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Text kapitoly

Předložený studijní materiál Vás postupně seznámí se základy programování ve vývojovém prostředí MS Visual Basic.NET
2010. Také získáte mnoho informací o historii vývoje výpočetní techniky a programovacích jazyků s reflexí na MS Visual
Basic 2010. 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 vlastních aplikací.
Po prostudování tohoto modulu budete schopni:
● vytvořit svůj první program,
● pracovat s ovládacím prvkem Button,
● pracovat se základními příkazy MS Visual Basic 2010,
● vytvořit další jednoduché aplikace,
● pracovat s ovládacím prvkem TextBox, Label, GroupBox,
● použít pokročilejší příkazy a metody,
● používat VB 2010 pro tvorbu jednoduchých aplikací.

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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1 Seznámení s vývojovým prostředím Visual Basicu  „Můj první
program“ (Klement Milan, PhDr. Ph.D.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

1.1 MŮJ PRVNÍ PROGRAM  ÚVOD
1.2 VYTVOŘIT NOVÝ PROJEKT
1.3 NASTAVENÍ VLASTNOSTÍ FORMULÁŘE
1.4 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU TLAČÍTKO
1.5 PŘIŘAZENÍ OBSLUŽNÉHO KÓDU BUTTON1
1.6 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU BUTTON2
1.7 Přiřazení obslužného kódu tlačítku BUTTON2
1.8 ULOŽENÍ PROJEKTU „MŮJ PRVNÍ PROGRAM“
1.9 SPUŠTĚNÍ APLIKACE „MŮJ PRVNÍ PROGRAM“

Text kapitoly

Cíle

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

vytvořit nový projekt
nastavit vlastnosti formuláře
vložit ovládací prvek tlačítko
přiřadit obslužný kód tlačítku BUTTON1
vložit ovládací prvek BUTTON2
uložit projekt „MŮJ PRVNÍ PROGRAM“
spustit aplikaci „MŮJ PRVNÍ PROGRAM“

Průvodce studiem

Vítejte u další disciplíny! Jistě Vám již dlouze nemusíme vysvětlovat jak postupovat, aby vaše studium bylo co
nejefektivnější. Proto se rovnou podívejme, na co se při studiu zaměříme nyní.
Budete vytvářet svůj první počítačový program ve Visual Basic.NET 2010. Pomyslně jde o další dílek stavebnice, kterou
zcela poskládáme až po prostudování všech kapitol a disciplín. Věříme, že studium se pro Vás stane hrou a společně po
dvanácti lekcích úspěšně dorazíme do cíle. Z naší strany se budeme snažit o to, aby předkládaná látka byla co
nejzábavnější a nejstručnější.
Bohužel se zde nevyhneme teorii, ale tato lekce není příliš dlouhá, což Vás jistě potěší. Taktéž v maximální možné míře i
zde využíváme názorných obrázků a grafů. Uvidíte, že se jedná o velmi důležité informace, které Vás budou jistě
zajímat!
Vstupní znalosti a podmínky:
Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované v předcházející disciplíně
(Teoretické základy objektově orientovaného programování ve VB.NET 2010). Proto si raději projděte ještě jednou
kontrolní test na jeho konci, pokud 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 k dispozici zde. Pokud si chcete program pouze vyzkoušet, můžete jej spustit zde.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
80 minut

1.1 MŮJ PRVNÍ PROGRAM  ÚVOD
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První aplikací, kterou vytvoříme, bude jednoformulářový program. Tento program nebude mít mnoho funkcí, v podstatě
pouze dvě: první funkce bude zajišťovat ukončení činnosti programu a druhá pípne kdykoliv stiskneme příslušné tlačítko.

Váš první
program /p>

V této kapitole se naučíte:
● vytvořit nový projekt a uložit ho pod jménem,
● nastavit vlastnosti formuláře: velikost, výchozí umístění a popisek,
● vložit do formuláře ovládací prvek tlačítko,
● nastavit vlastnosti tlačítka: popisek, velikost,
● vložit tlačítku obslužný kód sestávající z příkazů Beep a End, včetně nastavení aktivační události Click,
● spouštět a ladit takto vytvořenou aplikaci.

1.2 VYTVOŘIT NOVÝ PROJEKT

Níže uvedený průvodce spustíte pomocí nabídky FILE (Soubor) – NEW PROJECT (Nový projekt).

Nový
projekt /p>

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 v šak přesahuje možnosti této publikace.

vyberte ikonu s příslušným nápisem,

klepněte na ikonu, automaticky bude vytvořen nový projekt. Pokud ho nepřejmenujete, bude
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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.

Dojde k vytvoření nového projektu, který obsahuje jediný formulář FORM1.VB. Okno formuláře i projektu v pracovní
ploše není standardně maximalizováno.

Formulář představuje šedé okno s rastrem a vlastní projekt potom bílé okno. Pomocí tlačítka maximalizace zvětšete
okno projektu (okno formuláře zůstane stejné jako před touto operací.

Jaký název bude mít nově vytvořený projekt dokud ho nepřejmenujete?

1.3 NASTAVENÍ VLASTNOSTÍ FORMULÁŘE

Nyní se pokusíme zadat základní vlastnosti formuláři. Bude nás zajímat, jak změnit popisek v záhlaví okna formuláře, jak
zajistit, aby se formulář spouštěl vycentrovaný na střed obrazovky a jak nastavit jeho velikost

Vlastnosti
formuláře
Form1
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Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu jeho vlastnosti. Tyto
vlastnosti se týkají především vzhledu a způsobu zobrazování objektů a prvků za běhu programu. Proto se některé změny,
které provedete, projeví až po spuštění aplikace příkazem RUN – START.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

první funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvek, který má kolem sebe tyto čtverečky, může
nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy aktuálně označeného prvku nebo objektu,

druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je možné tyto změny
realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto
čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text: Můj první
program, změní se popisek formuláře.

Pozn. Pozor u starších verzí Visual Studia (VB6 a starší) se vlastnost popisku řady ovládacích prvků  Form,
Label apod. Jmenovala CAPTION.

Tato vlastnost je stejná u všech ovládacích prvků, které mají nějaký popisek např.: tlačítka, textové boxy, zaškrtávací
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políčka atd.
Vlastnost HEIGHT (Výška). Pomocí této vlastnosti nastavíte výšku označeného prvku nebo objektu. Výška (height) a šířka
(width) se mohou nastavit dvěma způsoby:

prvním způsobem je to, že do příslušných políček v panelu Properties (to je height a width) zadáme příslušné číselné
hodnoty. V našem případě jsou to hodnoty:
SIZE: Height (výška) = 408, Width (šířka) = 228.

druhým způsobem je potom manuální editace velikosti pomocí uchopovacích čtverečk ů. Abychom dosáhli
požadované velikosti, musíme na nástrojové liště sledovat zobrazené hodnoty a pomocí tažení myší tyto hodnoty nastavit na
v ý še uvedené čísla.

Vlastnost STARTUPPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře). Změnou této hodnoty dosáhnete toho, že po spuštění
aplikace se bude zobrazovat podle daného nastavení. U nás:
2 CenterScreen (zobrazit na střed obrazovky)

Abyste byli schopni tuto volbu najít, musíte se pomocí rolovacího menu přesunout na konec panelu Properties, kde
naleznete tuto volbu.

Vlastnost HEIGHT definuje výšku nebo šířku formuláře?

1.4 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU TLAČÍTKO

Jak jsme již uvedli, náš program bude obsahovat dvě tlačítka, pomocí kterých budeme ovládat chování tohoto
programu. První tlačítko bude po stisknutí pípat a druhé bude ukončovat běh programu.
Proto musíme nejprve na formulář umístit ovládací prvek Tlačítko (Button) s ToolBoxu a nastavit mu jeho vlastnosti.
Jako poslední potom tomuto tlačítku přiřadíme funkci Pípni (Beep).

Button
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Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře. Do tohoto ToolBoxu můžeme přidat i další ovládací prvky.

vyberte ovládací prvek, který chcete do formuláře vložit a klikněnte na něj myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“ (viz obr.),

přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši a jeho držením, potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

první funkcí je to, že vám ukazují který prvek je vybrán. Prvek, který má kolem sebe tyto
čtverečky můžeme nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě Button1).

druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Button1
text: Pípni změní se popisek tlačítka.

Tato vlastnost je stejná u všech ovládacích prvků, které mají nějaký popisek např.: formuláře, textové
boxy, zaškrtávací políčka atd.
Vlastnost Font (Písmo). Pomocí této vlastnosti můžete nastavit vlastnosti písma popisku jako jsou: typ
písma, řez písma, velikost písma a speciální efekty písma.
Nejprve musíte na tuto položku font v panelu Properties jednou klepnout. Objeví se na jejím konci
tlačítko se třemi tečkami:

Pokud na toto tlačítko klepnete, spustí se panel pro editaci vlastností písma popisku označeného tlačítka.
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Přehled všech prvků na formuláři. Pomocí tohoto rozbalovacího menu můžete vybrat jakýkoliv
existující prvek, který je umístěn na aktivním formuláři.
Tato volba je důležitá proto, že někdy může jeden prvek překrývat druhý, proto je nesnadné jej
manuálně označit pomocí myši na formuláři.
Manuálně prvek myší označíme tak, že na něj jednou klepneme levým tlačítkem myši.

Pomocí které vlastnosti ovládacího prvku Button1 změníme jeho popisek na slovo Pípni?

1.5 PŘIŘAZENÍ OBSLUŽNÉHO KÓDU BUTTON1

Nyní, když již máme na formuláři umístěn ovládací prvek Button1 (pozor nejmenuje se Pípni, to je pouze jeho popisek 
TEXT!!!), musíme mu přiřadit příslušný obslužný kód.
Tento kód bude provádět to, že pokud na tlačítko Pípni klepneme levým tlačítkem myši, tak jednou pípne. Pro pípnutí
se používá příkaz BEEP. Také budeme muset nastavit událost, kterou se spustí vykonání příkazu Beep. Touto událostí
bude v našem případě stisknutí levého tlačítka myši – CLICK.

Příkaz
Beep

Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor myši na tlačítko Button1 (s
popiskem Pípni) a dvakrát rychle za sebou stisknout levé tlačítko myši (dvojklik). Tím jednak přejdete do
pole CODE (zadávání a editace obslužného kódu viz obr.), ale také automaticky tlačítku přiřadíte událost
CLICK. Ve verzích NET si do závorek umístí automaticky programovací jazyk deklarace různých
proměnných, těch si však z pohledu jednoduchých aplikací nevšímáme.

Vložení
kódu
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Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na tlačítko Button1.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura jedná pouze daného formuláře,

Button1 – že se jedná o ovládací prvek tlačítko Button1 (s popiskem Pípni),

_Click – že se jedná o událost Click (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola
První).
Pozn. Části zdrojového kódu Public Class Form1 a End Class náleží formuláři a generují se automaticky
(novinka ve verzích .NET)
Zápis vlastního obslužného kódu. Tímto kódem je příkaz Beep (pípni). Můžete jej zapsat malými i
velkými písmeny, protože program Visual Basic automaticky kontroluje syntaxi vámi zapsaných příkazů.
Vlastní text se píše naprosto stejně jako ve Word či NotePadu.
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura (tzn. Pípnutí) je ukončena.
Tedy slovo Beep nebo jakýkoliv jiný kód zapisujeme právě mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.

Přehled nejdůležitějších událostí je uveden v první disciplíně.
Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.

Tlačítko, kterým zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
V našem případě až zadáte příkaz Beep, tak se pomocí tohoto tlačítka přepněte zpátky do režimu návrhu
formuláře.
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód).
Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.
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Pro pípnutí se používá příkaz?

1.6 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU BUTTON2

Jak jsme již uvedli, náš program bude obsahovat dvě tlačítka, pomocí kterých budeme ovládat chování tohoto
programu. První tlačítko máme hotové, druhé potom bude ukončovat běh programu.

Button

Proto musíme nejprve na formulář umístit další ovládací prvek Tlačítko (Button2) s ToolBoxu a nastavit mu jeho
vlastnosti. Jako poslední potom tomuto tlačítku přiřadíme funkci End (Konec).

Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře. Do tohoto ToolBoxu můžeme přidat i další ovládací prvky (viz Druhá kapitola: Jak
se dá…).

vyberte ovládací prvek, který chcete do formuláře vložit a klikněnte na něj myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“ (viz obr.),

přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši, jeho držením potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

první funkcí je to, že vám ukazuje, který prvek je vybrán. Prvek, který má kolem sebe tyto
čtverečky, můžeme nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě Button1).

druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Button1
text: Zavřít aplikaci změní se popisek tlačítka.
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Tato vlastnost je stejná u všech ovládacích prvků, které mají nějaký popisek např.: formuláře, textové
boxy, zaškrtávací políčka atd.
Vlastnost Font (Písmo). Pomocí této vlastnosti můžete nastavit vlastnosti písma popisku jako jsou: typ
písma, řez písma, velikost písma a speciální efekty písma.
Nejprve musíte na tuto položku font v panelu Properties jednou klepnout. Objeví se na jejím konci
tlačítko se třemi tečkami:

Pokud na toto tlačítko klepnete, spustí se panel pro editaci vlastností písma popisku označeného tlačítka.

Přehled všech prvků na formuláři. Pomocí tohoto rozbalovacího menu můžete vybrat jakýkoliv
existující prvek, který je umístěn na aktivním formuláři.
Tato volba je důležitá proto, že někdy může jeden prvek překrývat druhý, a proto je nesnadné jej
manuálně označit pomocí myši na formuláři.
Manuálně prvek myší označíme tak, že na něj jednou klepneme.

Pomocí které vlastnosti můžete nastavit vlastnosti písma popisku jako jsou: typ písma, řez písma, velikost písma a
speciální efekty písma?

1.7 Přiřazení obslužného kódu tlačítku BUTTON2

Nyní, když již máme na formuláři umístěn ovládací prvek Button2 (pozor nejmenuje se Zavřít aplikaci, to je pouze jeho
popisek!!!), musíme mu přiřadit příslušný obslužný kód.
Tento kód bude provádět to, že pokud na tlačítko Zavřít aplikaci klepneme levým tlačítkem myši, tak se program
ukončí. Pro ukončení běhu programu se používá příkaz END. Také budeme muset nastavit událost, kterou se spustí
vykonání příkazu End. Touto událostí bude v našem případě stisknutí levého tlačítka myši – CLICK.

Příkaz End

Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor myši na tlačítko Button2 (s
popiskem Zavřít aplikaci) a dvakrát rychle za sebou stisknout levé tlačítko myši (dvojklik). Tím jednak
přejdete do pole CODE (zadávání a editace obslužného kódu viz obr.), ale také automaticky tlačítku
přiřadíte událost CLICK.

Vložení
kódu
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Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na tlačítko Button2.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

Button2 – že se jedná o ovládací prvek tlačítko Button2 (s popiskem Zavřít aplikaci),

_Click – že se jedná o událost Click (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola
První).
Zápis vlastního obslužného kódu. Tímto kódem je příkaz END (konec). Můžete jej zapsat malými i
velkými písmeny, protože program Visual Basic automaticky kontroluje syntaxi vámi zapsaných příkazů.
Vlastní text se píše naprosto stejně jako ve Word či NotePadu.
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura (tzn. Konec programu) je ukončena.
Tedy slovo End nebo jakýkoliv jiný kód zapisujeme právě mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.

Přehled nejdůležitějších událostí je uveden v první kapitole.
Zde můžeme nastavit prvek kterému chceme přiřazovat kód. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.

Tlačítko, kterým zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
V našem případě až zadáte příkaz End, tak se pomocí tohoto tlačítka přepněte zpátky do režimu návrhu
formuláře.
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód).
Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.
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Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor myši na tlačítko?

1.8 ULOŽENÍ PROJEKTU „MŮJ PRVNÍ PROGRAM“

Níže uvedený průvodce spustíte pomocí nabídky FILE (Soubor) – SAVE ALL (Uložit všechno).

Uložení
projektu

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. My ho nazveme první.
Potvrzovací tlačítko.

stiskněte tlačítko ULOŽIT,

dojde k okamžitému uložení požadovaného projektu,

ve VB.NET má uložený projekt koncovku SLN.
Tento postup nahrazuje postup u bodu 3.

Uložit formulář Form1
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Níže uvedený průvodce spustíte pomocí nabídky FILE (Soubor) – SAVE FILE AS (Uložit formulář jako).

Uložení
formuláře

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.

Uložený formulář ve VB.NET 2010 má koncovku VB
Tento postup nahrazuje postup u bodu 3.

Pomocí které položky hlavního menu FILE uložíte formulář pod konkrétním jménem?

1.9 SPUŠTĚNÍ APLIKACE „MŮJ PRVNÍ PROGRAM“
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Tak a náš první program je konečně hotov. Nyní když je i bezpečně uložen na pevném disku, můžeme bez obav
vyzkoušet jeho funkčnost.

Spustit
program

Samozřejmě, že je možné vyzkoušet funkčnost programu, aplikace si vytvoří provizorní kompilaci do podadresáře BIN ze
které ji i spouští. Pro spuštění aplikace doporučujeme si ji předem uložit.

Tlačítko RUN (Spustit), kterým naši aplikaci spustíme. Aplikace se v tomto režimu chová stejně, jako by
již byla nainstalována. Pokud při běhu programu dojde k chybě, tak aplikace přejde do režimu ladění.
Nabídka DEBUG. Pokud máme schovány výše uvedené nástrojové lišty, tak v této nabídce najdeme
v šechny příkazy, které jsou popisovány v tomto oddíle.
Zatím nespuštěná aplikace „Můj první program“

Tlačítko BREAK (Pozastavit). Pomocí tohoto tlačítka přejdete do módu lazení a zkoušení fragmentů
kódu. Pomocí okna ERROR LIST můžete zkoušet ladit některé části kódu, aniž byste museli do
zdrojového kódu formuláře.
Tlačítka END (Konec nebo Zavřít). Pomocí těchto tlačítek ukončíte práci programu. V našem příkladě to
umí i tlačítko Ukonči se.
Spuštěná a vycentrovaná aplikace „Můj první program“, u které si nyní můžete vyzkoušet její
funkčnost.

Pomocí kterého tlačítka vytvořenou aplikaci spustíte?
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Shrnutí

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

První aplikací, kterou vytvoříme, bude jednoformulářový program. Tento program nebude mít mnoho funkcí,
v podstatě pouze dvě: první funkce bude zajišťovat ukončení činnosti programu a druhá pípne kdykoliv
stiskneme příslušné tlačítko (PÍPNI).
Vytvoření standardního EXE souboru. Volbou tohoto projektu otevřete standardní spustitelný projekt. Jedná se
o aplikaci, která nepředpokládá implementaci do operačního systému či jiných aplikací.
Formulář představuje šedé okno s rastrem a vlastní projekt potom bílé okno. Pomocí tlačítka maximalizace
zvětšete okno projektu (okno formuláře zůstane stejné jako před touto operací.
Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu jeho
vlastnosti. Tyto vlastnosti se týkají především vzhledu a způsobu zobrazování objektů a prvků za běhu programu.
Proto se některé změny, které provedete, projeví až po spuštění aplikace příkazem RUN – START.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Propertis zapíšete místo Form1 text: Můj
první program, změní se popisek formuláře.
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška). Pomocí této vlastnosti nastavíte výšku označeného prvku nebo objektu.
Výška (height) a šířka (width) se mohou nastavit dvěma způsoby: prvním způsobem je to, že do příslušných
políček v panelu Properties  SIZE (to je height a width) zadáme příslušné číselné hodnoty. V našem případě
jsou to hodnoty: Height = 228, Width = 408, druhým způsobem je potom manuální editace velikosti pomocí
uchopovacích čtverečků. Abychom dosáhli požadované velikosti, musíme na nástrojové liště sledovat zobrazené
hodnoty a pomocí tažení myší tyto hodnoty nastavit na výše uvedené čísla.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře). Změnou této hodnoty dosáhnete toho, že po
spuštění aplikace se bude zobrazovat podle daného nastavení.
Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do aktuálního
formuláře. Do tohoto ToolBoxu můžeme přidat i další ovládací prvky.
Vlastnost Font (Písmo). Pomocí této vlastnosti můžete nastavit vlastnosti písma popisku jako jsou: typ písma, řez
písma, velikost písma a speciální efekty písma.
Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor myši na tlačítko Button1 (s popiskem Pípni)
a dvakrát rychle za sebou stisknout levé tlačítko myši (dvojklik). Tím jednak přejdete do pole CODE, ale také
automaticky tlačítku přiřadíte událost CLICK.
Samozřejmě, že je možné vyzkoušet funkčnost programu bez toho, abychom se starali o jeho uložení na
paměťové médium počítače. VB.NET 2010 ukládá kompilaci programu průběžně do adresáře BIN automaticky
bez zásahu uživatele. Ale protože se jedná o naše první seznámení s programovacím jazykem Visual Basic, je
vhodné rozdělanou práci uložit, abychom v případě chyby o rozdělanou práci nepřišli.
Tlačítko RUN (Spustit), kterým naši aplikaci spustíme. Aplikace se v tomto režimu chová stejně, jako by již byla
nainstalována. Pokud při běhu programu dojde k chybě, tak aplikace přejde do režimu ladění.

●
●

Kontrolní otázky a úkoly

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

Popište postup jakým lze vytvořit nový projekt a uložit ho pod jménem.
Popište postup jakým lze nastavit vlastnosti formuláře: velikost, výchozí umístění a popisek.
Popište postup jakým lze vložit do formuláře ovládací prvek tlačítko.
Popište postup jakým lze nastavit vlastnosti tlačítka: popisek, velikost.
Popište postup jakým lzevložit tlačítku obslužný kód sestávající z příkazů Beep a End, včetně nastavení aktivační
události Click.
Popište postup jakým lzespouštět a ladit takto vytvořenou aplikaci.

Pojmy k zapamatování

FORM, ovládací prvek BUTTON, příkaz END, procedura, procedura PRIVATE SUB BUTTON1_CLICK.
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Průvodce studiem

Jistě si všímáte, že pomalu, ale jistě začínáte tušit, jak Visual Basic pracuje, a jak jeho jednotlivé části reagují na vaše
příkazy. I my jsme měli kdysi podobné pocity. Postupně objevujete, co se v té „záhadné“ skříňce počítače děje za
procesy, a čím více o tom víte, tím více Vás to přitahuje.
Věřte, každý se musel, to co umí, tvrdě naučit a pochopit, jak to všechno funguje jako kompaktní celek. My se Vám to
ovšem snažíme v maximální možné míře usnadnit. Věříme, že se nám to alespoň trochu daří.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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2 Seznámení s vývojovým prostředím VB  program „Rovnováha na
páce“ (Lavrinčík Jan, Mgr., DiS.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

2.1 PROGRAM „ROVNOVÁHA NA PÁCE“  ÚVOD
2.2 VYTVOŘIT NOVÝ PROJEKT
2.3 NASTAVENÍ VLASTNOSTÍ FORMULÁŘE
2.4 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU TEXTBOX
2.5 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU LABEL
2.6 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU TLAČÍTKO
2.7 Přiřazení obslužného kódu tlačítku BUTTON1
2.8 VLOŽENÍ A ÚPRAVA FORMULÁŘE FORM2, FORM3 a FORM4
2.9 Přiřazení obslužného kódu proceduře FORM2_PAINT

Text kapitoly

Cíle

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

pracovat s ovládacím prvkem TextBox,
nastavovat hlavní vlastnosti TextBoxu (Text, ForeColor, Position),
pracovat s ovládacím prvkem Label a nastavovat jeho hlavní vlastnosti (Text, ForeColor, Position),
vložit do projektu další formulář,
pracovat s příkazem Form.Show, Form.Hide, Me.Unload,
použít příkazu DrawLine.

●
●

Průvodce studiem

Jak jste se dozvěděli, do projektu ve Visual Basicu je možné rychle a snadno vkládat jednotlivé ovládací prvky. Společně
se tedy zaměříme na to, jak do projektu vložit a nastavit další ovládací prvky.
Vstupní znalosti a podmínky:
Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované v předcházející kapitole. Proto si
raději projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejím konci, pokud 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 k dispozici zde. Pokud si chcete program pouze vyzkoušet, můžete jej spustit zde.
Potřebný čas pro studium kapitoly:
70 minut

2.1 PROGRAM „ROVNOVÁHA NA PÁCE“  ÚVOD

Další aplikace, kterou budeme vytvářet, má za úkol demonstrovat fyzikální veličiny a vztahy na páce. Tato aplikace bude
obsahovat více než jeden formulář. První formulář slouží k výpočtu rovnováhy na páce. Druhý potom obsahuje vizualizaci
jednotlivých mezních stavů páky.
Při řešení této úlohy se naučíte:
● pracovat s ovládacím prvkem TextBox,
● nastavovat hlavní vlastnosti TextBoxu (Text, ForeColor, Position),
● pracovat s ovládacím prvkem Label a nastavovat jeho hlavní vlastnosti (Text, ForeColor, Position),
● vložit do projektu další formulář,
● pracovat s příkazem Form.Show, Me.Unload a Me.Hide,
● použít příkazu DrawLine.

Váš druhý
program
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Takto tedy vypadá první formulář aplikace „Rovnováha na páce“, ve které je možné vypočítat ze tří zadaných veličin
veličinu čtvrtou.

Druhý, třetí a čtvrtý formulář aplikace „Rovnováha na páce“, který umožňuje demonstraci uvedených výpočtových
vztahů.

2.2 VYTVOŘIT NOVÝ PROJEKT

Níže uvedený průvodce spustíte pomocí nabídky FILE (Soubor) – NEW PROJECT (Nový projekt).

Vytvořit
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 Form 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 v šak 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.

Dojde k vytvoření nového projektu, který obsahuje jediný formulář FORM1.VB. Okno formuláře i projektu v pracovní
ploše není maximalizováno.
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Formulář představuje šedé okno s rastrem a vlastní projekt potom bílé okno. Pomocí tlačítka maximalizace zvětšete
okno projektu (okno formuláře zůstane stejné jako před touto operací.

Maximalizovat
projekt

Při vytváření nového projektu dojde k vytvoření nového projektu, který obsahuje jediný formulář se jménem?

2.3 NASTAVENÍ VLASTNOSTÍ FORMULÁŘE

Nyní se pokusíme zadat základní vlastnosti formuláři. Bude nás zajímat, jak změnit popisek v záhlaví okna formuláře, jak
zajistit, aby se formulář spouštěl vycentrovaný na střed obrazovky a jak nastavit jeho velikost.

Vlastnosti
formuláře
Form 1
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Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu
jeho vlastnosti. Tyto vlastnosti se týkají především vzhledu a způsobu zobrazování objektů a prvků za
běhu programu. Proto se některé změny, které provedete, projeví až po spuštění aplikace příkazem
RUN – START.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvek, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu.

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text:
Rovnováha na páce  výpočet, změní se popisek formuláře.
Vlastnost HEIGHT (Výška). Pomocí této vlastnosti nastavíte výšku označeného prvku nebo objektu.
Výška (height) a šířka (width) se mohou nastavit dvěma způsoby:

Prvním způsobem je to, že do příslušných políček v panelu Properties (to je height a width)
zadáme příslušné číselné hodnoty. V našem případě jsou to hodnoty:
SIZE  Height = 282, Width = 410.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře). Změnou této hodnoty dosáhnete toho, že
po spuštění aplikace se bude zobrazovat podle daného nastavení. U nás:
CenterScreen (zobrazit na střed obrazovky).

Pomocí kterého panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu jeho vlastnosti?

2.4 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU TEXTBOX

Jak jsme již uvedli, náš program bude obsahovat čtyři TextBoxy, do tří prvních TextBoxů se budou hodnoty zadávat a
ve čtvrtém se bude potom zobrazovat vypočtená hodnota. Proto u tří prvních TextBoxů budou všechny vlastnosti
nastaveny stejně a u čtvrtého potom nastavíme jiný font a barvu.

Ovládací
prvek
TextBox

TextBox je základním ovládacím prvkem, který umožňuje zobrazování textových a číselných údajů. Proto je jak
vstupním, tak i výstupním prvkem:
● do prvního TextBoxu budeme zadávat údaje týkající se velikosti jednoho ramena páky (TextBox1),
● do druhého údaje týkající se velikosti působící síly na první rameno páky (TextBox2),
● třetí bude sloužit pro zadávání velikosti působící tíhy na druhé rameno páky (TextBox3),
● poslední čtvrtý TextBox bude sloužit pro zobrazení vypočtené velikosti druhého ramene páky tak, aby byla
v rovnováze.
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Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře. Do tohoto ToolBoxu můžeme přidat i další ovládací prvky

vyberte ovládací prvek, který chcete do formuláře vložit a klikněnte na něj myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“,

přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši a jeho držením, potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací bod. Tento body (1 malý čtvereček) má dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvek, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě TextBox1).

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Indikátor polohy ovládacího prvku na formuláři.

První údaj udává polohu levého horního rohu ovládacího prvku vzhledem k levému hornímu
rohu formuláře. Tyto hodnoty editujeme pomocí uchopovacích čtverečk ů.

Druhý údaj udává velikost ovládacího prvku. Tyto hodnoty editujeme pomocí vlastnosti SIZE 
Height a Width v poli Properties.

1)


2)


3)


4)



Vložte první ovládací prvek TextBox1 a nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři LOCATION X – 182, Y  24
Height = 20, Widht = 75
Vložte druhý ovládací prvek TextBox2, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři LOCATION X – 182, Y  50
Height = 20, Widht = 75
Vložte třetí ovládací prvek TextBox3, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři LOCATION X – 182, Y  76
Height = 20, Widht = 75
Vložte čtvrtý ovládací prvek TextBox4, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři – 2280, 2520
pozice na formuláři LOCATION X – 182, Y  121

Vlastnost TextBoxu TEXT. Tato vlastnost je vždy nastavena na hodnotu „“, „“ …, v ždy podle toho, o
jaký ovládací prvek TextBox se jedná.
Všechny tyto popisy nezadávejte! Tím docílíte toho, že TextBoxy budou prázdné, a když do nich
budeme zadávat hodnoty pro výpočty, tak v nich nebudeme muset nic mazat.
U posledního čtvrtého ovládacího prvku TextBox4 potom nastavíme i další vlastnosti. Nastavujeme je,
protože se v tomto poli bude zobrazovat výsledek výpočtu, a tak jej chceme zdůraznit.
1)
Vlastnost Font (Písmo). Pomocí této vlastnosti můžete nastavit vlastnosti písma popisku jako jsou:
typ písma, rez písma, velikost písma a speciální efekty písma. Nastavte vlastnost velikosti písma na
10 a řez písma udělejte jako normální.
2)
Vlastnost ForeColor vám umožní změnit barvu textu, který se bude v TexBoxu TextBox4
zobrazovat. Nastavte vlastnost ForeColor (používá se stejně jako vlastnost Font) na modrou
barvu.
3)
Vlastnost Visible. Tato vlastnost umožňuje to, že daný prvek při běhu programu není viditelný do
doby, než je zviditelněn pomocí obslužného kódu voláním příkazu:

TEXTBOX4.VISIBLE = TRUE
Nastavte vlastnost Visible v panelu Properties na False.

Vlastnost ForeColor vám umožňuje?

2.5 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU LABEL
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Nyní, když již máme na formuláři umístěny ovládací prvky TextBox, musíme k nim přidat popisky, aby uživatel věděl, do
kterého textového pole má zadat jakou hodnotu.

Ovládací
prvek
Label

Ovládací prvek LABEL slouží pouze pro zobrazování údajů a nelze tedy pomocí něj zadávat hodnoty nebo jiné údaje.
Proto se používá jako doprovod různých jiných ovládacích prvků, aby bylo jasné, jak je použít nebo jaký mají název.

Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře. Do tohoto ToolBoxu můžeme přidat i další ovládací prvky.

vyberte ovládací prvek, který chcete do formuláře vložit a klikněnte na něj myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“,

přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši a jeho držením, potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací vícesměrná šipka. Tento bod má dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě Label1).

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Indikátor polohy ovládacího prvku na formuláři.

První údaj udává polohu levého horního rohu ovládacího prvku vzhledem k levému hornímu
rohu formuláře. Tyto hodnoty editujeme pomocí uchopovacích čtverečk ů.

Druhý údaj udává velikost ovládacího prvku. Tyto hodnoty editujeme pomocí vlastnosti SIZE 
Height a SIZE  Width v poli Properties.

1)


2)


3)


4)



Vložte první ovládací prvek Label1, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři (LOCATION) X– 14, Y  27
SIZE  Height = 13, Widhth = 113
Vložte druhý ovládací prvek Text2, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři (LOCATION) X– 14, Y  57
SIZE  Height = 13, Width = 121
Vložte třetí ovládací prvek Text3, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři (LOCATION) X– 14, Y  83
SIZE  Height = 13, Width = 123
Vložte čtvrtý ovládací prvek Text4, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři (LOCATION) X– 14, Y  128
SIZE  Height = 13, Width = 128

Vlastnost Labelu TEXT. Pomocí této vlastnosti můžete nastavit obsah popisku.
1)
U prvního ovládací prvek Label1, nastavte hodnotu Text:
Zadej délku v metrech
2)
U druhého ovládací prvek Label2, nastavte hodnotu Text:
Zadej sílu v Newtonech
3)
U třetího ovládací prvek Label3, nastavte hodnotu Text:
Zadej tíhu v Newtonech
4)
U čtvrtého ovládací prvek Label4, nastavte hodnotu Text:
Délka ramene b v metrech
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U posledního čtvrtého ovládacího prvku Label4 potom nastavíme i další vlastnosti.
1)
Vlastnost Font (Písmo). Pomocí této vlastnosti můžete nastavit vlastnosti písma popisku jako jsou:
typ písma, řez písma, velikost písma a speciální efekty písma. Nastavte vlastnost velikosti písma na
10 a řez písma udělejte jako normální.
2)
Vlastnost ForeColor vám umožní změnit barvu textu, který se bude v Labelu Label4 zobrazovat.
Nastavte vlastnost ForeColor (používá se stejně jako vlastnost Font) na modrou barvu.
3)
Vlastnost Visible. Tato vlastnost umožňuje to, že daný prvek při běhu programu není viditelný do
doby, než je zviditelněn pomocí obslužného kódu voláním příkazu:

TEXTBOX4.VISIBLE = TRUE
Nastavte vlastnost Visible v panelu Properties na False

Která vlastnost umožňuje to, že daný prvek při běhu programu není viditelný do doby, než je zviditelněn pomocí
obslužného kódu?

2.6 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU TLAČÍTKO

Jak jsme již uvedli, náš program bude obsahovat dvě tlačítka, pomocí kterých budeme ovládat chování tohoto
programu.

Ovládací
prvky
Button

První tlačítko bude provádět výpočet rovnováhy na páce. To znamená, že mu posléze přiřadíme obslužný kód, který
načte hodnoty v jednotlivých TextBoxech 1 až 3 a provede výpočet, který potom zobrazí v TextBoxu TextBox4, který
zároveň zviditelní i s popisem Label4.
Druhé tlačítko potom zobrazí druhý formulář aplikace „Rovnováha na páce“, kde jsou potom vizualizovány jednotlivé
polohy páky v závislosti na působících silách.
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Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře. Do tohoto ToolBoxu můžeme přidat i další ovládací prvky (viz Druhá kapitola: Jak
se dá…).

vyberte ovládací prvek, který chcete do formuláře vložit a klikněte na něj myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“,

přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši a jeho držením, potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě Button1).

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Indikátor polohy ovládacího prvku na formuláři.

První údaj udává polohu levého horního rohu ovládacího prvku vzhledem k levému hornímu
rohu formuláře. Tyto hodnoty editujeme pomocí uchopovacích čtverečk ů.

Druhý údaj udává velikost ovládacího prvku. Tyto hodnoty editujeme pomocí vlastnosti SIZE 
Height a SIZE  Width v poli Properties.

1)


2)


3)


4)



Vložte první prvek Button1, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři (LOCATION) X– 272, Y
SIZE  Height = 114, Widhth = 110
Vložte druhý prvek Button2, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři (LOCATION) X– 17, Y 
SIZE  Height = 53, Width = 110
Vložte druhý prvek Button3, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři (LOCATION) X– 147, Y
SIZE  Height = 53, Width = 110
Vložte druhý prvek Button4, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři (LOCATION) X– 272, Y
SIZE  Height = 53, Width = 110

 27

171

 171

 171

Vlastnost Buttonu TEXT. Pomocí této vlastnosti můžete nastavit popisku tlačítka Button1, Button2,
Button3 a Button4.
1)
U prvního ovládacího prvku Button1, nastavte hodnotu Text:
Proveď výpočet
2)
U druhého ovládacího prvku Button2, nastavte hodnotu Text:
Demonstrace jevů (Síla větší než tíha)
2)
U druhého ovládacího prvku Button3, nastavte hodnotu Text:
Demonstrace jevů (Síla rovna tíze)
2)
U druhého ovládacího prvku Button4, nastavte hodnotu Text:
Demonstrace jevů (Síla menší než tíha)

Pomocí které vlastnosti můžete nastavit popisku tlačítka Button1 a Button2?
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2.7 Přiřazení obslužného kódu tlačítku BUTTON1

Nyní, když již máme na formuláři umístěn ovládací prvek Button1 (pozor nejmenuje se Proveď výpočet, to je pouze
jeho popisek!!!), musíme mu přiřadit příslušný obslužný kód.

Princip
kódu

Tento kód bude provádět to, že pokud na tlačítko Proveď výpočet, klepneme levým tlačítkem myši, tak program
načte hodnoty v TextBoxech Text 1 až 3. Dále provede výpočet čtvrtého údaje a zobrazí ho ve čtvrtém TextBoxu
TextBox4, přičemž ho zviditelní včetně příslušného popisu Label4.
U druhého (resp. třetího nebo čtvrtého) tlačítka po jeho stisknutí dojde k tomu, že se zobrazí druhý (resp. třetí nebo
čtvrtý) formulář aplikace, na kterém jsou vizualizovány demonstrované jevy na páce.
Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor myši na tlačítko Button1 (s
popiskem Proveď výpočet) a dvakrát rychle za sebou stisknout levé tlačítko myši (dvojklik). Tím jednak
přejdete do pole CODE, ale také automaticky tlačítku přiřadíte událost CLICK.

Vložení
kódu

Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na tlačítko Button1.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura jedná pouze daného formuláře,

Button2 (3 nebo 4) – že se jedná o ovládací prvek tlačítko Button1 (s popiskem Proveď
výpočet... ),

_Click – že se jedná o událost Click (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz první modul).
Zápis vlastního obslužného kódu.

TEXTBOX4.TEXT = TEXTBOX1.TEXT * TEXTBOX2.TEXT / TEXTBOX3.TEXT
Tato funkce pracuje tak, že ovládacímu prvku TextBox4 přiřadí (znaménko rovná se je znakem
přiřazení) hodnotu, kterou vypočítá tak, že vezme hodnoty z jednotlivých ovládacích prvků TextBox1
až 3 a provede s nimi tento výpočet:
Nejprve vynásobí hodnoty v TextBox1 a TextBox2 a tento součin potom vydělí hodnotou v TextBox3.
Proto je nutné dodržovat názvy jednotlivých ovládacích prvků. Protože pokud bychom některý
z TextBoxů pojmenovali nějak jinak, počítač by v kódu nemohl načíst údaj z jinak pojmenovaného
ovládacího prvku a zahlásil by chybu.
Další částí kódu je vizualizace skrytých ovládacích prvků TextBox4 a Label4.

TEXTBOX4.VISIBLE = TRUE
LABEL4.VISIBLE = TRUE
Tento kód pracuje tak, že po vykonání výše uvedeného výpočtu dočasně nastaví vlastnost Visible
objektů TextBox4 a Label4 na True (my jsme tuto vlastnost v Properties nastavili jako False).
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura (tzn. Proveď výpočet) je ukončena.
Tedy jakýkoliv kód zapisujeme mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.
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Přehled nejdůležitějších událostí je uveden v první disciplíně.
Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.

Tlačítko, kterým zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
V našem případě, až zadáte celý kód tlačítka Button1, tak se pomocí tohoto tlačítka přepněte zpátky do
režimu návrhu formuláře.
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód).
Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.

Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na tlačítko Button1.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura jedná pouze daného formuláře,

Button (2, 3, 4) – že se jedná o ovládací prvek tlačítka Button2, Button3 a Button4 (s popiskem
Demonstrace jevů ...),

_Click – že se jedná o událost Click (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola
První).
Zápis vlastního obslužného kódu.

FORM2.SHOW
Tato funkce pracuje tak, že zobrazí formulář Form2 (nebo formulář který voláme). Tento příkaz má dvě
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části (obě se ale provedou zároveň – to je vlastnost příkazu SHOW), první část příkazu nahraje formulář
Form2 do operační paměti (ekvivalentní příkaz pro tuto operaci je příkaz Load), druhá část potom
zobrazí formulář Form2 na obrazovce).
Další částí kódu odstranění formuláře Form1 z obrazovky, ale ponechání v operační paměti. Pozn. Me
nahrazuje objekt Form1, protože nelze volat objekt se kterým právě pracujeme.

ME.HIDE
Tento kód pracuje tak, že odstraní Form1 z obrazovky, ale nechá ho uložený v operační paměti.

Je nutné vždy volat tuto proceduru a to z toho důvodu, protože pokud by byl obsah formuláře
náročný na systémové prostředky, mohl by se celý program velmi zpomalit.
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura (tzn. Ukaž další formulář) je ukončena.
Tedy jakýkoliv kód zapisujeme mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.

Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.
Tlačítko, kterým zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
V našem případě, až zadáte celý kód tlačítka Button2, tak se pomocí tohoto tlačítka přepněte zpátky do
režimu návrhu formuláře.
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód).
Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.

Který příkaz slouží k načtení formuláře do operační paměti a zároveň jeho zobrazení na pracovní ploše?

2.8 VLOŽENÍ A ÚPRAVA FORMULÁŘE FORM2, FORM3 a FORM4

Do existujícího projektu nyní přidáme další čistý formulář. Tento formulář bude obsahovat tlačítka, při jejichž stlačení se
budou demonstrovat jevy na páce. Také bude obsahovat tlačítko, kterým se vrátíme do formuláře pro provádění
výpočtů.

Přidání
nového
formuláře

Průvodce pro vložení nového formuláře do stávajícího projektu spustíme v nabídce PROJECT (Projekt) –
ADD FORM (Přidat 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 vložíme do našeho projektu standardní formulář, který nemá definovány
žádné vlastnosti, a začneme s jeho úpravou.
Formulář se automaticky umisťuje za poslední existující formulář projektu. Pokud mu nezadáte jiné
jméno, bude jeho název Form2.vb (resp. Form3.vb nebo Form4.vb).
Potvrzovací tlačítko.

stiskněte tlačítko OTEVŘÍT (ADD),
dojde k okamžitému otevření a vložení požadovaného formuláře.

Nastavení vlastností formuláře FORM2, FORM3 a FORM4
Nyní se pokusíme zadat základní vlastnosti formuláři. Bude nás zajímat, jak změnit popisek v záhlaví okna formuláře, jak
zajistit, aby se formulář spouštěl vycentrovaný na střed obrazovky a jak nastavit jeho velikost.

Vlastnosti
formuláře
Form2

Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu
jeho vlastnosti. Tyto vlastnosti se týkají především vzhledu a způsobu zobrazování objektů a prvků za
běhu programu. Proto se některé změny, které provedete, projeví až po spuštění aplikace příkazem
RUN – START.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu.

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
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dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text:
Návrat, změní se popisek formuláře.
Vlastnost HEIGHT (Výška). Pomocí této vlastnosti nastavíte výšku označeného prvku nebo objektu.
Výška (height) a šířka (width).
Do příslušných políček v panelu Properties (to je height a width) zadáme příslušné číselné hodnoty.
V našem případě jsou to hodnoty:
SIZE  Height = 380, Width = 515.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře). U nás:
CenterScreen (zobrazit na střed obrazovky)

Vložení ovládacího prvku tlačítko
Jak jsme již uvedli, tento formulář má za úkol demonstrovat jednotlivé mezní stavy na páce. Pomocí jediného tlačítka
(Button1) se pomocí procedury a příkazu Me.Hide skryje aktuální okno a načte původní formulář Form1 (Form1.show).

Ovládací
prvek
Button

Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře. Do tohoto ToolBoxu můžeme přidat i další ovládací prvky (viz Druhá kapitola: Jak
se dá…):

vyberte ovládací prvek, který chcete do formuláře vložit a klikněte na něj myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“,

přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši a jeho držením, potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě Button1).

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Indikátor polohy ovládacího prvku na formuláři.

První údaj udává polohu levého horního rohu ovládacího prvku vzhledem k levému hornímu
rohu formuláře. Tyto hodnoty editujeme pomocí uchopovacích čtverečk ů.

Druhý údaj udává velikost ovládacího prvku. Tyto hodnoty editujeme pomocí vlastnosti Height
a Width v poli Properties.
1)
Vložte první prvek Form2  Button1, nastavte hodnoty umístění:

pozice na formuláři  LOCATION  X  12, Y  294

SIZE  Height = 36, Widht = 475
2)
Vložte druhý prvek Form3  Button1, nastavte hodnoty umístění:

pozice na formuláři – LOCATION  X  12, Y  294

SIZE  Height = 36, Widht = 475
3)
Vložte třetí prvek Form4  Button1, nastavte hodnoty umístění:

pozice na formuláři – LOCATION  X  12, Y  294

SIZE  Height = 36, Widht = 475
Vlastnost Labelu TEXT. Pomocí této vlastnosti můžete nastavit popisku tlačítka Button1 na formuláři
Form2, Form3 a Form4.
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1)
2)
3)

U ovládacího prvku Form2  Button1 nastavte hodnotu Text:
Návrat
U ovládacího prvku Form3  Button1 nastavte hodnotu Text:
Návrat
U ovládacího prvku Form4  Button1 nastavte hodnotu Text:
Návrat

Vlastnost Width určuje výšku nebo šířku tlačítka?

2.9 Přiřazení obslužného kódu proceduře FORM2_PAINT

Nyní, když již máme na formuláři umístěn ovládací prvek Button1 (pozor nejmenuje se Síla větší než tíha, to je pouze
jeho popisek!!!), musíme mu přiřadit příslušný obslužný kód.

Princip
kódu

Tento kód bude provádět to, že pokud se spustí příslušný formulář, tak se aktivuje procedura Form_Paint, která
vykreslí příslušný obrázek (Form2  Síla větší než tíha, Form3  Síla rovna tíze, Form4  Síla menší než tíha.
Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor na formulář Form2 a dvakrát rychle
za sebou stisknout levé tlačítko myši (dvojklik). Tím jednak přejdete do pole CODE, ale také automaticky
tlačítku přiřadíte událost CLICK. Tu změňte vybráním ze seznamu (4) na událost Paint.

Vložení
kódu

Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na formulář Form2.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

Form_Paint – že se jedná o proceduru kreslení vážící se k ovládacímu prvku Form,

_Paint – že se jedná o událost Paint (kresli). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola
První).
Zápis vlastního obslužného kódu.
Další částí kódu je vizualizace jevů pomocí volání funkce DrawLine (čára).
Syntaxe:

DIM MYPENBLUE AS NEW PEN(COLOR.BLUE, 1)





první část závorky definuje použití příslušného pera,
střední část závorky definuje počáteční bod čáry,
závěrečná část závorky definuje koncový bod čáry,
barva je definována v rámci deklarace proměnné typu pero.

Celý kód pro vykreslení prvního jevu na páce vypadá takto:

E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK, 210, 180, 250, 180)
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E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK, 220, 180, 230, 160)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK, 240, 180, 230, 160)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK, 160, 180, 300, 140)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLUE, 160, 130, 160, 180)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLUE, 160, 180, 150, 160)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLUE, 160, 180, 170, 160)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENRED, 300, 140, 300, 190)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENRED, 300, 190, 290, 170)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENRED, 300, 190, 310, 170)
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura (tzn. Proveď výpočet) je ukončena.
Tedy jakýkoliv kód zapisujeme mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.
Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.
Procedura, kterou zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
V našem případě až zadáte celý kód pod procedura Form_Paint. Tlačítko Button1 slouží k návratu na
předcházející formulář (FORM1).
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód).
Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.

Přiřazení obslužného kódu proceduře FORM3_PAINT
Nyní, když již máme na formuláři umístěn ovládací prvek Button2 (pozor nejmenuje se Síla stejná jako tíha, to je pouze
jeho popisek!!!), musíme mu přiřadit příslušný obslužný kód.

Princip
kódu

Tento kód bude provádět to, že pokud na tlačítko klepneme, tak se pomocí příkazů DrawLine vykreslí na dostupném
místě formuláře příslušný jev.
Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor myši na formulář Form3 a dvakrát
rychle za sebou stisknout levé tlačítko myši (dvojklik). Tím jednak přejdete do pole CODE, ale také
automaticky tlačítku přiřadíte událost CLICK. Tu změňte vybráním ze seznamu (4) na událost Paint.

Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se poloautomaticky při dvojkliku na Form3.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Vložení
kódu
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Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

Form_Paint – že se jedná o proceduru kreslení vážící se k ovládacímu prvku Form,

_Paint – že se jedná o událost Paint (kresli). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola
První).
Celý kód pro vykreslení druhého jevu na páce vypadá takto:

E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK,
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK,
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK,
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK,

210,
220,
240,
160,

180,
180,
180,
160,

250,
230,
230,
300,

180)
160)
160)
160)

E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLUE, 160, 110, 160, 160)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLUE, 160, 160, 150, 140)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLUE, 160, 160, 170, 140)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENRED, 300, 110, 300, 160)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENRED, 300, 160, 290, 140)
E.GRAPHIC.DRAWLINE(MYPENRED, 300, 160, 310, 140)
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura (tzn. Proveď výpočet) je ukončena.
Tedy jakýkoliv kód zapisujeme mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.
Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.
Procedura, kterou zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
V našem případě až zadáte celý kód pod procedura Form_Paint. Tlačítko Button1 slouží k návratu na
předcházející formulář (FORM1).
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód).
Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.

Přiřazení obslužného kódu proceduře FORM4_PAINT
Nyní, když již máme na formuláři umístěn ovládací prvek Button1 (pozor nejmenuje se Síla menší než tíha, to je pouze
jeho popisek!!!), musíme mu přiřadit příslušný obslužný kód.
Tento kód bude provádět to, že pokud na tlačítko klepneme, tak se pomocí příkazů DrawLine vykreslí na dostupném
místě formuláře příslušný jev.

Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se poloautomaticky při dvojkliku na Form4.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

Princip
kódu
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Form_Paint – že se jedná o proceduru kreslení vážící se k ovládacímu prvku Form,

_Paint – že se jedná o událost Paint (kresli). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola
První).
Celý kód pro vykreslení třetího jevu na páce vypadá takto:

E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK,
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK,
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK,
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLACK,

210,
220,
240,
160,

180,
180,
180,
140,

250,
230,
230,
300,

180)
160)
160)
180)

E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLUE, 160, 140, 160, 190)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLUE, 160, 190, 150, 170)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENBLUE, 160, 190, 170, 170)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENRED, 300, 130, 300, 180)
E.GRAPHICS.DRAWLINE(MYPENRED, 300, 180, 290, 160)
E.GRAPHIC.DRAWLINE(MYPENRED, 300, 180, 310, 160)
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači
že uvedená procedura (tzn. Proveď výpočet) je ukončena.
Tedy jakýkoliv kód zapisujeme mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.
Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.
Procedura, kterou zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
V našem případě až zadáte celý kód pod procedura Form_Paint. Tlačítko Button1 slouží k návratu na
předcházející formulář (FORM1).
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód).
Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.

Přiřazení obslužného kódu tlačítku BUTTON1 (FORM2, FORM3 a FORM4)
Poslední čtvrté tlačítko Button1 má za úkol zobrazit formulář Form1, na kterém je možné provádět výpočty.

Princip
kódu

Použijeme již známé příkazy Show a Hide.

Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na tlačítko Button1.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

Button1 – že se jedná o ovládací prvek tlačítko Button1 (s popiskem Zpět na výpočet),

_Click – že se jedná o událost Click (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola
První).
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Kód pro zobrazení předchozího formuláře a odstranění aktivního formuláře z obrazovky i paměti.

ME.HIDE
FORM1.SHOW
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura (tzn. Proveď výpočet) je ukončena.
Tedy jakýkoliv kód zapisujeme mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.
Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.
Tlačítko, kterým zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
V našem případě až zadáte celý kód tlačítka Button1, tak se pomocí tohoto tlačítka přepněte zpátky do
režimu návrhu formuláře.
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód).
Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.

Shrnutí

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

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.
Formulář představuje šedé okno s rastrem a vlastní projekt potom bílé okno. Pomocí tlačítka maximalizace
zvětšete okno projektu (okno formuláře zůstane stejné jako před touto operací).
Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu jeho
vlastnosti. Tyto vlastnosti se týkají především vzhledu a způsobu zobrazování objektů a prvků za běhu programu.
Proto se některé změny, které provedete, projeví až po spuštění aplikace příkazem RUN – START.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečků) mají dvě funkce: první funkcí je to, že vám ukazují, který
prvek je vybrán. Prvek, který má kolem sebe tyto čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To
znamená, že okno Properties se týká vždy aktuálně označeného prvku nebo objektu. Druhou funkcí je možnost
změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečků je možné tyto změny realizovat. Pokud na
některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku
můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text:
Rovnováha na páce  výpočet, změní se popisek formuláře.
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška). Pomocí této vlastnosti nastavíte výšku označeného prvku nebo objektu.
Výška ( SIZE  height) a šířka (SIZE  width) se mohou nastavit dvěma způsoby.
TextBox je základním ovládacím prvkem, který umožňuje zobrazování textových a číselných údajů. Proto je jak
vstupním, tak i výstupním prvkem.
Indikátor polohy ovládacího prvku na formuláři. První údaj udává polohu LOCATION  X souřadnici, druhý údaj
LOCATION  Y souřadnici. Tyto hodnoty editujeme pomocí uchopovacích čtverečků. Druhý údaj udává velikost
ovládacího prvku. Tyto hodnoty editujeme pomocí vlastnosti SIZE  Height a SIZE  Width v poli Properties.
Vlastnost TextBoxu TEXT. Tato vlastnost je vždy nastavena na hodnotu „“, „“ …, vždy podle toho, o jaký
ovládací prvek TextBox se jedná.
Ovládací prvek LABEL slouží pouze pro zobrazování údajů a nelze tedy pomocí něj zadávat hodnoty nebo jiné
údaje. Proto se používá jako doprovod různých jiných ovládacích prvků, aby bylo jasné, jak je použít nebo jaký
mají název.
Vlastnost Font (Písmo). Pomocí této vlastnosti můžete nastavit vlastnosti písma popisku jako jsou: typ písma,
řez písma, velikost písma a speciální efekty písma.
Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor myši na tlačítko Button1 (s popiskem
Proveď výpočet) a dvakrát rychle za sebou stisknout levé tlačítko myši (dvojklik). Tím jednak přejdete do pole
CODE, ale také automaticky tlačítku přiřadíte událost CLICK.
Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na tlačítko Button1.
Tento úvod má tuto syntaxi: Private Sub – to znamená, že se tato procedura jedná pouze daného formuláře,
Button2 – že se jedná o ovládací prvek tlačítko Button1 (s popiskem Proveď výpočet), _Click – že se jedná o
událost Click (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz první modul).
TextBox4.Text = TextBox1.Text * TextBox2.Text / TextBox3.Text. Tato funkce pracuje tak, že ovládacímu
prvku TextBox4 přiřadí (znaménko rovná se je znakem přiřazení) hodnotu, kterou vypočítá tak, že vezme
hodnoty z jednotlivých ovládacích prvků TextBox1 až 3 a provede s nimi tento výpočet: Nejprve vynásobí
hodnoty v TextBox1 a TextBox2 a tento součin potom vydělí hodnotou v TextBox3.
Form2.Show. Tato funkce pracuje tak, že zobrazí formulář Form2 (nebo formulář který voláme). Tento příkaz
má dvě části (obě se ale provedou zároveň – to je vlastnost příkazu SHOW), první část příkazu nahraje formulář
Form2 do operační paměti (ekvivalentní příkaz pro tuto operaci je příkaz Load), druhá část potom zobrazí
formulář Form2 na obrazovce).
Me.Hide. Tento kód pracuje tak, že odstraní Form1 z obrazovky do operační paměti.
Průvodce pro vložení nového formuláře do stávajícího projektu spustíme v nabídce PROJECT (Projekt) – ADD
FORM (Nový formulář).
E.Graphic.DrawLine (myPenBlue, 210, 180, 250, 180) závorka definuje zvolený typ pera, souřadnice
počátečního bodu čáry, druhá část závorky definuje koncový bod čáry.
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Kontrolní otázky a úkoly

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

Popište postup, jak je možné pracovat s ovládacím prvkem TextBox.
Popište postup, jak je možné nastavovat hlavní vlastnosti TextBoxu (Text, ForeColor, Location).
Popište postup, jak je možné pracovat s ovládacím prvkem Label a nastavovat jeho hlavní vlastnosti (Text,
ForeColor, Position).
Popište postup, jak je možné vložit do projektu další formulář.
Popište postup, jak je možné pracovat s příkazem Form.Show a Me.Hide.
Popište postup, jak je možné použít příkazu DrawLine.

Pojmy k zapamatování

Ovládací prvek TextBox, ovládací prvek Label, vlastnost Text, vlastnost ForeColor, vlastnost Font, vlastnost Visible,
hodnota True, hodnota False, Příkaz přiřazení, příkaz DrawLine.
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Průvodce studiem

Zdála se Vám kapitoly rozsáhlá? Věřte, že tomu tak skutečně není! Vybrali jsme jen ty nejdůležitější pojmy a postupy
nutné pro vytvoření alespoň trochu smysluplné aplikace. V opačném případě by celá tato disciplína byla pouze o
příkazech Visual Basicu .NET 2010. Tím Vás již ale budeme zatěžovat až při vytváření další miniaplikace v následující
kapitole.
Místo toho Vám doporučujeme udělat si přestávku. Uvařte si čaj nebo Vaši oblíbenou kávu. Doporučujeme také udělat
si malou procházku na čerstvém vzduchu.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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3 Seznámení s vývojovým prostředím Visual Basicu  program
„Dotazník“ (Klement Milan, PhDr. Ph.D.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

3.1 PROGRAM „DOTAZNÍK“  ÚVOD
3.2 VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROJEKTU
3.3 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU GROUPBOX
3.4 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU RADIOBUTTON
3.5 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU LABEL
3.6 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU BUTTON
3.7 PŘIŘAZENÍ PROGRAMOVÉHO KÓDU
3.8 Deklarace proměnných a, b
3.9 VYTVOŘENÍ MENU PROGRAMU
3.10 Přiřazení obslužného kódu tlačítkům v menu

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● pracovat s ovládacím prvkem GroupBox a RadioButton,
● nastavovat hlavní vlastnosti prvku GroupBox (Text, ForeColor, Position),
● pracovat s ovládacím prvkem Label a nastavovat jeho hlavní vlastnosti při běhu programu,
● pracovat s podmínkami typu If…Then…,
● deklarovat proměnné a používat je při výpočtech,
● naučíte se používat ovládací prvek MenuStrip pro vytváření programových nabídek.
●

Průvodce studiem

Tato kapitoly bude o konkrétnějších věcech, nežli kterými jsme se zabývali doposud. Tak například, každý z Vás jistě již
držel v nějaký dotazník. A právě o tom bude řeč.
Jestliže jste si již dostatečně odpočinuli, pusťme se tedy opět do studia. Jistě Vám při něm napomůže řada obrázků
v textu.
Vstupní znalosti a podmínky:
Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované v předcházející kapitole. Proto si
raději projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejím konci, pokud Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte
příslušnou pasáž textu.
Pro efektivní studium je uložení vzorového projektu do vašeho počítače nezbytné. 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:
90 minut

3.1 PROGRAM „DOTAZNÍK“  ÚVOD

Aplikace, kterou budeme vytvářet, má za úkol seznámit čtenáře s použitím podmínek jako prvku větvení programu.
Také se v této kapitole naučíte deklarovat proměnné a používat je v jednoduchých výpočtech. Výklad v této kapitole
navazuje na předchozí kapitoly, proto pokud narazíte na problém, hledejte nejprve řešení v předchozím textu.

Váš třetí
program
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Při řešení této úlohy se naučíte:
●
●
●
●
●
●

pracovat s ovládacím prvkem GroupBox a RadioButton,
nastavovat hlavní vlastnosti prvku GroupBox (Text, ForeColor, Position),
pracovat s ovládacím prvkem Label a nastavovat jeho hlavní vlastnosti při běhu programu,
pracovat s podmínkami typu If…Then…,
deklarovat proměnné a používat je při výpočtech,
naučíte se používat ovládací prvek MenuStrip pro vytváření nabídek.

Až skončíte s touto kapitolou, budeme mít k dispozici následující aplikaci:

Takto tedy vypadá formulář aplikace „Dotazník“, ve které je možné vybírat ze dvou možných odpovědí tu správnou a
určit, která z odpovědí je správná. Dále budete moci použít menu Program v záhlaví formuláře, který obsahuje příkazy:
Začít znovu a Ukončit.

3.2 VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROJEKTU

Nejprve musíte vytvořit nový projekt, tak jak je to popsáno v předchozím modulu. Projekt vytvoříte spuštěním
průvodce pomocí nabídky FILE (Soubor) – NEW PROJECT (Nový projekt).
Dojde k vytvoření nového projektu, který obsahuje jediný formulář FORM1.VB. Okno formuláře i projektu v pracovní
ploše není maximalizováno.
Formulář představuje šedé okno s rastrem a vlastní projekt potom bílé okno. Pomocí tlačítka maximalizace zvětšete okno
projektu (okno formuláře zůstane stejné jako před touto operací).

Nový
projekt

Nastavení vlastností formuláře
Nyní se pokusíme zadat základní vlastnosti formuláře. Bude nás zajímat jak změnit popisek v záhlaví okna formuláře, jak
zajistit aby se formulář spouštěl vycentrovaný na střed obrazovky a jak nastavit jeho velikost.

Formuláře
Form1
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Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu
jeho vlastnosti. Tyto vlastnosti se týkají především vzhledu a způsobu zobrazování objektů a prvků za
běhu programu.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties).

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text:
Dotazník (Samostatná práce)
změní se popisek formuláře.

Vlastnost  SIZE  HEIGHT (Výška). Pomocí této vlastnosti nastavíte výšku označeného prvku
nebo objektu. Výška (SIZE  height) a šířka (SIZE  width)
V našem případě jsou to hodnoty:
Height = 376, Width = 626.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře). Změnou této hodnoty dosáhnete toho, že
po spuštění aplikace se bude zobrazovat podle daného nastavení. U nás:
2 CenterScreen

3.3 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU GROUPBOX

Jak jsme již uvedli, náš program bude obsahovat tři GroupBoxy, do dvou prvních GroupBoxů se budou hodnoty zadávat
a ve třetím se potom budou zobrazovat výsledky odpovědí. Nicméně všechny budou mít stejné vlastnosti až na popisek
(Text).

Ovládací
prvek
GroupBox

GroupBox (kontejner nebo rám) je základním ovládacím prvkem, který umožňuje vkládat ovládací prvky podobného
zaměření do jednoho místa a to především z důvodu snadné přehlednosti. My jej použijeme především proto, že
ovládací prvek RadioButton má tu vlastnost, že na jednom formuláři může být zaškrtnut pouze jeden. My ale budeme
potřebovat zaškrtnou dva (v první a druhé otázce). Proto vždy dvojici těchto ovládacích prvků umístíme do GroupBox a
tím docílíme toho, že budou nezávislé na formuláři. Proto bude možné v každém GroupBoxu zatrhnout vždy jednu
z možných odpovědí.
POZN: Pokud chcete do GroupBox umístit nějaký ovládací prvek, měl by už být GroupBox na formuláři
umístěn. Pokud se pokusíme už existující ovládací prvek do GroupBox přemístit, dojde k překrytí
ovládacího prvku GroupBox!!!

Důležité
vlastnosti
ovládacího
prvku
GroupBox
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Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře. Vyberte ovládací prvek GroupBox a klikněte na něj myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“.

přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši a jeho držením, potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě GroupBox1).

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Indikátor polohy ovládacího prvku na formuláři.

První údaj udává polohu levého horního rohu ovládacího prvku vzhledem k levému hornímu
rohu formuláře. Tyto hodnoty editujeme pomocí uchopovacích čtverečk ů.

Druhý údaj udává velikost ovládacího prvku. Tyto hodnoty editujeme pomocí vlastnosti Height
a Width v poli Properties.

1)


2)


3)



Vložte ovládací prvek GroupBox1 a nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři – LOCATION X = 21, Y = 46
SIZE  Height = 135, Widht = 268
Vložte ovládací prvek GroupBox2, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři – LOCATION X = 21, Y = 187
SIZE  Height = 132, Widht = 268
Vložte ovládací prvek GroupBox3, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři – LOCATION  X = 318, Y = 46
SIZE  Height = 132, Widht = 268

Vlastnost GroupBox1 Text. Tato vlastnost je vždy nastavena na hodnotu GroupBox1, GroupBox2 …,
v ždy podle toho, o jaký ovládací prvek GroupBox se jedná.
Nastavte následující názvy v poli Text:

u GroupBox1: Otázka číslo 1

u GroupBox2: Otázka číslo 2

u GroupBox3: Vyhodnocení odpovědí
Tím docílíte toho, že názvy popisků jednotlivých GroupBox budou takové, jako je vidíte na obrázku.
Uživatel potom bude vědět, jakou odpověď či otázku má označit.
U všech tří GroupBoxů potom nastavíme i další vlastnosti. Nastavujeme je, protože se v těchto rámech
budou vyskytovat ještě další popisky a ovládací prvky a tak názvy GroupBoxů chceme zdůraznit.
1)
Vlastnost Font (Písmo). Pomocí této vlastnosti můžete nastavit vlastnosti písma popisku jako jsou:
typ písma, řez písma, velikost písma a speciální efekty písma.
Nastavte vlastnost velikosti písma na 10 a řez písma udělejte jako tučné.
2)
Vlastnost ForeColor vám umožní změnit barvu textu, který se bude v popisku jednotlivých
GroupBoxů zobrazovat.
Nastavte vlastnost ForeColor (používá se stejně jako vlastnost Font) na červenou barvu.

GroupBox (kontejner nebo rám) je základním ovládacím prvkem, který umožňuje vkládat ovládací prvky podobného
zaměření do jednoho místa a to především z důvodu snadné?
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3.4 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU RADIOBUTTON

Nyní, když již máme na formuláři umístěny ovládací prvky GroupBox, musíme do nich přidat přepínače voleb jednotlivých
odpovědí. Tyto přepínače (RadioButton) mají tu vlastnost, že na formuláři může být označen vždy pouze jeden. Proto
je umístíme do GroupBoxů a tím tuto vlastnost potlačíme.

Ovládací
prvek
RadioButton

Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře.

vyberte ovládací prvek RadioButton, který chcete do formuláře vložit a klikněnte na něj myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“,

přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši a jeho držením, potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě RadioButton1).

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Indikátor polohy ovládacího prvku na formuláři.

První údaj udává polohu levého horního rohu ovládacího prvku vzhledem k levému hornímu
rohu formuláře. Tyto hodnoty editujeme pomocí uchopovacích čtverečk ů.

Druhý údaj udává velikost ovládacího prvku. Tyto hodnoty editujeme pomocí vlastnosti Height
a Width v poli Properties.

1)


2)


3)


4)



Vložte první ovládací prvek RadioButton1 a nastavte hodnoty:
pozice na GroupBoxu1 – POSITION  X = 20, Y = 70
SIZE  Height = 17, Widht = 68
Vložte druhý ovládací prvek RadioButton2, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBoxu1 – POSITION  X = 20, Y = 93
SIZE  Height = 17, Widht = 83
Vložte třetí ovládací prvek RadioButton3, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBoxu2 – POSITION  X = 20, Y = 76
SIZE  Height = 17, Widht = 43
Vložte čtvrtý ovládací prvek RadioButton4, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBoxu2 – POSITION  X = 20, Y = 99
SIZE  Height = 17, Widht = 43

Vlastnost RadioButton1 TEXT. Pomocí této vlastnosti můžete nastavit obsah popisku.
1)
U prvního ovládací prvek RadioButton1, nastavte hodnotu Text:
Mr. Bean
2)
U druhého ovládací prvek RadioButton 2, nastavte hodnotu Text:
Brouk Pytlík
3)
U třetího ovládací prvek RadioButton 3, nastavte hodnotu Text:
172
4)
U čtvrtého ovládací prvek RadioButton 4, nastavte hodnotu Text:
169
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Přepínače označujeme anglickým pojmem?

3.5 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU LABEL

Nyní, když již máme na formuláři umístěny ovládací prvky GroupBox a RadioButton, musíme k nim přidat popisky, aby
uživatel věděl, na jakou otázku odpovídá a jak vypadá hodnocení jeho odpovědí.

Ovládací
prvek
Label

Ovládací prvek LABEL slouží pouze pro zobrazování údajů a nelze tedy pomocí něj zadávat hodnoty nebo jiné údaje.
Proto se používá jako doprovod různých jiných ovládacích prvků, aby bylo jasné, jak je použít nebo jaký mají název.

Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře.

vyberte ovládací prvek Label, který chcete do formuláře vložit a klikněnte na něj myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“,

přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši a jeho držením, potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací bod. Tyto body (1 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, můžete nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě Label1).
Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je možné
tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na dvojšipku,
pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
1)


2)


3)


4)


5)


6)

Vložte první ovládací prvek Label1, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBox1 – LOCATION  X = 17, Y = 28
SIZE  Height = 13, Widht = 228
Vložte ovládací prvek Label2, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBox2 – LOCATION  X = 17, Y = 28
SIZE  Height = 13, Widht = 160
Vložte ovládací prvek Label3, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBox3 – LOCATION  X = 17, Y = 28
SIZE  Height = 13, Widht = 159
Vložte ovládací prvek Label4, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBox3 – LOCATION  X = 220, Y = 28
SIZE  Height = 13, Widht = 0
Vložte první ovládací prvek Label5, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBox3 – LOCATION  X = 17, Y = 67
SIZE  Height = 13, Widht = 159
Vložte ovládací prvek Label6, nastavte hodnoty umístění:
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7)


8)



pozice na GroupBox3 – LOCATION  X = 220, Y = 67
SIZE  Height = 13, Widht = 0
Vložte ovládací prvek Label7, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBox3 – LOCATION  X = 17, Y = 103
SIZE  Height = 13, Widht = 179
Vložte ovládací prvek Label8, nastavte hodnoty umístění:
pozice na GroupBox3 – LOCATION  X = 299, Y = 105
SIZE  Height = 13, Widht = 0

Vlastnost Labelu TEXT. Pomocí této vlastnosti můžete nastavit obsah popisku.
1)
U ovládacího prvku Label1, nastavte hodnotu Text:
Partnerem Ferdy v knížce Ondřeje Sekory byl:
2)
U ovládacího prvku Label2, nastavte hodnotu Text:
Sou čtem čísel 125 a 47 je číslo:
3)
U ovládacího prvku Label3, nastavte hodnotu Text:
Na otázku číslo 1 jsi odpověděl:
4)
U ovládacího prvku Label5, nastavte hodnotu Text:
Na otázku číslo 2 jsi odpověděl:
5)
U ovládacího prvku Label7, nastavte hodnotu Text:
Celkový počet správných odpovědí:
Vlastnost Font. Pomocí této vlastnosti nastavte Labelům následující hodnoty:
1)
U ovládacího prvku Label1, nastavte hodnotu Font na normální.
2)
U ovládacího prvku Label2, nastavte hodnotu Font na normální.
3)
U ovládacího prvku Label4, nastavte hodnotu Font na normální.
4)
U ovládacího prvku Label6, nastavte hodnotu Font na normální.
5)
U ovládacího prvku Label7, nastavte hodnotu Font na normální.
6)
U ovládacího prvku Label8, nastavte hodnotu Font na normální.
Vlastnost ForeColor. Pomocí této vlastnosti nastavte Labelům následující hodnoty:
1)
U ovládacího prvku Label1, nastavte barvu na fialová.
2)
U ovládacího prvku Label2, nastavte barvu na fialová.
3)
U ovládacího prvku Label4, nastavte barvu na černá.
4)
U ovládacího prvku Label6, nastavte barvu na černá.
5)
U ovládacího prvku Label8, nastavte barvu na fialová.

3.6 VLOŽENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU BUTTON

Jak jsme již uvedli, náš program bude obsahovat tlačítko, pomocí kterého budeme ovládat chování tohoto programu.

Ovládací
prvek
Button

Pod tlačítkem bude spouštěna procedura, které zkontroluje zaškrtnutí políček RadioButton a podle toho, které bude
zaškrtnuto, vyhodnotí odpověď, jejíž výsledek zobrazí v Labelech 4 a 6. Také určí kolikátá správná odpověď byla
hodnocena. Počet správných odpovědí se bude zobrazovat v Labelu 8.

Panel ToolBox. V tomto panelu jsou umístěny dostupné ovládací prvky, které je možné vložit do
aktuálního formuláře. Vyberte ovládací prvek Button, který chcete do formuláře vložit a klikněte na něj
myší,

vybraný prvek se v ToolBoxu „promáčkne“,

Page 7 of 16


přesuňte kurzor myši na požadované místo na formuláři (kurzor se změní na nitkový kříž).
Stisknutím levého tlačítka myši a jeho držením, potom tažením v daném směru vložíme do formuláře
příslušný ovládací prvek.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties). To znamená, že okno Properties se týká vždy
aktuálně označeného prvku nebo objektu (v našem případě Button1).

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat. Pokud na některý čtvereček umístíte kurzor myši, změní se šipka na
dvojšipku, pak stisknutím a držením tohoto čtverečku můžete změnit velikost a umístění v daném směru.
Indikátor polohy ovládacího prvku na formuláři.

První údaj udává polohu levého horního rohu ovládacího prvku vzhledem k levému hornímu
rohu formuláře. Tyto hodnoty editujeme pomocí uchopovacích čtverečk ů.

Druhý údaj udává velikost ovládacího prvku. Tyto hodnoty editujeme pomocí vlastnosti SIZE 
Height a SIZE  Width v poli Properties.
1)



Vložte první prvek Button1, nastavte hodnoty umístění:
pozice na formuláři – LOCATION  X = 318, Y = 187
SIZE  Height = 134, Widht = 268

Vlastnost tlačítka Text. Pomocí této vlastnosti můžete nastavit popisku tlačítka Button1.
1)
U prvního ovládací prvek Label1, nastavte hodnotu Text:
Zkontroluj odpovědi

3.7 PŘIŘAZENÍ PROGRAMOVÉHO KÓDU

Nyní, když již máme na formuláři umístěn ovládací prvek Button1 (pozor nejmenuje se Zkontroluj odpovědi, to je pouze
jeho popisek!!!), musíme mu přiřadit příslušný obslužný kód.

Princip
kódu

Tento kód bude provádět to, že pokud na tlačítko Zkontroluj odpovědi klepneme levým tlačítkem myši, tak program
načte hodnoty z RadioButton 1 až 4, vyhodnotí je podle příslušných podmínek a výsledky zapíše do labelů 4, 6 a 8.
Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor myši na tlačítko Button1 (s
popiskem Proveď výpočet) a dvakrát rychle za sebou stisknout levé tlačítko myši (dvojklik). Tím jednak
přejdete do pole CODE, ale také automaticky tlačítku přiřadíte událost CLICK.

Vložení
kódu

Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na tlačítko Button1.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

Button1 – že se jedná o ovládací prvek tlačítko Button1 (s popiskem Proveď výpočet),

_Click – že se jedná o událost Click (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola
První).
Zápis vlastního obslužného kódu.

LABEL4.TEXT = “ŠPATNĚ“
LABEL6.TEXT = “ŠPATNĚ“
Tato funkce pracuje tak, že ovládacím prvkům Label4.Text a Label5.Text přiřadí hodnotu „Špatně“. To
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znamená, jako bychom v Properties zadali do políčka Text hodnotu „Špatně“

IF RADIOBUTTON2.CHECKED = TRUE THEN LABEL4.TEXT = "SPRÁVNĚ"
IF RADIOBUTTON3.CHECKED = TRUE THEN LABEL6.TEXT = "SPRÁVNĚ"
Zde použijeme podmínek. Jestli jste si přečetli znění otázek a popisky u jednotlivých ovládacích prvků
RadioButtons, zjistili jste, že správné odpovědi jsou právě ty, které jsou uvedeny v popisku ovládacích
prvků RadioButton2 a RadioButton3.
Podmínka IF…THEN… funguje tak, že nejprve testuje první část za klíčovým slovem If (jestliže). Pokud
je tato podmínka splněna, tak provede sled příkazů za klíčovým slovem Then (pak).
V našem případě funguje podmínka takto: jestliže je zatrženo políčko RadioButton2, tak podmínka
přiřadí ovládacímu prvku Label4 slovo „Správně“. Pokud není zaškrtnuto políčko RadioButton2, tak
podmínka nechá stávající přiřazení ovládacímu prvku Label4 na „Špatně“.
To samé se potom děje s ovládacím prvkem RadioButton3 a Label6.

IF LABEL4.TEXT = "SPRÁVNĚ" THEN A = A + 1
IF LABEL6.TEXT = "SPRÁVNĚ" THEN B = B + 1
V této části se opět testuje, zda je splněna některá z uvedených podmínek. Pokud Label4 nebo Label6
obsahuje slovo „Správně“, tak se proměnné a nebo b přiřadí číslo o jedničku větší. Pokud ne, tak
hodnota v proměnné a nebo b zůstane stejná.

LABEL8.TEXT = A + B
Tento řádek kódu přiřadí ovládacímu prvku Label8 součet proměnných a + b. Což demonstruje počet
správných odpovědí.

RADIOBUTTON1.CHECKED
RADIOBUTTON2.CHECKED
RADIOBUTTON3.CHECKED
RADIOBUTTON4.CHECKED

=
=
=
=

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

Tento kód nemá za úkol nic jiného, než že „vynuluje“ v šechna políčka RadioButton pro další kolo
odpovědí.
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura (tzn. Proveď výpočet) je ukončena.
Tedy jakýkoliv kód zapisujeme mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.

Přehled nejdůležitějších událostí je uveden v první disciplíně.
Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.

Tlačítko, kterým zobrazíte objekty umístěné na formuláři, pokud jste v okně kódu.
V našem případě až zadáte celý kód tlačítka Button1, tak se pomocí tohoto tlačítka přepněte zpátky do
režimu návrhu formuláře.
Nastavení zobrazení CODE (Zdrojový Kód) aktivujeme v nabídce VIEW (Zobrazit) – CODE (Kód).
Zobrazí zdrojový kód aktuálně otevřeného formuláře či projektu.
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Podmínka IF…THEN… funguje tak, že nejprve testuje první část za klíčovým slovem If (jestliže). Pokud je tato podmínka
splněna, tak provede sled příkazů za klíčovým slovem?

3.8 Deklarace proměnných a, b

Protože v kódu používáme dvě proměnné a, b je potřeba, abychom je deklarovali. Ve Visual Basicu 6 nebylo
bezpodmínečně nutné deklarovat každou proměnnou tak, jak je tomu u jiných programovacích jazyků. Visual Basic 2010
je ovšem ve výchozím stavu v explicitním astavení a vyžaduje striktně deklaraci všech proměnných.

Proměnné

Deklarace proměnné není nic jiného, než to, že program ví, kolik místa v operační paměti má alokovat pro tu či onu
proměnnou hodnotu. To znamená, kolik bytů operační paměti má uvolnit pro načtení hodnoty proměnné. Právě tímto
můžeme do značné míry velmi urychlit běh programu, protože operační paměť není přetěžována zbytečně velkými
alokacemi pro jednotlivé proměnné. U velkých a složitých programů se toto může stát, a proto se snažíme všechny
proměnné deklarovat.

Deklarace
proměnných

Jak jsme již uvedli u Visual Basicu 6 toto nebylo bezpodmínečně nutné, protože Visual Basic každé nedeklarované
proměnné přiřadí automaticky datový typ Variant (Object). U VB.NET 2010 je ovšem nutno každou proměnnou
standardně deklarovat. Datový typ Variant (Object) je univerzální, to znamená, že může obsahovat libovolnou hodnotu
proměnné (číslo, slovo, datum, řetězec, pole atd.). Má však tu nevýhodu, že je velmi náročný na alokované místo
v operační paměti.
Deklaraci proměnné provádíme tak, že zadáme klíčové slovo pro deklaraci DIM pak napíšeme označení proměnné, potom
následuje klíčové slovo AS a příslušný datový typ (přehled datových typů je uveden v první kapitole tohoto studijního
textu). Například pokud chceme, aby proměnná „a“ byla typu Integer (celočíselný datový typ) napíšeme tuto deklaraci:

Klíčové
slovo Dim

DIM A AS INTEGER

Tím jsme řekli počítači, aby v operační paměti vytvořil proměnnou „a“, která má velikost 1 byte, a že se do ní mohou
zapisovat údaje pouze v celočíselném tvaru. Pokud bychom potom přirazením do této proměnné chtěli vložit například
řetězec, došlo by v tomto místě programu k chybě.

Jazyk Visual Basic má tři úrovně platnosti proměnné:
●

●

●

Platnost
proměnných

Proměnná je dostupná v celé aplikaci. Taková proměnná musí být deklarována v modulu Basicu s klíčovým slovem
Global 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 Dim můžeme napsat na libovolné místo uvnitř
procedury nebo funkce. Rozsah platnosti je od místa deklarace až po konec procedury nebo funkce.

●
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Vyberte z rolovacího menu položku FORM1. Jedná se o centrální vlastnost formuláře, takže proměnná
definovaná v tomto místě má platnost v celém formuláři. To znamená, že pokud bychom potřebovali
volat proměnnou a nebo b i v jiných procedurách, nemuseli bychom ji už znovu deklarovat.
Vyberte z rolovacího menu položku DECLARATIONS. To znamená, že se nebude jednat o událost ani
proceduru, ale o to, že chceme deklarovat nějakou proměnnou. V horní části okna pro zadávání kódu
se objeví horizontální čára, která oddělí deklarační část od procedury pro tlačítko Button1.
Do tohoto prostoru zapíšeme deklaraci proměnných a, b:

DIM A AS INTEGER
DIM B AS INTEGER

Deklaraci proměnné ve VB uvádíme klíčovým slovem?

3.9 VYTVOŘENÍ MENU PROGRAMU

Menu známe ze všech aplikací pod Windows. Jedná se o rozbalovací položky, které jsou uvedeny v záhlaví formuláře
programu. Volba objektu z TOOLBOXU  MENU STRIP (Editor nabídek). Pomocí této volby můžete spustit průvodce,
který vám umožní vytvářet jednotlivé nabídkové menu tak, jak je znáte z různých aplikací pod MS Windows.

Menu
programu

Pomocí tohoto průvodce můžeme vytvořit výše uvedenou nabídku naší aplikace. Ta bude obsahovat tři podnabídky:
nabídku Začít znovu – tou restartujeme program, oddělovací čáru a nabídku Ukončit – která program ukončí.

Použití
menu
Editoru

Menu editor je možné nahrát přetažením z ToolBoxu jako každý jiný objekt, pokud máte formulář v módu zobrazení
objektů. Jedná se o ovládací prvek pojmenovaný MenuStrip.
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Ovládací prvek MenuStrip v ToolBoxu.
Nahrátý ovládací prvek MenuStrip k danému projektu.
Místo, kde se nám přiřadí prázdný koncept menu, které je zatím neaktivní. Všimněme si nápisu TYPE
HERE (Pište zde). Kliknutím do tohoto nápisu nám aplikace umožní hlavní menu editovat (přepsat
položku hlavního menu, přidat další položky podmenu).

Menu ve verzi VB.NET 2010 fungují zcela jinak než ve starších verzích (např. verze 6), což
nám umožňuje rychlejší práci s nimi nebo používání české diakritiky (nezapomeňte, že to co
editujete jsou pouze textové popisky tlačítek).

Položka hlavního menu Program. Když na ni klikneme jednou levým tlačítkem myši rozbalí, čímž nám
umožní přidávat a editovat další položky podmenu.
Tři položky prvního podmenu  Začít znovu, oddělovací linka, a konec. Pokud chci k těmto
položkám přiřadit zdrojový kód, dvakrát na ně kliknu levým tlačítkem myši a VB.NET 2010 nám
automaticky nachystá proceduru kliknutí na dané tlačítko myši, které můžeme přiřadit libovolný
zdrojový kód.
Tato položka je zatím neaktivní, ale umoňuje nám přidávat další položky podmenu program . Stačí do ní
klinout pouze jednou levým tlačítkem a přepsat standardní text Type here na libovolný textový
popisek.
Ukázka toho, že do menu a podmenu můžeme mimo klasických položek MenuItem přidávat
i rozbalovací seznamy ComboBox a textové popisky TextBox.

Pomocí kliknutí na type here můžete přidávat tři ovládací prvky, vzpomenete si, které to jsou?

3.10 Přiřazení obslužného kódu tlačítkům v menu

Nyní, když již máme na formuláři umístěno menu, musíme jednotlivým položkám přiřadit příslušný obslužný kód. Podle
názvu jednotlivých podnabídek je jasné, že první podnabídka – Začít znovu – program ukončí, ale hned opět spustí a
druhá nabídka – Ukončit – ukončí běh programu.

Princip
kódu

Abychom aktivovali pole pro zadávání kódů, tak musíte umístit kurzor myši na položku. Začít znovu a
dvakrát rychle za sebou stisknout levé tlačítko myši (dvojklik). Tím jednak přejdete do pole CODE, ale také

Vložení
kódu
Page 12
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automaticky položce přiřadíte událost CLICK.

Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na položku znovu.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

KonecToolStripMenuItem – že se jedná o položku menu  znovu

_Click – že se jedná o událost Click (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz. první
disciplína).
Zápis vlastního obslužného kódu.

LABEL4.TEXT = „“
LABEL6.TEXT = „“
LABEL8.TEXT = „“
RADIOBUTTON1.CHECKED
RADIOBUTTON2.CHECKED
RADIOBUTTON3.CHECKED
RADIOBUTTON4.CHECKED

=
=
=
=

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura je ukončena.
Tedy jakýkoliv kód zapisujeme mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.
Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.
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Úvodní část obslužné procedury. Vložilo se automaticky při dvojkliku na položku znovu.
Tento úvod má tuto syntaxi:

Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

KonecToolStripMenuItem2 – že se jedná o položku menu  znovu,

_Click – že se jedná o událost Click (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz. první
disciplína).
Zápis vlastního obslužného kódu.

END
Ukončení procedury END SUB. I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na tlačítko. Říká počítači,
že uvedená procedura je ukončena.
Tedy jakýkoliv kód zapisujeme mezi položky uvedené v bodě 1 a 3.
Možnost nastavení jiných aktivačních událostí. Pomocí tohoto rolovacího menu můžeme zvolit aktivační
událost, kterou požadujeme pro provedení procedury.
Zde můžeme nastavit, kterému prvku chceme kód přiřazovat. V tomto rolovacím menu je seznam všech
prvků a objektů, které přísluší k danému formuláři.

Pomocí kterého příkazu ukončíme běh aplikace?

Shrnutí

●

●

●

●

●

●

Projekt vytvoříte spuštěním průvodce pomocí nabídky FILE (Soubor) – NEW PROJECT (Nový projekt). Dojde
k vytvoření nového projektu, který obsahuje jediný formulář FORM1.VB. Okno formuláře i projektu v pracovní
ploše není maximalizováno.
GroupBox (kontejner nebo rám) je základním ovládacím prvkem, který umožňuje vkládat ovládací prvky
podobného zaměření do jednoho místa a to především z důvodu snadné přehlednosti. My jej použijeme
především proto, že ovládací prvek RadioButton má tu vlastnost, že na jednom formuláři může být zaškrtnut
pouze jeden. My ale budeme potřebovat zaškrtnou dva (v první a druhé otázce). Proto vždy dvojici těchto
ovládacích prvků umístíme do GroupBox a tím docílíme toho, že budou nezávislé na formuláři. Proto bude možné
v každém GroupBoxu zatrhnout vždy jednu z možných odpovědí.
Pokud chcete do GroupBox umístit nějaký ovládací prvek, měl by už být GroupBox na formuláři umístěn. Pokud
se pokusíme už existující ovládací prvek do GroupBox přemístit, dojde k překrytí ovládacího prvku GroupBoxem.
Vlastnost GroupBox1 Text. Tato vlastnost je vždy nastavena na hodnotu GroupBox1, GroupBox2 …, vždy podle
toho, o jaký ovládací prvek GroupBox se jedná.
Nyní, když již máme na formuláři umístěny ovládací prvky GroupBox, musíme do nich přidat přepínače voleb
jednotlivých odpovědí. Tyto přepínače (RadioButton) mají tu vlastnost, že na formuláři může být označen vždy
pouze jeden. Proto je umístíme do GroupBox a tím tuto vlastnost potlačíme.
Ovládací prvek LABEL slouží pouze pro zobrazování údajů a nelze tedy pomocí něj zadávat hodnoty nebo jiné
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●

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

údaje. Proto se používá jako doprovod různých jiných ovládacích prvků, aby bylo jasné, jak je použít nebo jaký
mají název.
Pod tlačítkem bude spouštěna procedura, které zkontroluje zaškrtnutí políček RadioButton a podle toho, které
bude zaškrtnuto, vyhodnotí odpověď, jejíž výsledek zobrazí v Labelech4 a 6. Také určí kolikátá správná odpověď
byla hodnocena. Počet správných odpovědí se bude zobrazovat v Labelu8.
Tento kód bude provádět to, že pokud na tlačítko Zkontroluj odpovědi klepneme levým tlačítkem myši, tak
program načte hodnoty z RadioButton 1 až 4, vyhodnotí je podle příslušných podmínek a výsledky zapíše do
labelů 4, 6 a 8.
Label4 = “Špatně“. Tato funkce pracuje tak, že ovládacím prvkům Label4 a Label5 přiřadí hodnotu „Špatně“. To
znamená, jako bychom v Properties zadali do políčka Text hodnotu „Špatně“
If RadioButton2 = True Then Label4 = "Správně". Zde použijeme podmínek. Jestli jste si přečetli znění otázek a
popisky u jednotlivých ovládacích prvků RadioButton, zjistili jste, že správné odpovědi jsou právě ty, které jsou
uvedeny v popisku ovládacích prvků RadioButton2 a RadioButton3.
Podmínka IF…THEN… funguje tak, že nejprve testuje první část za klíčovým slovem If (jestliže). Pokud je tato
podmínka splněna, tak provede sled příkazů za klíčovým slovem Then (pak). V našem případě funguje podmínka
takto: jestliže je zatrženo políčko RadioButton2, tak podmínka přiřadí ovládacímu prvku Label4 slovo „Správně“.
Pokud není zaškrtnuto políčko RadioButton2, tak podmínka nechá stávající přiřazení ovládacímu prvku Label4 na
„Špatně“.
If Label6 = "Správně" Then b = b + 1. V této části se opět testuje, zda je splněna některá z uvedených
podmínek. Pokud Label4 nebo Label6 obsahuje slovo „Správně“, tak se proměnné a nebo b přiřadí číslo o
jedničku větší. Pokud ne, tak hodnota v proměnné a nebo b zůstane stejná.
Label8 = a + b. Tento řádek kódu přiřadí ovládacímu prvku Label8 součet proměnných a + b, což demonstruje
počet správných odpovědí.
RadioButton4 = False. Tento kód nemá za úkol nic jiného, než že „vynuluje“ všechna políčka RadioButtons pro
další kolo odpovědí.
Protože v kódu používáme dvě proměnné a, b je potřeba, abychom je deklarovali.
Deklarace proměnné není nic jiného, než to, že program ví, kolik místa v operační paměti má alokovat pro tu či
onu proměnnou hodnotu. To znamená, kolik bytů operační paměti má uvolnit pro načtení hodnoty proměnné.
Právě tímto můžeme do značné míry velmi urychlit běh programu, protože operační paměť není přetěžována
zbytečně velkými alokacemi pro jednotlivé proměnné. U velkých a složitých programů se toto může stát, a proto
se snažíme všechny proměnné deklarovat.
Deklaraci proměnné provádíme tak, že zadáme klíčové slovo pro deklaraci DIM pak napíšeme označení proměnné,
potom následuje klíčové slovo AS a příslušný datový typ (přehled datových typů je uveden v první kapitole
tohoto studijního textu). Například pokud chceme, aby proměnná „a“ byla typu Integer (celočíselný datový typ)
napíšeme tuto deklaraci: Dim a As Integer. Tím jsme řekli počítači, aby v operační paměti vytvořil proměnnou
„a“, která má velikost 1 byte, a že se do ní mohou zapisovat údaje pouze v celočíselném tvaru. Pokud bychom
potom přirazením do této proměnné chtěli vložit například řetězec, došlo by v tomto místě programu k chybě.
Jazyk Visual Basic má tři úrovně platnosti proměnné: Proměnná je dostupná v celé aplikaci. Taková proměnná
musí být deklarována v modulu Basicu s klíčovým slovem Global místo Dim. Proměnná je dostupná v celém
formuláři nebo modulu. Její deklarace se uvádí v sekci General příslušného formuláře nebo modulu. Proměnná je
lokální v proceduře nebo funkci. Její deklaraci Dim můžeme napsat na libovolné místo uvnitř procedury nebo
funkce. Rozsah platnosti je od místa deklarace až po konec procedury nebo funkce.
Menu známe ze všech aplikací pod Windows. Jedná se o rozbalovací položky, které jsou uvedeny v záhlaví
formuláře programu. Volba TOOLBOX  MENU STRIP (Editor nabídek). Pomocí této volby můžete spustit
průvodce, který vám umožní vytvářet jednotlivé nabídkové menu tak, jak je znáte z různých aplikací pod
Windows.
TEXT (hlavička nebo název). Pomocí tohoto TextBoxu zadáte název, který se bude zobrazovat na formuláři při
běhu programu. Název není to samé jako jméno. Jméno je vlastnost tohoto prvku při volání obslužného kódu
NAME (Jméno). Do tohoto TextBoxu zadáte jméno prvku program, pod kterým ho chcete volat v okně Code.
Jméno je vlastností objektu (v tomto případě má zobrazená položka na formuláři název Program, ale pokud ji chci
volat v kódu, tak je její jméno program.
Pomocí kliknutí myši vytvoříme příslušnou podnabídku menu. Nazapomeňte, že mimo standardních položek
MenuItem můžete do nabídek vkládat TextBoxy (textová pole) nebo ComboBoxy (Rozevírací seznamy).
Jako potvrzovací tlačítko slouží klávesa enter. Tuto nabídku je možné otvírat již při návrhu formuláře a dvojklikem
na příslušnou podnabídku se stejně, jako u jiných ovládacích prvků, přepneme do okna pro zadávání kódu. Jako
výchozí událost se vždy volí událost Click.

Kontrolní otázky a úkoly

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

Jakým způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem GroupBox a RadioButton?
Jakým způsobem je možné nastavovat hlavní vlastnosti prvku GroupBox (Text, ForeColor, Location)?
Jakým způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem Label a nastavovat jeho hlavní vlastnosti při běhu
programu?
Jakým způsobem je možné pracovat s podmínkami typu If…Then…?
Jakým způsobem je možné deklarovat proměnné a používat je při výpočtech?
Jakým způsobem je možné používat Menu Strip pro vytváření nabídek?

Pojmy k zapamatování
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Ovládací prvek GROUPBOX, ovládací prvek RADIOBUTTON, ovládací prvek BUTTON, podmínky, podmínka IF...THEN...,
nabídka TOOLBOX, volba MENU STRIP, tvorba menu programu.
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Průvodce studiem

A jsme opět na konci dalšího studijní disciplíny. Jistě začínáte pozorovat, že se postupně mění Váš pohled na počítač. Již
to není jen uzavřená „skříňka“, o které jste nevěděli co je uvnitř, ale víte co v ní je a hlavně k čemu to všechno slouží.
Jednoduše, stáváte se z běžného pasivního uživatele počítače poučeným odborníkem. Váš přístup postupně začíná být
aktivní a tvůrčí. Jen tak dále!

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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4 Práce s vývojovým prostředím Visual Basicu  program
"Počítání" (Lavrinčík Jan, Mgr., DiS.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

4.1 PRINCIP PROGRAMU „POČÍTÁNÍ“
4.2 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ APLIKACE
4.3 NAPLNĚNÍ COMBOBOX1 POLOŽKAMI
4.4 PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ
4.5 VYTVOŘENÍ PROGRAMU TYPU EXE

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● pracovat s ovládacím prvkem ComboBox,
● nastavovat hlavní vlastnosti prvku ComboBox a TextBox,
● používat metodu Load pro dynamickou práci s ovládacími prvky,
● pracovat s ovládacím prvkem Label a nastavovat jeho hlavní vlastnosti při běhu programu,
● pracovat s podmínkami typu If…Then….

Průvodce studiem

Tak jako my lidé navzájem komunikujeme, i jednotlivé programové komponenty obsažené v operačním systému musí
nějakým způsobem komunikovat. Komunikace mezi komponentami programu a její principy bude právě obsahem této
kapitoly.
V této lekci se seznámíme rovněž s novými ovládacími prvky a možnostmi provádění změn v jejich nastavení. Ale pozor,
budeteli si to chtít vyzkoušet na Vašem počítači, buďte maximálně obezřetní!
Vstupní znalosti a podmínky:
● Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované v předcházející disciplíně.
Proto si raději projděte ještě jednou kontrolní test na jejím konci, pokud 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 k dispozici zde. Pokud si chcete program pouze vyzkoušet, můžete jej spustit
zde.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
90 minut

4.1 PRINCIP PROGRAMU „POČÍTÁNÍ“

Při řešení této aplikace se zaměříme především na podstatu zapisovaného programového kódu, neboť v předchozích
modulech jste již získali všechny potřebné znalosti k tomu, abyste již ovládali vývojové prostředí Visual Basicu. Pokud byste
přesto narazili na problém, se kterým si nevíte rady, tak nahlédněte do předchozích modulů, kde najdete všechny
postupy, které budete potřebovat pro řešení následujícího příkladu.

Princip
řešení
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Princip činnosti tohoto programu spočívá v tom, že po spuštění aplikace si může uživatel v ComboBoxu vybrat typ
příkladu, který chce vypočítat. Když si vybere příklad a spočítá si jeho výsledek, tak jej zapíše do TextBoxu určeného
k tomuto účelu a může svou odpověď vyhodnotit.

Princip
programu

V tomto příkladu nám půjde především o způsob dynamické práce s ovládacími prvky, kdy budeme schopni „prázdný“
ovládací prvek při běhu programu naplnit daty. Také rozšíříme své znalosti o použití podmínek a také se je naučíme psát
podmínky na více řádků.

Při řešení této úlohy se naučíte:
●
●
●
●
●

Nové
postupy

pracovat s ovládacím prvkem ComboBox,
nastavovat hlavní vlastnosti prvku ComboBox a TextBox,
používat metodu Load pro dynamickou práci s ovládacími prvky,
pracovat s ovládacím prvkem Label a nastavovat jeho hlavní vlastnosti při běhu programu,
pracovat s podmínkami typu If…Then….

Až skončíte s touto kapitolou, budete mít k dispozici následující aplikaci:

Průvodce studiem

V této a ostatních kapitolách budeme používat některé ovládací prvky, které byly popsány v předchozích disciplínách, a
také nastavení jejich vlastností bylo již dříve popsáno.
Například se jedná o ovládací prvky Form, Label, TextBox, Button a další. Pokud jde o vlastnosti a jejich hodnoty, tak se
jedná například o vlastnost SIZE (Height, Width), Font, Forecolor, Text, Visible a další.
Pokud tedy budete mít s vložením či nastavením některého ovládacího prvku problém, vraťte se zpět k předcházejícím
disciplínám, kde je jejich použití a nastavení detailně popsáno a vizualizováno pomocí obrázků.

4.2 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ APLIKACE

Nejprve musíte vytvořit nový projekt tak, jak je to popsáno v kapitole třetí. Projekt vytvoříte spuštěním průvodce pomocí
nabídky FILE (Soubor) – NEW PROJECT (Nový projekt). Dojde k vytvoření nového projektu, který obsahuje jediný
formulář FORM1.VB. Okno formuláře i projektu v pracovní ploše není maximalizováno.

Uživatelské
rozhraní

Formulář představuje šedé okno s rastrem a vlastní projekt potom bílé okno. Pomocí tlačítka maximalizace zvětšete okno
projektu (okno formuláře zůstane stejné jako před touto operací).

Nastavení vlastností formuláře
Nyní se pokusíme zadat základní vlastnosti formuláře. Bude nás zajímat, jak změnit popisek v záhlaví okna formuláře, jak
zajistit, aby se formulář spouštěl vycentrovaný na střed obrazovky a jak nastavit jeho velikost.

Formulář
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Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu
jeho vlastnosti.
Uchopovací body. Tyto body (8 malých čtverečk ů) mají dvě funkce:

První funkcí je to, že vám ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto
čtverečky, může nastavovat vlastnosti (Properties).

Druhou funkcí je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu. Pomocí čtverečk ů je
možné tyto změny realizovat.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text:
Samostatná práce

Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška). Pomocí této vlastnosti nastavíte výšku označeného prvku
nebo objektu. Výška (SIZE  height) a šířka (SIZE  width)
V našem případě jsou to hodnoty:
SIZE  Height = 271, Width = 696.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře). Změnou této hodnoty dosáhnete toho, že
po spuštění aplikace se bude zobrazovat podle daného nastavení. U nás:
CenterScreen

Vložení a nastavení ovládacích prvků GROUPBOX

Do nově vytvořeného formuláře nyní umístíme dva ovládací prvky GroupBox a nastavíme jejich vlastnosti tak, aby vypadaly
jako na obrázku.

GroupBox
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Panel TOOLBOX. V tomto panelu vybereme ikonu ovládacího prvku GroupBox a jednou na něj
klepneme levým tlačítkem. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme GroupBox1. Tento postup
zopakujeme a vytvořte i ovládací prvek GroupBox2.
Panel PROPERTIES. V tomto panelu budeme nastavovat vlastnosti vytvořených ovládacích prvků
GroupBox1 a GroupBox2. Připomínám, že příslušný ovládací prvek musí být vždy označen, to znamená,
že je „orámován“ uchopovacími body.
Ovládací prvek GROUPBOX1. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

Height = 170

Width = 243

Pozice na formuláři  X = 21, Y = 27

Caption = Zadání odpovědí

Forecolor = červená (&H000000FF&)
Ovládací prvek GROUPBOX2. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

Height = 170

Width = 243

Pozice na formuláři  X = 419, Y = 27

Caption = Vyhodnocení odpovědí

Forecolor = černá (&H00000000&)

Vložení a nastavení ovládacího prvku COMBOBOX

Jelikož chceme, aby měl uživatel možnost vybírat z několika různých příkladů, použijeme ve GroupBox1 ovládací prvek
ComboBox, pomocí kterého bude možné jednotlivé příklady volit. Ovládací prvek ComboBox je totožný s ovládacím
prvkem TextBox až na to, že obsahuje rolovacího jezdce, pomocí kterého je možné se v ComboBoxu pohybovat
vertikálním směrem. Zatím bude tento ovládací prvek prázdný, ale v dalších krocích jej pomocí události formuláře Load
naplníme jednotlivými příklady, které si uživatel bude moci vybrat.

ComboBox
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Panel TOOLBOX. V tomto panelu vybereme ikonu ovládacího prvku ComboBox a jednou na něj
klepneme levým tlačítkem. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ComboBox1.
Panel PROPERTIES. V tomto panelu budeme nastavovat vlastnosti vytvořeného ovládacího prvku
ComboBox1. Připomínám, že příslušný ovládací prvek musí být vždy označen, to znamená, že je
„orámován“ uchopovacími body.
Ovládací prvek COMBOBOX1. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

Height = 21

Width = 196

Pozice na GroupBox1 = 20, 59

Text = vymažte nápis ComboBox1 a nechte políčko prázdné

Vložení a nastavení prvků TEXTBOX a BUTTON

Dále budeme na formuláři potřebovat dva další ovládací prvky. Prvním je ovládací prvek TextBox, který již známe
z předchozích příkladů. V tomto příkladu bude mít tu funkci, že do něj bude uživatel zapisovat svou odpověď, proto jej
nastavíme tak, aby měl odlišný typ písma a text aby byl centrován na střed.
Druhým ovládacím prvkem bude také již dobře známý prvek Button, pod kterým bude umístěn ovládací programový kód
pro vyhodnocení jednotlivých událostí. Zkráceně řečeno  po kliknutí na toto tlačítko dojde k načtení dat z ovládacích
prvků ComboBox1 a TextBox1, přičemž podle podmínek bude vyhodnocena odpověď v TextBox1.

TextBox a
Button

Page 5 of 17

Panel TOOLBOX. V tomto panelu vybereme ikonu ovládacího prvku TextBox a jednou na něj klepneme
levým tlačítkem. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme TextBox1. To samé potom
zopakujeme s ovládacím prvkem Button a vytvoříme tlačítko Button1.
Panel PROPERTIES. V tomto panelu budeme nastavovat vlastnosti vytvořeného ovládacího prvku
TextBox1 a Button1. Připomínám, že příslušný ovládací prvek musí být vždy označen, to znamená, že je
„orámován“ uchopovacími body.
Ovládací prvek TextBox1. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 20

SIZE  Width = 192

Pozice na GroupBox1  X = 23, Y = 126

Text = vymažte nápis TextBox1 a nechte políčko prázdné

Alingment = 2 – Center (vystředí nápis v TextBox1 na střed políčka)

Font = tučné písmo velikosti 10

Forecolor = červená (&H000000FF&)
Ovládací prvek Button1. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 170

SIZE  Width = 118

Pozice na formuláři = X = 278, Y = 27

Text = Zkontroluj výpočet

Vložení a nastavení ovládacích prvků LABEL1  6

Posledním krokem navržení uživatelského rozhraní je vytvoření ovládacích prvků Label. Některé z Labelů budeme
potřebovat pro vlastní činnost programu a to především Label4 a Label6 na tyto ovládací prvky se budeme odkazovat
přímo v programovacím kódu a jsou nezbytně nutné pro běh celého programu.
Ostatní ovládací prvky Label slouží jako doprovod jiným ovládacím prvkům nebo jako doplnění zobrazovaných informací.

Label
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Panel TOOLBOX. V tomto panelu vybereme ikonu ovládacího prvku Label a jednou na něj klepneme
levým tlačítkem. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme Label1. To samé potom zopakujeme
s ovládacími prvky Label2 až Label6.
Panel PROPERTIES. V tomto panelu budeme nastavovat vlastnosti vytvořeného ovládacího prvku
Label1 až Label6. Připomínám, že příslušný ovládací prvek musí být vždy označen, to znamená, že je
„orámován“ uchopovacími body.
Ovládací prvek LABEL1. Tento ovládací prvek není nezbytně nutný pro činnost programu.
V podstatě má tu jedinou funkci, informovat uživatele, na co slouží ComboBox1. U tohoto prvku
nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 13

SIZE  Width = 205

Pozice na GroupBox1  X = 19, Y = 34

Text = Vyber si příklad který chceš vypočítat

TextAlign = Top Left

Forecolor = fialová

Visible = True (bude se za běhu programu zobrazovat)
Ovládací prvek LABEL2. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 13

SIZE  Width = 154

Pozice na GroupBox1  X = 19, Y = 96

Text = Zde napiš vypočtený výsledek

TextAlign = Top Left

Forecolor = fialová

Visible = True (bude se za běhu programu zobrazovat)
Ovládací prvek LABEL3. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 13

SIZE  Width = 128

Pozice na GroupBox2  X = 6, Y = 34

Text = Tvůj vypočtený výsledek

TextAlign = Top Left

Forecolor = fialová

Visible = True (bude se za běhu programu zobrazovat)
Ovládací prvek LABEL4. Tento ovládací prvek je nezbytně nutný pro činnost programu, i jeho
zobrazení je nutné odlišit od ostatních popisků, neboť do tohoto pole se bude zobrazovat údaj zapsaný
do pole TextBox1, aby měl uživatel zpětnou vazbu na svou odpověď. U tohoto prvku nastavíme tyto
vlastnosti:

SIZE  Height = 13

SIZE  Width = 35

Pozice na GroupBox2  X = 6, Y = 59

Text = Label4

TextAlign = Top Left

Forecolor = červená

Visible = True (bude se za běhu programu zobrazovat)
Ovládací prvek LABEL5. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 13

SIZE  Width = 1

Pozice na GroupBox2  X = 6, Y = 96

Text = je

TextAlign = Top Left

Font = normální písmo

Forecolor = fialová

Visible = True (bude se za běhu programu zobrazovat)
Ovládací prvek LABEL6. Tento ovládací prvek je nezbytně nutný pro informativní činnost programu,
i jeho zobrazení je nutné odlišit od ostatních popisků, neboť do tohoto pole se bude zobrazovat údaj o
správnosti (nesprávnosti) zadaného výsledku uživatelem aplikace. U tohoto prvku nastavíme tyto

Page 7 of 17

vlastnosti:

SIZE  Height = 16

SIZE  Width = 45

Pozice na GroupBox2  X = 6, Y = 133

Text = Label6

TextAlign = Top Left

Forecolor = červená

Visible = True (bude se za běhu programu zobrazovat)

4.3 NAPLNĚNÍ COMBOBOX1 POLOŽKAMI

Nyní, když již máme hotové uživatelské rozhraní, se budeme zabývat konstrukcí programového kódu. Celkem budeme
muset napsat tři obslužné procedury, které zabezpečí činnost programu podle našich požadavků.

První procedurou bude naplnění ComboBox1 příklady tak, jak je to patrné z obrázku. K tomuto použijeme vlastnost
objektu ComboBox, která se nazývá Items.Add (přidej položku). Tuto vlastnost budeme volat při nahrávání formuláře, při
spuštění programu, tedy použijeme událost Form_Load. Syntaxe tohoto příkazu je následující:

Práce s
ComboBox

OBJEKT. ITEMS.ADD („ŘETĚZEC“)

Jako objekt můžeme použít volání ovládacího prvku (v našem případě ComboBox1). Potom následuje příkaz AddItem
(přidej položku, od názvu objektu je oddělen tečkou). Poslední částí příkazu je přirazení řetězce, který má být do
ComboBox1 vložen. Řetězec je nutno psát do uvozovek (např.: “Kolik je 1+5“).

Nyní si tedy ukážeme zápis celého kódu, který vloží do ComboBox1 3 různé příklady, které si bude moci uživatel vybrat.
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Lišta pro výběr objektu, kterému chceme přiřadit kód. Klikněte levým tlačítkem na konec lišty, až se
otevře seznam objektů formuláře. Vyberte položku FORM.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost LOAD. Volíme ji, protože chceme, aby se
ComboBox1 naplnilo příklady hned při spuštění programu.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře jsme mohli dvojklikem na
formulář ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost formuláře Load by se tak zvolila okamžitě a
v okně by byly umístěny položky z bodu 3 a 5.
Úvodní část procedury LOAD formuláře.

Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

Form – že se jedná o vlastní formulář,

_Load – že se jedná o událost Load (načti). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola
první).
Vlastní programový kód. Jak vidíte jednotlivé položky, které chceme do COMBOBOX1 přidat, jsou vždy
na jednom řádku. Syntaxe odpovídá tomu, co bylo uvedeno na začátku tohoto odstavce. Pouze
připomínám, že veškeré řetězce, které chceme do ComboBox1 vložit, musí být v uvozovkách.
Combo1.AddItem ("Kolik je 1 + 5")
Combo1.AddItem ("Kolik je 9 + 8")
Combo1.AddItem ("Kolik je 31  6")
Ukončení procedury LOAD formuláře.
I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na formulář, nebo při zvolení události LOAD. Říká
počítači, že uvedená procedura (tzn. Load) je ukončena.

Pomocí kterého příkazu přidáváme do ComboBoxu položku?

4.4 PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ

Poslední částí programového kódu bude zapsání podmínek, podle kterých se budou hodnotit uživatelovy odpovědi.
Použijeme opět nám známou podmínku If…Then… Těchto podmínek bude několik, přesně řečeno pro každý příklad bude
jedna (celkem 3X).

Podmínky

Ukážeme si také použití logických operátorů při nutnosti testování několika podmínek a také, jak lze dlouhý řádek kódu
rozdělit na několik částí. Dlouhý kód se rozděluje pomocí podtržítka, které se napíše na konec řádku, který chceme
oddělit od následujícího kódu.
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Logické operátory jsou opět uvedeny v první kapitole, a proto jen stručně. V podstatě se jedná o jednoduché příkazy,
které vycházejí z Booleovské algebry. Tato algebra zná několik základních kombinací podmínek, my si ukážeme dvě
nejdůležitější:
● AND (a), výrok1 And výrok2, celkově je pravdivý, pokud je výrok1 i výrok2 pravdivý. Pokud
je některý
z výroků nepravdivý, tak je celkový výrok nepravdivý.
● OR (nebo), výrok1 Or výrok2, celkově je výrok pravdivý, pokud je pravdivý alespoň jeden z výroků. Pokud jsou
oba výroky nepravdivé je i celkový výrok nepravdivý.

Logické
operátory

Pomocí těchto jednoduchých operátorů je možné testovat hned několik kombinací vstupních podmínek v jedné
rozhodovací podmínce.
Dále uvádíme celou syntaxi příkazu If…Then…Else:

IF PODMÍNKA THEN PŘÍKAZ1 [ELSE PŘÍKAZ2]

Podmínka
IF...Then

Tento příkaz se skládá z několika částí. První část, podmínka, je testem, který provede příkaz IF. Pokud je výsledek testu
pravdivý, Visual Basic spustí příkaz1; jinak nebude dělat nic. Nebo máteli část ELSE, spustí příkaz2.
Níže uvádíme obecný příklad složené podmínky se kterým v tomto příkladě sice nepracujeme, ale myslíme si, že je důležité
(obzvláště pro další příklady) znát jeho správnou syntax.
If podmínka1 Then
[příkazy]
[ ElseIf podmínka2 Then

[příkazy]]
[ Else
[příkazy]]
End If

Lišta pro výběr objektu, kterému chceme přiřadit kód. Klikněte levým tlačítkem na konec lišty, až se
otevře seznam objektů formuláře. Vyberte položku BUTTON1.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost CLICK.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře jsme mohli dvojklikem na
Button1 ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost Click by se tak zvolila okamžitě.
Úvodní část procedury CLICK ovládacího prvku Button1.

Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,

Button1 – že se jedná o ovládací prvek Button1,

_Click – že se jedná o událost Clik (klikni). Těchto událostí existuje celá řada (viz. Kapitola první).
Přiřazení řetězce ovládacímu prvku LABEL6. Chceme, aby program fungoval tak, že když
dojde k tomu, že uživatel správně odpoví na příklad, aby se Label6 změnil na slovo „Správně“.
Abychom nemuseli zapisovat další podmínky, kdy je odpověď špatná, tak vyjdeme z toho, že
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pokud uživatel neodpoví správně, tak máme zato, že odpověděl špatně.
Label6.Text = "Špatně"
Vlastní rozhodovací podmínky. Všimněte si toho, že při testování vstupní podmínky použijeme
logické operátory. Když se nad problémem zamyslíte, rychle přijdete na podstatu problému.
Část ComboBox1.Text = "Kolik je 1 + 5", testuje, který příklad byl zvolen. To proto, že
ComboBox1 obsahuje 3 příklady a každý má samozřejmě jiný výsledek.
Část And TextBox1.Text = "6", zjišťuje, zda je v TextBox1 napsán správný výsledek. To znamená, že musí
být splněny obě části, aby byl ovládacímu prvku Label7 přiřazeno hodnocení „Správně“, což zajišťuje
kód zapsaný za klíčovým slovem Then.
Celkový kód hodnotících podmínek:
If ComboBox1.Text = "Kolik je 1 + 5" And TextBox1.Text = "6" Then Label6.Text = "Správně"
If ComboBox1.Text = "Kolik je 9 + 8" And TextBox1.Text = "17" Then Label6.Text = "Správně"
If ComboBox1.Text = "Kolik je 31  6" And TextBox1.Text = "25" Then Label6.Text = "Správně"
Speciální případ. Zvláštností je, že za podmínkou And TextBox1.Text = "8" následuje ještě část Or
TextBox1.Text = " 8". Druhá část je tam proto, protože některý uživatel napíše mínus osm bez toho, aby
mezi znaménkem a číslem udělal mezeru. Jiný uživatel tam mezeru udělá. Proto jsme použili ještě jednu
kombinaci podmínky Or, protože potom je jedno, zda napíše výsledek s mezerou nebo bez ní.
Podmínka pro možnost nezadání žádné odpovědi. Pokud není odpověď správná, tak je vždy špatná. To
zajišťuje přiřazení k bodu 4. Co však s tím, když uživatel zapomene zapsat jakoukoliv odpověď. Uvedená
podmínka toto ošetřuje. Říká: pokud je TextBox1 prázdný, tak místo hodnocení v Label7 do něj vlož
upozornění, aby bylo zapsáno jakékoliv číslo.
If TextBox1.Text = "" Then Label6.Text = "Zapiš nějaké číslo"
Zajištění zpětné vazby na odpověď uživatele. Pokud uživatel zapomene jaké číslo zadal do TextBox1, když
odpovídal, je dobré mu ho připomenout. A to právě činí tato část kódu.
Label4.Text = TextBox1.Text

Vyčištění pole pro další odpověď. Aby uživatel nemusel po každé odpovědi vymazávat
údaje, které zapsal do TextBox1, tak to uděláme za něj. Prostě TextBoxu1 přiřadíme
prázdný řetězec.
TextBox1.Text = ""

Výrok1 AND výrok2, celkově je pravdivý, pokud je výrok1 i výrok2 pravdivý nebo nepravdivý?

4.5 VYTVOŘENÍ PROGRAMU TYPU EXE

Jistě jste po dokončení aplikace „Počítání“ hned vyzkoušeli jak pracuje. Co ale dělat, pokud byste se chtěli touto aplikací
pochlubit i někomu jinému. Jak jste si asi všimli, pokud projekt uložíte, třeba i pod konkrétním jménem, tak ve složce 
kam jste projekt uložili  nenajdete spustitelné soubory SLN a VB, které Vám otevřou pouze projekt (formuláře) opět
v aplikaci MS Visual Studio .NET 2010.

Šíření
programů

Samozřejmě, že tvůrci programovacího jazyka MS Visual Basic s touto eventualitou počítali, a proto do prostředí vložili
funkci, která velmi rychle vytvoří spustitelný soubor typu EXE. Nicméně i tento spustitelný soubor má některá omezení.

Soubor
EXE

Tím hlavním je, že i tak nemusí takto vytvořený soubor běžet na jakémkoliv počítači. Je to dáno tím, že vámi vytvořený
program může používat některou komponentu (Framework 4.0), kterou sice Visual Basic .NET 2010 běžně používá, ale
standardní instalace operačního systému Windows ji neobsahuje. Proto takový program poběží pouze na počítači, kde je
Visual Basic instalován. Také je nevýhodou takto vytvořeného souboru typu EXE, že jej není možné „instalovat“. Pokud
jste již někdy pod Windows nějaký program instalovali, víte o čem je řeč.
Jelikož námi vytvořené aplikace jsou velmi jednoduché a neobsahují žádné nestandardní komponenty Windows a Visual
Basicu, bude nám stačit to, že vytvoříme jednoduchý standardní spustitelný soubor typu EXE, který budeme moci
spouštět na jiných počítačích, které nemají nainstalován Visual Basic.
První krok, který musíte udělat je to, že váš projekt uložíte na pevný disk pod určitým jménem. Níže uvedený průvodce
spustíte pomocí nabídky FILE (Soubor) – SAVE PROJECT AS (Uložit projekt jako).
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Průvodce uložením existujícího projektu.
Pole SAVE ALL (Uložit vše). Slouží k vyhledání místa na paměťových médiích připojených k počítači pro
uložení projektu.
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:
Počítání (případně ponechejte WindowsAppliacation1)
Potvrzovací tlačítko.

stiskněte tlačítko ULOŽIT

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

Dále se nás program zeptá, zda chceme uložit i formulář Form1. Níže uvedený průvodce spustíte pomocí nabídky FILE
(Soubor) – SAVE FORMX.VB AS (Uložit formulář jako).

Průvodce uložením existujícího formuláře.
Pole Uložit do. Slouží k vyhledání paměťového místa pro uložení formuláře.
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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, 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 formuláře:
Form1.VB
Potvrzovací tlačítko.

stiskněte tlačítko ULOŽIT

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

Spuštění funkce Build…exe…

Když máme projekt uložený pod jménem: WindowsApplication1.sln (což si můžete ověřit v místě, kam jste projekt
ukládali), můžeme z takto uloženého projektu vytvořit spustitelný soubor, který se bude jmenovat
WindowsApplication1.exe a bude uložen v místě, kde je uložen i soubor WindowsApplication.sln.

Build EXE

Nabídka BUILD v hlavním menu aplikace MS Visual Basic 2010.
Stiknutím polužk y BUILD WindowsApplication1 vytvoříte novou verzi EXE souboru, dále Vám již
program nenabídne, kam projekt zkompilovat a podobně jako ve starých verzích a asi se ptáte, co se
s ním stalo a kam se uložil? Verze Visual Basic NET si z jednoduchého důvodu aplikaci kompilují i pro
pouhé testování, aby jela stejně v testovacím režimu, jako když ji budete používat v reálné praxi. Jestliže
budete hledat Váš EXE soubor najdete jej v adresáři, kam jste ukládali celý projekt. V „bludišti“ souborů
a adresářů je jeden adresář se jménem BIN a podadresáře DEBUG, kde aplikaci najdete stejně
pojmenovanou jako náš projekt (např. WindowsApplication.EXE).
Pokud chcete před zkompilováním provádět další nastavení (např. verze souborů, datum poslední
revize, Copyright apod.) postupujte dle dalšího návodu.

Nastavení parametrů kompilované aplikace
Pomocí následujícího návodu uvádíme, kde a jak můžete změnit některé parametry kompilované aplikace.
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Dvojklikem levým tlačítkem
(WindowsApplication1).

myši na

MY PROJECT

vyvoláte

okno

zobrazené

uprostřed

Okno s nastavením otevřeného projektu (WindowsApplication1).
V následujících kolonkách (Textových polích a rozbalovacích ComboBoxech) můžete nastavovat.
Jméno aplikace, jméno projektu, typ aplikace (standardně Windows Form Application) a ikonu
projektu, kterou vidíme ve spuštěném formuláři v levém záhlaví aplikace.
Tlačítko View Windows Settings slouží k nastavení poznámek ke kompilované aplikaci. Zde můžete
nastavit verzi aplikace, datum poslední revize, Copyright, Trademark apod. Tyto informace jsou vidět
v aplikaci, když na požadovaném exe souboru dáme pravé tlačítko myši, vlastnosti a karta
PODROBNOSTI (Platí pro MS Windows Vista/7).

Zapnutí/vypnutí FRAMEWORKU a další vizuální nastavení aktuálně kompilovaného projektu.
Další karty s rozšiřujícími nastaveními. Doporučujeme měnit pouze zkošeným uživatelům!

Pomocí které položky hlavního menu BUILD spustíme funkci pro vytvoření samostatně běžícího programu exe?
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Jelikož chceme, aby měl uživatel možnost vybírat z několika různých příkladů, použijeme ve GroupBox1 ovládací
prvek ComboBox, pomocí kterého bude možné jednotlivé příklady volit. Ovládací prvek ComboBox je totožný
s ovládacím prvkem TextBox až na to, že obsahuje rolovacího jezdce, pomocí kterého je možné se v ComboBoxu
pohybovat vertikálním směrem. Zatím bude tento ovládací prvek prázdný, ale v dalších krocích jej pomocí události
formuláře Load naplníme jednotlivými příklady, které si uživatel bude moci vybrat.
První procedurou bude naplnění ComboBox1 příklady tak, jak je to patrné z obrázku. K tomuto použijeme
vlastnost objektu ComboBox, která se nazývá Items.Add (přidej položku). Tuto vlastnost budeme volat při
nahrávání formuláře, při spuštění programu, tedy použijeme událost Form_Load. Syntaxe tohoto příkazu je
následující: Objekt. Items.Add („řetězec“). Jako objekt můžeme použít volání ovládacího prvku (v našem případě
ComboBox1). Potom následuje příkaz Items.Add (přidej položku, od názvu objektu je oddělen tečkou). Poslední
částí příkazu je přiřazení řetězce, který má být do ComboBox1 vložen. Řetězec je nutno psát do uvozovek
a závorky (např.: (“Kolik je 8*2“)).
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost LOAD. Volíme ji, protože chceme, aby se ComboBox1
naplnilo příklady hned při spuštění programu. Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení
formuláře jsme mohli dvojklikem na formulář ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost formuláře Load by se
tak zvolila okamžitě a v okně by byly umístěny položky.
ComboBox1 je tedy naplněno příklady. Obsahuje celkem 3 různé příklady, a proto se v dalším programovém kódu,
to znamená v použití podmínek, nemůžeme odvolávat pouze na ovládací prvek ComboBox1, protože počítač by
nevěděl, se kterým příkladem chceme přesně pracovat.
Logické operátory jsou opět uvedeny v první kapitole, a proto jen stručně. V podstatě se jedná o jednoduché
příkazy, které vycházejí z Booleovské algebry. Tato algebra zná několik základních kombinací podmínek, my si
ukážeme dvě nejdůležitější: AND (a), výrok1 And výrok2, celkově je pravdivý, pokud je výrok1 i výrok2 pravdivý.
Pokud je některý z výroků nepravdivý, tak je celkový výrok nepravdivý. OR (nebo), výrok1 Or výrok2, celkově je
výrok pravdivý, pokud je pravdivý alespoň jeden z výroků. Pokud jsou oba výroky nepravdivé je i celkový výrok
nepravdivý.
IF podmínka THEN příkaz1 [ELSE příkaz2]. Tento příkaz se skládá z několika částí. První část, podmínka, je testem,
který provede příkaz IF. Pokud je výsledek testu pravdivý, Visual Basic spustí příkaz1; jinak nebude dělat nic. Nebo
máteli část ELSE, spustí příkaz2.
Všimněte si toho, že při testování vstupní podmínky použijeme logické operátory. Když se nad problémem
zamyslíte, rychle přijdete na podstatu problému. Část ComboBox1 = "Kolik je 1 + 5", testuje, který příklad byl
zvolen. To proto, že ComboBox1 obsahuje 3 příklady a každý má samozřejmě jiný výsledek. Část And TextBox1 =
"6", zjišťuje, zda je v TextBox1 napsán správný výsledek. To znamená, že musí být splněny obě části, aby byl
ovládacímu prvku Label6 přiřazeno hodnocení „Správně“, což zajišťuje kód zapsaný za klíčovým slovem Then.
Speciální případ. Jak vidíte u této podmínky je jedna zvláštnost: Zvláštností je, že za podmínkou And
TextBox1.Text = "8" následuje ještě část Or TextBox1.Text = " 8". Druhá část je tam proto, protože některý
uživatel napíše mínus osm bez toho, aby mezi znaménkem a číslem udělal mezeru. Jiný uživatel tam mezeru udělá.
Proto jsme použili ještě jednu kombinaci podmínky Or, protože potom je jedno, zda napíše výsledek s mezerou
nebo bez ní.
Podmínka pro možnost nezadání žádné odpovědi. Pokud není odpověď správná, tak je vždy špatná. To zajišťuje
přiřazení k bodu 4. Co však s tím, když uživatel zapomene zapsat jakoukoliv odpověď. Uvedená podmínka toto
ošetřuje. Říká: pokud je TextBox1 prázdný, tak místo hodnocení v Label6 do něj vlož upozornění, aby bylo
zapsáno jakékoliv číslo: If TextBox1.Text = "" Then Label6.Text = "Zapiš nějaké číslo".
Jistě jste po dokončení aplikace „Počítání“ hned vyzkoušeli jak pracuje. Co ale dělat, pokud byste se chtěli touto
aplikací pochlubit i někomu jinému. Jak jste si asi všimli, pokud projekt uložíte, třeba i pod konkrétním jménem, tak
ve složce  kam jste projekt uložili  nenajdete jediný spustitelný soubor. Jinak řečeno bez nainstalovaného Visual
Basicu vaši aplikaci na jiném počítači nespustíte.
Samozřejmě, že tvůrci programovacího jazyka Visual Basic s touto eventualitou počítali, a proto do prostředí vložili
funkci, která velmi rychle vytvoří spustitelný soubor typu EXE. Nicméně i tento spustitelný soubor má některá
omezení.
Tím hlavním je, že i tak nemusí takto vytvořený soubor běžet na jakémkoliv počítači. Je to dáno tím, že vámi
vytvořený program může používat některou komponentu (FRAMEWORK 4.0), kterou sice Visual Basic běžně
používá, ale standardní instalace operačního systému Windows ji neobsahuje. Proto takový program poběží pouze
na počítači, kde je Visual Basic instalován. Také je nevýhodou takto vytvořeného souboru typu EXE, že jej není
možné „instalovat“. Pokud jste již někdy pod Windows nějaký program instalovali, víte o čem je řeč.
Jelikož námi vytvořené aplikace jsou velmi jednoduché a neobsahují žádné nestandardní komponenty Windows a
Visual Basicu, bude nám stačit to, že vytvoříme jednoduchý standardní spustitelný soubor typu EXE, který
budeme moci spouštět na jiných počítačích, které nemají nainstalován Visual Basic.
Když máme projekt uložený pod jménem: WindowsApplication.sln (což si můžete ověřit v místě, kam jste projekt
ukládali), můžeme z takto uloženého projektu vytvořit spustitelný soubor, který se bude jmenovat
WindowsApplication1.exe a bude uložen v místě, kde je uložen i soubor WindowsApplication1.sln (...BIN\DEBUG).
Položka menu BUILD WindowsApplication1 (vytvořit soubor typu exe). Místo slova WindowsApplication1 je zde
zřejmě zapsán název vámi uloženého projektu, který jsme ukládali pod jménem WindowsApplication1.

Kontrolní otázky a úkoly
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1.
2.
3.
4.
5.

Jakým způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem ComboBox?
Jakým způsobem je možné nastavovat hlavní vlastnosti prvku ComboBox a TextBox?
Jakým způsobem je možné používat metodu Load pro dynamickou práci s ovládacími prvky?
Jakým způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem Label a nastavovat jeho hlavní vlastnosti při běhu
programu?
Jakým způsobem je možné pracovat s podmínkami typu If…Then….?

Pojmy k zapamatování

Aplikace exe, Build WindowsApplication1.exe, ovládací prvek ComboBox, podmínka If...Then, podmínka If, Else...Then,
podmínka If...Then...ElseIf....Else, metoda Load.
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Průvodce studiem

Tato kapitoly byla opravdu náročná. Pokud jste vše nepochopili napoprvé, nezoufejte a po odpočinku se k některým
částem vraťte znovu.
Obtížnost kapitoly spočívá v tom, že je třeba si uvědomit souvislosti. Navíc řada užívaných pojmů je velice abstraktního
rázu. Na tiskárnu si můžete v klidu sáhnout, ale co na rozhodovací strukturu If...Then..?
Věřte, učivo obsažené v této lekci činní pravdu při učení větší obtíže, ale to není důvod se ihned vzdávat.
Máte za sebou úspěšně zdolanou jednu třetinu příkladů z programování ve Visual Basic .NET 2010. Naberte síly na druhou
část školení a po čase se na Vás a Vaše mozkové závity opět budeme těšit.

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