
1. Làm quen với MFC 
 

1.1 Basic Application 

 

1.1.1 Tạo một ứng dụng với Visual Studio 

 

1. File  New  Project… 

 

2. Visual C++  Win32 Project, điền tên Project, nơi lưu trữ  OK 

 



3. Next  Empty project  Finish 

 

4. Chuột phải Basic Application -> Properties 

 



5. Use of MFC  Use MFC in a Share DLL

 

 

1.1.2 Tạo một cửa sổ đơn giản 

 

MFC cung cấp sẵn các lớp phục vụ cho việc tạo giao diện. 

1.2.1 CWinApp 

Để  tạo một  ứng dụng  bạn phải dùng đến một lớp dẫn xuất CwinApp nằm trong bộ thư 

viện MFC. CWinApp là viết tắt của Class For A Windows Application. CWinApp được 

kế thừa từ lớp CwinTheard. CWinApp cung cấp tất cả các chức năng cơ bản mà một ứng 

dụng cần. Nó được trang bị một phương thức là InitInstance(). Để tạo môt ứng dụng bạn 

nhất thiết phải ghi đè phương thức này vào trong lớp của bạn. Cú pháp là: 

virtual BOOL InitInstance(); 

Phương thức này dùng để tạo một ứng dụng. Nếu thành công nó sẽ trả về giá trị TRUE 

hoặc một giá trị khác 0 (KHÔNG). Nếu ứng dụng không được tạo thì trả về giá trị FALSE 

hoặc 0. 



1.2.2 CFrameWnd 

Chức năng cơ bản của một cửa sổ được định nghĩa trong lớp CWnd. Lớp CWnd sinh ra 

một lớp được gọi là CFrameWnd. Lớp này mô tả một cửa sổ hoặc định nghĩa một cửa sổ. 

Mô tả của một cửa sổ bao gồm các hạng mục như tên của nó, kích thước, vị trí, vv. Để tạo 

ra một cửa sổ bằng cách sử dụng lớp CFrameWnd, bạn phải tạo một lớp kế thừa từ lớp 

CFrameWnd. 

CFrameWnd trang bị với một phương thức gọi là Create(). Phương thức Creat() sử dụng 

một tập hợp các đối số để xác định một cửa sổ. 

Cú pháp: 

BOOL Create( 
LPCTSTR lpszClassName, 
LPCTSTR lpszWindowName, 
DWORD dwStyle = S_OVERLAPPEDWINDOW, 
const RECT& rect = rectDefault, 
CWnd* pParentWnd = NULL, 
LPCTSTR lpszMenuName = NULL, 
DWORD dwExStyle = 0, 
CCreateContext* pContext = NULL ); 

Trong các đối số trên lpszClassName và lpszWindowName là bắt buộc, các đối số còn lại 

là tùy chọn. Thông thường lpszName để là NULL, lpszWindowName chính là tên của cửa 

sổ ứng dụng. 

Ví dụ: 

Create(NULL,_T("Windows Application")); 

Lưu ý: Trong cuốn Visual C++ and MFC programming 2nd có lấy ví dụ như sau: 

Create(NULL, "Windows Application"); 

Tuy nhiên khi biên dịch bằng Visual Studio thì xảy ra lỗi  sau:  

error C2664: 'CFrameWnd::Create' : cannot convert parameter 2 from 'const char [20]' to 'LPCTSTR' 

Vì vậy mình đã sửa lại sau khi tham khảo trên mạng. Nếu các bạn có cách khác hay hơn 

có thể gửi đóng góp qua mail : hoan.tran.van1993@gmail.com 

 

  



1.2.3 Bài tập: Tạo một cửa sổ đơn giản 

Sau khi tạo một Project và quy định sử dụng thư viện MFC như ở trên các bạn tiếp tục tạo 

một Source File bằng cách chuột phải vào Source File  Add  New Item  C++ File. 

Gõ tên File, ví dụ là “Basic Application” 

Gõ vào File như sau: 

#include<afxwin.h> 
 
// tạo một cửa sổ 
class CSimpleFrame : public CFrameWnd 
{ 
public: 
 CSimpleFrame(); 
}; 
 
CSimpleFrame::CSimpleFrame() 
{ 
 Create(NULL,_T("Basic Application")); 
} 
 
// Tạo ứng dụng và làm cho ứng dụng sử dụng được cửa sổ 
struct CSimpleApp : public CWinApp 
{ 
 BOOL InitInstance(); 
}; 
 
BOOL CSimpleApp::InitInstance() 
{ 
 CSimpleFrame *Pointer = new CSimpleFrame(); 
 m_pMainWnd = Pointer;   
 m_pMainWnd -> ShowWindow(SW_SHOW); 
 m_pMainWnd -> UpdateWindow(); 
 return TRUE; 
} 
 
CSimpleApp theApp; 

 

  



Do CWinApp được khai báo trong tệp tiêu đề afxwin.h nên bạn phải khai báo nó khi sử 

dụng 

#include<afxwin.h> 

Ở đây tạo một lớp CSimpleFrame kế thừa từ lớp CFrameWnd. Bạn cũng có thể tạo một 

lớp mang tên khác thay cho CsimpFrame (Nhưng do các ví dụ mình dùng lấy từ cuốn tiếng 

Anh nên sẽ cố gắng giữ nguyên hiện trạng). 

Cấu trúc CSimpleApp được kế thừa từ lớp CWinApp. Sau khi tạo ra một cửa sổ, để cho 

các ứng dụng sử dụng nó, bạn có thể sử dụng một con trỏ đến lớp được sử dụng để tạo ra 

các cửa sổ. Trong trường hợp này, đó sẽ là (một con trỏ đến) CFrameWnd. Để sử dụng 

khung cửa sổ, gán con trỏ của nó đến biến thành viên  CWinThread :: m_pMainWnd. Điều 

này được thực hiện trong phương thức InitInstance(). 

Kết quả: 

 

  



1.1.3 Window Style 

 

Các nút thu nhỏ (Minimize), phóng to (Maximize), đóng (Close)… cho cửa sổ 

Như ở trên ta đã biết phương thức Create(). Nếu ta thêm các đối số vào phương thức này 

ta sẽ có thêm các tùy chọn cho cửa sổ như đã nêu ở trên: 

Thay Create(NULL,_T("Basic Application")); ở bài tập phần trước bằng các câu 

sau rồi chạy thử để thấy sự thay đổi: 

Create(NULL,_T("Basic Application"), WS_VISIBLE);    (1) 

Create(NULL,_T("Basic Application"), WS_CAPTION);    (2) 

Create(NULL,_T("Basic Application"), WS_OVERLAPPED);    (3) 

Create(NULL,_T("Basic Application"), WS_VISIBLE | WS_SYSMENU); (4) 

Create(NULL,_T("Basic Application"), WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | 

WS_MINIMIZEBOX);          (5) 

Create(NULL,_T("Basic Application"), WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | 
WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX);       (6) 

Create(NULL,_T("Basic Application"), WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | 
WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX |WS_THICKFRAME);     (7) 

Create(NULL,_T("Basic Application"), WS_OVERLAPPEDWINDOW);   (8) 
 

 Các STYLE được phân cách với nhau bằng dấu | 

(1) (2) (3) là các Style bạn có thể dùng để hiển thị một của sổ nhưng không có bất cứ nút 

bấm nào 

(4) Cửa sổ có thêm nút Close 

(5) Cửa sổ có nút Close và Minimize 

(6) Cửa sổ có nút Close, Minimize, Maximize 

(7) Cửa sổ có nút Close, Minimize, Maximize, có khả năng thay đổi kích thước bằng 

cách đưa chuột lại gần đường biên (border) của cửa sổ và kéo thả 

(8) Thực hiện tất cả các chức năng trên một cách nhanh nhất 

  



 

1.1.4 Vị trí 

 

 

Một điểm trên màn hình được xác định bằng hệ trục tọa độ Đề Các có gốc là góc trái trên 

cùng của màn hình. 

Để quản lý các điểm như vậy. Thư viện Win32 cung cấp một cấu trúc gọi là POINT và 

được khai báo như sau: 

typedef struct tagPOINT { 
LONG x; 
LONG y; 
} POINT; 

x, y là các giá trị như trên hình vẽ. 

Bên cạnh cấu trúc POINT của thư viện Win32, thư viện MFC còn cung cấp một lớp 

CPoint có chức năng giống như cấu trúc POINT. 



Hàm mặc định CPoint::CPoint() được sử dụng để định nghĩa một điểm có vị trí xác định. 

Nếu bạn biết tọa độ x, y của điểm bạn có thể sử dụng hàm sau để tạo điểm: 

CPoint(int X, int Y); 

 

1.1.5 Kích thước 

 

 

 

Để biểu diễn các khái niệm này, thư viện Win32 cung cấp một cấu trúc gọi là SIZE và được 

định nghĩa như sau: 

typedef struct tagSIZE { 

int cx; 
int cy; 
} SIZE; 

  



Cũng cùng vai trò, MFC có lớp CSize tuy nhiên được thêm các tính năng của một lớp C++. 

Ví dụ nó cung cấp 5 hàm tạo cho phép bạn tạo ra một biến kích thước trong bất kỳ cách 

nào bạn đã chọn. Các hàm tạo của nó là: 

CSize(); 
CSize(int initCX, int initCY); 
CSize(SIZE initSize); 
CSize(POINT initPt); 
CSize(DWORD dwSize); 

Hàm tạo mặc định cho phép bạn khai báo một biến CSize chưa có giá trị. Hàm tạo thứ 2 

cần có hai đối số cho phép bạn cung cấp các chiều rộng và chiều cao để tạo ra một biến 

CSize. Nếu bạn muốn một CSize hoặc một biến SIZE, bạn có thể sử dụng (SIZE initSize) 

xây dựng CSize để gán giá trị của nó đến biến của bạn. Bạn có thể sử dụng các tọa độ của 

một POINT hoặc một biến CPoint để tạo và khởi tạo một biến CSize. Khi chúng ta nghiên 

cứu những tác động của chuột, chúng tôi sẽ biết bạn có thể sử dụng các tọa độ của vị trí 

của con trỏ chuột. Những tọa độ có thể giúp bạn xác định một biến CSize.  

Bên cạnh các hàm tạo, các lớp CSize được trang bị với các phương thức khác nhau có thể 

được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác nhau trên các đối tượng SIZE và CSize. Ví 

dụ, bạn có thể thêm hai kích thước để có được một kích thước mới. Bạn cũng có thể so 

sánh hai kích cỡ để tìm hiểu xem chúng có giống nhau không. 

 

1.1.6 Xác định cửa sổ 

 



Một cửa sổ được coi là một Hình chữ nhật. Một hình chữ nhật được xác định bằng 2 điểm 

trên trái và dưới phải. 

Để biểu diễn cửa sổ có thể sử dụng cấu trúc RECT của thư viện Win32 hoặc lớp Crect 

của MFC 

Cấu trúc RECT được định nghĩa như sau: 

typedef struct _RECT {  
LONG left; 
LONG top; 
LONG right; 
LONG bottom; 
} RECT, *PRECT; 

Ví dụ: 

RECT Recto; 
Recto.left = 100; 
Recto.top = 120; 
Recto.right = 620; 
Recto.bottom = 540; 
Create(NULL, _T("Windows Application"), WS_OVERLAPPEDWINDOW, Recto); 

Lớp Crect của MFC cung cấp các hàm tạo sau: 

CRect(); 
CRect(int l, int t, int r, int b); 
CRect(const RECT& srcRect); 
CRect(LPCRECT lpSrcRect); 
CRect(POINT point, SIZE size); 
CRect(POINT topLeft, POINT bottomRight); 

 



Ví dụ: 

Create(NULL,_T("Windows Application"), WS_OVERLAPPEDWINDOW, 
CRect(120, 100, 700, 480) ); 
 

 

1.1.7 Cửa sổ cha mẹ 

 

Mỗi ứng dụng thường có nhiều cửa sổ khác nhau. Cửa sổ tạo ra đầu tiên hoặc một cửa sổ 

mà bạn chỉ định được gọi là Cửa sổ gốc, Cửa sổ bố mẹ (Window Parent). Nếu một cửa sổ 

phụ thuộc vào một cửa sổ khác thì nói rằng nó có mẹ. Điều này được thực hiện qua đối số 

pParentWnd của phương thức CFrameWnd::Creat(). Nếu cửa sổ không có bố mẹ thì ta để 

giá trị NULL cho đối số. 

Create(NULL, _T("Windows Application"), WS_OVERLAPPEDWINDOW, 
CRect(120, 100, 700, 480), NULL); 
 

 

1.2. Message Box 

 

 

  



 

1.2.1 Tạo một hộp thông báo  (Message Box) 

 

Để tạo một tin nhắn thư viện Win32 có cung cấp một hàm toàn cục gọi là MessageBox  

Cú pháp: 

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

Để cho việc tạo ra các thông báo dễ dàng hơn một chút, CWnd cung cấp phiên bản riêng 

của hàm MessageBox(). Cú pháp là: 

int MessageBox (LPCTSTR lpszText, LPCTSTR lpszCaption = NULL, UINT nType 
= MB_OK); 

Dễ dàng hơn, Visual C++ cung cấp một hàm gọi là AfxMessageBox cũng được sử dụng 

để tạo ra một hộp thông báo. Mặc dù hàm này cũng là toàn cục nhưng phạm vi của nó được 

giới hạn trong các ứng dụng MFC (điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng chức năng 

MessageBox toàn cầu của Win32 () với bất kỳ trình biên dịch được sử dụng trên Hệ điều 

hành Windows nhưng bạn không thể sử dụng hàm toàn cục AfxMessageBox của MFC trên 

các trình biên dịch khác ngoài Visual C++) . Cú pháp của AfxMessageBox() là: 

int AfxMessageBox (LPCTSTR lpszText, UINT nType = MB_OK, UINT nIDHelp = 
0); 

int AFXAPI AfxMessageBox (UINT nIDPrompt, UINT nType = MB_OK, UINT 
nIDHelp = (UINT) -1); 

Dựa trên các chức năng trên, một hộp thông báo có thể được minh họa như sau: 

 

P/S  : Phần này mình copy nguyên từ cuốn “Visual C++ and MFC programming 2nd” để 

mọi người có thể nghiên cứu các cách khác nhau. Cách nào dễ hay khó thì tùy theo cảm 

nhận của mỗi người 



Nếu bạn quyết định sử dụng hàm MessageBox() của Win32, bạn phải chỉ định handle tới 

các ứng dụng đã tạo hộp message. Handle là một khái niệm khá trừu tượng tuy nhiên có 

thể tạm hiểu chính là thứ windows cung cấp cho bạn để bạn có thể thao tác đến các thành 

phần window như các công cụ vẽ, sơn (pen,brush...), bộ nhớ, bitmap… HWND cũng là 

một Handle (Copy diễn đàn congdongcviet.com). Chúng ta sẽ học dần khi chúng ta nghiên 

cứu các điều khiển (control). 

P/S: Đến bây giờ vẫn chưa biết nó là cái gì  

 

Một ví dụ trong sách có thể chạy được: 

#include <afxwin.h> 
class CExerciseApp : public CWinApp 
{ 
 public: 
 BOOL InitInstance(); 
}; 
CExerciseApp theApp; 
BOOL CExerciseApp::InitInstance() 
{ 
 CWnd *Msg = new CWnd; 
 Msg->MessageBox(_T("The name you entered is not in our records.\n 
If you think there is a mistake, please contact HR. \n You can also 
send an email to humanres@funct ionx.com")); 
 return TRUE; 
} 

Kết quả 

 

  



 

1.2.2 Tiêu đề của hộp thông báo (The Message’ Title) 

 

Sửa đoạn code ở phần trên thành: 

#include <afxwin.h> 
class CExerciseApp : public CWinApp 
{ 
 public: 
 BOOL InitInstance(); 
}; 
CExerciseApp theApp; 
BOOL CExerciseApp::InitInstance() 
{ 
 CWnd *Msg = new CWnd; 
 Msg->MessageBox(_T("The name you entered is not in our records.\n 
If you think there is a mistake, please contact HR. \n You can also 
send an email to humanres@funct ionx.com"),_T("Cảnh báo")); 
 return TRUE; 
} 

 

Trong đó: Cảnh báo chính là title của hộp thông báo 

 

 

  



1.2.3 Tùy chọn hộp thông báo 

 

Trong các ví dụ trên, hộp thông báo chỉ có 1 nút OK, để có nhiều lựa chọn hơn ta xét đến 

các giá trị khác của đối số uType như sau: 

 

Ví dụ: 

#include <afxwin.h> 
class CExerciseApp : public CWinApp 
{ 
 public: 
 BOOL InitInstance(); 
}; 
CExerciseApp theApp; 
 
BOOL CExerciseApp::InitInstance() 
{ 
 ::MessageBox(NULL,_T("The username you entered is not in our 
records. \n Do you wish to contact Human Resources?"),_T("Failed Logon 
Attempt"),MB_OKCANCEL); 
 return TRUE; 
} 

 



Icon cho thông báo 

 

 

Ví dụ: 

#include <afxwin.h> 
class CExerciseApp : public CWinApp 
{ 
 public: 
 BOOL InitInstance(); 
}; 
CExerciseApp theApp; 
 
BOOL CExerciseApp::InitInstance() 
{ 
CWnd *Msg = new CWnd; 
Msg->MessageBox(_T("The credentials you entered are not in our records.\n") 
 _T("What do you want to do? Click: \n") 
 _T("Yes \t to contact Human Resources \n") 
 _T("No \t to close the application\n") 
 _T("Cancel \t to try again \n"), 
 _T("Failed Logon Attempt"), 
 MB_YESNOCANCEL | MB_ICONQUESTION); 
return TRUE; 
} 

 



 

1.2.4 Giá trị trả về của thông báo 

 

Sau khi người dùng bấm một nút nào đó trên hộp thông báo, hàm tạo hộp message đó trả 

về một giá trị có kiểu nguyên. Các giá trị trả về được quy định trong bảng sau: 

 

 

  



Ví dụ: 

Ví dụ trong sách Tiếng Anh 

void CExerciseDlg::OnMsgBox()  
{ 
 // TODO: Add your control notification handler code here  
 int Answer; 
 Answer = MessageBox("Due to an unknown internal error, " 
 "this application will now close.\ n" 
 "Do you want to save the file before closing?", 
 "Regular Warning", 
 MB_YESNO | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2); 
 if( Answer == IDNO) 
 return; 
} 

Ví dụ do mình nghĩ  

#include <afxwin.h> 
class CExerciseApp : public CWinApp 
{ 
 public: 
 BOOL InitInstance(); 
}; 
CExerciseApp theApp; 
 
BOOL CExerciseApp::InitInstance() 
{ 
CWnd *Msg = new CWnd; 
int Giatri; 
Giatri=Msg->MessageBox(_T("The credentials you entered are not in our 
records.\n") 
 _T("What do you want to do? Click: \n") 
 _T("Yes \t to contact Human Resources \n") 
 _T("No \t to close the application\n") 
 _T("Cancel \t to try again \n"), 
 _T("Failed Logon Attempt"), 
 MB_YESNOCANCEL | MB_ICONQUESTION); 
if(Giatri == IDYES) 
 { 
  Làm một điều gì đó ... 
 } 
return TRUE; 
} 

  



2. Windows Resources 
 

Phần này chúng ta đi tìm hiểu cách tạo các Icon ứng dụng, các thanh menu… 

 

2.1 Giới thiệu 

 

Nếu bạn để ý ở dưới góc trái dưới của bộ Visual Studio có một thanh dạng như sau: 

 

 

Chuyển sang thẻ Resource View. Đây chính là miền làm việc chủ yếu của chúng ta trong 

phần này. Nếu trên thanh không có thẻ này thì trên thanh menu chọn View  Resource 

View hoặc nhấn Ctrl + Shift + E. 

Để tạo một thành phần Resource ta chọn chuột phải vào tên Project  Add  

Resource… Sau đó một hộp thoại cho ta chọn đối tượng cần tạo 

 

  



2.2 Icons 

 

Trong phần Add Resource   Icon  New 

 

2.3 Menu 

 

Tương tự như tạo Icon, trong phần Add Resource  Menu  New 

Trong thẻ Resource View  Menu ta sửa ID từ IDR_MENU1 thành IDR_MENU_RES 

bằng cách chọn Properties ( thanh bên phải bộ Visual Studio) 

Tạo menu Cách gõ nội dung vào các ô Type here ở ô màn hình chính giữa 

 

 

Lưu menu 

  



Trong Source File (File .CPP) ta gõ vào như sau: 

#include <afxwin.h> 
#include "resource.h" 
class CResApp: public CWinApp 
{ 
public: 
BOOL InitInstance(); 
}; 
class CResFrame : public CFrameWnd 
{ 
public: 
 CResFrame() 
  { 
   Create(NULL, _T("Resources Fundamentals"), 
   WS_OVERLAPPEDWINDOW, CRect(200, 120, 640, 400), 
   NULL, 
   MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU_RES)); 
  } 
}; 
BOOL CResApp::InitInstance() 
{ 
 m_pMainWnd = new CResFrame; 
 m_pMainWnd->ShowWindow(SW_SHOW); 
 m_pMainWnd ->UpdateWindow(); 
 return TRUE; 
} 
CResApp theApp; 

 

Chạy thử chương trình 

 



 


