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ÚVOD (Klement Milan, PhDr. Ph.D.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

Text kapitoly

O tomto století se hovoří jako o století informace. Informace se stává hlavním zdrojem vědeckého i sociálního rozvoje
společnosti. Ještě před několika lety bylo pro nás nepředstavitelné, že svět bude ovládán pomocí počítačů. Dnes už si
život bez nich nedokážeme představit.
Z toho důvodu vznikl i tento výukový text, který je určen všem zájemcům, kteří se chtějí naučit programovat ve
vývojovém prostředí MS Visual Basic .NET 2010. Tato platforma je v současnosti nejnovějším kouskem z dílny společnosti
Microsoft. Visual Basic je jedním z nejrozšířenějších typů programovacích jazyků určených pro vývoj aplikací běžících pod
operačním systémem MS Windows. U uživatelů je oblíbený pro svou jednoduchost a rozmanitost použití.
Předložený studijní materiál Vás tedy postupně seznámí se základy programování ve vývojovém prostředí MS Visual
Basic .NET 2010. Také získáte mnoho informací o historii vývoje výpočetní techniky. Rozsah témat je volem tak, aby Vám
umožnil orientovat se v oblasti výpočetní techniky. Pokud tedy budete společně s námi sledovat následující výklad,
získáte mnoho teoretických i praktických znalostí a dovedností, které Vám umožní rychlou a efektivní tvorbu
programového kódu a uživatelských rozhraní aplikací.
Po prostudování této disciplíny budete schopni:
● vysvětlit pojem program, programový kód, překladač a programovací jazyk,
● definovat a pospat vlastnosti programovacího jazyka MS Visual Basic .NET 2010,
● popsat strukturu okna programovacího jazyka MS VB .NET 2010.

A nyní několik pokynů ke studiu.
Budeme s Vámi rozmlouvat prostřednictvím tzv. průvodce studiem. Odborné poznatkové penzum najdete v teoretických
pasážích, ale nabídneme Vám také cvičení, pasáže pro zájemce, kontrolní úkoly, shrnutí, pojmy k zapamatování a studijní
literaturu. Je vhodné, ale ne nezbytně nutné, abyste tento text studovali především u Vašeho osobního počítače a
všechny popsané postupy ihned aplikovali. Také jsme pro vás připravili mnoho kontrolních úkolů, na kterých si ihned
ověříte, zda jste nastudovanou problematiku pochopili a zda jste schopni ji aplikovat.
Proto je v textu umístěno mnoho obrázků, které Vám umožní rychlou a snadnou orientaci ve výkladu. Tyto obrázky
obsahují skutečné zobrazení uživatelských rozhraní aplikací apod. Každý obrázek je navíc doplněn o orientační značky
(tzn.: ikony čísel ,
apod.), které určují pozici nejdůležitějších prvků. U každého takového obrázku je potom umístěna
příslušná legenda (zpravidla ihned pod obrázkem), která daný označený objekt nebo prvek popisuje a vysvětluje také, jak
je možné jej ovládat. Proto je vhodné nejprve daný obrázek (který vždy vysvětluje danou problematiku) prohlédnout,
podle orientační značky identifikovat popisované prvky nebo objekty a poté si přečíst příslušnou legendu.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této lekce byste měli být schopni:
● umět vysvětlit základní pojmy programování a programovacích jazyků.

Průvodce studiem

Hned na začátku tohoto textu Vás zaskočíme několika řádky teorie. Nedejte se prosím tímto odradit, protože po
prostudování této lekce budete schopni vysvětlit několik základních a velmi důležitých pojmů, které jsou podstatné
pro další studium.
Dáme Vám dobrou radu. Je neefektivní důležité pasáže textu opakovaně pasivně pročítat s domněním, že Vaše
vědomosti poté budou trvalé. Je vhodné pokoušet se vysvětlit studovanou oblast vlastními slovy a provádět si
zestručňující výpisky. Jistě ale naleznete takovou metodu učení, která Vám bude nejvíce vyhovovat. Takže se s chutí
pustíme do objektově orientovaného programování!!!
Vstupní znalosti a podmínky:
V této i dalších lekcích nemusíte mít žádné vstupní znalosti. Předpokládáme totiž, že jste v oblasti programování
naprostými laiky či úplnými začátečníky. Proto je výklad koncipován tak, abyste získaly všechny potřebné znalosti a
dovednosti přímo při studiu tohoto materiálu.
Potřebný čas pro studium lekce:
60 minut

1.1 PROGRAM

Textový soubor, který obsahuje popis algoritmu v některém programovacím jazyku, se nazývá zdrojový text
programu, zdrojový kód programu. Přeložený a sestavený program je ucelený soubor instrukcí zapsaných ve
strojovém kódu, který je schopen spuštění na počítači. Instrukce programu specifikují pracovní úkony počítače, říkají
mu, co má vlastně dělat, jaké operace a jaké činnosti má provádět. Zdrojové texty programů mají svá jména, pod
kterými jsou uloženy na diskových médiích v adresářích. Pod těmito jmény se také spouští jejich činnost.

Program

Jakým souhrnným názvem označujeme textový soubor, který obsahuje popis algoritmu v některém programovacím
jazyku?

1.2 PROGRAMOVACÍ JAZYKY A PŘEKLADAČE

Programovací jazyky jsou umělé jazyky vytvořené pro zápis počítačového programu. Mají přísně definovanou syntaxi,
což je systém symbolů a pravidel, kterými se řídí formální zápis programu, a sémantiku, která určuje význam
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programu. Z hlediska stupně abstrakce se dělí programovací jazyky na:
●
●

jazyky strojově orientované
vyšší programovací jazyky.

Typy
programovacích
jazyků

Program, který provádí převod zdrojového textu programu z programovacího jazyka do strojového kódu, se jmenuje
překladač (compiler). Existují dva typy překladačů:
● kompilátor,
● interpret.

Tyto typy se liší způsobem zpracování zdrojového textu. Kompilátor všechny příkazy zdrojového textu programu
překládá najednou a takovýto program lze spustit až po ukončení celého překladu a případných dalších úpravách
(například začlenění hotových modulů z knihoven). Používá se pro většinu programovacích jazyků  FORTRAN,
PASCAL, ADA aj.

Kompilátor

Druhý typ je interpret. Interpret zpracovává příkazy zdrojového programu jednotlivě a každý příkaz se postupně
provede okamžitě po překladu. To znamená, že program je překládán při každém spuštění znovu a výpočet je tedy
pomalejší. Nejznámější je interpret jazyka BASIC. Existují různé varianty (implementace) jednotlivých překladačů pro
jeden programovací jazyk, které se liší například možnostmi optimalizace kódu, rychlostí překladu, možnostmi OOP
(objektově orientované programování  viz dále) nebo schopností vytvářet programy pro prostředí MS Windows.
Jinak je ještě třeba uvést na pravou míru pojem překladač.
Program překladač byl původně pouze prostředek k přeložení zdrojového textu programu z vyššího jazyka do
strojového jazyka, do tzv. relativního neboli cílového tvaru. Před spuštěním programu překladače bylo třeba vytvořit
zdrojový text pomocí dalšího programu  editoru. A po zpracování zdrojového textu překladačem zpracoval tzv.
spojovací program (linker) relativní tvar úlohy do spustitelného tvaru (obrazu úlohy). Dále měl programátor k dispozici
další program pro ladění  ladící program (debugger). Dnes se pod pojmem překladač často myslí komplet všech
těchto programů, celé integrované vývojové prostředí od editoru, překladače a spojovacího programu až po ladící
program a další pomocné programy.

Interpret

Assembler (jazyk symbolických adres)
Assembler neboli jazyk symbolických adres je strojově orientovaný programovací jazyk, ve kterém jsou instrukce
vyjádřeny mnemotechnickými symboly a operandy jsou označovány jmény. Jedné instrukci jazyka odpovídá obvykle
jedna strojová instrukce. Tento jazyk je určen pro ty části systémového programování, které nelze zvládnout ani ve
vyšších systémových jazycích jako je jazyk C (mikročipy 8051 apod.) nebo výpočtové části zdrojových kódů
32bitových aplikací, které potřebujeme optimalizovat na rychlost, kde můžeme oproti pomalým jazykům MS
dosáhnout několikanásobného zrychlení. Programování v assembleru předpokládá široké znalosti i v oblasti hardware a
je velmi pracné a zdlouhavé (viz ukázka níže).

Assembler

Ukázka algoritmu RC4+ v jazyce Netwide Assembler & Visual Basic 6 (*.ASM)
'Načtení pomocného algoritmu ve Visual Basic 6
PRIVATE SUB FORM_LOAD ()
...
PCODE = LOADRESDATA(101, "ASMFILE") 'NAČTENÍ SOUBORU Z RESOURCE EDITORU
...
END SUB
' Data Netwide Assembler (Externí datový zdroj)
PUSH EBP
'UCHOVÁ HODNOTU REGISTRU EBP V ZÁSOBNÍKU
MOV EBP, ESP
'KOPÍRUJE HODNOTU ESP DO REGISTRU EBP
PUSH EBX
'PODLE KONVENCE WINDOWS
PUSH ESI
'SE TYTO TŘI REGISTRY
PUSH EDI
'ZACHOVAJÍ
FORX:
PUSH ECX
'UCHOVÁ HODNOTU REGISTRU ECX
INC DX
'PŘIČTE SE 1 K DX
MOV DH, 0
'FALSE = 0 VE VISUAL BASIC
...

Jaké dva typy překladačů rozeznáváme?
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1.3 VYŠŠÍ PROGRAMOVACÍ JAZYKY

Jazyk FORTRAN (Formula Translation)
Vznikl v roce 1957 a byl určen k řešení vědeckotechnických úloh. Syntaxe jazyka vychází z běžného matematického
zápisu a jedinou datovou strukturou, kterou FORTRAN zná, je pole. Jazyk je určen především pro menší objemy dat,
pro vědecké, matematické a inženýrské aplikace, které jsou založeny na matematických modelech a numerických
metodách.
BASIC (Beginner's AllPurpose Symbolic Instruction Code)
Je potomek FORTRANu se zdokonaleným zpracováním znaků a znakových řetězců. Byl vyvinut v roce 1964. Je velmi
jednoduchý, dá se snadno naučit a hodí se k programování běžných aplikací. Zpočátku byl hojně používán pro výuku
začátečníků a první osmibitové počítače ani programování v jiných jazycích neumožňovaly. Verzí tohoto jazyka
existuje velmi mnoho a programy napsané v různých verzích jsou nesnadno přenositelné. Jazyk nezná lokální
proměnné, což je jeden z důvodů, proč v jazyku BASIC nelze dost dobře psát rozsáhlé programy. Basic pracuje často
jako interpret. Verze QuickBasic od firmy Microsoft již obsahuje strukturované příkazy.

Basic

Jazyk COBOL (Common Business Oriented Language)

Cobol

Vznikl jen o málo později než FORTRAN, v roce 1960. Umí zvládat velké soubory dat z oblasti obchodu a účetnictví, a
proto se hodí pro hromadné zpracování dat. Ani jazyk COBOL nemá zabudované lokální proměnné. Zdrojový text v
COBOLU je velmi příbuzný přirozené (anglické) řeči.
Algol (Algorithmic Language)
Je další vyšší programovací jazyk speciálně zaměřený na vědeckotechnické výpočty. Původně byl navržen pro úlohy
numerické matematiky a pro publikaci algoritmů. Zdrojový text v jazyku Algol připomíná běžné matematické vzorce.
Významné verze jazyka jsou Algol 60 z roku 1960 a Algol 68 z roku 1968.

Algol

PL/1 (Programming Language 1 )
z roku 1965 je rozsáhlý programovací jazyk vypracovaný s úmyslem spojit vlastnosti jazyků pro hromadné zpracování
dat, jako je COBOL, a jazyků pro vědeckotechnické výpočty, jako je Algol. PL/1 pro mikropočítače nese název PL/M.

PL/1

Jazyk Lisp (List Processing)

Lisp

Z roku 1958 se z jazyka pro teoretiky vyvinul nástroj používaný ve výzkumu umělé inteligence. Lisp slouží ke
zpracování dat nenumerického charakteru. Předmětem zpracování jsou objekty, které mají symbolický význam,
event. kombinace těchto objektů. Lisp se používá například v teorii grafů, v matematické logice, v teorii přirozených i
umělých jazyků apod. Tento jazyk byl zařazen mezi tři oficiální jazyky ministerstva obrany USA (ADA, Common Lisp,
PL/1).
K jazykům pro umělou inteligenci se počítá jazyk Prolog (Program ming in Logic). Program zapsaný v Prologu tvoří
množina klauzulí, z nichž každá je buď fakt nebo pravidlo, které ukazuje, jak může řešení přímo vyplývat nebo jak
může být odvozeno z daných faktů. Prolog patří k jazykům pro logické programování.
C (C Language)
Velmi se rozšiřující jazyk byl původně pomocným prostředkem pro vývoj operačního systému UNIX. Kombinuje
výhody vyšších programovacích jazyků a assembleru. Jazyk C má velkou množinu operátorů, umožňuje pracovat i s
jednotlivými bity a přímo s adresami. Hodí se především pro psaní programů, které mají sloužit v rámci operačních
systémů. Honosně se také nazývá jazyk pro profesionály. Nejvíce zdůrazňovanou vlastností jazyka C je přenositelnost
zdrojových programů na jiné procesory. Objektově orientovaná verze jazyka C se jmenuje C++. Jen pro představu,
co dnes znamená profesionální programování  poslední nejdokonalejší verze vývojového prostředí překladače
Microsoft Visual C++ 6.0 obsahuje dokumentaci, která čítá 5 369 stran.

Jazyk C

Jazyk Pascal a TurboPascal

Pascal

Byl vyvinut okolo roku 1970 a dnes se velmi rozšířil v oblasti PC. Je vzorem pro psaní strukturovaných programů.
Používá se pro tvorbu menších, středně velkých i velkých úloh. Dnes je velmi často používán jako výukový jazyk místo
původně používaného Basicu. Tvůrce jazyka Pascal Niklaus Wirth dále rozšířil Pascal na jazyk Modula 2, který umožňuje
multiprogramování  souběžné provádění různých programů na jednom procesoru.
ADA
Je vysoce strukturovaný programovací jazyk, specializovaný na řízení procesů v reálném čase. Byl vytvořen v roce
1979 pro americkou armádu. Je podobný Pascalu, ale podporuje souběžné neboli paralelní programování, což je
programování úloh, které budou zpracovány souběžně mikroprocesorem nebo počítačovou sítí. Ada má některé rysy
OOP.
Kromě uvedených jazyků existuje řada dalších programovacích jazyků jako například FORTH, Smalltalk, CPL 
prototypový jazyk pro testování experimentálních systémů, SGML, Simula 67  první objektově orientovaný
programovací jazyk, Pearl (Process and Experiment Automation Realtime Language)  jazyk pro řízení a monitorování
procesů v reálném čase z roku 1969 a další.

ADA
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V kterém roce byl vyvinut programovací jazyk BASIC?

1.4 OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ

Než opustíme oblast programovacích jazyků, řekneme si ještě několik slov k technice objektově orientovaného
programování OOP. OOP je moderní programovací metoda, která klade důraz na vlastnosti řešeného problému. OOP
plně podporuje modularitu, abstrakci dat a v neposlední řadě přináší větší srozumitelnost zápisu a spolehlivost
programu. Na druhé straně však od programátora vyžaduje změnu některých jeho zvyků a odpoutání se od
tradičních postupů. Cílem OOP je vyvinout funkční řešení tvořené vzory, které můžeme dále použít. Vlastnosti vzoru
(nebo také objektu) se přenášejí (dědí) na nově vytvářený objekt. Již vytvořené programové moduly se dají použít
znovu pro získání dalších upravených modulů, které se tak nemusí vytvářet od samého počátku. Další základní
myšlenkou OOP je spojení dat s prostředky pro manipulaci s těmito daty, tedy s algoritmy (s metodami), které jsou
specifické právě pro přiřazená data, do jednoho celku. Analogicky objektům reálného světa jsou tak v OOP zavedeny
programové objekty a jejich vzájemné vztahy.
Většina programovacích jazyků se dnes orientuje na OOP a předpokládá se, že za několik let bude tímto způsobem
programovat převážná část programátorů. Zvláště vhodná je tato metoda v souvislosti s programováním aplikací,
které pracují v grafických uživatelských prostředích typu MS Windows.

Objektové
programování

Na poli integrovaných vývojových prostředí programovacích jazyků je velmi úspěšná americká firma Microsoft
Corporation. Některé poslední verze jejích překladačů se jmenují: MS BASIC 7.1, MS C/C++ 7. 0, Visual C++ 2.0 –
6.0, MS Cobol 4.5, MS FORTRAN 5.1, MS Macro Assembler 6.0, MS Gluick Basic 4.5, MS Duick C 2.0 – 5.1, MS Visual
Basic 1.0 – 6.0. Kvalitní překladače programovacích jazyků produkuje také firma Borland International. Poslední verze
jejích překladačů: Borland C++ 5.1, Turbo C++ 5.1 a Turbo C++ 3.1 for Windows., Turbo Pascal 6.0 Profesional,
Turbo Pascal 3.5 for Windows, Borland Pascal 7.0.
Z překladačů dalších firem si uveďme ještě alespoň Zortech C++ 3.0 pro Windows, DOS & OS/2 firmy Symantec
(Norton).
Visual Basic

Visual Basic
5, 6

Programovací jazyk Basic, vytvořený v roce 1963, byl prvním programovacím jazykem, který dovoloval programátorovi
soustředit se na metody a algoritmy potřebné k vyřešení úlohy bez nutnosti věnovat pozornost metodám a
algoritmům, které vyžaduje hardware počítače k sestavení a ladění programů. Visual Basic zachází ve svém vývoji
daleko za hranice původního návrhu, základní filosofie však zůstala nezměněna.

Programovací jazyk Visual Basic je programovací systém vytvořený firmou Microsoft pracující v operačním systému
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Windows a sloužící k vývoji a správě aplikací pod Windows. Plné využití operačního prostředí dovoluje přenést řadu
rutinních programátorských úloh na systém, což vede k tomu, že programátor se věnuje tvorbě podstaty aplikace a
bez programování specifikuje vzhled a částečně i chování aplikace. Jednodušeji se dá říci, že tento programovací jazyk
se orientuje na práci s objekty, které jsou definovány programem nebo operačním systémem. Od verze 5 (6) je
možné vytvářet vlastní objekty nebo měnit vlastnosti objektů již definovaných (pomocí USER CONTROL, popř. OCX
doplňků). Tímto ztrácí programovací jazyk Visual Basic přídomek „jazykahračky“ a stává se plnohodnotným
programovacím jazykem, schopným pokrýt veškeré požadavky na tvorbu kvalitních aplikací.
Výhodou „visualproduktů“ od firmy Microsoft je, že efektivní aplikaci pod Windows, vzhledem k výše uvedenému,
může vytvořit i programátor začátečník, přičemž jiné nástroje pro tvorbu aplikací pod Windows vyžadují značné
programátorské znalosti a zkušenosti.
Významnou vlastností Visual Basicu je návaznost na mechanismy zpracování dat. Jde jednak o přímé začlenění
některých prvků zpracování dat do jazyka (např. objekt Database) a jednak o podporu standardních mechanizmů
zpracování dat prostředí Windows jako je ODBC, který dovoluje přistupovat aplikacím vytvořeným ve Visual Basicu k
databázím rozličného druhu (Excel, Access, MySQL, SQL).

VISUAL BASIC .NET

Visual
Basic .NET

Nová generace programovacího jazyka Visual Basic nese přídomek .NET. Je to z důvodu plného využití vždy
nejnovější verze .NET Frameworku. Nové verze Visual Basic jsou již plně objektově orientovány, což poznáme
například dle podpory tříd, dědičnosti, rozhraní a generických datových typů. Dalším rozdílem oproti starším verzím je
standardní použítí explicitního nastavení, což vyžaduje po programátorovi vždy deklaraci všech proměnných. Datový
typ Variant byl změněn na Object (při zápisu zdrojového kódu si VB .NET Variant automaticky změní na object).
Řada výpočtových kódů by měla být rychlejší díky jazyku MSIL (obdoba Assembleru). Kód v tomto jazyce se
kompiluje průběžně i při odladění aplikace.
Do následující tabulky uvádíme hlavní rozdíly v zápisu zdrojových kódu ve VB .NET oproti verzi VB 6:

Programovací jazyk Visual Basic je programovací systém vytvořený firmou?

1.5 ÚVOD DO JAZYKA VISUAL BASIC .NET 2010

Zabývat se dnes ve výuce programováním v operačním systému MSDOS není perspektivní. Operační systém MSDOS
po nástupu Windows 95 rychle spěje k zániku. Naštěstí v dnešní době už existují komfortní programovací nástroje, s
nimiž návrh programů (aplikací) pro operační systémy Windows s hybridním jádrem XP, Vista, 7 není o nic složitější
než dosavadní programování v MSDOSu. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější systémy pro vytváření
aplikací pro Windows a programovací jazyky, které jsou jejich základem:

Systém

Programovací jazyk

Visual Basic

Basic

Delphi

Pascal

Visual C++

C++

C++ Builder

C++
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Pro výuku je z nich nejvhodnější Visual Basic (dále jen VB). Uveďme nejpodstatnější důvody, proč můžeme VB dát
přednost před ostatními systémy:
● VB je dnes velmi propracovaný nástroj pro programování. Je výsledkem poměrně dlouhého vývoje, počáteční
verze VB vznikla již v roce 1991. Ze všech uvedených systémů je VB rovněž nejrozšířenější.
● VB navazuje na původní jazyk Basic, který byl vyvinut v 70. letech jako jednoduchý programovací jazyk pro
mikropočítače. VB ve srovnání s ním je podstatně bohatší a modernější a je přitom stále jednoduchým
programovacím jazykem.
● VB je základním programovacím jazykem pro Windows. Jeho modifikace označovaná jako VBA (Visual Basic for
Application) je používána pro programování maker v editoru Word nebo v tabulkovém procesoru Excel. Dále
je VBA programovacím jazykem databázového systému Access.

Výhody
VB

V současnosti jsou používány zejména verze 6 (VBA) nebo verze .NET, uvádíme však i vývojově starší verze
k pochpení vývojové analogie:
a. Verze 4.0 umožňuje vedle 32bitových aplikací (pro Windows 95/NT) vytvářet i 16bitové aplikace a lze ji
proto používat i ve Windows 3.1.
b. Verze 5.0 má ve srovnání s verzí 4.0 propracovanější grafické prostředí, dále má lokální nápovědy, které
pomáhají při programování. Je určena jen pro Windows 95/NT a vytváří jen 32bitové aplikace.
c. Verze 6.0 je v současnosti poslední z klasických verzí staré platformy. Dnes už zůstala podporována hlavně
díky využití ve VBA (Visual Basic for Application  Word, Excel, Access).
d. Verze .NET (7.1, 8, 9, 10), používajíc stejné prostředí jako verze 6.0 s rozdíly popsanými na straně 9 a straně
10. Okno MS VB .NET 2010 se skládá z následujících částí:

Verze VB

Hlavní nabídka. Obsahuje všechny volby pro návrh a ladění aplikace.

Struktura
okna VB

Okno s formulářem ( Form). Formuláře ( Forms) jsou okna budoucí aplikace. Aplikace má aspoň jeden formulář
(okno), který se objeví po spuštění aplikace. Složitější aplikace mívají více formulářů.
Panel nástrojů ( Toolbox). V něm jsou ovládací prvky (Controls)  tlačítko, textové pole, volba, seznamy a další. Při
návrhu aplikace ovládací prvky umísťujeme z panelu nástrojů na formulář.
Okno s vlastnostmi ( Properties). V něm nastavujeme vlastnosti právě navrhovaného formuláře nebo vytvářeného
ovládacího prvku. Například u tlačítka zde volíme text zobrazený na tlačítku, použité písmo (font), stav tlačítka a další.
Okno s projektem. Obsahuje přehled všech komponent, ze kterých se skládá aplikace. Velmi jednoduché aplikace
mají jen jednu komponentu  formulář. Složitější se běžně skládají z více komponent. Těmi mohou být:
a.
b.
c.
d.

Další formuláře  jsou to další okna aplikace, volané ze základního okna.
Moduly Basicu  v nich jsou deklarace globálních proměnných, které mají být přístupné ve všech formulářích.
Rovněž se do nich dávají procedury a funkce, které jsou společné pro více formulářů.
Moduly tříd  moduly tříd byly do VB zavedeny od verze 4.0 jako obohacení jazyka o objektově orientované
rysy.
User Control  umožňují v aplikaci vytvořit vlastní objekty (tlačítka, GroupBox atd.).

Jestliže některé z uvedených oken nejsou po spuštění VB zobrazeny nebo jsme je omylem zavřeli, lze je zobrazit
volbami v části View hlavní nabídky.

Návrh Aplikace

Návrh aplikace zahrnuje tři typy úkonů:
1. Výběr a umístění ovládacích prvků na formulář.
2. Nastavení vlastností ovládacích prvků a formuláře.

Návrh
aplikace ve
VB
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3.

Sestavení jednotlivých částí programu a jejich připojení k ovládacím prvkům.

Ad 1 – Výběr a umístění ovládacích prvků

Prvním krokem návrhu je umísťování ovládacích prvků na formuláři. Postup je podobný jako v grafickém editoru.
Nejprve na panelu nástrojů vybereme ovládací prvek, který chceme přidat na formulář (ukážeme na něj kurzorem
myši a klikneme). Pak kurzor myši přesuneme na místo ve formuláři, kam chceme prvek umístit, stiskneme tlačítko
myši a tažením po úhlopříčce zvolíme velikost prvku.
Již umístěný ovládací prvek můžeme kdykoliv přesunout (myší ukážeme na některý bod uvnitř, stiskneme tlačítko a
prvek táhneme na novou pozici), změnit jeho velikost (táhneme za některý z 8 ovládacích bodů na obvodu prvku)
nebo zrušit (stisknutím klávesy Delete ).
Na obrázku 1 je okno vybraných nástrojů ( Toolbox), v následující tabulce je popis prvků.
1

Režim výběru prvků

8

Volba

15

Seznam adresářů

2

Box pro obrázek

9

Pole se seznamem

16

Seznam souborů

3

Popis

10

Seznam

17

Progress Bar

4

Textové pole

11

Vodorovný posuvný pruh

18

Seznam

5

Rámeček

12

Svislý posuvný pruh

19

Menu

6

Tlačítko

13

Časovač

20

RichTextBox

7

Zaškrtávací políčko

14

Seznam zařízení

21

DataGridView

Ad 2  Nastavení vlastností
Po umístění ovládacích prvků následuje nastavení jejich vlastností. Okno Properties vždy ukazuje vlastnosti prvku,
s kterým právě pracujeme. Na počátku (po umístění prvku na formulář) jsou vlastnosti nastaveny na standardní
(výchozí) hodnoty. Tyto hodnoty můžeme kdykoliv při návrhu aplikace změnit. Okno vlastností má dva sloupce.
V levém sloupci jsou názvy vlastností a v pravém jejich hodnoty. Hodnotu vlastností změníme nastavením kurzoru na
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příslušný řádek a podle charakteru vlastnosti napíšeme novou hodnotu nebo ji vybereme ze seznamu, který je u
vlastnosti.

●

●

jednou z nejdůležitějších vlastností každého ovládacího prvku je jeho jméno (vlastnost Name). Jméno je
identifikátor ovládacího prvku, s jehož pomocí se ovládací prvek používá v programu. Systém ovládacím
prvkům při jejich tvorbě přikazuje určitá standardní jména. Například tlačítka označuje jmény Button1,
Button2 atd. Většinou tato jména upravujeme na vlastní a více vhodná jména.
jiná vlastnost, kterou po vytvoření prvku nastavujeme je Text (popisek). Označuje text zobrazený na
ovládacím prvku (na tlačítku, u volby, na rámečku). Například, chcemeli vytvořit tlačítko Uložit, změníme text
v řádku Text na &Uložit. Znak & před písmenem U označuje, že tlačítko bude možné ovládat i z klávesnice
kombinací kláves ALTU.

Zatím jsme si popsali nastavení vlastností ovládacích prvků při návrhu aplikace. Vlastnosti lze rovněž měnit programem
v průběhu chodu aplikace. Takovou vlastností, kterou měníme jak v době návrhu, tak i v době chodu aplikace, je
například Enabled.
● ta určuje, zda ovládací prvek bude nebo nebude aktivní. Nastavíteli ji v okně Properties na hodnotu False,
není prvek po spuštění aplikace aktivní (nereaguje na ovládání). V průběhu chodu aplikace příkazem v
programu můžeme prvek kdykoliv převést do aktivního stavu.

Ad 3  Sestavení jednotlivých částí programu a jejich připojení k ovládacím prvkům

Události

Události ve
VB

Filosofie a způsob činnosti aplikace pod Windows se výrazně liší od způsobu činnosti programu v MSDOSu. Aplikace po
spuštění přejde do stavu nečinnosti a další její chod je řízen událostmi (Events). Události vesměs vznikají ovládáním
aplikace myší nebo z klávesnice. Základní události jsou v následující tabulce:
Č innost vyvolávající událost

Název události ve VB

Pohnutí myší

MouseMove

Stisknutí tlačítka myši

MouseDown

Uvolnění tlačítka myši

MouseUp

Kliknutí na tlačítko myši

Click

Dvojité kliknutí na tlačítko myši

DblClick

Při stisknutí klávesy na klávesnici

KeyDown

Při uvolnění klávesy na klávesnici

KeyUp

Stisknutí klávesy na klávesnici

KeyPress

Získání fokusu

GotFocus

Ztráta fokusu

LostFocus
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Události KeyDown a KeyPress vypadají na první pohled stejné. Liší se ale v předávaném kódu. Zatímco událost
KeyPress poskytuje běžnou ASCII hodnotu stisknutého znaku, událost KeyDown (a také KeyUp) poskytuje interní
kód stisknuté klávesy. Pomocí události KeyDown můžeme zjišťovat stisknutí i kláves, které nereprezentují znaky
(klávesy F1  F12, navigační klávesy apod.).
Událost GotFocus u ovládacího prvku vzniká v okamžiku, kdy s ním začneme pracovat. Například umístímeli do
textového pole kurzor, abychom do pole mohli něco napsat, vyvolá to v textovém poli událost GotFocus. Naopak v
okamžiku, kdy ovládání (focus) přeneseme jinam (například klikneme na některé tlačítko v aplikaci), vyvolá to v
textovém poli událost LostFocus.
Samotný formulář má navíc ještě další specifické události. Uveďme nejdůležitější z nich:
● Load a Open  nastávají při otevření okna s formulářem. Typicky se používají pro inicializaci proměnných a
počáteční nastavení ovládacích prvků v okně (například seznamy naplníme údaji).
● UnLoad a Close  nastávají při zavření okna. Dáváme do nich příkazy, které chceme, aby se při zavření provedly
(například uložení údajů). Při sestavování programu u jednotlivých ovládacích prvků rozhodujeme, na které
události a jak má aplikace reagovat. K událostem připojujeme příkazy, které se mají při nich vykonat. Připojení
příkazů k události je ve VB řešeno přes proceduru. Ta je volána pokaždé, když událost nastane.

Hlavička procedury je složena z údajů:
●
●
●

Procedury
VB

jména ovládacího prvku (vlastnost Name),
názvu události,
parametrů předávaných při události.

Se sestavením hlaviček procedur žádnou práci nemáme, neboť je vytváří VB. Jakmile (v době návrhu aplikace)
dvakrát klikneme na ovládací prvek, zobrazí se okno kódu obsahující hlavičku procedury pro základní událost prvku.
Nám zbývá jen dovnitř procedury doplnit příkazy, které se mají při události provést. V okně kódu vpravo nahoře je
seznam všech ostatních událostí pro daný ovládací prvek. Pokud chceme vytvořit proceduru pro jinou událost, než je
právě zobrazena, vybereme ji v tomto seznamu.
V příkazech pracujeme především s ovládacími prvky. V jazyce VB ovládací prvky tvoří objekty. S objekty pracujeme
pomocí jejich vlastností (Properties) a metod ( Methods).
Vlastnosti popisují vzhled a umístění ovládacího prvku (velikost, barva, text na objektu, jeho font atd.) a dále stav
prvku (zda prvek je aktivní, zda je viditelný atd.). S většinou vlastností můžeme pracovat (zjišťovat nebo měnit jejich
hodnoty) jak v době návrhu aplikace (v okně Properties), tak v průběhu vykonávání aplikace (pomocí příkazů jazyka
VB). V příkazech zapisujeme vlastnost ve tvaru:

Jméno_objektu. Název_vlastnosti
Jménoobjektu, jak jsme již uvedli, je obsaženo v okně Properties jako vlastnost Name. Vezměme například tlačítko,
které jsme nazvali Uložit (vlastnost Name) a na němž je text Uložit (vlastnost Text ). Následující příkazy v průběhu
chodu aplikace změní určité vlastnosti tlačítka:
Uložit.Enabled = False

Učiní tlačítko neaktivní

Uložit.Enabled = True

Učiní tlačítko opět aktivní

Uložit.Caption = “&Uložit jako“

Text na tlačítku změní na Uložit jako

Uložit.Visible = False

Tlačítko přestane být vidět

Metody jsou procedury či funkce, kterými při chodu aplikace s objektem provádíme určité operace. Volání metody v
programu zapisujeme ve tvaru:

Jméno_objektu.Metoda
Například vezměme metodu SetFocus. Ta nám umožňuje programově přenést ovládání (fokus) na požadovaný prvek.
Příkazem

Uložit.setFokus
set fokus přenese na tlačítko Uložit.
Metody jsou zejména důležité při práci s ovládacím prvkem typu seznam (Listbox), neboť nám umožňují v něm
přidávat položky nebo odebírat položky. Jsou to metody:
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Metoda

Funkce metody

Items.Clear

Vymaže obsah seznamu

Items.Add řetězec

Přidá položku do seznamu. Položka je určena parametrem řetězce

Items.Remove

Odstraní položku ze seznamu.

Vedle metod se při práci se seznamy rovněž hojně využívají jejich vlastnosti, které poskytují důležité údaje o
seznamu:
Vlastnost

Význam

Items.Count

Počet položek v seznamu

Items.IndexOf

Index položky, která je v seznamu vybrána

Items.Item

Počet vybraných položek v seznamu

Indexování položek je od 0 (první položka v seznamu) po hodnotu ListCount1 (poslední položka v seznamu).
Vlastnost ListIndex se používá, jestliže seznam nemá nastaven násobný výběr (vlastnost MultiSelect je nastavena na
0None ). Pokud v seznamu není žádná položka vybrána, ListIndex má hodnotu 1.
Jak jste si z následujících řádků mohli všimnout, vývojáři VB .NET u ovládacího prvku LISTBOX všechny vlastnosti
integrovali pod proceduru ITEMS (položky). Ať už se jedná o přidávání položek nebo jejich mazání.
Srovnání:
VB6 - LIST1.ADDITEM „NOKIA N900“
VB 2010 - LISTBOX1.ITEMS.ADD („IPHONE 4“)
Než přejdeme k příkladům sestavení jednoduché aplikace, několik základních informací o vlastním jazyku VB:

Datové typy a deklarace

Proměnné
ve VB

Jazyk VB má datové typy (jsou uvedeny jen nejzákladnější):
Název typu

Délka v bytech

Popis

Hodnoty

Byte (#)

1

Celé číslo bez znaménka

0…255

Boolean

2

Logické hodnoty

False, True

Integer (%)

2

Celé číslo

32768…32767

Long (&)

4

Celé číslo (větší rozsah)

1.0438…1,0842

Single

4

Č íslo v pohyblivé desetinné čárce

Double

8

Č íslo v pohyblivé desetinné čárce (větší rozsah)

String ($)

165400

Řetězec znaků

Date

8

Datum a čas

Object

8

Univerzální typ (nemusí se definovat)

Typ Object
tabulce.
Proměnnou
● jako
● jako

je určitým "univerzálním" typem. Do proměnné typu Object lze uložit hodnoty všech typů uvedených v
typu String lze deklarovat dvěma způsoby:
řetězec proměnné délky,
řetězec pevné délky.

VB nemá typ znak, nahrazuje ho řetězec délky 1. Pro deklaraci proměnných se používá klíčové slovo Dim. Typ v
deklaraci se píše samostatně u každé proměnné po klíčovém slově As. Příklad deklarace:

Dim i As Integer, Součet As Integer
Dim ř1 As String, p, Jm As String*20
Nemáli proměnná uveden typ (jako je p v deklaraci), je její typ Variant. Proměnná Jm je řetězec s pevnou délkou
20 znaků, zatímco proměnná řl je řetězec proměnné délky.
Ve VB lze rovněž deklarovat pole. Příklad deklarace dvojrozměrného pole Matice a jednorozměrného pole Čísla:
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Dim Matice (1 To 5,1 To 10) As Single, Čísla (20) As Long
Ze zápisu deklarace je zřejmé, že pro zápis pole se používají kulaté závorky. Pokud je v deklaraci uvedena jen jedna
mez, jako u pole Čísla, je hodnota dolní meze standardně 0. Deklarace pole Čísla má tedy stejný význam jako:

Dim Čísla (0 To 20) As Long
Jazyk VB má tři úrovně platnosti proměnné:
●

●

●

Proměnná je dostupná v celé aplikaci. Taková proměnná musí být deklarována v modulu Basicu s klíčovým
slovem Global (Public) místo Dim.
Proměnná je dostupná v celém formuláři nebo modulu. Její deklarace se uvádí sekci General příslušného
formuláře nebo modulu.
Proměnná je lokální v proceduře nebo funkci. Její deklaraci můžeme napsat na libovolné místo uvnitř
procedury nebo funkce. Rozsah platnosti je od místa deklarace až po konec procedury nebo funkce.

Jména proměnných nesmí začínat číslicí, nesmí obsahovat mezery, čárky a znaky &, #, @, ~, % a ! a mohou
mít délku do 255 znaků!
Hodnoty se vesměs zapisují běžným způsobem. Za zmínku stojí:
● Celá čísla lze rovněž zapisovat v hexadecimální soustavě  na začátku je &H. Například místo 1000 lze psát
&H3E8.
● Čísla v pohyblivé řádové čárce lze psát jako desetinná (1.23) nebo v semilogaritmickém tvaru (123E2).
● Místo logických hodnot False a True lze používat i jejich interní číselné reprezentace. False je 0 a True je 1.
● Řetězce píšeme uzavřené do uvozovek ("). Apostrof (') slouží pro zápis poznámky. Poznámka je vše, co
následuje za apostrofem až do konce řádku, program ji nepřekládá a nevykonává. Ve VB lze deklarovat i
konstanty, například:

Const Počet As Integer = 20, Jazyk As String = "Visual Basic"

Operátory

Operátory
ve VB

VB má 4 kategorie operátorů:
Aritmetické: ^ (mocnina),  (opačná hodnota), * / (násobení a dělení), \ (celočíselné dělení), Mod (zbytek
celočíselného dělení), + (součet a rozdíl).
Srovnání: < (menší), <= (menší nebo rovno), > (větší), >= (větší nebo rovno), = (je rovno), <> (není rovno), Is
(je), Like (srovnání se vzorem).
Spojení řetězců (konkatenace): & +
Logické: And (konjukce), Eqv (ekvivalence), Imp (implikace), Not (negace), Or (disjunkce), Xor (nonekvivalence).
Operátor Like srovnává řetězec s určitým vzorem. Například srovnání řetězcové proměnné S ve tvaru

S Like "[ijk] ?[AZ]*#. [!az]"
dá hodnotu True , jestliže řetězec v proměnné S začíná některým z písmen i, j, k (vzor [ijk]), na druhém místě je
libovolný znak (vzor ?), na třetím velké písmeno (vzor [AZ]), pak cokoliv (vzor *), na třetím od konce je číslice (vzor
#), na předposledním místě tečka (vzor .) a posledním znakem v S nebude malé písmeno (vzor [!az]). Tomuto
vzoru například vyhovuje řetězec "jaZyk VB verze 5.0".
Pro spojení řetězců je obecnější operátor &, neboť ten na rozdíl od + umožňuje do konketance vložit číselné
hodnoty a výrazy, například konkatenace.

"Výsledek dělení 7 a 4 je" & 7/4 & "a zbytek je" & 7 Mod 4
vytvoří řetězec "Výsledek dělení 7 a 4 je 1 a zbytek je 3"

Příkazy
Jazyk VB má dva druhy příkazů:

Příkazy ve
VB
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1.
2.

3.

Řádkové příkazy
Ty jsou na jednom řádku. Mezi ně patří příkaz přiřazení, příkaz skoku (GoTo ) a řádková verze podmíněného
příkazu If. Pokud je příkaz dlouhý a na řádek se nevejde, lze na konec řádku napsat znak podtržení a
pokračovat na dalším řádku. Na jeden řádek lze napsat i více příkazů, jestliže je vzájemně oddělíme dvojtečkou
(1, str. 318).
Blokové příkazy

Jsou psány na více řádcích. Sem patří bloková verze podmíněného příkazu If, příkazy cyklu (For a Do) a přepínač
( Select Case).
Příkaz If v blokové verzi je ukončen klíčovými slovy End If. Následující příklad ukazuje stejný podmíněný příkaz v
řádkové a blokové verzi:

If v If v < > 0 Then v=1/v Else v=1

If v < > 0 Then
v=1/v
Else
v=1
End If

Cyklus For je typ cyklu, který používá proměnnou jako čítač průchodů. Konec cyklu je vyznačen klíčovým slovem
Next , za kterým je jméno proměnné.
Cyklus Do je typ cyklu řízený podmínkou. Konec cyklu je vyznačen klíčovým slovem Loop. Podmínka cyklu může být
na začátku (u Do) nebo na konci (u Loop). Může být typu While (cyklus probíhá, dokud podmínka platí) nebo typu
Until (cyklus probíhá, dokud podmínka nezačne platit). V následujícím příkladu je výpočet součtu 1+2+…+10 pomocí
různých druhů cyklu:
s=0
For i=1 To 10
s=s+i
Next i

s=0: i=1
Do While i<=10
s=s+i
i=i+1
Loop

s=0: i=1
Do
s=s+i
=i+1
LoopWhile i<=10

s=0: i=1
DoUntil i>10
s=s+i
i=i+1
Loop

s=0: i=1
Do
s=s+i
i=i+1
LoopUntil i>10

Cyklus For lze navíc ukončit kdekoliv uvnitř těla cyklu příkazem Exit For a cyklus Do příkazem Exit Do.
Předchozí cyklus můžeme s tímto příkazem napsat:

s=0: i=1
Do
s=s+i
If i=10 Then Exit Do c ukončení cyklu
i=i+1
Loop

Procedury a funkce

Procedury
a funkce
ve VB

Jazyk VB má dva typy programových jednotek: procedury a funkce. Definice procedury má v hlavičce klíčové slovo
Sub a na konci dvojici klíčových slov End Sub. Parametry mohou být volány hodnotou (v hlavičce funkce je před
parametrem klíčové slovo ByVal) nebo odkazem (před parametrem není žádné klíčové slovo nebo je před ním ByRef).
Proceduru lze ukončit v kterémkoliv místě pomocí příkazu Exit Sub. Procedury jednak VB vytváří pro události a dále si
můžeme vytvořit vlastní procedury. Ty pak píšeme do sekce General ve formuláři nebo modulu Basicu. Příklad
procedury Nastav, která všechny prvky číselného pole nastaví na zvolenou hodnotu:

Sub Nastav (Pole() As Integer, ByVal Hodnota As Integer)
Dim i As Integer
For i =LBound(Pole) To UBound(Pole)
Pole(i) = Hodnota
Next i
End Sub
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Jeli parametrem pole, jeho meze se v deklaraci formálního parametru v proceduře neuvádějí. Funkce LBound a
UBound vrací dolní a horní hranici dimenze pole.
Při volání procedury se parametry nedávají do závorek, jen se oddělí od jména procedury mezerou:

Dim A (2 To 10) As Integer
Nastav A, 1
Definice funkce má v hlavičce klíčové slovo Function a na konci dvojici klíčových slov End Function. Typ návratové
hodnoty funkce je na konci hlavičky (za závorkami s parametry). Funkci lze ukončit v kterémkoliv místě pomocí
příkazu Exit Function. Před návratem z funkce je zapotřebí jménu funkce přiřadit funkční hodnotu. Jako příklad
uvedeme funkci, která počítá odmocninu čísla typu Single. Pokud je argument záporný, funkce vrací hodnotu nula:

Function Odmocnina (ByVal x As Single) As Single
If x < 0 Then Odmocnina = 0: Exit Function
Odmocnina = Sqr(x) ' funkce Sqr počítá druhou odmocninu
End Function

Standardní funkce

Funkce ve
VB

VB má přes 100 standardních funkcí. Samotný jejich výčet by zabral dost místa. Proto jako ukázku uvedeme aspoň
funkce pro práci s řetězci:
Funkce

Popis

Příklad

Hodnota

Len(řetězec)

Délka řetězce

Len("Visual Basic")

12

LCase$(řetězec)

Mění velká písmena na malá, ostatní
znaky zůstávají beze změny

LCase$("Visual Basic")

"visual basic"

UCase$(řetězec)

Mění malá písmena na velká

UCase$("Visual Basic")

"VISUAL BASIC"

LTrim$(řetězec)

Odstraní mezery na začátku řetězce

LTrim$(" VB ")

"VB "

RTrim$(řetězec)

Odstraní mezery na konci řetězce

LTrim$(" VB ")

" VB"

Trim$(řetězec)

Odstraní mezery na začátku i na konci
řetězce

Trim$(" VB ")

"VB"

Left$(řetězec,Délka)

Levá část řetězce o dané délce

Left$("Visual Basic",4)

"Visu"

Right$(řetězec,Délka)

Pravá část řetězce o dané délce

Right$("Visual Basic",8)

"al Basic"

Mid$(řetězec,pozice,
Délka)

Část řetězce od dané pozice v dané
délce

Mid$("Visual Basic",3,2)

"su"

Funkce můžeme psát i bez znaku $ na konci jejich názvu, například Trim(" VB "). Pak jejich funkční hodnota je typu
Object místo String. Výpočet s typem Object je jen poněkud méně efektivní, jiný vliv to na aplikaci nemá.

Ošetření chyb při výpočtu

Chybová
hlášení ve
VB

Dojdeli v průběhu chodu aplikace k chybě, aplikace se zastaví. Řadu z těchto chyb můžeme při návrhu aplikace
předvídat (chybné vstupní údaje, neotevře se soubor atd.). Jazyk VB umožňuje, abychom takovéto chyby v aplikaci
ošetřili sami a zabránili tak předčasnému ukončení. Před část programu, ve které může dojít k chybě, vložíme příkaz
On Error v jednom z tvarů:

On Error GoTo Resume Next
On Error GoTo
Jestliže použijeme první tvar, pak příkaz, ve kterém došlo k chybě, se přeskočí. Při použití druhého tvaru program při
chybě skočí na návěstí Chyba. Zde umístíme sekvenci příkazů pro ošetření chyby. Na konec sekvence dáme jeden ze
tří možných zápisů příkazu Resume:

Resume 0

Program se vrátí na místo, kde došlo k chybě. tj. příkaz, ve kterém došlo k chybě, se opakuje.
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Resume Next

Program pokračuje příkazem, který následuje za příkazem, ve kterém došlo k chybě.

Resume Náv

Program pokračuje na místě určeném návěstím Náv.

Na konec příkazů, ve kterých ošetřujeme chyby, je účelně vložit zápis

On Error GoTo 0,
kterým se ukončí působení příkazu On Error.
Jako příklad napišme funkci, která počítá výraz a2+l. Pokud argument a má velkou hodnotu a při výpočtu výrazu
dojde k přetečení, funkce vrátí maximální hodnotu typu Integer (tj. 32 767).

Function Výraz (ByVal a As Integer) As Integer
Dim v As Integer
On Error GoTo Chyba
v = a*a + 1
On Error GoTo 0
Výraz = v
Exit Function
Chyba: v = 32767
Resume Next
End Function
Kterým příkazem zjistíte délku řetězce v jazyce MS Visual Basic?

Shrnutí

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Textový soubor, který obsahuje popis algoritmu v některém programovacím jazyku, se nazývá zdrojový text
programu, zdrojový kód programu. Přeložený a sestavený program je ucelený soubor instrukcí zapsaných ve
strojovém kódu, který je schopen spuštění na počítači.
Programovací jazyky jsou umělé jazyky vytvořené pro zápis počítačového programu. Mají přísně definovanou
syntaxi, což je systém symbolů a pravidel, kterými se řídí formální zápis programu, a sémantiku, která určuje
význam programu.
Program, který provádí převod zdrojového textu programu z programovacího jazyka do strojového kódu, se
jmenuje překladač (compiler). Existují dva typy překladačů: kompilátor a interpret.
Kompilátor všechny příkazy zdrojového textu programu překládá najednou a takovýto program lze spustit až
po ukončení celého překladu a případných dalších úpravách (například začlenění hotových modulů z
knihoven). Používá se pro většinu programovacích jazyků  FORTRAN, PASCAL, ADA aj. Druhý typ je
interpret.
Interpret zpracovává příkazy zdrojového programu jednotlivě a každý příkaz se postupně provede okamžitě
po překladu.
Assembler neboli jazyk symbolických adres je strojově orientovaný programovací jazyk, ve kterém jsou
instrukce vyjádřeny mnemotechnickými symboly a operandy jsou označovány jmény.
OOP je moderní programovací metoda, která klade důraz na vlastnosti řešeného problému. OOP plně
podporuje modularitu, abstrakci dat a v neposlední řadě přináší větší srozumitelnost zápisu a spolehlivost
programu.
Většina programovacích jazyků se dnes orientuje na OOP a předpokládá se, že za několik let bude tímto
způsobem programovat převážná část programátorů. Zvláště vhodná je tato metoda v souvislosti s
programováním aplikací, které pracují v grafických uživatelských prostředích typu MS Windows.
Programovací jazyk Basic, vytvořený v roce 1963, byl prvním programovacím jazykem, který dovoloval
programátorovi soustředit se na metody a algoritmy potřebné k vyřešení úlohy bez nutnosti věnovat
pozornost metodám a algoritmům, které vyžaduje hardware počítače k sestavení a ladění programů. Visual
Basic zachází ve svém vývoji daleko za hranice původního návrhu, základní filosofie však zůstala nezměněna.
VB je dnes velmi propracovaný nástroj pro programování. Je výsledkem poměrně dlouhého vývoje, počáteční
verze VB vznikla již v roce 1991. Ze všech uvedených systémů je VB rovněž nejrozšířenější.
VB navazuje na původní jazyk Basic, který byl vyvinut v 70. letech jako jednoduchý programovací jazyk pro
mikropočítače. VB ve srovnání s ním je podstatně bohatší a modernější a je přitom stále jednoduchým
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●

●

programovacím jazykem.
VB je základním programovacím jazykem pro Windows. Jeho modifikace označovaná jako VBA (Visual Basic for
Application) je používána pro programování maker v editoru Word nebo v tabulkovém procesoru Excel. Dále
je VBA programovacím jazykem databázového systému Access.
Návrh aplikace ve VB zahrnuje tři typy úkonů: Výběr a umístění ovládacích prvků na formulář. Nastavení
vlastností ovládacích prvků a formuláře. Sestavení jednotlivých částí programu a jejich připojení k ovládacím
prvkům.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Textový soubor, který obsahuje popis algoritmu v některém programovacím jazyku, se nazývá?
Programovací jazyky jsou umělé jazyky vytvořené pro zápis počítačového programu a mají přísně definovanou?
Program, který provádí převod zdrojového textu programu z programovacího jazyka do strojového kódu, se
jmenuje?
Kompilátor všechny příkazy zdrojového textu programu překládá?
Interpret zpracovává příkazy zdrojového programu?
Assembler neboli jazyk symbolických adres je?
OOP plně podporuje?
Počáteční verze VB vznikla již v roce?
VB je základním programovacím jazykem pro?

Pojmy k zapamatování

Program, kompilátor, programový kód, programovací jazyk, Visual Basic, příkazy funkce, uživatelské rozhraní.

Literatura

Základní:
KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. 1. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2002,
315 s. ISBN 8024404729.
SOCHA, J. Naučte se programovat ve Visual Basicu. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Grada, 1994, 520 s. ISBN 80
85623706.
CRAIG, J. a WEBB, J. Microsoft® Visual Basic 5. 0. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Computer Press, 1997, 721 s. ISBN
8072260294.
HALVORSON, M. Microsoft Visual Basic 2010 : krok za krokem. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. 480 s. ISBN
9788025131466.
Rozšířená (pro hlubší pochopení):
MAZÁK, E. Počítačové výukové programy a metodika jejich tvorby.
1988. 119 s.

1. vyd. Praha : Ústav školských informací,

Průvodce studiem

Tato kapitola asi pro většinu z Vás zajímavá nebyla, že? Pokud jste ale studovali pečlivě, udělali jste velký kus práce,
který se Vám zhodnotí v dalším studiu. A navíc, konečně již přesně víte, co je to ten program, programový kód,
programovací jazyk… Narazíteli v budoucnu na neznámý pojem, není nic jednoduššího, nežli si jeho obsah nalézt
v některém z výkladových slovníků výpočetní techniky.
Na další část textu se podívejte až po malé přestávce, kterou si právem zasloužíte.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
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Přidání testu ke kapitole
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2 STRUKTURA OKNA PROGRAMOVACÍHO JAZYKA MS VISUAL BASIC 2010
(Klement Milan, PhDr. Ph.D.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Struktura okna programovacího jazyka MS Visual Basic 2010
Struktura okna MS VB 2010
Nabídka FILE (Soubor)
NABÍDKA EDIT (Úpravy)
NABÍDKA VIEW (Zobrazit)

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této lekce byste měli být schopni:
●
●
●
●
●
●
●

definovat pojem VB .NET 2010,
vyjmenovat jednotlivé části okna aplikace VB .NET 2010,
definovat obsah položky hlavního menu FILE,
definovat obsah položky hlavního menu EDIT,
definovat obsah položky hlavního menu VIEW,
pracovat se soubory projektů VB .NET 2010,
zobrazovat jednotlivé části projektu ve VB .NET 2010.

Průvodce studiem

V předchozí kapitole jsme Vám vysvětlili základní pojmy používané v souvislosti s programováním. Doufáme, že Vám tyto
informace usnadní nejen další studium, ale využijete je i ve svém pracovním životě. Abyste se mohli v problematice
programování ve VB 2010 lépe orientovat, seznámíme Vás postupně s uživatelským rozhraním této aplikace. Tak jako
při stavbě domu, kde se také začíná základy, i tady budeme muset začít pěkně od začátku – popisem jednotlivých částí
uživatelského rozhraní aplikace.
Uvidíte, že se jedná o velmi zajímavé informace, které Vás budou jistě zajímat!
Stejně jako u předešlé kapitoly i v této kapitole Vás budeme „zatěžovat“ trochou teorie. Kapitola je ale poměrně
krátká. Navíc nemusíte mít strach, neboť již nepůjde o „suchopárné“ informace, ale o konkrétní údaje, které jsou
nutné pro pochopení složitosti a rozmanitosti programování.
Vstupní znalosti a podmínky:
●

●

●

Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované v předcházející lekci. Proto si
raději projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejím konci a v případě, že Vám ještě nebude něco jasné,
prostudujte příslušnou pasáž textu.
Dále bude nutné, abyste si nainstalovali aplikaci MS Visual Basic 2010, kterou máte k dispozici na stánkách
www.microsoft.com jako MS Visual Studio Express (verze zdarma) nebo si zakoupit vyšší verzi Professional.
Poslední podmínkou pro efektivní studium je uložení vzorového projektu do vašeho počítače. Vzorový projekt
(ve formě ZIP souboru  bude nutné jej rozbalit na disk) je k dispozici zde. Pokud si chcete program pouze
vyzkoušet, můžete jej spustit zde.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
60 minut

2.1 Struktura okna programovacího jazyka MS Visual Basic 2010

Programovací jazyk Basic, vytvořený v roce 1963, byl prvním programovacím jazykem, který dovoloval programátorovi
soustředit se na metody a algoritmy potřebné k vyřešení úlohy bez nutnosti věnovat pozornost metodám a
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algoritmům, které vyžaduje hardware počítače k sestavení a ladění programů. Visual Basic zachází ve svém vývoji daleko
za hranice původního návrhu, základní filosofie však zůstala nezměněna i pro verze .NET.

Programovací jazyk Visual Basic je programovací systém vytvořený firmou Microsoft pracující v operačním systému
Windows a sloužící k vývoji a správě aplikací pod Windows. Plné využití operačního prostředí dovoluje přenést řadu
rutinních programátorských úloh na systém, což vede k tomu, že programátor se věnuje tvorbě podstaty aplikace a bez
programování specifikuje vzhled a částečně i chování aplikace. Jednodušeji se dá říci, že tento programovací jazyk se
orientuje na práci s objekty, které jsou definovány programem nebo operačním systémem. Od verze 5 je možné
vytvářet vlastní objekty nebo měnit vlastnosti objektů již definovaných. Tímto ztrácí programovací jazyk Visual Basic
přídomek „jazykahračky“ a stává se plnohodnotným programovacím jazykem, schopným pokrýt veškeré požadavky na
tvorbu kvalitních aplikací.
Výhodou „visualproduktů“ od firmy Microsoft je, že efektivní aplikaci pod Windows, vzhledem k výše uvedenému, může
vytvořit i programátor začátečník, přičemž jiné nástroje pro tvorbu aplikací pod Windows vyžadují značné
programátorské znalosti a zkušenosti.
Významnou vlastností Visual Basicu je návaznost na mechanismy zpracování dat. Jde jednak o přímé začlenění některých
prvků zpracování dat do jazyka (např. objekt Database) a jednak o podporu standardních mechanismů zpracování dat
prostředí Windows, jako je ODBC, který dovoluje přistupovat aplikacím vytvořeným ve Visual Basicu k databázím
rozličného druhu.

Programovací jazyk Visual Basic .NET 2010 je programovací systém vytvořený firmou?

2.2 Struktura okna MS VB 2010

Aplikace Visual Basic je multifunkční vývojové prostředí s velkou škálou funkcí pro úpravu a vytváření programovacího
kódu. Funguje a používá se jako většina aplikací pod operačním systémem Windows.

Okno této aplikace se skládá z těchto částí:

●

Součásti
uživatelského
rozhraní
VB

Záhlaví okna s ovládacími prvky okna (tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci, obnovení a uzavření okna aplikace).

●
●

Ovládací menu s příkazy rozdělenými podle druhu operace. Jednotlivé příkazy jsou rozděleny podle toho,
k jakému účelu slouží. Nabídka File (Soubor) slouží k práci se soubory (soubory ve Visual Basicu se nazývají
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projekty a formuláře (Projects, Form) a mají příponu .sln nebo .vb), Nabídka Edit (Úpravy) slouží k úpravě
obsahu a formy formulářů, Nabídka View (Zobrazit) slouží k nastavení zobrazení jednotlivých projektů, Nabídka
Project (Projekt) slouží ke vkládání různých komponent a částí projektů, Nabídka Format (Formát) slouží
k upravování objektů ve formulářích, Nabídka Debug (Lazení) slouží k nastavení činnosti tvořené aplikace,
Nabídka Build (Spustit) obsahuje funkce pro spouštění vytvářené aplikace a tak je možné v reálném čase
ošetřovat chyby a pozorovat chování aplikace Nabídka Tools (Nástroje) umožňuje vkládat do vývojového
prostředí prvky ActiveX a jiných přidružených funkcí, Nabídka Window (Okno) dovoluje zobrazovat hned několik
projektů naráz a Nabídka Help (Nápověda) obsahuje informace o použití programu Visual Basic.).
●
●

Nástrojové lišty, které obsahují nejčastěji používané příkazy. Všechny příkazy obsažené na těchto lištách lze
vyvolat i místní nabídkou, nebo je lze vyhledat i v ovládacím menu.

●
●

Plochy pro zobrazení projektů a formulářů. V této ploše se zobrazuje vlastní program, který vytváříme. Zobrazení
je možné nastavit podle individuálního nastavení a požadavků uživatele.

●
●

a.
b.

Informační lišty. Na této liště jsou přehledové informace o právě zpracovávaném projektu či formuláři. Skládá se
z těchto samostatných komponent:
Project Explorer (Správce projektu)
Properties (Vlastnosti)

Záhlaví okna aplikace Visual Basic s ovládacími prvky okna.

Minimalizovat

Maximalizovat / Obnovit

Zavřít
Ovládací menu. Nejdůležitější z položek jsou vysvětleny v dalších následujících kapitolách.
Nástrojová lišta. Obsahuje tyto funkce:

Tlačítko NOVÝ PROJEKT (vytvoří nový projekt Visual Basic).
Tlačítko OTEVŘÍT PROJEKT (otevře vytvořený projekt MS Visual Basic).
Tlačítko PŘIDAT NOVOU POLOŽKU K PROJEKTU (Form, Modul, Class Modul, User Control).
Tlačítko ULOŽIT AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ (Form1.vb).
Tlačítko ULOŽIT VŠE (Uloží všechny
WindowsApplication1.sln, FormX.vb ...).

soubory

související

s aktuálním

projektem



Tlačítko VYJMOUT (vyjme TEXT, OBJEKT).
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Tlačítko KOPÍROVAT (zkopíruje TEXT, OBJEKTY do systémové schránky).
Tlačítko VLOŽIT (vloží TEXT, OBJEKTY ze systémové schránky).
Tlačítko HLEDAT (najde ve zdrojových kódech hledané slovo, slovní spojení). Pozn. Lze
přepnout do módu umožňujícího nahrazování textu.
Tlačítko PŘIDEJ KOMENTÁŘ k aktuálnímu řádku (přidá komentář k aktuálnímu řádku,
komentáře jsou výhradně psané zelenou barvou pro snadné odlišení od zdrojových kódů).
Tlačítko ODEBER KOMENTÁŘ (odebere komentář od aktuálního řádku).
Tlačítko ZPĚT (vrátí zpět provedené změny).
Tlačítko DALŠÍ (posune se k provedeným změnám).
Tlačítko PŘEPNI NA DALŠÍ ZÁLOŽKU (přepíná mezi záložkami daným směrem).
Tlačítko PŘEPNI NA DALŠÍ ZÁLOŽKU (přepíná mezi záložkami daným směrem).
Tlačítko SPUSŤ APLIKACI (spustí aktuálně vytvářenou aplikaci pro ladění)
Tlačítko ZAPAUZUJ SPUŠTĚNOU APLIKACI (zastaví vytvářenou aplikaci pro ladění)
Tlačítko ZASTAV SPUŠTĚNOU APLIKACI (úplně zastaví vytvářenou aplikaci pro ladění)
Tlačítko KROKOVÁNÍ PROJEKTU (skok na další pozici)
Tlačítko KROKOVÁNÍ PROJEKTU (skok na další vybranou pozici)
Tlačítko KROKOVÁNÍ PROJEKTU (skok na předchozí pozici)
Nástrojový panel. Obsahuje jednotlivé nástroje či objekty, které je možné umisťovat do formulářů.
Plocha pro zobrazení projektu a jeho součástí (formulářů, kódů, tříd nebo modulů). V této ploše se
zobrazuje vlastní formulář, který vytváříme. Zobrazení je možné nastavit podle individuálního nastavení
a požadavků uživatele. Formulář se zobrazuje jako šedý panel. Okno příslušného kódu se potom
zobrazuje jako stránka ve Wordu.
Okno s vlastnostmi (Properties). V něm nastavujeme vlastnosti právě navrhovaného formuláře nebo
vytvářeného ovládacího prvku. Například u tlačítka zde volíme text zobrazený na tlačítku, použité písmo
(font), stav tlačítka a další.
Okno s projektem. Obsahuje přehled všech komponent, ze kterých se skládá aplikace. Velmi
jednoduché aplikace mají jen jednu komponentu  formulář. Složitější se běžně skládají z více
komponent.

Z kolika samostatných částí se skládá okno aplikace VB .NET 2010?

2.3 Nabídka FILE (Soubor)

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se globální práce s projektem. Také jsou zde příkazy týkající se jednotlivých
nastavení celého projektu či formulářů (nastavení vzhledu atd.). Pomocí nabídky Soubor můžeme také ukončit aplikaci
Visual Basic.
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Položka ovládacího menu FILE (Soubor)

otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba NEW PROJECT (Nový projekt). Spustí průvodce pro vytvoření nového projektu.

Volba OPEN PROJECT (Otevřít projekt). Spustí průvodce, který umožní otevřít existující projekt, jenž je uložen na některém
z paměťových médií.
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Volba CLOSE PROJECT (Zavřít projekt). Slouží k uzavření aktuálně zobrazeného projektu. Nedojde k jeho odstranění
z pevného disku pouze k jeho uzavření (odstranění z operační paměti RAM).
Volba SAVE ALL (Uložit všechno). Spustí průvodce pro uložení aktuálně zobrazeného projektu a příslušných komponent (form,
module atd.) pod určitým jménem.
Volba SAVE FORM.FRM AS (Uložit formulář jako). Spustí průvodce, který vám umožní uložit formulář pod určitým jménem.
Projekt je zpravidla tvořen jedním nebo několika formuláři. Pokud chcete uložit celý projekt, budete vyzváni k uložení i
formulářů.

Seznam projektů, které byly na daném počítači naposledy upravovány. Pokud je v seznamu projekt, který chcete otevřít, stačí
na něj klepnout dvakrát rychle po sobě levým tlačítkem myši (dvojklik).
Volba EXIT (Zavřít). Tato volba ukončí činnost aplikace Visual Basic a uzavře její okno.

Cvičení  VYTVOŘIT NOVÝ PROJEKT

V této části textu jsou uvedeny jednotlivé postupy, podle kterých můžete obsluhovat nejpoužívanější funkce
programovacího jazyka Visual Basic. Některé důležité funkce byly popsány v předchozím textu, včetně možnosti jejich
ovládání. Proto je nutné aplikovat již získané vědomosti z výkladové části i v tomto úseku výkladu.
Níže uvedený průvodce se spustí pomocí nabídky FILE (Soubor) – NEW PROJECT (Nový projekt).
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Průvodce vytvořením nového projektu:

otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou
levé tlačítko myši,

dojde k otevření průvodce. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Vytvoření standardního EXE souboru. Volbou tohoto projektu otevřete standardní
spustitelný projekt. Jedná se o aplikaci, která nepředpokládá implementaci do
operačního systému či jiných aplikací.

vyberte ikonu s nápisem Windows Forms Application,

klepněte na ikonu, automaticky bude vytvořen nový projekt. Pokud ho
nepřejmenujete bude se jmenovat WindowsApplication1.
Vytvoření jiných typů souborů. Volbou některé z těchto ikon vytvoříte jiné typy
aplikací či souborů. Jedná se vesměs o aplikace, které jsou implementovány do
operačních systémů apod. Popis všech ikon a typů takto vytvořených projektů však
přesahuje možnosti této publikace.

vyberte ikonu s příslušným nápisem,

klepněte na ikonu, automaticky bude vytvořen nový projekt. Pokud ho
nepřejmenujete bude se jmenovat WindowsApplication1.
Potvrzovací tlačítko.

vyberte ze seznamu ikonu požadovaného projektu a označte jej (stisknutí
levého tlačítka myši),

stiskněte tlačítko OK,

dojde k okamžitému vytvoření požadovaného projektu.
Tento postup nahrazuje postup u bodu 2 a 3.

Cvičení  OTEVŘÍT EXISTUJÍCÍ PROJEKT

Níže uvedený průvodce spustíte pomocí nabídky FILE (Soubor) – OPEN PROJECT (Otevřít projekt).
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Průvodce otevřením existujícího projektu.

otevření průvodce: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši,

dojde k otevření průvodce. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Pole Kde hledat. Slouží k vyhledání projektu, který je uložen na některém z paměťových médií.

na konci tohoto pole je umístěna šipka, kterou otevřete následující podnabídku,



v této nabídce zvolte jednotku a posléze složku, ve které je projekt uložen

Ikona pro výběr existujícího projektu. Zde můžete zvolit požadovaný existující projekt, který chcete
otevřít:

přesuňte kurzor na ikonu projektu, který chcete otevřít a dvakrát rychle po sobě stlačte levé
tlačítko myši (dvojklik),

dojde k okamžitému otevření požadovaného projektu.
Potvrzovací tlačítko.

vyberte ze seznamu ikonu požadovaného projektu a označte jej (stisknutí levého tlačítka myši)

stiskněte tlačítko OTEVŘÍT (Open),

dojde k okamžitému vytvoření požadovaného projektu.
Tento postup nahrazuje postup u bodu 3.

Cvičení  ULOŽIT EXISTUJÍCÍ PROJEKT

Níže uvedený průvodce spustíte pomocí nabídky FILE (Soubor) – SAVE ALL (Uložit projekt jako).
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Průvodce uložením existujícího projektu.

otevření průvodce: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši,

dojde k otevření průvodce. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Pole Uložit do. Slouží k vyhledání paměťového místa pro uložení projektu.

na konci tohoto pole je umístěna šipka, kterou otevřete následující podnabídku,



v této nabídce zvolte jednotku a posléze složku, do které chcete projekt uložit.

Ikona pro výběr existujícího projektu. Zde můžete zvolit požadovaný existující projekt, který chcete
přepsat. Tato možnost se používá hlavně tehdy, pokud již máme určitý projekt vytvořený a chceme jej
něčím doplnit nebo v něm něco změnit a pak jej jako změněný uložit pod stejným jménem.
Pokud přepíšete existující projekt, uloží se všechny změny a původní projekt (pokud v něm
něco vymažete) bude nahrazen novým!!!

přesuňte kurzor na ikonu projektu, který chcete přepsat, a dvakrát rychle po sobě stlačte levé
tlačítko myši (dvojklik),

dojde k okamžitému uložení požadovaného projektu.
Pole Název projektu. Pokud chcete projekt uložit pod novým jménem, zapište do tohoto pole nové
jméno projektu.
Potvrzovací tlačítko.

stiskněte tlačítko ULOŽIT,

dojde k okamžitému uložení požadovaného projektu.
Tento postup nahrazuje postup u bodu 3.

Cvičení  ULOŽIT EXISTUJÍCÍ FORMULÁŘ

Níže uvedený průvodce spustíte pomocí nabídky FILE (Soubor) – SAVE FORMX.VB AS (Uložit formulář jako).
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Průvodce uložením existujícího formuláře.

otevření průvodce: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši,

dojde k otevření průvodce. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Pole Uložit do. Slouží k vyhledání paměťového místa pro uložení formuláře.

na konci tohoto pole je umístěna šipka, kterou otevřete následující podnabídku,



v této nabídce zvolte jednotku a posléze složku, do které chcete formulář uložit.

Ikona pro výběr existujícího formuláře. Zde můžete zvolit požadovaný existující formulář, který chcete
přepsat. Tato možnost se používá hlavně tehdy, pokud již máme určitý formulář vytvořený a chceme jej
něčím doplnit nebo v něm něco změnit a pak jej jako změněný uložit pod stejným jménem.
Pokud přepíšete existující formulář uloží se všechny změny a původní formulář (pokud v něm něco
vymažete) bude nahrazen novým!!!

přesuňte kurzor na ikonu formuláře, který chcete přepsat, a dvakrát rychle po sobě stlačte levé
tlačítko myši (dvojklik),

dojde k okamžitému uložení požadovaného formuláře.
Pole název formuláře. Pokud chcete formulář uložit pod novým jménem, zapište do tohoto pole nové
jméno projektu.
Potvrzovací tlačítko.

stiskněte tlačítko ULOŽIT,

dojde k okamžitému uložení požadovaného formuláře.
Tento postup nahrazuje postup u bodu 3.

Pomocí které nabídky hlavního menu programu VB vytvoříte nový projekt?

2.4 NABÍDKA EDIT (Úpravy)

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se lokální práce s projekty či formuláři. Lokální prací je myšlena práce
s obsahem konkrétního formuláře, jako je kopírování či vkládání částí kódu, objektů apod. Také jsou zde příkazy týkající
se opakování či vracení posledních změn, které se s projektem či formulářem udály od posledního uložení.
Použití této nabídky je velmi podobné použití nabídky Úpravy v diskovém manageru průzkumník či místní nabídky
jednotlivých aplikací.
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Položka ovládacího menu (EDIT) Úpravy.

otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba UNDO (Zpět) a REDO (Opakovat). Tato tlačítka vám umožní vracet nebo opakovat poslední změny,
které jste v projektu nebo formuláři provedli. Pokud například vymažete kód a následně zjistíte, že jej
potřebujete, stačí stlačit tlačítko zpět a kód se znovu vrátí do textu.
Program si pamatuje pouze ty změny, které se udály od posledního otevření projektu. Pokud
projekt uložíte, nebude již tato volba dostupná!!!
Volba CUT (Vyjmout). Tato volba vyjme z formuláře označenou část kódu nebo jakýkoli objekt, který je
označen. Nelze vyjmout celý formulář, ale pouze jeho část. Tato vyjmutá část kódu nebo objekt se
automaticky přesune do schránky, odkud může být znovu vyvolána.
Volba COPY (Kopírovat). Uloží označenou část textu či jiný objekt vložený do formuláře, do schránky.
Volba PASTE (Vložit). Pomocí tohoto tlačítka můžete zkopírovaný text nebo objekt ze schránky umístit do
libovolné části formuláře nebo dokonce i do jiného dokumentu.
Schránka může vždy obsahovat pouze jednu položku. Pokud do schránky umístíte další položku, původní
položka se vymaže!!!
Neplatí pro Office 20XX, kde je možno zkopírovat do schránky až 20 různých položek.
Volba DELETE (Vymazat). Pomocí této volby se vymaže vybraná část kódu nebo objekt. Pokud jednou
objekt vymažeme, tento se již neumísťuje do schránky. Proto jej můžeme obnovit pouze pomocí tlačítka Zpět.
Volba SELECT ALL (Vybrat vše). Označí text, kódy a objekty v celém formuláři.
Volba QUICK FIND (Vyhledat). Spustí průvodce, který umožňuje vyhledat jednotlivé části kódu či dokonce
součásti objektů a jejich vlastností. Pozn. V rámci formuláře se můžete přepnout i do režimu umožňujího
nahrazování čásí textu.

Volba INSERT FILE (Vložit soubor). Umožňuje vkládat do aktuálního projektu či formuláře obsah externích
souborů nebo již dříve vytvořených formulářů a projektů.
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V které nabídce hlavního menu aplikace VB .NET 2010 naleznete příkazy UNDO a REDO?

2.5 NABÍDKA VIEW (Zobrazit)

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se nastavení zobrazení jednotlivých formulářů a jejich součástí. Také jsou
zde příkazy týkající se zobrazení částí vývojového prostředí Visual Basic jako jsou: pravítka, nástrojové lišty apod.
Použití této nabídky je velmi podobné použití nabídky Zobrazit v diskovém manageru průzkumník či místní nabídky
jednotlivých aplikací.

Položka ovládacího menu VIEW (Zobrazit)

otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši,

dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód). Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře
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či projektu. Pokud přidáme na formulář určitý objekt (např.: tlačítko), chceme, aby se při jeho aktivaci
(stlačení apod.) stala nějaká činnost. Tuto činnost potom generuje právě obslužný (zdrojový) kód.
Volba nastavení zobrazení DESIGNER (Návrhový mód). Zobrazí okno s designovým návrhem aplikace.
V tomto režimu sestavujeme grafickou podobu aplikace.
Tlačítko OBJECT BROWSER (Správce objektů). Toto tlačítko spustí průvodce, který obsahuje veškeré
příkazy a definované funkce, které Visual Basic obsahuje.
Tlačítko PROPERTIES WINDOW (Vlastnosti). Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte v pravé části okna Visual
Basicu lištu, která obsahuje přehled jednotlivých volitelných vlastností objektů či formulářů.

START PAGE, zobrazí titulní stránku aplikace MS Visual Basic .NET

Tlačítko TOOLBOX (Nástrojový panel). Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nebo skryjete svislý nástrojový
panel v pravé části okna Visual Basicu.

ZOBRAZENÍ OBJEKTŮ A KÓDŮ

Zobrazování
objektů
a kódů
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Zobrazení všech formulářů v záložkách. Každý ze zobrazených formulářů obsahuje lištu, pomocí které
můžete daný formulář ovládat.
Seznam všech formulářů, které obsahuje příslušný projekt. V tomto seznamu můžete vybrat příslušný
formulář, z kterých chcete pracovat.

při výběru formuláře v tomto okně (Project Explorer) se přednostně v pracovní ploše zobrazí
formulář v objektovém zobrazení (Režim DESIGNER).

Pokud máte formuláře v ploše nemaximalizované, dostane se do popředí formulář, který jste
označili v tomto okně a ostatní jsou zobrazeny na pozadí.
Tlačítko, kterým zobrazíte kód příslušného formuláře.

k aždý objekt umístěný na formuláři může obsahovat svůj obslužný kód, který se vykoná po
provedení příslušné akce objektu (např.“ stačení tlačítka myši, stlačení klávesy atd.).

také můžete aktivovat okno kódu tak, že dvakrát rychle kliknete na příslušný objekt, kterému
chcete zapsat či upravit obslužný kód.
Tlačítko, kterým zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
Zobrazení kódu příslušného formuláře.
Zobrazení rozvržení objektů příslušného formuláře.

ZOBRAZENÍ KÓDU

Zobrazení
kódů
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Seznam všech objektů, které jsou umístěny na formuláři. Každému z těchto objektů je možné přiřadit
obslužný kód.

Stačí zvolit v tomto menu objekt, kterému chcete přiřadit nebo změnit kód a program automaticky
přejde na příslušné místo kódu.

Seznam všech dostupných akcí, které vyvolají obslužný kód. Jsou tu akce jako: Click – stiskni,
GotFokus – pokud získá zaměření, KeyPress – zmáčknutá klávesa atd.

Vlastní obslužný kód. Jednotlivé kódy (podle toho k jakému patří objektu) jsou odděleny čárami.
Každý obslužný kód obsahuje tuto části:
Private Sub jméno objektu_druh akce, kterou se aktivuje
vlastní obslužný kód …
End Sub
Změna měřítka zobrazovaných informací (zdrojových kódů).

ZOBRAZENÍ OBJEKTŮ

Zobrazení
objektů

Záhlaví formuláře s tlačítky pro vizualizaci okna.
Objekt GROUPBOX – rámeček.
Objekty LABEL – popis.
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Objekt BUTTON – tlačítko.

Cvičení  ZOBRAZIT PROGRAMOVÝ KÓD FORMULÁŘE

Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód). Zobrazí zdrojový kód
aktuálně otevřeného formuláře či projektu. Pokud přidáme na formulář určitý objekt (např.: tlačítko), chceme, aby se
při jeho aktivaci (stlačení apod.) stala nějaké činnost. Tuto činnost potom generuje právě obslužný (zdrojový) kód.

Seznam všech objektů, které jsou umístěny na formuláři. Každému z těchto objektů je možné přiřadit
obslužný kód.

Stačí zvolit v tomto menu objekt, kterému chcete přiřadit nebo změnit kód a program automaticky
přejde na příslušné místo kódu.

Seznam všech dostupných akcí, které vyvolají obslužný kód. Jsou tu akce jako: Click – stiskni,
GotFokus – pokud získá zaměření, KeyPress – zmáčknutá klávesa atd.

Vlastní obslužný kód. Jednotlivé kódy (podle toho k jakému patří objektu) jsou odděleny čárami.
Každý obslužný kód obsahuje tuto části:
Private Sub jméno objektu_druh akce, kterou se aktivuje
vlastní obslužný kód …
End Sub
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Změna měřítka zobrazovaných informací (zdrojových kódů).

Ve které nabídce hlavního menu programu VB .NET 2010 nalezneme příkaz CODE?

Shrnutí

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Programovací jazyk Basic, vytvořený v roce 1963, byl prvním programovacím jazykem, který dovoloval
programátorovi soustředit se na metody a algoritmy potřebné k vyřešení úlohy bez nutnosti věnovat pozornost
metodám a algoritmům, které vyžaduje hardware počítače k sestavení a ladění programů.
Programovací jazyk Visual Basic je programovací systém vytvořený firmou Microsoft pracující v operačním systému
Windows a sloužící k vývoji a správě aplikací pod Windows.
Výhodou „visualproduktů“ od firmy Microsoft je, že efektivní aplikaci pod Windows, vzhledem k výše
uvedenému, může vytvořit i programátor začátečník, přičemž jiné nástroje pro tvorbu aplikací pod Windows
vyžadují značné programátorské znalosti a zkušenosti.
Aplikace Visual Basic je multifunkční vývojové prostředí s velkou škálou funkcí pro úpravu a vytváření
programovacího kódu. Funguje a používá se jako většina aplikací pod operačním systémem Windows.
Okno této aplikace se skládá z těchto částí: záhlaví okna s ovládacími prvky okna, ovládacího menu s příkazy
rozdělenými podle druhu operace, nástrojových lišt, které obsahují nejčastěji používané příkazy, plochy pro
zobrazení projektů a formulářů a informační lišty.
V nabídce FILE jsou všechny příkazy týkající se globální práce s projektem. Také jsou zde příkazy týkající se
jednotlivých nastavení celého projektu či formulářů (nastavení vzhledu atd.). Pomocí nabídky Soubor můžeme
také ukončit aplikaci Visual Basic.
V nabídce EDIT jsou všechny příkazy týkající se lokální práce s projekty či formuláři. Lokální prací je myšlena práce
s obsahem konkrétního formuláře, jako je kopírování či vkládání částí kódu, objektů apod. Také jsou zde příkazy
týkající se opakování či vracení posledních změn, které se s projektem či formulářem udály od posledního
uložení.
V nabídce VIEW jsou všechny příkazy týkající se nastavení zobrazení jednotlivých formulářů a jejich součástí.
Také jsou zde příkazy týkající se zobrazení částí vývojového prostředí Visual Basic jako jsou: pravítka, nástrojové
lišty apod.
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód). Zobrazí zdrojový
kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programovací jazyk Basic, vytvořený v roce?
Programovací jazyk Visual Basic je programovací systém vytvořený firmou?
Z kterých částí je tvořeno okno aplikace VB .NET 2010?
Jaké položky naleznete v nabídce FILE?
Jaké položky naleznete v nabídce EDIT?
Jaké položky naleznete v nabídce VIEW?
Popište postup jakým vytvoříte nový projekt.
Popište postup jakým uložíte vytvořený projekt.
Popište postup jakým otevřete existující projekt.

Pojmy k zapamatování

MS Visual Basic .NET 2010, charakteristika VB .NET 2010, součásti okna aplikace VB .NET 2010, nabídka FILE, nabídka
EDIT, nabídka VIEW.
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Průvodce studiem

Tak, teď jste prostudovali další kapitolu. Gratulujeme! Nejedná se o to, že by snad byla až tak rozsáhlá. Řada
uvedených skutečností vám určitě byla známa a nejsou tedy žádnou novinkou. Obtížnost spočívá v tom, že je třeba si
uvědomit souvislosti. Ano, souvislosti. A to právě bylo hlavním cílem této kapitoly. Nejen znát jednotlivé názvy nabídek a
příkazů, ale umět si je vybavit i v souvislostech.
Věříme, že i pokud si právě v této chvíli nejste těmito souvislostmi úplně jisti, postačí vám, po krátkém odpočinku a
něčem na osvěžení, pročíst si pouze zdůrazněné části textu.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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3 DALŠÍ NABÍDKY APLIKACE MS VISUAL BASIC 2010 (Lavrinčík Jan, Mgr., Dis.)

Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

3.1
3.2
3.3
3.4

NABÍDKA PROJECT (Projekt)
NABÍDKA DEBUG (Spustit)
NABÍDKA WINDOW (Okno)
NABÍDKA HELP (Nápověda)

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● definovat obsah položky hlavního menu PROJECT,
● definovat obsah položky hlavního menu BUILD, DEBUG,
● definovat obsah položky hlavního menu TOOLS,
● definovat obsah položky hlavního menu WINDOW,
● definovat obsah položky hlavního menu HELP.

Průvodce studiem

Z předchozí kapitoly již víte, jak se programovací jazyky vyvíjely a co to znamená objektové programování. Nyní již ale
opusťme historii a podívejme se na to, jak dnešní moderní programovací jazyky pracují a hlavně z jakých komponent
sestávají.
Nechcete navždy zůstat jen u klikání myší a zajímá Vás jak fungují jednotlivé programy a aplikace?
Uvidíte, že se jedná o velmi zajímavé informace, které Vás budou jistě zajímat! Výklad je proložen řadou obrázků tak, aby
jste si mohli vytvořit co nejreálnější představu o uživatelském rozhraní aplikace VB 2010. Poznatky které načerpáte budou
tedy značně konkrétní a opřeny o vytvořené představy, z čehož vyplývá, že studium bude jednodušší. Proto se
nenechte zaskočit větším rozsahem, který je ovšem přehledně strukturován.
Vstupní znalosti a podmínky:
Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované v předcházející lekci. Proto si raději
projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejím konci a v případě, že Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte
příslušnou pasáž textu.
Pro efektivní studium je uložení vzorového projektu do vašeho počítače. Vzorový projekt (ve formě zip souboru  bude
nutné jej rozbalit na disk), je stejný jako v předchozí lekci, je k dispozici zde. Pokud si chcete program pouze vyzkoušet,
můžete jej spustit zde.
Potřebný čas pro studium kapitoly:
90 minut

3.1 NABÍDKA PROJECT (Projekt)

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se vkládání předdefinovaných nebo předem připravených komponent
projektu a jejich součástí. Jsou to například prázdné formuláře, již existující formuláře, třídy, moduly, soubory, poznámky
apod.
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Položka ovládacího menu PROJECT (Projekt).

otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši,

dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba ADD FORM (Vložit formulář). Pomocí této volby můžete do aktuálního projektu vložit nový formulář. Formulář se
automaticky umisťuje za poslední existující formulář projektu. Pokud mu nezadáte jiné jméno, bude jeho název FormX .vb
(X je číslo o jedno vyšší než číslo posledního existujícího formuláře).

Volba ADD MODULE (Vložit module). Pomocí této volby můžete do aktuálního projektu vložit modul. Modul slouží
k deklaracím funkcí a proměnných, které využíváme na dvou a více místech projektu. Deklarovaným proměnným na
modulu se říká globální proměnné.
ADD CLASS MODULE (Vložit modul třídy). Pomocí této volby vložíte do aktuálního projektu class modul. Stručně řečeno je
třída nebo modul formulář, který se nezobrazuje a je stále zaveden v paměti, může obsahovat takové objekty a funkce,
které jsou společné pro několik formulářů a je tedy zbytečné je dávat do každého formuláře zvlášť.
ADD REFERENCE (Komponenty). Pomocí této volby spustíte seznam všech objektů, které můžete přidat na nástrojový pruh
(ToolBox). Visual Basic obsahuje přibližně 200 různých objektů a nástrojů, které se běžně ve Windows nacházejí (přehrávač
multimédií, textová pole atd.). Pokud potřebujete některý z objektů, který není obsažen na standardním nástrojovém
pruhu, vložit do svého projektu, použijte tohoto průvodce.
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PROPERTIES (Vlastnosti projektu). Pomocí této volby můžete zobrazit vlastnosti celého projektu včetně zvláštních funkcí
jako: kterým formulářem začíná, jak se jmenuje, jak ho optimalizovat při kompilaci atd.

Cvičení  PŘIDAT DO PROJEKTU FORMULÁŘ

Do existujícího projektu můžeme přidávat další formuláře. Můžeme vložit čistý formulář nebo některý z již vytvořených
formulářů (jejich duplikáty) nebo předdefinované formuláře, které svým vzhledem a chováním odpovídají standardně
používaným formulářům ve Windows.
Průvodce pro vložení nového formuláře do stávajícího projektu spustíme v nabídce PROJECT (Projekt) – ADD FORM
(Nový formulář).
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Průvodce vložením nového nebo existujícího formuláře.

otevření průvodce: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši,

dojde k otevření průvodce. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
FORM pomocí této ikony vložíte do vašeho projektu standardní formulář, který nemá definovány žádné
vlastnosti a začínáte z jeho úpravou „načisto“. Formulář se automaticky umisťuje za poslední existující
formulář projektu. Pokud mu nezadáte jiné jméno, bude jeho název FormX .frm (X je číslo o jedno
v y šší, než číslo posledního existujícího formuláře).
Předdefinované formuláře. Tyto formuláře vycházejí ze standardních aplikací pod Windows. Jejich
použití může být někdy problematické, protože je nutné přizpůsobit jejich kód a názvy tak, aby
vyhovovaly vašemu projektu. Jedná se o tyto formuláře:

About Dialog (formulář o informacích o aplikaci)

Dialog (formulář pro základní dialog mezi programem a uživatelem)

Log in Dialog (formulář pro zadávání jména a hesla)

ODBC Log In (formulář pro přihlašování k síťovým službám)

Options Dialog (formulář ze „záložkami“)

Splash Screen (formulář logo programu)

Tip of the Day (formulář typ pro tento den)

Web Browser (formulář prohlížeč webu)
Potvrzovací tlačítko.

stiskněte tlačítko Otevřít

dojde k okamžitému otevření a vložení požadovaného formuláře.

Cvičení  VLOŽIT OBJEKT DO TOOLBOXU

Volba PROJECT (Projekt)  ADD REFERENCES (Komponenty). Pomocí této volby spustíte seznam všech objektů, které
můžete přidat na nástrojový pruh (ToolBox). Visual Basic obsahuje přibližně 200 různých objektů a nástrojů, které se
běžně ve Windows nacházejí (přehrávač multimédií, textová pole atd.). Pokud potřebujete některý z objektů, který není
obsažen na standardním nástrojovém pruhu, vložit do svého projektu, použijte tohoto průvodce.
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Průvodce Přidáním objektu.
Záložky pro výběr typu objektu. Pomocí těchto záložek můžete volit ze několika typů objektů:

COM, to jsou ovládací prvky jako jsou různé přehrávače, speciální tlačítka, textová a obrázková
pole apod.
Seznam dostupných objektů. Popsat všechny objekty, které jsou zde uvedeny, přesahuje možnosti
tohoto studijního textu. Pokud ale budeme potřebovat některou z komponent v dalším výkladu, vždy
popíšeme její chování a funkce.
Pokud chceme některou z komponent vložit do našeho ToolBoxu, tak klepneme do políčka
před jejím názvem. V tomto čtverečku se objeví zaškrtnutí.
Potvrzující tlačítko. Pomocí něj průvodce zavřete a do vašeho ToolBoxu se přidá zaškrtnutý objekt.

V které položce hlavního menu aplikace VB .NET 2010 se nachází volba ADD FORM?

3.2 NABÍDKA DEBUG (Spustit)

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se spuštění právě vytvářené aplikace za účelem odladění jednotlivých
komponent a kódů. Pokud danou aplikaci spustíte, tak se chová jako reálně nainstalovaná aplikace a můžete tak
vyzkoušet její funkčnost. Pokud dojde za běhu takto spuštěné aplikace k chybě (špatně volaná instrukce, chybně
zapsaný kód, syntaktická chyba, volání objektu který neexistuje atd.), přejde aplikace do ladícího režimu Debug, ve
kterém vám zobrazí řádek kódu, ve kterém se vyskytuje chyba.
Právě tato funkce odlišuje Visual Basic od ostatních programovacích jazyků, protože u jiných aplikací není možné právě
vytvářený projekt spouštět a odladit dříve, než jej dokončíte.
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Položka ovládacího menu DEBUG (Spustit)

otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba START DEBUGGING (Spustit aplikaci). Pomocí této volby (přejdete do režimu RUN) spustíte projekt a
ten se bude chovat jako reálná aplikace a můžete tak vyzkoušet její funkčnost. Pokud dojde za běhu takto
spuštěné aplikace k chybě (špatně volaná instrukce, chybně zapsaný kód, syntaktická chyba, volání
objektu, který neexistuje atd.), přejde aplikace do ladícího režimu Debug, zobrazí řádek kódu, ve kterém se
vyskytuje chyba.
Volba BREAK ALL (Pozastavit). Přejdete do režimu DEBUG. Pokud se v kódu vyskytuje chyba, tak aplikace
přejde do tohoto režimu automaticky a zobrazí místo kódu, kde se chyba vyskytuje. Pak je možné tento kód
opravit.
Volba STOP DEBUGGING (Konec ladění). Pomocí této volby se opět vrátíte do návrhového režimu (režim
DESIGN) a můžete pracovat na dalších úpravách aplikace.

Pokud použijete volbu BREAK ALL (Pozastavit), přejdete do režimu?

3.3 NABÍDKA WINDOW (Okno)

Tato nabídka obsahuje příkazy, které slouží k nastavení rozvržení prostoru, v němž je zobrazován vlastní projekt a jeho
součásti. Díky záložkovému panelu je zde vidět, které projekty jsou právě otevřeny a se kterým se aktuálně pracuje.
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Položka hlavního menu WINDOW (Okno).

otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši,

dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba TILE HORIZONTALLY – VERTICALLY (Nové horizontální – vertikální okno). Tato volba otevře
nové okno, ve kterém zobrazí stávající otevřený projekt.
Informační panel. Tento panel vás informuje o tom, kolik a jakých projektů je aktuálně otevřeno. U
projektu, který je právě aktivní (je s ním právě pracováno), je před jeho názvem zvýrazněno zatržení.

3.4 NABÍDKA HELP (Nápověda)

Pokud si nejste naprosto jisti, jak použít některou z funkcí, nebo kde ji máte hledat a kde získáte informace, můžete
použít nápovědu aplikace Visual Basic. Nápověda obsahuje Průvodce, kteří vás provedou celým řešením problému.
Pokud si nejste jisti názvem některého z prvků, stačí na něj umístit kurzor a po chvilce se vám ve žlutém poli zobrazí
popisek daného prvku. Nápovědu můžete dále získat tak, že umístíte kurzor myši na požadovaný prvek a stlačíte klávesu
F1, která vám zobrazí průvodce nápovědou.

Položka hlavního menu HELP (Nápověda).

otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši,

dojde k otevření položky. Pohyb v ní shodný jako pohyb v hlavním menu.
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Nápověda pro Microsoft VISUAL BASIC .NET 2010. Tato volba spustí průvodce aplikací Visual Basic –
Pomocníka. Tento pomocník se snaží sledovat vaši práci a radit vám možné alternativy řešení problému
(případně vyledat pomoc v síti internet).
Nastavení nápovědy (možnosti online atp.)
Informace o aplikaci Visual Basic. Zde jsou informace o verzi programu MS Visual Basic .NET 2010,
servisních balíčcích, oprávněném uživateli licence a výrobci daného produktu.

Shrnutí

●

●

●

●

●

●

●

●

V nabídce PROJECT jsou všechny příkazy týkající se vkládání předdefinovaných nebo předem připravených
komponent projektu a jejich součástí. Jsou to například prázdné formuláře, již existující formuláře, třídy, moduly,
soubory, poznámky apod.
Do existujícího projektu můžeme přidávat další formuláře. Můžeme vložit čistý formulář nebo některý z již
vytvořených formulářů (jejich duplikáty) nebo předdefinované formuláře, které svým vzhledem a chováním
odpovídají standardně používaným formulářům ve Windows.
Průvodce pro vložení nového formuláře do stávajícího projektu spustíme v nabídce PROJECT (Projekt) – ADD
FORM (Nový formulář).
Pomocí volby ADD REFERENCE spustíte seznam všech objektů, které můžete přidat na nástrojový pruh (ToolBox).
Visual Basic obsahuje přibližně 200 různých objektů a nástrojů, které se běžně ve Windows nacházejí (přehrávač
multimédií, textová pole atd.). Pokud potřebujete některý z objektů, který není obsažen na standardním
nástrojovém pruhu, vložit do svého projektu, použijte tohoto průvodce.
V nabídce DEBUG jsou všechny příkazy týkající se spuštění právě vytvářené aplikace za účelem odladění
jednotlivých komponent a kódů. Pokud danou aplikaci spustíte, tak se chová jako reálně nainstalovaná aplikace a
můžete tak vyzkoušet její funkčnost. Pokud dojde za běhu takto spuštěné aplikace k chybě (špatně volaná
instrukce, chybně zapsaný kód, syntaktická chyba, volání objektu který neexistuje atd.), přejde aplikace do
ladícího režimu Debug, ve kterém vám zobrazí řádek kódu, ve kterém se vyskytuje chyba.
Nabídka TOOLS obsahuje příkazy a funkce k uzpůsobení nastavení aplikace a právě tvořeného dokumentu. Tato
nabídka je určena pro zkušenější uživatele, kteří již zvládli základy práce s touto aplikací.
Nabídka WINDOW obsahuje příkazy, které slouží k nastavení rozvržení prostoru, v němž je zobrazován vlastní
projekt a jeho součásti. Umožňuje například rozdělit jeden projekt na dvě okna, nebo naopak zobrazit zároveň dva
různé projekty v jednom okně. Také je zde vidět, které projekty jsou právě otevřeny.
Pokud si nejste naprosto jisti, jak použít některou z funkcí, nebo kde ji máte hledat a kde získáte informace,
můžete použít nápovědu aplikace Visual Basic, která je obsažena v nabídce HELP. Nápověda obsahuje Průvodce,
kteří vás provedou celým řešením problému.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V které nabídce jsou všechny příkazy týkající se vkládání předdefinovaných nebo předem připravených komponent
projektu a jejich součástí?
Do existujícího projektu můžeme přidávat další formuláře?
Popište způsob jakým do nového projektu vložíte nový formulář.
Průvodce pro vložení nového formuláře do stávajícího projektu spustíme v nabídce?
V které nabídce jsou všechny příkazy týkající se spuštění právě vytvářené aplikace za účelem odladění jednotlivých
komponent a kódů?
Která nabídka obsahuje příkazy a funkce k uzpůsobení nastavení aplikace a právě tvořeného dokumentu?
Která nabídka obsahuje příkazy, které slouží k nastavení rozvržení prostoru, v němž je zobrazován vlastní projekt a
jeho součásti?

Pojmy k zapamatování

Nabídky hlavního menu, nabídka PROJECT, formulář, FORM, nabídka DEBUG, nabídka WINDOW, nabídka HELP.
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Průvodce studiem

A opět je zde konec kapitoly a celého modulu. V klidu si udělejte zaslouženou přestávku! Projděte se, rozcvičte se,
anebo si uvařte Váš oblíbený čaj.
Při tom si myšlenkově snažte znovu projít obsah kapitoly. Vůbec nevadí, že si po prvním přečtení nevybavíte řadu pojmů.
To je zcela normální. Je ale důležité uvědomovat si, co ještě nevím a co mi dělá potíže. Pak už stačí vrátit se jen k těmto
částem! S postupem času zjistíte, že vše perfektně ovládáte.
Pamatujte, chybami se člověk učí! Důležité je ale vědět, v čem dělám chyby. Proto nepodceňujte význam uvedených
úkolů a kontrolních otázek.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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