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1 Grafische interfaces

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar grafische schermuitvoer. We zullen dit doen aan de hand
van het bekende spel Boter-Kaas-en-Eieren (afgekort BKE). Wezullen een grafische interface
maken die het spelen van het spel door twee spelers mooi weergeeft. Er wordt een speelbord op
het scherm gezet, en men kan zetten doen door te klikken op eenbepaald veld, waarna de eigen
kleur en/of teken verschijnt.
Onze programma’s tot nu toe waren prima wat betreft de functionaliteit, maar qua uitvoer leken
ze in het geheel niet op de programma’s die mensen gewoonlijkop hun computers gebruiken. De
in- en uitvoer bestonden uit simpele karakters, terwijl de meeste praktijkprogramma’s gebruik
maken vanwindows, buttons, etcetera. Wat we in dit hoofdstuk gaan doen is een heel eenvoudige
graphical user interface, of GUI (een grafische schil) bouwen om ons Boter-Kaas-en-Eieren
spel (BKE). Dit hoofdstuk is alleen maar bedoeld als eerste kennismaking met het ontwikkelen
van GUIs (meer informatie wordt gegeven in een ander vak). Als je eenmaal gezien hebt hoe de
basiselementen gemaakt kunnen worden, zou het redelijk eenvoudig moeten zijn om hier zelf
verder mee te spelen.
Een andere reden om je te laten werken met een pakket waarmee je grafische interfaces pro-
grammeert is dat tegenwoordig steeds meer mensen gebruik maken van “development studio’s”,
zoals het hier gebruikte Visual Studio 6.0. Andere voorbeelden hiervan zijn .net, Delphi, Kde-
veloper, etc.

1.1 Visual C++

Als voorbeeld zullen we onze GUIs maken op Windows machines,met behulp van het pakket
Visual C++ 6.0. Deze ontwikkelomgeving staat geı̈nstalleerd op een flink aantal studenten-PC’s.
Waarom Windows en waarom Visual C++? Het maakt eigenlijk niet uit welk operating sys-
teem je gebruikt. In principe is Linux ook een prima omgevingvoor het ontwikkelen van GUIs
en de ondersteuning in pakketten zoals QT designer lijkt in alle opzichten sterk op wat we in
dit hoofdstuk behandelen. Het grote voordeel van Windows isdat het over de hele wereld door
iedereen gebruikt wordt. Bedrijven, je huisgenoten en je ouders zijn makkelijk in staat program-
ma’s te gebruiken die op het Windows systeem ontwikkeld zijn. Zo kan je omgeving ook eens
zien wat je allemaal kunt. Visual Studio is een professionele omgeving zoals ook bij bedrijven
gebruikt wordt om software te ontwikkelen. Ervaring hiermee kan dus bijzonder nuttig zijn. Het
is de voorloper van het nieuwere .NET, maar wordt zelf nog volop in de verschillende bedrijven
gebruikt. Kennis van Visual Studio, waar Visual C++ onderdeel van is, maakt het daarnaast
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sneller mogelijk over te stappen naar .NET. Compileren werkteenvoudig en veroorzaakt geen
overhead, zoals het gebruik van makefiles. De executable (de.exe file) is makkelijk te kopïeren
en overal te gebruiken. Eigen projecten zien er al snel herkenbaar en dus professioneel uit. Des-
alniettemin benadrukken we dat je hetzelfde kunt bereiken met andere operating systemen en
met andere pakketten.
Visual C++ start je makkelijk via het Windows startmenu. Het is een programma waarmee
het ontwerpen en bouwen van grafische user interfaces eenvoudig wordt gemaakt. Je werkt
grotendeels in een grafische omgeving waarbij je knoppen, menu’s, tekstvelden en dergelijke,
naar eencanvas (een tekenveld) kunt slepen om daar — grafisch — je GUI mee samen te stellen.
De grafische applicatie is op dezelfde manier te starten als de command line programmatuur,
zonder extra stappen. Natuurlijk kan je eenvoudig je eigen functies, objecten enzovoorts met de
interface integreren via de welbekende editor (zodat, bijvoorbeeld, een druk op een bepaalde
knop bij een BKE (Boter, Kaas en Eieren) interface het bord leegmaakt voor een nieuw spel).
We zullen nu eerst laten zien wat voor applicatie we in dit hoofdstuk willen bouwen en daarna
gaan we kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen met behulp van Visual C++.

1.2 De BKE applicatie

Wat we zullen bouwen in dit hoofdstuk als voorbeeld-applicatie is een GUI die er ongeveer
uitziet zoals weergegeven in Figuur1.

Figuur 1: Een GUI voor het BKE spel.

De GUI zoals die wordt gebouwd in dit hoofdstuk is niets anders dan een vervanging van pen
en papier: het laat twee spelers om de beurt een zet doen door een veld aan te klikken op een
simpele representatie van een BKE bord. Wanneer Speler 1 een veld aanklikt wordt dit rood
ingekleurd en gevuld met een zwart kruis. Als Speler 2 een veld aanklikt, dan wordt dit groen
gemaakt en komt er een rondje in te staan. Een druk op de “maak leeg” knop (in Figuur1
Leeg veld) zorgt ervoor dat het bord wordt leeggemaakt, zodat een nieuw spel gespeeld kan
worden. Om het simpel te houden bouwen we geen functionaliteit in die bepaalt of een van de
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spelers heeft gewonnen (dat moeten de spelers zelf maar doen), en beperken we ons tot twee
menselijke spelers, hoewel het vrij gemakkelijk is een en ander zodanig in te passen dat we een
echte computerspeler hebben. Het is de bedoeling hier zelf wat mee te experimenteren in het
kader van de vierde programmeeropgave.

1.3 Een nieuw project starten

Start Visual C++ op en kies voor File⇒New. Als het goed is zie je nu het scherm van Figuur2.
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Figuur 2: Visual C++: een nieuw grafisch project.

Ga naar het tabblad Projects en kies voor de MFC AppWizard (exe). Vul rechts bovenin in dat
het nieuwe project BKE gaat heten en kies voor een locatie waarde nieuwe projectmap komt te
staan. Hierin komen de bestanden voor de nieuwe applicatie.Klik op OK om te beginnen met
een standaard grafische applicatie. Voer nu de stappen uit zoals aangegeven in Figuur3.

Figuur 3: Visual C++: de Project Wizard.

Kies in het eerste scherm voor Dialog based. We maken namelijk een applicatie met een een-
voudig schermpje, waar we geen documenten of iets dergelijks in gaan laden (zoals bij Word
of NEdit). In het tweede schermpje geven we aan dat we geen About box willen en dat ons
window “Boter Kaas en Eieren” gaat heten. Op het derde scherm zetten we automatisch gege-
nereerd commentaar uit. Klik nu op Finish om te beginnen met je applicatie. Selecteer op het
op het scherm verschenen canvas eerst deTODO-tekst door erop te klikken en druk drie keer
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op DEL om alle standaard schermelementen weg te gooien: we willen beginnen met een leeg
tekenveld (canvas). We zien nu het scherm ongeveer zoals weergegeven in Figuur4.

Figuur 4: Visual C++: het hele scherm

Links van het midden (of elders) staat de kolom met de meest gebruikte windowscontrols
(schermelementen). Hier kunnen we straks de velden van het speelbord, de knop en het tekstveld
mee tekenen. Links daarvan een window dat we al eerder zagen,maar nu ook gaan gebruiken
om op verschillende manieren naar de applicatie te kijken. Bovenaan staan weer de bekende
compileerknoppen. Probeer deze lege applicatie maar eens te compileren en uit te voeren. Op
het scherm verschijnt nu een, niet zo interessant, leeg window. Sluit dit ook weer af.
Het binnenhalen van een bestaand project gaat weer met File⇒Open Workspace (hierBKE.dsw).
Het is uiteraard verstandig om regelmatig te saven (bijvoorbeeld met File⇒Save All). Mocht
de Controls balk per ongeluk weggeklikt zijn, dan kun je die terugkrijgen door rechtsboven
op de achtergrond te klikken met de rechtermuisknop en Controls aan te vinken. Het dialog
window kun je terugvinden via het ResourceView tabblad: openBKE resourses en dubbelklik
IDD_BKE_DIALOG.
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1.4 Controls en resources toevoegen

Nu komt het leuke deel van het bouwen van de interface: het plaatsen van de verschillende
onderdelen van de interface, en het maken van een aantrekkelijk ontwerp. We willen een GUI
voor het BKE spel en we hebben gezegd dat we zoiets willen als weergegeven in Figuur1.
Deze GUI bestaat uit 9 velden, een “maak leeg” knop en een tekst die aangeeft welke speler aan
de beurt is. De 9 velden zijn eigenlijk gewoon plaatjes (leeg, kruisje, rondje) die weclickable
(indrukbaar) maken — net zoals bijvoorbeeld plaatjes op eenwebsite. Nadat er op een plaatje
geklikt is moet de inhoud veranderen. We gaan dus een interface opbouwen die bestaat uit 9
picture controls, 1static text en 1button control — en misschien nog een UnDo knop.
Om ervoor te zorgen dat we de controls goed op het scherm kunnen positioneren zetten we
eerst degrid aan. Kies voor Layout⇒Guide Settings en kies voor de optie Grid. We kunnen de
controls nu makkelijk uitlijnen.
Als eerste gaan we de plaatjes toevoegen voor ons BKE spel. Deze willen we namelijk het liefste
meecompileren ińeén enkele executable. Zet de linkerbalk opresources-view met behulp van
het middelste tabblad:

Figuur 5: Visual C++: ResourceView

Resources zijn alle aan de code toegevoegde elementen zoals plaatjes, geluid, een menuutje
of verschillende talen. Kies om de plaatjes toe te voegen voor Insert⇒Resource en klik op
Bitmap. Je kunt de plaatjes hier eenvoudig zelf maken via de optie New; liefhebbers kunnen
ook bestaande plaatjes gebruiken via Import (zie Figuur6).

Figuur 6: Visual C++: Resources toevoegen

De plaatjes worden opgeslagen onder de naamIDB_BITMAP1, etc. Het lijkt wenselijk de plaatjes
een duidelijkere naam te geven. Open hiertoe het Propertieswindow (rechtsklik⇒Properties).
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Figuur 7: Visual C++: Het Properties window

We noemen de plaatjes respectievelijkIDB_cross, IDB_round enIDB_empty. Klik op de ver-
schillende plaatjes in het Resource scherm om dit via het Properties window te bewerkstelligen.
Keuzes hoeven hierbij niet met ENTER of iets dergelijks bevestigd te worden. Het Resource
window (waarinIDB_BITMAP3 nog niet is hernoemd) ziet er nu zo uit:

Figuur 8: Visual C++: Plaatjes toegevoegd

We kunnen nu ińeén keer de hele interface opbouwen. Laten we beginnen met de static text
control1. Selecteer in de Controls balk de static text control en zet/sleep die op het form (canvas).
We zien nu een tekst op het scherm verschijnen. Verander de naam van het veld via het inmiddels
bekende property window inIDC_message en decaption (de inhoud) inSpeler 1 is aan de

beurt. Met het styles tabblad in het Property window kan de tekst gecentreerd worden. Voeg
nu een button toe. Noem dezeIDC_maakleeg en zet de inhoud opBegin opnieuw. Als laatste
voegen we de 9 speelvelden (pictures) toe. Zet/sleep een picture op het scherm en geef het een
naam. We zullen de vakjes benoemen volgens het coördinatensysteem; ons eerste vakje heet
dusIDC_11 en het laatsteIDC_33. Zet het type opBitmap en selecteer alsImage (beginplaatje)
IDB_empty. Geef bij het Styles tabblad aan dat we gebeurtenissen met het plaatje (in ons geval
is dat aanklikken door de gebruiker) door willen geven door het Notify vakje aan te vinken.
Herhaal dit negen keer. Onze interface is nu compleet en zieter ongeveer zo uit als het linker
plaatje:

1Door je muis-pointer even op een icon te laten rusten, laat jezogenaamdetooltips verschijnen: deze geven in
enkele woorden aan wat het icon is of doet.
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Figuur 9: Visual C++: Onze interface

Omdat alles er nog lelijk uitziet verplaatsen en verkleinenof vergroten we de controls nog even
netjes zodat het eruit gaat zien als het rechter plaatje hierboven. Dit gaat op de bekende sleep
manier (sleep de randjes om de grootte aan te passen, sleep decontrol zelf om te verplaatsen).
Dit gaat makkelijk met behulp van de grid. Onze interface is nu af.

1.5 Tussen interface en code

De communicatie tussen de interface en de code verloopt op twee verschillende manieren. Voor
de real-time communicatie bestaan ersignals. Dit zijn bepaalde gebeurtenissen die gestart wor-
den door iets wat er op het scherm gebeurt. Denk hierbij aan het veranderen van een tekstveld of
het indrukken van een knop. Bij sommige controls worden de signals altijd doorgestuurd, zoals
bijvoorbeeld bij knoppen of selectievakken. Bij andere controls moet je expliciet aangeven dat
je wilt dat dat gebeurt, zoals we net al deden bij de images door het aanvinken vanNotify.
Vaak worden signals gegeven op het moment dat de gebruiker klaar is met invoeren of een be-
paalde optie gekozen heeft. Om uit te vinden wát de gebruiker dan vermeld of gekozen heeft
is het noodzakelijk de status van sommige controls uit te lezen. Andersom is het soms noodza-
kelijk bepaalde zaken op het scherm vanuit het programma te veranderen — bijvoorbeeld ons
bericht welke speler aan de beurt is, of het veranderen van een leeg vakje in een kruisje. Het
uitlezen of aanpassen van de status van een control gaat via speciale member-variabelen.

1.5.1 Het koppelen van controls aan membervariabelen

De gekoppelde membervariabelen beginnen meestal metm_. Het voorbeeld hieronder laat zien
hoe we de inhoud van een tekstvak control met behulp van zo’n variabele kunnen manipuleren.
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Stel dat het tekstvak ingevuld is met:Clinton

// Laad de inhoud van het scherm in de variabelen

UpdateData (true); // m_tekstvak bevat nu "Clinton"

string Naam = m_tekstvak; // Naam is nu "Clinton"

m_tekstvak = "Bush"; // m_tekstvak is nu "Bush"

UpdateData (false);

// Op het scherm staat nu in het tekstvak "Bush"

Updates vinden dus plaats via de functieUpdateData (...). In het kort wordt het scherm in
het systeem geladen doortrue als argument mee te geven. Het systeem wordt naar het scherm
geschreven met behulp vanfalse.
Hoe maken we nu die gekoppelde membervariabelen? Kies voor View⇒ClassWizard en selec-
teer het tabblad Member Variables. We zien nu het volgende scherm:

Figuur 10: Visual C++: De Class Wizard

Als eerste gaan we een variabele aan het tekstvak (IDC_message) koppelen. Klik het tekstvak
aan en druk opAdd Variable. Geef het de naamm_message (gewoon dezelfde naam kiezen
is het makkelijkst). Omdat we hier de inhoud van willen aanpassen kiezen we voor het type of
categoryValue en vervolgens klikken we opOK. De variabelem_message is nu aangemaakt.
Met de status van de knop (IDC_maakleeg) willen we niets doen dus hiervoor is geen member-
variabele noodzakelijk. Voor de speelvelden doen we hetzelfde als hierboven alleen kiezen we
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dan voorControl in plaats vanValue als type — het inladen van een plaatje doe je op control
niveau. Nu hebben alle noodzakelijke controls een koppeling in de code. Nu moeten we alleen
nog de signals afvangen.

1.5.2 Het koppelen van signals aan code

Het koppelen van signals aan code gaat eenvoudig via de ClassWizard. Kies in dat geval voor
het tabblad Message Maps. Omdat aanklikken de meest standaard handeling is die voorkomt is
het koppelen van dat signal nog makkelijker gemaakt.
Dubbelklik op de knop waarmee spelers opnieuw beginnen (maakleeg). Het volgende scherm
verschijnt:

Figuur 11: Visual C++: Signals afvangen

Accepteer de suggestie en de code-editor verschijnt, waarbij de cursor in een nieuwe functie
staat. Deze functie wordt aangeroepen als er op de betreffende button geklikt wordt. We kunnen
nu beginnen met het maken van de functionaliteit.

1.6 Het invullen van de functionaliteit

We zijn nu een heel eind op weg. We hebben (1) de vorm van de GUI ontworpen, (2) controls
en signals aan de code gekoppeld. Dat betekent dat het eigenlijke GUI ontwerpgedeelte zo goed
als af is. We moeten alleen nog de echte acties “invullen” en hiervoor dienen we zelf de daarbij
behorende C++-code schrijven.
Omdat we bitmaps via zogeheten CBitmap variabelen moeten inlezen maken we eerst 3 va-
riabelen die de genoemde plaatjes gaan bevatten. Dit doen wein deFileView modus die we
kunnen kiezen bij de tabbladen van de linker zijbalk. Ga naarde header file van onze interface,
BKEDlg.h (dubbelklik). Hier voegen we eerst aan de klasseCBKEDlg bovenaan bijpublic de
volgende code toe:

CBitmap cross;

CBitmap round;

CBitmap empty;

int speler;

We hebben nu drie nieuwe member-variabelen van ons form die de plaatjes voorstellen. Daar-
naast hebben we de variabele die bijhoudt welke speler aan debeurt is. In de fileBKEDlg.cpp
voegen we aan de constructor van diezelfde klasse,CBKEDlg::CBKEDlg de volgende regels toe:
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cross.LoadBitmap (IDB_cross);

round.LoadBitmap (IDB_round);

empty.LoadBitmap (IDB_empty);

speler = 1;

De plaatjes zijn nu geı̈nitialiseerd en we beginnen met speler 1. Om ervoor te zorgen dat ons
tekstvak ook op de goede stand begint veranderen we hier ookm_message = _T(""); in
m_message = "Speler 1 is aan de beurt";

Nu naar de functionaliteit van onze knop om opnieuw te beginnen: de functieOnmaakleeg ( ).
De code hiervoor wordt nu heel eenvoudig:

m_11.SetBitmap (empty);

m_12.SetBitmap (empty);

m_13.SetBitmap (empty);

m_21.SetBitmap (empty);

m_22.SetBitmap (empty);

m_23.SetBitmap (empty);

m_31.SetBitmap (empty);

m_32.SetBitmap (empty);

m_33.SetBitmap (empty);

m_message = "Speler 1 is aan de beurt";

speler = 1;

UpdateData (false);

Nu rest ons slechts de functie te maken die een daadwerkelijke zet doet. Ga naar declass-view
in de linkerbalk en rechtsklik op deCBKEDlg klasse. Kies voorAdd Member Function en vul
het scherm als volgt in:

Figuur 12: Visual C++: Member-functie toevoegen

In CBKEDlg.cpp staat nu de functie klaar. Vul de volgende code in. Er valt duidelijk te zien hoe
deze werkt.

void CBKEDlg::doezet (CStatic *metdeze, CString & berichtje) {

if ( speler == 1 ) {

metdeze->SetBitmap (cross);
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speler = 2;

berichtje = "Speler 2 is aan de beurt";

}//if

else {

metdeze->SetBitmap (round);

speler = 1;

berichtje = "Speler 1 is aan de beurt";

}//else

UpdateData (false);

}//CBKEDlg::doezet

We roepen deze functie als volgt aan:

doezet (&m_12, m_message);

We dubbelklikken nu op alle plaatjes en vullen de functies inBKEDlg.cpp met de respectieve-
lijke doezet aanroepen. Na compileren zijn we klaar met onze simpele BKE applicatie! Kijk
maar eens hoe het programma werkt en probeer te ontdekken waar het verbeterd kan worden.

1.7 Koppelen van de echte BKE functionaliteit

In dit hoofdstuk gaan we stap voor stap het niet grafische BKE programma van het “make-
hoofdstuk” overzetten naar de zojuist gemaakte grafische schil, zodat het programma ook echt
doet wat het moet doen — niet twee keer hetzelfde veld klikken, kijken of er gewonnen is, etc.
De klasse die we zullen gebruiken ziet er ongeveer als volgt uit:

class BKEbord {

public:

int bord[4][4]; // de huidige stand

BKEbord ( ) { nieuwspel ( ); }; // constructor

bool gewonnen (int & wie); // heeft iemand gewonnen (en wie?)

void nieuwspel ( ); // maakt veld leeg en speler 1 begint

bool magzet (int wie, int i, int j); // mag wie op (i,j) zetten?

bool doezet (int i, int j); // doe als het mag een zet op veld (i,j)

};//BKEbord

Deze klasse staat in de filebkebord.h. De definities van deze functies staan zoals gebruikelijk
in bkebord.cpp, maar we zullen niet op de verdere inhoud hiervan ingaan. We laten nu zien
hoe we deze integreren in de BKE applicatie. We zullen de computer de zetten voor Speler 2
laten doen. Er moeten enkele dingen daartoe iets anders dan boven.

1. Voeg de files toe aan het BKE project door Project⇒Add To Project⇒Files te kiezen en
de.h en.cpp files te selecteren.

2. Een tweede belangrijke stap is het toevoegen van#include "stdafx.h" helemaal aan
het begin van de filebkebord.cpp. Dit is nodig voor alle grafische applicaties.

3. Voeg v́oór de klasseBKEDlg in BKEDlg.h de include toe:
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#include "bkebord.h"

De files zijn nu allemaal aan elkaar gelinkt.

4. Verwijder de member-variabelespeler uit BKEDlg.h enBKEdlg.cpp; nu we de klasse
BKEbord gaan gebruiken hebben we deze niet meer nodig. Voeg inBKEDlg.h deze klasse
als volgt in de klasseBKEDlg als membervariabele toe:

BKEbord hetbord;

5. We maken een nieuwe functievoid zetbord ( ) die het hele speelbord van de interface
vult, afhankelijk van de inhoud van het daadwerkelijke bordin de code:

void CBKEDlg::doezet2 (CStatic *vakje, int wat)

{

switch (wat) {

case 0: vakje->SetBitmap (empty); break;

case 1: vakje->SetBitmap (cross); break;

case 2: vakje->SetBitmap (round); break;

}//switch

}//CBKEDlg::doezet2

void CBKEDlg::zetbord ( ) {

doezet2 (&m_11,hetbord.bord[1][1]);

doezet2 (&m_12,hetbord.bord[1][2]);

doezet2 (&m_13,hetbord.bord[1][3]);

...

m_message = "Leuk bericht";

UpdateData (false);

}// CBKEDlg::zetbord

6. We kunnen nu de functie veranderen die het bord leegmaakt.Deze wordt nu:

hetbord.nieuwspel ( );

zetbord ( );

7. Als laatste veranderen we de functies voor de spelvelden als volgt, bijvoorbeeld voor veld
(2,3):

int wie = 1;

if ( hetbord.magzet (wie,2,3) ) {

hetbord.doezet (2,3);

zetbord ( );

if ( hetbord.gewonnen (wie) ) {
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if ( wie == 1)

m_message = "Speler 1 wint";

else if ( wie == 2 )

m_message = "Speler 2 wint";

else

m_message = "Remise";

}//if

else ... computerzet ...

UpdateData (false);

}//if

Als je veel knoppen hebt, bij een “groot” speelveld, moet je deze functie dus nogal vaak
intikken. Het is dan handig om een extra functie te maken, metde coordinaten als para-
meters, die je bij iedere knop kunt aanroepen.

Nadat we dit bij alle knoppen hebben gedaan kunnen we de applicatie compileren. Onze
volledige BKE applicatie is nu klaar en kan gebruikt worden.

Zoals gezegd is het makkelijk de applicatie mee te nemen naareen andere machine (Laat het
ze thuis ook eens zien!). Kopieer hiertoe de.exe file in de debug map. Probeer zelf ook eens
een leuk icoontje te maken voor je nieuwe applicatie en uit tezoeken hoe je dat aan je nieuwe
applicatie koppelt. Je kent nu de basis van grafisch programmeren. In de praktijk komt er echter
nog veel meer bij kijken, maar oefening baart kunst. Succes!
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