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  דף עזר מתרגילי הבית והתרגולים
  

reateFileC –  פותחת קובץ ומחזירהandleH אליו.  

  , נתיב פ
  , רשאות נדרשות פ
  , הרשאות שיתוף פ

NULL ,  
  , ..)צור תמיד, פתח תמיד( סוג פתיחה פ
   צורת קריאה פ
   )FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN – סריקה רצופה  ,  
   FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS – סריקה לא רצופה(,  

NULL  

ReadFile/WriteFile – כתיבה לקובץ/קריאה.  

  ,מזהה קובץפ 
  )Write( באפראו ) Read( מצביע לבאפר ה/פ
  מספר בתים לכתיבהפ 

SetFilePointer – הזזת המבציע הפנימי של קובץ.  

  , מזהה לקובץ פ
  , מספר בתים לזווז פ
0 ,  
  )FILE_BEGIn, FILE_CURRENT,FILE_END( מאיפה לזוז פ

indNextFileF/indFirstFileF - חזרומ Handle לחיפוש.  

  ,)Next( לחיפושמזהה או  )First(מחרוזת חיפוש  פ
  WIN32_FIND_DATA מצביע למבנה ה

  !FindCloseסוגרים את החיפוש עם 

  WIN32_FIND_DATAמבנה 

Attribues חשובים :  
dwFileAttributes –  ניתן לבדוק האם הקובץ הנוכחי

) FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM(בחיפוש הוא קובץ מערכת 
  ).FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY(או ספריה 

nFileSizeHigh ו-nFileSizeLow – )גודל הקובץ) יחד.  
cFileName – שם הקובץ.  

GetFileSize – מחזיר גודל קובץ בבתים.  

  ,מזהה לקובץ פ
NULL  

_tsplitpath -  כדי לקבל כונן(שוברת נתיב לחלקים(.  

  ,נתיבמחרוזת ) מצביע(פ 
  ,מצביע למחרוזת כונןה 
  ,מצביע למחרוזת תקייהה 
  ,מצביע למחרוזת שם קובץה 
  מצביע למחרוזת סיומת קובץה 

GetDiskFreeSpace -  מוחזרHandle לחיפוש.  

  ,כונןמחרוזת פ 
  ,מספר סקטורים בקלאסטרה 
  ,מספר בתים בסקטורה 
  ,מספר קלסטרים חופשייםה 
  בדיסק) למשתמשהזמינים (כ קלסטרים "סהה 

WaitForSingleObject – ממתין לסיגנל.  

  ,מזהה לאובייקט שאמור לאותתפ 
  )TimeOutעד ( זמן המתנה מקסימליפ 
  

  
CreateProcess – יצירת תהליך.  

  ,נתיב לקובץפ 
  ,)לא לשכוח שם תוכנית בהתחלה( קומנד לייןפ 

NULL, 
NULL,  
FALSE,  

  ,)CREATE_NO_WINDOW( פרמטריםפ 
NULL,  
NULL,  

     cb-מאותחל וש( STARTUPINFO מצביע למשתנהה /פ
  ,)שומר בו את גודל המבנה       

  מכיל ( PROCCESS_INDORMATION מצביע למבנהה /פ
  ).hThreadוחוט  hProcess  מצביע למזהה תהליך       

CreateThread – מזהה לחוטמחזיר , יוצר חוט.  

NULL,  
0,  
  ,שתרוץ עם הקמת החוט שם הפונקציהפ 
  ,למערך של מצביעים עם פרמטרים מצביעפ 
0,  

NULL  

TerminateProcess/TerminateThread  

  ,חוט/מזהה תהליךפ 
0  

CreateEvent –  מחזירHandle לאירוע.  

NULL,  
  ,?האם האירוע ידניפ 
  ,?האם מצב התחלתי מסוגנלפ 
  שם האירועפ 

SetEvent/ResetEvent 

  מזהה אירועפ 

reateMutexC -  מחזירHandle למנעול.  

NULL,  
  ,?האם היוצר יהיה בעלים ראשוניםפ 
  שם המנעולפ 

ReleaseMutex – משחרר מנעול.  

  מזהה למנעולפ 

CreateSemaphore -  מחזירHandle לסמפור.  

NULL,  
  ,משאבים פנויים בשלב איתחולפ 
  ,מקסימום משאבים פנוייםפ 
  סמפורשם פ 

ReleaseSemaphore 

  ,סמפור/מזהה מנעולפ 
  ,מספר משאבים לשחרורפ 

NULL  

WaitForSingleObject 

  ,מזהה אובייקטפ 
  )מילישניות( זמן המתנה מרביפ 
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WaitForMultipleObjects 

  ,מספר אובייקטיםפ 
  ,מערך מזהים לאובייקטיםפ 
  ,?האם לחכות לכולםפ 
  )מילישניות( זמן המתנה מרביפ 

reateFileMappingC –  מחזירandleH למיפוי.  

  ,INVALID_HANDLE_VALUEאו  מזהה קובץפ 
NULL,  

PAGE_READWRITE,  
  ,)אלא אם צריך הרבה זיכרון( 0
  ,גודל הקובץ למיפויפ 
  שם המיפויפ 

MapViewOfFile –  וירטואלי. במ(למיפוי  מצביעמחזיר(  

  ,מזהה מיפוי של קובץפ 
  ,)FILE_MAP_WRITE( הרשאות תהליךפ 
0,  
0,  
  )בבתים( גודל החלק שרוצים למפותפ 

UnmapViewOfFile – מבטל מיפוי במרחב וירטואלי  

  מצביע לאזור שמופהפ 

LoadLibrary – ר של "טעינת זDLL . מזהה ספריהמחזיר.  

  DLL-שם קובץ הפ 
  FreeLibraryבאמצעות  משחררים

GetProcAddress – מחזיר פונקציה.  

  ,מזהה ספריהפ 
  שם הפונקציהפ 

עם החתימה  typedefמגדירים , כדי להשתמש בשגרה
ועושים למה שמוחזר , שלה ואז יוצרים משתנה מהסוג הזה

  :למשל. castמהפונקציה 
typedef BOOL (*p_Beep)(DWORD,DWORD); 
p_Beep pBeep=(p_Beep)GetProcAddress(hMod,"Beep"); 

  DLLהכרזת פונקציות עבור 

BOOL __declspec(dllexport)<method_sign> 
BOOL __declspec(dllimport)<method_sign> 

InitializeCriticalSection  

  )SECTION_CRITICAL( חלק קריטי למזהה) &(מצביע ה 

DeleteCriticalSection 

  )SECTION_CRITICAL( חלק קריטי למזהה) &(מצביע ה /פ

EnterCriticalSection/LeaveCriticalSection 

  )SECTION_CRITICAL( חלק קריטי הלמזה) &(מצביע ה /פ

WSAstartup 

WSADATA wsaData; 
int iResult = WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData); 
WSAcleanup(); 

socket –  מחזירSOCKET  

  ,)AF_INET( משפחת הפרוטוקולפ 
  ,)SOCK_STREAM/SOCK_DGRA( סוג קשרפ 
  )IPPROTO_TCP/IPPROTO_UDP( פרוטוקולפ 

 

  
sockaddr_in service 

service.sin_family = AF_INET; 
service.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); 
service.sin_port = htons(27015); 

bind/connect  

  ,שקעפ 
  ,sockaddr_inמבנה מצביע לפ 
  )sizeofלעשות ( גודל המבנהפ 

listen 

  ,שקעפ 
1  

accept –  שקעמחזיר  

  ,מאזין שקעפ 
  ,פרטי לקוח שיחזיק )inבלי ( sockaddr מצביע למבנהפ 
  )sizeofלעשות ( גודל המבנהפ 

recv/send –  נשלחו/התקבלו כמה בתיםמחזיר  

  ,שקעפ 
  ,להקרא/למיקום בו הנתונים יתחילו להיכתבמצביע פ 
  ,אורך הנתוניםפ 
0  

OpenProcessToken –  מטבע גישה לתהליךפותח  

  ,ח המטבעמזהה תהליך עבורו נפתפ 
  ,)TOKEN_READ( כת גישה למטבעמספ 
  למזהה מצביעה 

GetTokenInformation– מהמטבע של מידעחזירה סוג מ  

  ,מטבעמזהה פ 
  ,)TokenUser/TokenDefaultDacl( קבוצת המידע שרוציםפ 
  ,מצביע לחוצץ שיכיל את המידע ה
  ,גודל החוצץפ 
  בו ישמר האורך של הנתונים שהוחזרו מצביע למשתנהה 

__try{   }__except(filter){   } 

Get(ExceptionCode() –  את קוד השגיאהמחזיר  
EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER – ופס את החריגת  
EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH –  הלאהממשיך חיפוש  

GetProcessWorkingSetSize  

  ,תהליךמצביע למזהה פ 
  ,םלמינימומצביע ה 
  מצביע למקסימוםה 

VirtualLock/VirtualUnlock 

  ,לכתובת בזיכרוןמצביע פ 
  לשחרר/גודל בבתים לנעולה 

VirtualAlloc  מצביעמחזיר ( הוירטואלי .זיכרון בממקצה(  

NULL,  
  ,גודל בבתים פ
  ,)MEM_COMMIT | MEM_RESERVE( סוג הקצאה פ
  )PAGE_READWRITE( סוג הגנה על המקום פ

VirtualFree  הוירטואלי .זיכרון בממשחרר  

  ,לאזור שמיועד לשחרורמצביע פ 
0 ,VirtualFree  
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