy odpowiedniej metody obiektu Graphics: 

 SetClip(const Region *region); 

Biblioteka GDI+ umożliwia zdefiniowanie tzw. macierzy przekształcenia. Służy do tego klasa 

Matrix, która zawiera takie metody, jak np. Translate, która wypełnia macierz parametrami 

przesunięcia: 

 Translate(REAL offsetX, REAL offsetY); 

Zdefiniowane w macierzy przekształcenie można zastosować do innego obiektu, np. do 

ścieżki, wywołując metodę Transform: 

 Transform(const Matrix *macierz); 
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Przykładowe zadanie 

Zadanie przeznaczone do wykonania w trakcie zajęć będzie obejmować następujące 

zagadnienia: 

1. rysowanie wypełnionych wielokątów, a więc użycie np. funkcji Polygon i 

CreateSolidBrush, 

2. rysowanie linii krzywych, np. przy użyciu funkcji Arc lub PolyBezier, 

3. obsługa podstawowych komunikatów dotyczących działania myszy, takich jak 

WM_LBUTTONDOWN czy WM_MOUSEMOVE. 

 


