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Text kapitoly

Předložená studijní disciplína Vás postupně seznámí s pokročilejšími metodami programování ve vývojovém prostředí MS
Visual Basic .NET 2010.
Pokud tedy budete společně s námi sledovat následující výklad, získáte mnoho teoretických i praktických znalostí
a dovedností, které Vám umožní rychlou a efektivní tvorbu programového kódu a uživatelských rozhraní aplikací.
Po prostudování tohoto modulu budete schopni:
● pracovat s ovládacím prvkem DriveListBox, pracovat s ovládacím prvkem DirListBox a pracovat s ovládacím prvkem
FileListBox,
● nastavovat hlavní vlastnosti prvků DriveListBox, DirListBox a FileList Box,
● pracovat s ovládacím prvkem Image,
● ošetřovat chyby v běhu programu a to pomocí MsgBox, volání chybového stavu,
● pracovat se soubory na úrovni obslužného kódu.
● pracovat s dynamickým kreslením pomocí DrawLine,
● měnit tloušťku kreslené čáry pomocí proměnné PenWidth,
● používat metodu MouseMove a MouseDown,
● používat metodu mazání grafiky obsahu PictureBoxu,
● vytvářet ovládací menu programu,
● pracovat s ovládacím prvkem Windows Media Player,
● nastatvovat hlavní vlastnosti prvku Windows Media Player,
● používat příslušné funkce a příkazy pro práci s Windows Media Playerem,
● přehrávat různé multimediální soubory a tak doplnit vaše projekty i o „zvukovou a obrazovou“ část,
● pracovat s ovládacím prvkem ListBox,
● používat příslušné funkce a příkazy pro práci s řetězci (Split, Replace, Ubound),
● deklarovat proměnné pro výpočty a vizualizaci.

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

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

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● pracovat s ovládacím prvkem DriveListBox, pracovat s ovládacím prvkem DirListBox a pracovat s ovládacím
prvkem FileListBox,
● nastavovat hlavní vlastnosti prvků DriveListBox, DirListBox a FileList Box,
● používat metodu Load pro dynamickou práci s ovládacími prvky,
● pracovat s ovládacím prvkem PictureBox,
● ošetřovat chyby v běhu programu a to pomocí MsgBox, volání chybového stavu,
● pracovat se soubory na úrovni obslužného kódu.

Průvodce studiem

Tato kapitoly se bude zabývat možnostmi vytváření aplikací, které mohou ovládat některé počítačové periferie a
datové úložiště. konkrétně tedy budeme společně vytvářet aplikaci, která bude schopna procházet stromovou
strukturou pevných disků, disket, CDRomů či Bluray disků a pomocí ovládacího prvku PictureBox zobrazovat náhledy
obrázků, které jsou na těchto datových úložištích obsaženy.
Teorie tedy bude opět velmi málo a o to více se zaměříme na vlastní řešení problému.
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:
120 minut

1.1 PRINCIP PROGRAMU „PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ“

Další aplikace, kterou budeme řešit v rámci tohoto studijního textu, je určena, jak již název napovídá, k prohlížení
obrázků. Proto je nutné celý tento projekt rozdělit na několik částí. První částí řešení daného problému je to, že
nejprve se musíme zajímat o to, jak obrázek vůbec najít na některém z médií. Druhou částí problému je možnost
práce s vybraným obrázkem, respektive se souborem, který má formát a vlastnosti obrazového charakteru. Třetí a
poslední částí řešení je potom vizualizace vybraného obrazového souboru.

Princip
programu
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Tato námi vytvářená aplikace bude schopna zobrazovat všechny známé formáty obrazových souborů. „Známými“
obrazovými formáty rozumíme ty, které podporuje operační systém Microsoft Windows a také ty, které nevycházejí
z použití některých specializovaných aplikací např. typu AutoCAD, COREL, Adobe Photoshop atd.
Těžištěm této aplikace je práce se soubory, např. vyhledávání na paměťových médiích, jejich otevření a vizualizace.
Proto se naučíte pracovat ze čtyřmi novými ovládacími prvky. První tři slouží právě k procházení paměťovými médii
(pevný disk, CDROM, disketa atd.), poslední čtvrtý potom slouží k vizualizaci obrazových souborů (PictureBox).
Princip této aplikace je velmi jednoduchý. Nejprve projdeme postupně paměťová média, výběrem disku počínaje a
označením konkrétního souboru konče. Následně po nalezení příslušného obrazového souboru a jeho označení dojde
k otevření a vizualizaci označeného souboru v ovládacím prvku PictureBox.

Při řešení této úlohy se naučíte:
●

●
●
●
●
●

Nové
postupy

pracovat s ovládacím prvkem DriveListBox, pracovat s ovládacím prvkem DirListBox a pracovat s ovládacím
prvkem FileListBox,
nastavovat hlavní vlastnosti prvků DriveListBox, DirListBox a FileListBox,
používat metodu Load pro dynamickou práci s ovládacími prvky,
pracovat s ovládacím prvkem PictureBox,
ošetřovat chyby v běhu programu a to pomocí MsgBox, volání chybového stavu,
pracovat se soubory na úrovni obslužného kódu.

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

1.2 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).

Uživatelské
rozhraní
programu

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

Formulář

Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu
jeho vlastnosti.
Uchopovací body. Ukazují který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto čtverečky, můžeme
nastavovat vlastnosti (Properties). Možnost změny velikosti a umístění prvku nebo objektu.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text:
Prohlížeč souborů s obrázky.
Vlastnost formuláře ICON. Pomocí této vlastnosti můžete vybrat nějakou ikonu, která se zobrazuje před
hlavičkou formuláře. Ikonu vyberete tak, že jednou klepnete levým tlačítkem na tuto vlastnost, na
konci řádku se zobrazí tlačítko s třemi tečkami.
Spustí se tento průvodce:

Ikony najdete v příslušném umístění, kde jste si je uložili.
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška). Pomocí této vlastnosti nastavíte výšku označeného prvku nebo
objektu. Výška (height) a šířka (width).
V našem případě jsou to tyto hodnoty velikosti formuláře hodnoty:
SIZE  Height = 383, Width = 576.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře). Změnou této hodnoty dosáhnete toho, že
po spuštění aplikace se bude zobrazovat formulář podle daného nastavení. U nás:
CenterScreen
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Vložení a nastavení ovládacího prvku DRIVELISTBOX
Jak jsme již uvedli v začátku této kapitoly, chceme jednotlivé obrazové soubory vyhledávat na jednotlivých
paměťových médiích. Samozřejmě je jasné, že každý počítač obsahuje jiný seznam těchto médií a to podle své
konfigurace. Nemůžeme tedy jen tak napsat libovolný seznam jednotek a z těch volit, protože u některého počítače
by byl moc velký a u jiného zase moc malý.

DriveListBox

Musíme tedy zjistit okamžitý stav jednotek připojených k danému počítači, na kterém budete tento program
spouštět. Naštěstí existuje ovládací prvek, který tuto velmi složitou činnost udělá za nás. Tento prvek se nazývá
DriveListBox (seznam jednotek).
Jeho činnost je totožná s jakýmkoliv podobným ovládacím prvkem, který znáte z operačního systému Windows.
Prostě pouze označíte jednotku, na kterou se chcete připojit. Jaké jednotky jsou aktuálně k dispozici již tento
ovládací prvek kontroluje sám.

Před tím než budete vkládat ovládací prvek DriveListBox, zjistíte, že se v ToolBoxu standardně nenachází,
proto si nejprve musíme vysvětlit, jak si jej zde můžeme přidat.

1.

V oblasti toolboxu stiskněte pravé tlačítko myši (viz obrázek) a zvolte možnost
„CHOOSE ITEMS“.
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2.
3.

Z karty .NET FRAMEWORKS COMPONENTS zvolte možnost DriveListBox a stiskněte
OK.Přibude Vám v ToolBoxu možnost vybrat ovládací prvek DriveListBox.

4.

Panel TOOLBOX. V tomto panelu vybereme ikonu ovládacího prvku DriveListBox a jednou na něj klepneme
levým tlačítkem. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme DriveListBox1.
Ovládací prvek DriveListBox1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek DriveListBox1. Pokud nyní
spustíte projekt, zjistíte, že po klepnutí na rolovací tlačítko se vám zobrazí seznam dostupných jednotek:

Panel




PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:
SIZE  Height = 21
SIZE  Width = 167
Pozice na formuláři (LOCATION)  X = 12, Y = 12
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Vložení a nastavení ovládacího prvku DIRLISTBOX
Jelikož chceme, aby měl uživatel možnost nejen jednotku, ale také dostupné složky, musíme do našeho projektu
přidat další ovládací prvek, ve kterém se budou zobrazovat jednotlivé složky obsažené na dané jednotce.

DirListBox

Opět platí to, že tento ovládací prvek DirListBox (seznam složek) automaticky aktualizuje seznam složek, které jsou na
vybrané jednotce.

Ovládací prvek DirListBox není stejně jako DriveListBox standardně ve Visual Basic .NET 2010 součástí
ToolBoxu, proto si jej musíte přidat podle stejného postupu jako DriveListBox.
Panel TOOLBOX. V tomto panelu vybereme ikonu ovládacího prvku DirListBox a jednou na něj
klepneme levým tlačítkem. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek
DirListBox1.
Ovládací prvek DirListBox1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek DirListBox1. Pokud nyní
spustíte projekt, zjistíte, že po klepnutí na rolovací tlačítko se vám zobrazí seznam dostupných složek:

Všimněte si ale, že vybraná jednotka nekoresponduje s obsahem složek. Synchronizaci těchto
ovládacích prvků provedeme později pomocí programového kódu.
Panel




PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:
SIZE  Height = 129
SIZE  Width = 167
Pozice na formuláři (LOCATION)  X = 12, Y = 43

Vložení a nastavení ovládacího prvku FILELISTBOX
Pokud má uživatel možnost zvolit jednotku i složku, měl by mít i možnost vybrat některý ze souborů, které daná
vybraná složka obsahuje. K tomuto účelu slouží třetí ovládací prvek FileListBox (seznam souborů), který nyní vložíme
do našeho projektu.
Tento ovládací prvek má opět tu vlastnost, že se automaticky aktualizuje při běhu programu a přizpůsobuje se

FileListBox
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synchronizovanému ovládacímu prvku DirListBox. To znamená, že pokud oba ovládací prvky propojíme (to učiníme
v dalších oddílech této kapitoly) pomocí programového kódu, tak se v tomto ovládacím prvku budou zobrazovat
všechny soubory v označené složce, kterou otevřete pomocí ovládacího prvku FileListBox1.

Ovládací prvek FileListBox není stejně jako DriveListBox a DirListBox standardně ve Visual Basic .NET
2010 součástí ToolBoxu, proto si jej musíte přidat podle stejného postupu jako DriveListBox.
Panel TOOLBOX. V tomto panelu vybereme ikonu ovládacího prvku FileListBox a jednou na něj
klepneme levým tlačítkem. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek
FileListBox1.
Ovládací prvek FILELISTBOX1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek FileListBox1. Pokud nyní
spustíte projekt, zjistíte, že po spuštění se vám zobrazí seznam souborů, které jsou v dané složce.
Výchozí složkou je ta, kde je uložen stávající projekt. Pokud jste projekt neuložili, tak výchozí složkou je
složka s instalací programu Microsoft Visual Basic.
Všimněte si ale, že vybraná jednotka nekoresponduje s obsahem složek. A také, že seznam souborů
nekoresponduje se seznamem složek. Synchronizaci těchto ovládacích prvků provedeme později
pomocí programového kódu.
Panel PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 134

SIZE  Width = 167

Pozice na formuláři LOCATION  X = 12, Y = 178

Vložení a nastavení ovládacích prvku PICTUREBOX
Posledním ovládacím prvkem, který budeme potřebovat, je prvek PictureBox (obrázek). Do tohoto ovládacího prvku
se budou nahrávat všechny obrázky, které vybereme v ovládacím prvku FileListBox1.

PictureBox

Ovládací prvek PictureBox je uzpůsoben pro zobrazování obrazových souborů. Je schopen zobrazovat všechny ty typy
obrazových souborů, který je schopen zobrazovat vámi použitý operační systém Windows. Samozřejmě, že existují
formáty obrázků, které je schopen otevřít pouze specializovaný program (např.: AutoCad, Corel Draw atd.).
Formáty obrázků, které podporuje vámi použitá instalace Windows (jednotlivé instalace Windows se mohou lišit
typem instalovaných aplikací, protože některé aplikace přidají do operačního systému různé filtry a podobně), zjistíte
velmi jednoduše. Pokud si spustíte program Imaging, který naleznete v nabídce Programy\Příslušenství a zobrazíte si
dialog pro otevření obrázku, tak tam naleznete seznam přípon jednotlivých obrazových souborů, které je schopen
Operační systém Windows bez potíží otevřít (i bez instalace přídavných filtrů). A právě tyto obrazové soubory se
budou zobrazovat v ovládacím prvku PictureBox.

Podporované
formáty
obrázků
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Panel TOOLBOX. V tomto panelu vybereme ikonu ovládacího prvku PictureBox a jednou na něj
klepneme levým tlačítkem. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek
PictureBox1.
Ovládací prvek PICTUREBOX1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek PictureBox1. Pokud nyní
spustíte projekt zjistíte, že se v tomto ovládacím prvku žádný označený soubor nezobrazí. Toho docílíme
synchronizací s ovládacím prvkem FileListBox1, které provedeme pomocí programového kódu.
Panel PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 299

SIZE  Width = 364

Pozice na formuláři LOCATION  X = 185, Y = 12

Pozn. Pokud chcete, aby se velikost obrázku přizpůsobovala velikosti PictureBoxu musíte
nastavit vlastnost SIZEMODE na STRETCHIMAGE.

1.3 PROPOJENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU DRIVELISTBOX1 A DIRLISTBOX1

Nyní, když již máme hotové uživatelské rozhraní, se budeme zabývat konstrukcí programového kódu. Celkem budeme
muset napsat čtyři obslužné procedury, které zabezpečí činnost programu podle našich požadavků.
První procedurou tedy bude synchronizace ovládacího prvku DriveListBox1 a DirListBox1. To znamená, že propojíme
oba ovládací prvky tak, aby se podle typu vybrané jednotky automaticky měnil i seznam zobrazených složek. Stručně
řečeno, podle toho, kterou jednotku vybereme, tak se změní i seznam složek, které jsou na dané jednotce
obsaženy.

Příkaz Path

K tomuto slouží příkaz PATH (cesta). Zde uvádíme jeho syntaxi:
OBJEKT1.PATH = OBJEKT2.DRIVE

Jako Objekt1 můžeme použít volání ovládacího prvku (v našem případě DirListBox1). První objekt vždy zadává objekt,
který bude přizpůsobován, v tomto případě je jasné, že se musí měnit seznam složek podle toho, která jednotka je
vybrána.
Potom následuje příkaz Path (nastav cestu, od názvu objektu je oddělen tečkou). Poslední částí příkazu je přirazení
Objektu2, který je nadřazen Objektu1. V našem případě je to ovládací prvek DriveListBox1, protože podle toho,
kterou jednotku zvolíme, tak se změní obsah seznamu složek. Za objekt se umisťuje klíčové slovo DriveListBox, které
je od Objektu2 odděleno tečkou. Toto klíčové slovo říká počítači to, že se jedná o seznam jednotek (DriveListBox).
Celá syntaxe je velmi jednoduchá a zabezpečí nám propojení ovládacích prvků DirListBox1 a DriveListBox1. V další části

Příkaz
Drive
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textu si potom ještě ukážeme, jak ošetřit možnost, že zvolíte některé z vyměnitelných médií (CDROM, disketa, ZIP
mechanika apod.) v okamžiku, kdy není médium vloženo v mechanice.
V běhu programu dojde k chybě a musíte jej ukončit proto, než tuto možnost ošetříme. Nevybírejte za běhu tohoto
programu žádné z vyměnitelných zařízení, pokud si nejste absolutně jisti, že tam je médium vloženo.

Lišta pro výběr objektu, kterému chceme přiřadit kód. Klikněte levým tlačítkem na konec lišty, až se
otevře seznam objektů formuláře. Vyberte položku DRIVELISTBOX1.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost SELECTEDINDEXCHANGED (změna). Volíme
ji, protože chceme, aby k aktualizaci seznamu složek došlo vždy, když bude změněn seznam jednotek.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře jsme mohli dvojklikem na
ovládací prvek DriveListBox1 ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost prvku DriveListBox1 by
se tak zvolila okamžitě a v okně by byly umístěny položky z bodu 3 a 5.
Úvodní část procedury SELECTEDINDEXCHANGED prvku DriveListBox1.




Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,
DriveListBox1 – že se jedná o ovládací prvek DriveListBox1,
_SelectedIndexChanged – že se jedná o událost SelectedIndexChanged (změna).

Vlastní programový kód. Jak vidíte kód je velmi jednoduchý:

DIRLISTBOX1.PATH = DRIVELISTBOX1.DRIVE
Říká to, že se v ovládacím prvku DirListBox1 má nastavit cesta (Path) podle toho (znaménko přiřazení
„rovná se“), jaká jednotka (DriveListBox) je označena v ovládacím prvku DriveListBox1.
Ukončení procedury SelectedIndexChanged ovládacího prvku DriveListBox1.
I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na DriveListBox1, nebo při zvolení události
SelectedIndexChanged. Říká počítači, že uvedená procedura (tzn. SelectedIndexChanged) je
ukončena.

K synchronizaci cesty vybrané v ovládacím prvku DRIVELISTBOX1 a DIRLISTBOX1 slouží příkaz?

1.4 OŠETŘENÍ CHYB ZA BĚHU PROGRAMU

Jak jsme napsali v předchozím oddíle je nutné ošetřit tu možnost, že při volbě vyměnitelného média nebude toto
médium v mechanice obsaženo. Dojde ke známému hlášení operačního systému: „Vložte disketu“ atd.
Zachycení a ošetření této události provedeme pomocí toho, že si nejprve budeme definovat novou funkci, která
zachytí chybu v běhu programu. Tuto funkci vytvoříme přímo v těle procedury SelectedIndexChanged ovládacího
prvku DriveListBox1.

Zachycení
chyby
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Dále vytvoříme podmínku která vyhodnotí zachycenou chybu v běhu programu a ošetří ji tím, že přeskočí vzniklou
chybu a nahlásí tuto skutečnost uživateli.

Prvním krokem tedy bude to, že se pokusíme zachytit vzniklou chybu a říci počítači, aby ukončil běh procedury
SelectedIndexChanged a předal řízení činnosti procedury funkci, která vzniklou chybu ošetří. To vše uděláme
v jednom kroku a to zřízením návěstí, které bude při výskytu chyby volat příslušnou funkci. Syntaxe návěstí vypadá
takto:

Deklarace
zachycení
chyby

ON ERROR GOTO JMÉNO_FUNKCE

Návěstí funguje tak, že při vyvolání jakékoliv chyby při běhu programu (On Error – při chybě, GoTo – běž na) vyvolá
příslušnou ošetřující funkci (jméno funkce).

Přechod
na řešení
chyby

Dalším krokem bude deklarace příslušné ošetřující funkce a vyhodnocení chyby. První část je jednoduchá. Deklaraci
provádíme tak, že napíšeme jméno příslušné funkce a za tímto jménem uděláme dvojtečku:
JMÉNO_FUNKCE:

Vyhodnocení funkce provedeme pomocí podmínky If…Then… tak, jak uvidíte v následujícím obrázku. Poslední částí
funkce pro vyhodnocení chyby bude hlášení formou MesageBoxu (panel zpráv), který uživateli řekne, jaké paměťové
médium bylo inicializováno a jak vzniklou chybu ošetřit.
MsgBox je speciální doprovodný panel, který můžete generovat kdykoliv během
z programového kódu. Jeho zkrácená syntaxe vypadá takto:

běhu programu přímo

Řešení
chyby

MSGBOX (ŘETĚZEC & TYPJEDNOTKY)

Řetězec je text, který chcete zobrazit na MsgBoxu. Musí se psát do závorek tak, jak jsme zvyklí při zadávání textových
řetězců. Typ jednotky je potom volání posledně inicializované paměťové jednotky, aby uživatel věděl, které
paměťové médium má vyměnit.
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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 DRIVELISTBOX1.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost SELECTEDINDEXCHANGED (změna). Volíme
ji, protože chceme, aby k aktualizaci seznamu složek došlo vždy, když bude změněn seznam jednotek.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře, jsme mohli dvojklikem na
ovládací prvek DriveListBox1 ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost prvku DriveListBox1 by
se tak zvolila okamžitě a v okně by byly umístěny položky z bodu 3 a 5.
Návěstí funguje tak, že při vyvolání jakékoliv chyby při běhu programu (On Error – při chybě, GoTo –
běž na) vyvolá příslušnou ošetřující funkci (jméno funkce).

ON ERROR GOTO CHYBAJEDNOTKY
Funkcí, která se má spustit při zachycení chyby, je tedy funkce chybajednotky. Všimněte si, že při
zachycení chyby dojde k tomu, že programový kód DirListBox1.Path = DriveListBox1.Drive je
přeskočen a program pokračuje v činnosti až od řádku uvedeném v bodu 4.
Deklarace ošetřující funkce. Vidíte, že tato deklarace je velmi jednoduchá.

CHYBA:
Vyhodnocení chyby. Použití podmínek již známe. Víme proto, že část příkazu Err.Number = 68
je podmínka, kterou testujeme. Říká to, že pokud nastane chyba číslo 68 (což je chyba
inicializace jednotky), má se provést příkaz za klíčovým slovem Then. Všimněte si, že je
řádek s podmínkou opět rozdělen na dvě části a to pomocí podtržítka za klíčovým sloven
Then.

IF ERR.NUMBER = 68 THEN _
Poslední částí podmínky je vyvolání Panelu zpráv MsgBox. To znamená, že pokud není v mechanice
inicializované médium, tak nám počítač zobrazí zprávu, jak je patrné z obrázku.

MSGBOX ("ZASUŇTE MÉDIUM DO MECHANIKY " & DRIVELISTBOX1.DRIVE)
Na panelu bude popisek: „Zasuňte médium do mechaniky“ a další část &DriveListBox1.Drive počítači
říká, že má zobrazit označení posledně inicializované jednotky, při kterém došlo k chybě číslo 68.

Celkově opravená procedura ovládacího prvku DriveListBox1 má tedy tuto podobu:
PRIVATE SUB DRIVELISTBOX1_SELECTEDINDEXCHANGED()
ON ERROR GOTO CHYBA
DIRLISTBOX1.PATH = DRIVELISTBOX1.DRIVE
CHYBA:
IF ERR.NUMBER = 68 THEN _
MSGBOX ("ZASUŇTE MÉDIUM DO MECHANIKY " & DRIVELISTBOX1.DRIVE)
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END SUB

Jakým způsobem zapisujeme syntaxi návěstí pro zachycení chyby?

1.5 PROPOJENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU DIRLISTBOX1 A FILELISTBOX1

Máme hotovou proceduru pro propojení ovládacích prvků DriveListBox1 a DirListBox1 včetně ošetření možných chyb.
Dále je nutné synchronizovat obsah složek se seznamem souborů v ovládacím prvku FileListBox1.
To znamená, že propojíme oba ovládací prvky tak, aby se podle vybrané složky automaticky měnil i seznam
zobrazených souborů. Stručně řečeno, podle toho, kterou složku vybereme, tak se změní i seznam souborů, které
jsou v dané složce obsaženy.

Příkaz Path

K tomuto slouží příkaz PATH (cesta). Zde uvádíme jeho syntaxi:
OBJEKT1.PATH = OBJEKT2.PATH

Jako Objekt1 můžeme použít volání ovládacího prvku (v našem případě FileListBox1). První objekt vždy zadává objekt,
který bude přizpůsobován, v tomto případě je jasné, že se musí měnit seznam souborů podle toho, která složka je
vybrána.
Potom následuje příkaz Path (nastav cestu, od názvu objektu je oddělen tečkou). Poslední částí příkazu je přirazení
Objektu2, který je nadřazen Objektu1. V našem případě je to ovládací prvek DirListBox1, protože podle toho, kterou
složku zvolíme, tak se změní obsah seznamu souborů. Za objekt se umisťuje klíčové slovo Path, které je od Objektu2
odděleno tečkou.
Postup i zvolená událost je velmi podobná propojení ovládacích prvků DriveListBox1 a DirListBox1, proto zvolíme
i stejnou událost: a sice událost SelectedIndexChanged ovládacího prvku DirListBox1.

Lišta pro výběr objektu, kterému chceme přiřadit kód. Klikněte levým tlačítkem na konec lišty, až se
otevře seznam objektů formuláře. Vyberte položku DIRLISTBOX1.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost SELECTEDINDEXCHANGED (změna). Volíme
ji, protože chceme, aby k aktualizaci seznamu složek došlo vždy, když bude změněn seznam jednotek.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře jsme mohli dvojklikem na
ovládací prvek DirListBox1 ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost prvku DirListBox1 by se tak
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zvolila okamžitě a v okně by byly umístěny položky z bodu 3 a 5.
Úvodní část procedury SELECTEDINDEXCHANGED prvku DriveListBox1.




Private Sub – to znamená, že se tato procedura týká pouze daného formuláře,
DirListBox1 – že se jedná o ovládací prvek DirListBox1,
_SelectedIndexChanged – že se jedná o událost SelectedIndexChanged (změna).

Vlastní programový kód. Jak vidíte, kód je velmi jednoduchý:

FILELISTBOX1.PATH = DIRLISTBOX1.PATH
Říká to, že se v ovládacím prvku FileListBox1 má nastavit cesta (Path) podle toho (znaménko přiřazení
„rovná se“), jaké cesta (Path) je označena v ovládacím prvku DirListBox1.
Ukončení procedury SelectedIndexChanged ovládacího prvku DirListBox1.
I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na DirListBox1 nebo při zvolení události
SelectedIndexChanged. Říká počítači, že uvedená procedura (tzn. SelectedIndexChanged) je
ukončena.

Jakou částí kódu synchronizujeme obsah ovládacího prvku DIRLISTBOX1 a FILELISTBOX1?

1.6 FILTROVÁNÍ PŘÍPON SOUBORŮ VE FILELISTBOX1

Pokud jste si vyzkoušeli funkčnost našeho programu, tak jste zjistili, že v ovládacím prvku FileListBox1 se zobrazují
jména i přípony souborů obsažené v příslušné složce na aktuálním paměťovém médiu. Tudíž můžeme říct, že ta část
programu, která měla zabezpečovat procházení souborů, je hotova.
Je tu pouze malý problém. Jak již název programu napovídá, zajímají nás především obrázky. Proto by bylo vhodné,
kdyby se v ovládacím prvku FileListBox1 zobrazovali pouze obrazové soubory a žádné jiné. Proto potřebujeme
odfiltrovat všechny soubory, které nemají obrazový charakter.
Jak jistě víte, charakter souboru signalizuje jeho přípona, to znamená ta část názvu souboru, která je uvedena za
tečkou (extenze). Podle ní poznáme, zda se jedná o obrazový soubor (jpeg, gif, bmp, wmf, jpg ...) nebo textový
soubor (txt, doc …) či další jiné typy souborů.

Typy
souborů s
obrázky

My se tedy pokusíme této vlastnosti obrazových souborů využít tak, aby se nám v ovládacím prvku FileListBox1
zobrazovaly pouze ty soubory, které mají přípony bmp; cur; gif; ico; jpg; rle; wmf. K tomuto použijeme příkaz Pattern,
jehož syntaxe je tato:

Příkaz
Pattern

OBJEKT.PATTERN = TYP_SOUBORU

Jako objekt zadáváme jméno ovládacího prvku (v našem případě je to FileListBox1). Dále následuje příkaz Pattern
(vyber, filtruj). Poslední částí je potom přiřazení výběru podle typu souboru. Typ souboru se píše do závorek a pomocí
hvězdičkové notace tak, jak ji znáte z vyhledávání souborů na pevném disku.
Jako inicializaci pro toto filtrování potom použijeme událost LOAD formuláře Form1. Protože tato událost se aktivuje
vždy, když je formulář volán a volán je pokaždé, když je inicializován některý ze souborů.

Page 13 of 18

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 (načti). Volíme ji, protože chceme, aby
k aktualizaci seznamu souborů došlo vždy, když bude změněn seznam složek.
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 formulář,
_Load – že se jedná o událost Load (načti).

Vlastní programový kód. Jak vidíte, kód je velmi jednoduchý:

FILELISTBOX1.PATTERN="*.BMP;*.CUR;*.GIF;*.ICO;*.JPG;*.RLE;*.WMF"
Říká to, že se v ovládacím prvku FileListBox1 mají vybrat a zobrazit pouze ty soubory, jejichž přípona je některá
z těch, které jsou zde zapsány.
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.

Pokud chceme, aby se v ovládacím prvku FileListBox1 zobrazovaly pouze ty soubory, které mají přípony bmp; cur; gif;
ico; jpg; rle; wmf, použijeme příkaz Pattern. který má syntaxi?

1.7 KÓD PRO VIZUALIZACI OBRÁZKŮ

Poslední částí našeho prohlížeče je přiřazení obslužného kódu ovládacímu prvku FileListBox1. Chceme, aby se to
kliknutí na některý ze souborů zobrazených v ovládacím prvku FileListBox1 tento obrázek zobrazil v ovládacím prvku
PictureBox1, který jsme za tímto účelem na formulář umístili při návrhu uživatelského rozhraní.
Tato poslední procedura, kterou přiřadíme ovládacímu prvku FileListBox1, bude mít několik částí: První částí je
deklarace proměnné typu řetězec, do které se nám bude ukládat jméno označeného souboru. Syntaxe deklarace
proměnné typu řetězec je nám již známá, takže ji nemusíme rozebírat.
Druhou částí procedury je potom inicializace ovládacího prvku PictureBox1, do kterého chceme vybraný soubor
zobrazit. Tato inicializace se skládá z jednoho příkazu, který má tuto syntaxi:

Příkaz
Image.FromFile
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OBJEKT.IMAGE = IMAGE.FROMFILE()

Jako objekt zadáváme jméno ovládacího prvku (v našem případě je to PictureBox1). Je nutné upozornit na to, že
příkaz Image.FromFile, který následuje za jménem objektu, je možný přiřadit pouze ovládacím prvkům určeným pro
práci s obrázky. Část Image.FromFile () je příkaz, který počítači říká, že daný obrázek se má nahrát do tohoto místa.
Třetí částí procedury je příkaz, který do námi deklarované proměnné typu řetězec přiřadí název souboru, který je
označen v ovládacím prvku FileListBox1. Je jasné, že nelze zároveň zobrazovat více obrázků (protože by se překryly),
proto nám stačí pouze tento jednoduchý příkaz k tomu, abychom získali jméno a umístění obrázku, který se potom
zobrazí v PictureBox1.

Cesta k
souboru

CESTA = OBJEKT.PATH & "\" & OBJEKT.FILENAME

Poslední čtvrtou částí procedury je zobrazení příslušně označeného obrazového souboru v ovládacím prvku
PictureBox1:
OBJEKT.IMAGE = IMAGE.FROMFILE(CESTA)

Celá situace potom vypadá následovně:

Lišta pro výběr objektu, kterému chceme přiřadit kód. Klikněte levým tlačítkem na konec lišty, až se
otevře seznam objektů formuláře. Vyberte položku FILELISTBOX1.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost CLICK (klikni). Volíme ji, protože chceme,
aby se obrázek zobrazil po označení v ovládacím prvku FileListBox1.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře jsme mohli dvojklikem na
prvek FileListBox1 ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost prvku Click by se tak zvolila
okamžitě a v okně by byly umístěny položky z bodu 3 a 5.
Úvodní část procedury SELECTEDINDEXCHANGED ovládacího prvku FileListBox1.

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

FileListBox1 – že se jedná o ovládací prvek FileListBox1,

_SelectedIndexChanged – že se jedná o událost SelectedIndexChanged (změna).
Vlastní programový kód. Jak vidíte, kód je rozdělen do několika kroků. Ty jsou popsány v úvodu
tohoto odstavce a když se nad nimi trochu zamyslíte, jistě velmi rychle přijdete na princip jednotlivých
příkazů.

DIM CESTA AS STRING
CESTA = FILELISTBOX1.PATH & "\" & FILELISTBOX1.FILENAME
PICTUREBOX1.IMAGE = IMAGE.FROMFILE(CESTA)
Nejprve deklarujeme proměnnou Označenýobrázek, do které se vždy uloží jméno označeného obrázku
v ovládacím prvku FileListBox1.
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Dalším krokem je inicializace označeného obrázku a ovládacího prvku PictureBox1. Příkaz
Imgage.FromFile slouží k načtení a zpracování obrázku v operační paměti do takové podoby, aby jej
ovládací prvek PictureBox mohl zobrazit.
Předposledním krokem je synchronizace ovládacího prvku FileListBox1 a PictureBox1. To znamená, že
to, co je vybráno ve FileListBox1, je potom zobrazeno ve PictureBox1.
Posledním krokem je zobrazení označeného souboru v ovládacím prvku PictureBox1.
Ukončení procedury SelectedIndexChanged ovládacího prvku FileListBox1.
I tato část se automaticky vložila při dvojkliku na prvek FileListBox1 nebo při zvolení události
SelectedIndexChanged. Říká počítači, že uvedená procedura (tzn. Click) je ukončena.

Příkaz pro inicializaci ovládacího prvku PictureBox1 se skládá z kolika příkazů, a jakou má syntaxi?

Shrnutí
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Jak jsme již uvedli v začátku této kapitoly, chceme jednotlivé obrazové soubory vyhledávat na jednotlivých
paměťových médiích. Samozřejmě je jasné, že každý počítač obsahuje jiný seznam těchto médií a to podle
své konfigurace. Nemůžeme tedy jen tak napsat libovolný seznam jednotek a z těch volit, protože u
některého počítače by byl moc velký a u jiného zase moc malý.
Musíme tedy zjistit okamžitý stav jednotek připojených k danému počítači, na kterém budete tento program
spouštět. Naštěstí existuje ovládací prvek, který tuto velmi složitou činnost udělá za nás. Tento prvek se
nazývá DriveListBox (seznam jednotek). Jeho činnost je totožná s jakýmkoliv podobným ovládacím prvkem,
který znáte z operačního systému Windows. Prostě pouze označíte jednotku, na kterou se chcete připojit.
Jaké jednotky jsou aktuálně k dispozici již tento ovládací prvek kontroluje sám.
Jelikož chceme, aby měl uživatel možnost nejen jednotku, ale také dostupné složky, musíme do našeho
projektu přidat další ovládací prvek, ve kterém se budou zobrazovat jednotlivé složky obsažené na dané
jednotce. Opět platí to, že tento ovládací prvek DirListBox (seznam složek) automaticky aktualizuje seznam
složek, které jsou na vybrané jednotce.
Pokud má uživatel možnost zvolit jednotku i složku, měl by mít i možnost vybrat některý ze souborů, které
daná vybraná složka obsahuje. K tomuto účelu slouží třetí ovládací prvek FileListBox (seznam souborů), který
nyní vložíme do našeho projektu.
Tento ovládací prvek má opět tu vlastnost, že se automaticky aktualizuje při běhu programu a přizpůsobuje se
synchronizovanému ovládacímu prvku DirListBox. To znamená, že pokud oba ovládací prvky propojíme (to jsme
učinili v dalších oddílech této kapitoly) pomocí programového kódu, tak se v tomto ovládacím prvku budou
zobrazovat všechny soubory v označené složce, kterou otevřete pomocí ovládacího prvku DirListBox1.
Posledním ovládacím prvkem, který budeme potřebovat, je prvek PictureBox (obrázek). Do tohoto ovládacího
prvku se budou nahrávat všechny obrázky, které vybereme v ovládacím prvku FileListBox1. Ovládací prvek
PictureBox je uzpůsoben pro zobrazování obrazových souborů. Je schopen zobrazovat všechny ty typy
obrazových souborů, které je schopen zobrazovat vámi použitý operační systém Windows. Samozřejmě, že
existují formáty obrázků, které je schopen otevřít pouze specializovaný program (např.: AutoCad, Corel Draw
atd.).
Formáty obrázků, které podporuje vámi použitá instalace Windows (jednotlivé instalace Windows se mohou
lišit typem instalovaných aplikací, protože některé aplikace přidají do operačního systému různé filtry a
podobně), zjistíte velmi jednoduše. Pokud si spustíte program Imaging, který naleznete v nabídce
Programy\Příslušenství a zobrazíte si dialog pro otevření obrázku, tak tam naleznete seznam přípon jednotlivých
obrazových souborů, které je schopen Operační systém Windows bez potíží otevřít (i bez instalace přídavných
filtrů). A právě tyto obrazové soubory se budou zobrazovat v ovládacím prvku PictureBox.
První procedurou tedy bude synchronizace ovládacího prvku DriveListBox1 a DirListBox1. To znamená, že
propojíme oba ovládací prvky tak, aby se podle typu vybrané jednotky automaticky měnil i seznam
zobrazených složek. Stručně řečeno, podle toho, kterou jednotku vybereme, tak se změní i seznam složek,
které jsou na dané jednotce obsaženy. K tomuto slouží příkaz PATH (cesta). Zde uvádíme jeho syntaxi:
Objekt1.Path = Objekt2.Drive.
Jako Objekt1 můžeme použít volání ovládacího prvku (v našem případě DirListBox1). První objekt vždy zadává
objekt, který bude přizpůsobován, v tomto případě je jasné, že se musí měnit seznam složek podle toho,
která jednotka je vybrána. Potom následuje příkaz Path (nastav cestu, od názvu objektu je oddělen tečkou).
Poslední částí příkazu je přirazení Objektu2, který je nadřazen Objektu1. V našem případě je to ovládací prvek
DriveListBox1, protože podle toho, kterou jednotku zvolíme, tak se změní obsah seznamu složek. Za objekt se
umisťuje klíčové slovo Drive, které je od Objektu2 odděleno tečkou. Toto klíčové slovo říká počítači to, že se
jedná o seznam jednotek (Drive).
Zachycení a ošetření této události provedeme pomocí toho, že si nejprve budeme definovat novou funkci,
která zachytí chybu v běhu programu. Tuto funkci vytvoříme přímo v těle procedury SelectedIndexChanged
ovládacího prvku DriveListBox1.
Dále vytvoříme podmínku která vyhodnotí zachycenou chybu v běhu programu a ošetří ji tím, že přeskočí
vzniklou chybu a nahlásí tuto skutečnost uživateli.
Prvním krokem tedy bude to, že se pokusíme zachytit vzniklou chybu a říci počítači, aby ukončil běh procedury
SelectedIndexChanged a předal řízení činnosti procedury funkci, která vzniklou chybu ošetří. To vše uděláme
v jednom kroku a to zřízením návěstí, které bude při výskytu chyby volat příslušnou funkci. Syntaxe návěstí
vypadá takto: On Error GoTo jméno_funkce.
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Návěstí funguje tak, že při vyvolání jakékoliv chyby při běhu programu (On Error – při chybě, GoTo – běž na)
vyvolá příslušnou ošetřující funkci (jméno funkce).
Dalším krokem bude deklarace příslušné ošetřující funkce a vyhodnocení chyby. První část je jednoduchá.
Deklaraci provádíme tak, že napíšeme jméno příslušné funkce a za tímto jménem uděláme dvojtečku:
Jméno_funkce:
Vyhodnocení funkce provedeme pomocí podmínky If…Then… tak, jak uvidíte v následujícím obrázku. Poslední
částí funkce pro vyhodnocení chyby bude hlášení formou MesageBoxu (panel zpráv), který uživateli řekne,
jaké paměťové médium bylo inicializováno a jak vzniklou chybu ošetřit.
MsgBox je speciální doprovodný panel, který můžete generovat kdykoliv během běhu programu přímo
z programového kódu. Jeho zkrácená syntaxe vypadá takto: MsgBox (řetězec & typjednotky). Řetězec je
text, který chcete zobrazit na MsgBoxu. Musí se psát do závorek tak, jak jsme zvyklí při zadávání textových
řetězců. Typ jednotky je potom volání posledně inicializované paměťové jednotky, aby uživatel věděl, které
paměťové médium má vyměnit.
Vyhodnocení chyby. Použití podmínek již známe. Víme proto, že část příkazu Err.Number = 68 je podmínka,
kterou testujeme. Říká to, že pokud nastane chyba číslo 68 (což je chyba inicializace jednotky), má se provést
příkaz za klíčovým slovem Then. Všimněte si, že je řádek s podmínkou opět rozdělen na dvě části a to pomocí
podtržítka za klíčovým sloven Then.
To znamená, že propojíme oba ovládací prvky tak, aby se podle vybrané složky automaticky měnil i seznam
zobrazených souborů. Stručně řečeno, podle toho, kterou složku vybereme, tak se změní i seznam souborů,
které jsou v dané složce obsaženy. K tomuto slouží příkaz PATH (cesta). Zde uvádíme jeho syntaxi:
Objekt1.Path = Objekt2.Path
Jako Objekt1 můžeme použít volání ovládacího prvku (v našem případě FileListBox1). První objekt vždy zadává
objekt, který bude přizpůsobován, v tomto případě je jasné, že se musí měnit seznam souborů podle toho,
která složka je vybrána. Potom následuje příkaz Path (nastav cestu, od názvu objektu je oddělen tečkou).
Poslední částí příkazu je přirazení Objektu2, který je nadřazen Objektu1. V našem případě je to ovládací prvek
DirListBox1, protože podle toho, kterou složku zvolíme, tak se změní obsah seznamu souborů. Za objekt se
umisťuje klíčové slovo Path, které je od Objektu2 odděleno tečkou.
Jak jistě víte, charakter souboru signalizuje jeho přípona, to znamená ta část názvu souboru, která je uvedena
za tečkou (extenze). Podle ní poznáme, zda se jedná o obrazový soubor (jpeg, gif, bmp, wmf, jpg ...) nebo
textový soubor (txt, doc …) či další jiné typy souborů. My se tedy pokusíme této vlastnosti obrazových
souborů využít tak, aby se nám v ovládacím prvku FileListBox1 zobrazovaly pouze ty soubory, které mají
přípony bmp; cur; gif; ico; jpg; rle; wmf. K tomuto použijeme příkaz Pattern, jehož syntaxe je tato:
Objekt.Pattern = typ_souboru. Jako objekt zadáváme jméno ovládacího prvku (v našem případě je to
FileListBox1). Dále následuje příkaz Pattern (vyber, filtruj). Poslední částí je potom přiřazení výběru podle typu
souboru. Typ souboru se píše do závorek a pomocí hvězdičkové notace tak, jak ji znáte z vyhledávání souborů
na pevném disku. Jako inicializaci pro toto filtrování potom použijeme událost LOAD formuláře Form1. Protože
tato událost se aktivuje vždy, když je formulář volán a volán je pokaždé, když je inicializován některý ze
souborů.
Poslední částí našeho prohlížeče je přiřazení obslužného kódu ovládacímu prvku FileListBox1. Chceme, aby se
to kliknutí na některý ze souborů zobrazených v ovládacím prvku FileListBox1 tento obrázek zobrazil
v ovládacím prvku PictureBox1, který jsme za tímto účelem na formulář umístili při návrhu uživatelského
rozhraní. Tato poslední procedura, kterou přiřadíme ovládacímu prvku FileListBox1, bude mít několik částí: První
částí je deklarace proměnné typu řetězec, do které se nám bude ukládat jméno označeného souboru.
Syntaxe deklarace proměnné typu řetězec je nám již známá, takže ji nemusíme rozebírat.
Druhou částí procedury je potom inicializace ovládacího prvku PictureBox1, do kterého chceme vybraný
soubor zobrazit. Tato inicializace se skládá z jednoho příkazu, který má tuto syntaxi: Objekt.Image =
Image.FromFile(). Jako objekt zadáváme jméno ovládacího prvku (v našem případě je to PictureBox1). Je
nutné upozornit na to, že příkaz Image, který následuje za jménem objektu, je možný přiřadit pouze
ovládacím prvkům určeným pro práci s obrázky. Část FromFile () je příkaz, který počítači říká, že daný obrázek
se má nahrát do tohoto místa. Třetí částí procedury je příkaz, který do námi deklarované proměnné typu
řetězec přiřadí název souboru, který je označen v ovládacím prvku FileListBox1. Je jasné, že nelze zároveň
zobrazovat více obrázků (protože by se překryly), proto nám stačí pouze tento jednoduchý příkaz k tomu,
abychom získali jméno a umístění obrázku, který se potom zobrazí v PictureBox1: cesta = Objekt.Path & "\" &
Objekt.FileName. Poslední čtvrtou částí procedury je zobrazení příslušně označeného obrazového souboru
v ovládacím prvku PictureBox1: Objekt.Image = Image.FromFile(proměnná).

Kontrolní otázky a úkoly

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

Jakým způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem DriveListBox, pracovat s ovládacím prvkem DirListBox
a pracovat s ovládacím prvkem FileListBox?
Jakým způsobem je možné nastavovat hlavní vlastnosti prvků DriveListBox, DirListBox a FileList Box?
Jakým způsobem je možné používat metodu Load pro dynamickou práci s ovládacími prvky?
Jakým způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem PictureBox?
Jakým způsobem je možné ošetřovat chyby v běhu programu a to pomocí MsgBox, volání chybového stavu?
Jakým způsobem je možné pracovat se soubory na úrovni obslužného kódu?

Pojmy k zapamatování

Ovládací prvek DirListBox, Ovládací prvek DriveListBox, ovládací prvek FileListBox, ovládací prvek PictureBox, příkaz
Path, příkaz Drive, příkaz Pattern, hvězdičková notace.
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Průvodce studiem

Vidíte, dalo se to v klidu zvládnout! Teď je možné, aby jste se právem považovaly za odborníky v základní práce s
programovacím jazykem MS Visual Basic .NET 2010.
Teď bude následovat krátká přestávka pro odpočinek a malou svačinku a budeme zejména v grafice pokračovat
v následující delší a náročnější kapitole.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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2 Práce s proměnnými ve Visual Basicu  program
"Kreslení" (Lavrinčík Jan, Mgr., DiS.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

2.1 PRINCIP PROGRAMU „KRESLENÍ“
2.2 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ APLIKACE
2.3 DEKLARACE GLOBÁLNÍCH PROMĚNNÝCH PRO APLIKACI „KRESLENÍ“
2.4 PROCEDURY UPDATEIMAGE A RELOADPEN
2.5 PROCEDURA MOUSEMOVE
2.6 PROCEDURA MOUSEDOWN
2.7 Obslužný kód procedury MOUSEUP
2.8 Obslužný kód procedury PAINTFORM_LOAD
2.9 Obslužný kód procedury RADIOBUTTON_CHECKEDCHANGED
2.10 Obslužný kód procedury COLORBUTTON
2.11 Obslužný kód procedury ULOZITTOOLSTRIPMENU
2.12 Obslužný kód procedury VYMAZOBSAHFORMULARETOOLSTRIPMENU
2.13 Obslužný kód procedury KONECTOOLSTRIPMENU

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● pracovat s dynamickým kreslením pomocí příkazu DrawLine,
● měnit tloušťku kreslené čáry pomocí příkazu PenWidth,
● používat metodu MouseMove, MouseDown a MouseUp,
● deklarovat proměnné typu Point, Color a Pen,
● ovládat ovládací prvky ColorDialog a SaveFileDialog,
● používat metodu mazání obsahu formuláře pomocí příkazu g.Clear,
● vytvářet ovládací menu programu.

Průvodce studiem

Dostali jsme se k první náročnější kapitole této disciplíny, kde si podrobněji vysvětlíme specifika práce
s proměnnými. Je to důležité, jelikož se s nimi setkáte u téměř všech pokročilých aplikací.
Problematika práce s proměnnými je značně rozsáhlá a proto jsme vybrali jen ty nejdůležitější informace.
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 si příslušnou pasáž textu.
Pro efektivní studium je vhodné 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

2.1 PRINCIP PROGRAMU „KRESLENÍ“

Program, který budeme vytvářet v rámci této kapitoly, je zaměřen na vytváření aplikací s minimálním použitím
standardních ovládacích prvků. Tím zatím málo používaným je zejména PictureBox a menu aplikace. Je jasné, že
těžiště této aplikace bude spočívat ve správné konstrukci programového kódu.
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Aplikace, jak již název napovídá, bude sloužit jako jednoduchý kreslící program, který bude mít několik funkcí.
První funkcí bude možnost volby stylu a tloušťky kreslené čáry. Druhou potom možnost změny barvy pera. Další
funkce umožní vymazání aktuálního výkresu a ukončení aplikace.

Princip
programu

Při řešení této úlohy se naučíte:

Nové
postupy

●
●
●
●
●
●
●

pracovat s dynamickým kreslením pomocí příkazu DrawLine,
měnit tloušťku kreslené čáry pomocí příkazu PenWidth,
používat metodu MouseMove, MouseDown a MouseUp,
deklarovat proměnné typu Point, Color a Pen,
ovládat ovládací prvky ColorDialog a SaveFileDialog,
používat metodu mazání obsahu formuláře pomocí příkazu g.Clear,
vytvářet ovládací menu programu.

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

2.2 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).

Uživatelské
rozhraní
programu

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).

Nastavení vlastností formuláře
Celá aplikace je jednoformulářová a neobsahuje jiné ovládací prvky než vlastní formulář, který zároveň slouží jako
plocha k umístění PictureBoxu a jiných ovládacích prvků. Formuláři se pokusíme zadat základní vlastnost jako:
popisek (TEXT). Také si ukážeme, jak nastavit, aby se tato aplikace spouštěla přes celou dostupnou pracovní
plochu.

Formulář
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Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu
jeho vlastnosti.
Uchopovací body. Ukazují, který prvek je vybrán. Prvku, který má kolem sebe tyto čtverečky,
můžeme nastavovat vlastnosti (Properties) jako je možnost změny velikosti a umístění prvku nebo
objektu.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text:

Kreslení
Vlastnost formuláře ICON. Pomocí této vlastnosti můžete vybrat nějakou ikonu, která se zobrazuje před
hlavičkou formuláře. Ikonu vyberete tak, že jednou klepnete levým tlačítkem na tuto vlastnost, na
konci řádku se zobrazí tlačítko s třemi tečkami.
Spustí se tento průvodce:

Ikony najdete v takovém umístění, kde jste si je naposledy uložili:
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška) a WIDTH (Šířka). Pomocí této vlastnosti nastavíte výšku
označeného prvku nebo objektu. Výška (height) a šířka (width).
V našem případě jsou to tyto hodnoty velikosti formuláře hodnoty:

SIZE  Height = 585, Width = 711.
Pokud chceme, aby se tato aplikace spouštěla přes celou obrazovku, nastavíme vlastnost WindowState
tak, aby to umožnila.

Vlastnost WINDOWSTATE nastavte na hodnotu MAXIMIZED
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Tímto jsme začali s vytvářením uživatelského rozhraní. Dále budeme pokračovat ovládacímu pvky GroupBox,
RadioButton a Button. Později potom ještě aplikaci doplníme o menu, které vytvoříme pomocí ovládacího prvku
MenuStrip.

Vložení a nastavení ovládacího prvku GROUPBOX
Dalším ovládacím prvkem, který budeme využívat je GroupBox. Je to prvek, který slouží k integraci dalších prvků a
grafickému oddělení funkčních částí od zbytku rozhranní. V aplikaci budeme používat tři (barva pera, typ čáry,
tloušťka pera).

GroupBox

Ovládací prvek GroupBox.
Ovládací prvky pro Barvu pera, Typ čáry, Šířku pera.
GroupBox1
SIZE  Height = 89, Width = 131.
POZICE  LOCATION  X = 23, Y = 36.
GroupBox2
SIZE  Height = 67, Width = 131.
POZICE  LOCATION  X = 23, Y = 131.
GroupBox3
SIZE  Height = 93, Width = 131.
POZICE  LOCATION  X = 23, Y = 204.
Panel PROPERTIES (Vlastnosti). Pomocí tohoto panelu nastavujeme označenému prvku nebo objektu
jeho vlastnosti.
Vlastnost TEXT. Pomocí této vlastnosti nastavíte textový popisek k jednotlivým GroupBoxům.
GroupBox1
Barva pera
GroupBox2
Typ čáry
GroupBox3
Šířka pera

Vložení a nastavení ovládacího prvku BUTTON
Dalším ovládacím prvkem je také již dobře známý prvek Button, pod kterým bude umístěn ovládací programový
kód pro vyvolání ovládacího prvku ColorDialog.

Button
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek Button1.
Ovládací prvek BUTTON1. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 41

SIZE  Width = 95

Pozice na formuláři LOCATION  X = 19, Y = 29

Text = „“
Panel PROPERTIES.

Vložení a nastavení ovládacího prvku RADIOBUTTON
Dalším ovládacím prvkem v pořadí je také již dobře známý prvek RadioButton, pod kterým bude umístěn ovládací
programový kód pro vyvolání a ovládání dalších nastavení kreslící aplikace.

RadioButton
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek RadioButton1,
RadioButton2, RadioButton3 a RadioButton4.
Ovládací prvek RadioButton1. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 17

SIZE  Width = 85

Pozice na formuláři LOCATION  X = 7, Y = 33

Text = Čára od ruky
Ovládací prvek RadioButton2. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 17

SIZE  Width = 94

Pozice na formuláři LOCATION  X = 7, Y = 21

Text = Šířka pera 1.0F
Ovládací prvek RadioButton3. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 17

SIZE  Width = 94

Pozice na formuláři LOCATION  X = 7, Y = 44

Text = Šířka pera 5.0F
Ovládací prvek RadioButton4. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 17

SIZE  Width = 100

Pozice na formuláři LOCATION  X = 7, Y = 67

Text = Šířka pera 10.0F
Panel PROPERTIES.

Vložení a nastavení ovládacího prvku PICTUREBOX
Dalším ovládacím prvkem v pořadí je také již dobře známý prvek PictureBox známý např. z příkladu rovnáva na
páce, pod kterým bude umístěn ovládací programový kód pro vyvolání funkcí spojených se zápisem grafických
informací uživatelem do BITMAPY za běhu aplikace.

PictureBox

Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek PictureBox.
Ovládací prvek PictureBox1. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 501

SIZE  Width = 501

Pozice na formuláři LOCATION  X = 173, Y = 36

InitialImage = System.Drawing.Bitmap
Panel PROPERTIES.
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Vložení a nastavení ovládacího prvku MENUSTRIP
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 vymaž obsah formuláře – tou restartujeme program, uložit  slouží k uložení grafiky do
obrazového formtu BMP a nabídku Konec – 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.

Ovládací prvek MenuStrip v ToolBoxu.
Nahrátý ovládací prvek MenuStrip k danému projektu.
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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 Soubor. Když na ni klikneme jednou levým tlačítkem myši rozbalí, čímž nám
umožní přidávat a editovat další položky podmenu.
Tři položky prvního podmenu  Vymaž obsah formuláře, uložit, 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.

Vložení a nastavení ovládacího prvku COLORDIALOG
Speciálním ovládacím prvkem se kterým v tomto příkladu pracujeme je COLORDIALOG. Jedná se o volání
systémových funkcí pro zobrazení ÚPRAVY BARVY.

ColorDialog

Na obrázku výše můžeme vidět možnosti výběru ze základních barev pomocí ColorDialogu. Uživatel má možnost si
přidávat barvy a do záložek vlastní barvy. Pokud by mu však rozsah nabízených barev nedostačoval, může si
kliknutím na tlačítko DEFINOVAT VLASTNÍ BARVY pomocí barevného modelu RGB navolit vlastní. Pomocí
jednotlivých složek R (Red  červená), G (green  zelená) a B (blue  modrá). Obsah každé složky může nabívat
celočíselných hodnot od 0 do 255 (proměnná BYTE), což znamená, že můžeme namíchat teoreticky až

Možnosti
ColorDialogu
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16 777 216 barev.

Chod ovládacího prvku ColorDialog je realizován výhradně pomocí zdrojových kódů, které uvedeme v některé
z následujících kapitol.

Vložení a nastavení ovladacího prvku SAVEFILEDIALOG
Dalším nestandardním ovládacím prvkem je SaveFileDialog. Slouží k vyvolání standardizovaného okna pod Windows
k ukládání souborů různého typu. Zajímavostí je, že je ovládaný pomocí zdrojového kódu, umoňuje filtrování
souborů a stejně jako ColorDialog se nepřidává klasicky na formulář, ale do spodní lišty nad chybová hlášení.

SaveFileDialog

Jak si můžeme z dalšího obrázku všimnout SaveFileDialog přebírá grafickou podobu okna formuláře dle operačního
systému, zvoleného barevného motivu a dalších nastavení. Jako příklad uvádíme SaveFileDialog pro ukládání
filtrovaných BMP souborů pod operačním systémem Windows 7 s změněným barevným motivem červená.

Page 9 of 23

2.3 DEKLARACE GLOBÁLNÍCH PROMĚNNÝCH PRO APLIKACI „KRESLENÍ“

Jak sami zjistíte, kreslit ve VB 2010 není vůbec jednoduché. Již jste se dokonce s touto možností setkali a to u
druhého příkladu, kdy jste pomocí příkazu DrawLine kreslili čáry, které demonstrovaly jednotlivé mezní případy
rovnováhy sil na páce. Zde jsme však využívali procedury PictureBox_Paint.

Příkaz Line

Deklarace proměnné g v datovém typu graphics. Umožní nám využívat další grafické funkce na
příslušném formuláři, případně na ovládacích prvcích daného formuláře.

DIM G AS GRAPHICS
Deklarace proměnné startlocation v datovém typu bod (Point). Umožňuje nám spočítat počáteční
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souřadnice při kreslení do ovládacího prvku PictureBox.

DIM STARTLOCATION AS POINT
Deklarace proměnné startlocation v datovém typu bod (Point). Umožňuje nám spočítat koncové
souřadnice při kreslení do ovládacího prvku PictureBox.

DIM ENDLOCATION AS POINT
Deklarace proměnné drawing v datovém typu Boolean. Umožní za běhu aplikace aktivovat/ deaktivovat
v šechny funkce související s kreslením.

DIM DRAWING AS BOOLEAN = FALSE
Deklarace proměnné CurrentColor v datovém typu Color. Umožní nám měnit barvu pera za běhu
aplikace.

DIM CURRENTCOLOR AS COLOR = COLOR.BLUE
Deklarace proměnné LastImage v datovém typu Bitmap o velikosti pole 501 x 501 px. Slouží
k meziukládání kroků při přepisování Bitmapy načtené do PictureBox při změnách vyvolaných
uživatelem.

DIM LASTIMAGE AS NEW BITMAP(501, 501)
Deklarace proměnné PenWidth v datovém typu Single s přednastavenou hodnotou na 1.0F. Umožní
nám předem definovat šířku výchozího pera.

DIM PENWIDTH AS SINGLE = 1.0F
Deklarace proměnné PenPoint v datovém typu Pero. Umožní nám předem definovat bod vykreslovaný
perem ve speciálním datovém typu pero.

DIM PENPOINT AS PEN
Deklarace proměnné SavedFileAddress v datovém typu String s prázdnou hodnotou. Souvisí
s ukládáním pomocí SaveFileDialogu (nastavuje název souboru na prázdnou hodnotu).

DIM SAVEFILEADDRESS AS STRING = „“

Jak se nazývá proměnná, jež nám umožní využívat další grafické funkce na příslušném formuláři, případně na
ovládacích prvcích daného formuláře.

2.4 PROCEDURY UPDATEIMAGE A RELOADPEN

Jelikož potřebujeme definovat některé podpůrné procedury, proto zde uvádíme podpůrné procedury
UpdateImage a ReloadPen.

Procedury
UpdateImage
a
ReloadPen

Procedura UpdateImage se aktivuje při každém přepisu cílové bitmapy, aby překreslila původní obsah ovládacího
prvku PictureBox v paměti počítače a aktualizovaný načetla do PictureBox. Procedura ReloadPen slouží ke
znovunačtení parametrů pera. Jelikož si můžeme pomocí ColorDialogu volit barvu pera a pomocí RadioButton volit
různé šířky pera (1.0F, 5.0F, 10.0F) je nutné tyto parametry sledovat a před započetím kreslení načíst nové
hodnoty nastavení.
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Procedura UpdateImage se aktivuje při každém přepisu cílové bitmapy, aby překreslila původní obsah
ovládacího prvku PictureBox v paměti počítače a aktualizovaný načtla do PictureBox. Zápis zdrojového
kódu je následující:

G = GRAPHICS.FROMIMAGE(LASTIMAGE)
ME.PICTUREBOX1.IMAGE = LASTIMAGE
Procedura ReloadPen slouží ke znovunačtení parametrů pera. Jelikož si můžeme pomocí ColorDialogu
volit barvu pera a pomocí RadioButton volit různé šířky pera (1.0F, 5.0F, 10.0F) je nutné tyto parametry
sledovat a před započetím kreslení načíst nové hodnoty nastavení. Zápis zdrojového kódu je následují:

PENPOINT = NEW PEN(CURCOLOR, PENWD)

K čemu nám slouží procedura ReloadPen? Nápověda ke sledování dvou parametrů (vlastností) pera.

2.5 PROCEDURA MOUSEMOVE

Nyní se tedy pokusíme modifikovat kód procedury MouseMove za použití nově definovaných proměnných.

Událost
MouseMove
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Podmínka pokud je proměnná drawing rovna Boolean = True je funkce kreslení aktivní. Druhá
podmínka sleduje, který kreslící nástroj je zrovna vybraný (aplikace obsahuje pouze jeden, avšak si
aplikaci snadno můžete upravit a přidat nástroje jako guma, zvýrazňovač, sprej a další).

IF DRAWING = TRUE THEN
IF LINERADIOBUTTON.CHECKED THEN
Začátek kreslení inicializace funkce g v módu kreslení čáry (DrawLine) s parametry (PenPoint, začátek X,
Y do nové polohy e.X a e.Y)

G.DRAWLINE(PENPOINT, STARTLOCATION.X, STARTLOCATION.Y, E.X, E.Y)
Nastavení nové výchozí pozice (detekce souřadnic e.Location) a načtení procedury UpdateImage.

STARTLOCATION = E.LOCATION
UPDATEIMAGE()

Klíčové slovo End If je ukončením podmínky?

2.6 PROCEDURA MOUSEDOWN

Pokud jste si vyzkoušeli funkčnost námi doposud vytvořeného programu, zjistíte že pořád ještě nejsme schopni
nakreslit samostatný bod, protože v okamžiku stisknutí tlačítka myši dojde k tomu, že se spojí konec naposledy
nakreslené čáry se začátkem čáry, kterou kreslíte.

Událost
MouseDown

Tento závažný nedostatek se pokusíme odstranit pomocí procedury MouseDown, která bude mít dvě funkce.
První funkcí bude to, že budeme schopni kreslit jednotlivě. Druhou a trochu závažnější funkcí bude to, že
naučíme program nezobrazovat čáry mezi posledním bodem naposledy nakreslené čáry a prvním bodem čáry,
kterou zrovna kreslíme.
Handler události MouseDown uchovává počáteční bod právě kreslené přímky. Pracuje tak, že pokud stlačíte
tlačítko myši, tak je aktivován tento handler. Je to přesný opak události Click, ta je aktivována v okamžiku
uvolnění tlačítky myši.
Dále si ještě vysvětlíme příkaz UložSouřadniceX a UložSouřadniceY.
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Tyto dva příkazy nemají jinou funkci než tu, že si zapamatují poslední polohu kurzoru myši na obrazovce. Přičemž
do atributu UložSouřadniceX se ukládají souřadnice bodu x a do atributu UložSouřadniceY potom y souřadnice.

Naplnění
pole
položkami

Procedura pomocí které zjišťujeme stisk levého tlačítka myši (testování stisku).

IF E.BUTTON = WINDOWS.FORMS.MOUSEBUTTONS.LEFT
Pomocí náseldujících třech řádků otestujeme zdali je funkce drawing vypnutá, dále nastaví pozici pera
(souřadnice) a povolí funkci drawing.

IF DRAWING = FALSE THEN
STARTLOCATION = E.LOCATION
DRAWING = TRUE
Ukončení testovaných podmínek.
1. Stisk levého tlačítka.
2. Otestování funkce drawing zdali je vypnuta.

END IF

Kreslit jednotlivé body můžeme pomocí příkazu?

2.7 Obslužný kód procedury MOUSEUP

Stejně jako jsme museli v předcházející podkapitole vyřešit, co se bude dít při stlačení levého tlačítka myši ještě
nám chybí procedura při uvolnění tlačítka myši. Ta bude mít za úkol deaktivaci procedury pro kreslení a dokončení
aktualizace ovládacího prvku PictureBox.

MouseUp
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Zastavení procedury drawing pomocí nastevení na hodnotu False.

DRAWING = FALSE
Načtení funkce UpdateImage, která sleduje přepis dat v ovládacím prvku PictureBox. Pokud vyhodnotí,
že byla učiněna změna načte ji do PictureBox.

UPDATEIMAGE()

Jaký je název funkce sledující změny dějící se v PictureBox?

2.8 Obslužný kód procedury PAINTFORM_LOAD

Další funkcí, kterou vytvoříme, bude metoda spuštění celé kreslící aplikace. Název metody již dobře známe
z dřívějška a je to LOAD (načtení).
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Procedura pro formulář PaintForm a metodu LOAD (načtení).
Zdrojový kód pro načtení výchozí barvy pera po spuštění aplikace.

ME.COLORBUTTON.BACKCOLOR = COLOR.BLUE
Abychom mohli hned začít kreslit musíme načíst funkce pro kreslení, což se jeví výhodné hned po
spuštění aplikace.

G.GRAPHICS.FROMIMAGE(LASTIMAGE)
Abychom zajistili, že např. z předchozích použití aplikace nebo v paměti nezbylo nic z předchozích prací
s grafikou zařazujeme příkaz pro vymazání aktuálních obrazových informací z ovládacího prvku
PictureBox.

G.CLEAR(COLOR.WHITE)
Funkce pro automatickou aktualizaci obsahu PictureBox1.

UPDATEIMAGE()
Poslední je zde zařazena funkce pro znovunačtení parametrů pera (barvy a šířky pera).

RELOADPEN(PENWIDTH, CURRENTCOLOR)

Jaký je příkaz pro vymazání obsahu ovládacího prvku PictureBox?

2.9 Obslužný kód procedury RADIOBUTTON_CHECKEDCHANGED

V celé naší miniaplikaci pro kreslení pouíváme čtyři ovládací prvky RadioButton. S těmi už jsme se setkali a známe i
jejich funkci. Zde je používáme hlavně na volbu tloušťky použitého pera nebo, kdyby si někdo aplikaci rozšířil i o
další kreslící nástroje, tak i na volbu daného kreslícího nástroje.
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Procedura pro P1RadioButton, která má za úkol nastavit šířku pera na 1.0F. Zde používáme dva
příkazy, jeden na nastavení pevné šířky pera a druhý na kontrolu přenastavení všech parametrů pera:

PENWIDTH = 1.0F
RELOADPEN(PENWIDTH, CURRENTCOLOR)
Procedura pro P2RadioButton, která má za úkol nastavit šířku pera na 5.0F. Zde používáme dva
příkazy, jeden na nastavení pevné šířky pera a druhý na kontrolu přenastavení všech parametrů pera:

PENWIDTH = 5.0F
RELOADPEN(PENWIDTH, CURRENTCOLOR)
Procedura pro P3RadioButton, která má za úkol nastavit šířku pera na 10.0F. Zde používáme dva
příkazy, jeden na nastavení pevné šířky pera a druhý na kontrolu přenastavení všech parametrů pera:

PENWIDTH = 10.0F
RELOADPEN(PENWIDTH, CURRENTCOLOR)

Pomocí příkazu PenWidth můžeme nastavovat?

2.10 Obslužný kód procedury COLORBUTTON

Při představování ovládacích prvků, jsme zmínili dva nové a zcela speciální. Jedním z nich je již zmíněný ColorDialog.

ColorButton
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První ze série příkazů je podmínka, která nám aktivuje a vyvolává dialogové okno ColorDialog.

IF COLORDIALOG1.SHOWDIALOG() = WINDOWS.FORMS.DIALOGRESULT.OK THEN
Přiřazení aktuální barvy pomocí ColorDialogu (jedná se o barvu vybranou z přednastavených nebo
barvu nově namíchanou pomocí barevného modelu RGB.

CURRENTCOLOR = COLORDIALOG1.COLOR
Abychom zobrazili vybranou barvu jako vlastnost BackColor ovládacího prvku Button slouží následující
zdrojový kód:

ME.COLORBUTTON.BACKCOLOR = CURRENTCOLOR
Poslední je zde zařazena funkce pro znovunačtení parametrů pera (barvy a šířky pera).

RELOADPEN(PENWIDTH, CURRENTCOLOR)

2.11 Obslužný kód procedury ULOZITTOOLSTRIPMENU

Další procedura, tentokrát UlozitToolStripMenu využívá ovládacího prvku MenuStrip. Současně využíváme speciální
ovládací prvek SaveFileDialog pro uložení vytvořené grafické informace.

UlozitToolStripMenu
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Jestliže je proměnná SavedAddress prázdná, pak aktivuj a spusť ovládací prvek SavedFileDialog.
Aktivuje se v případě, že jsme daný grafický výtvor ještě nikdy neukládali.

IF SAVEDFILEADDRESS = "" THEN
Zobrazení MessageBoxu pro uložení obrázku s tlačítky YES, NO a CANCEL.

DIM RESULT AS INTEGER = MSGBOX("ULOŽIT OBRÁZEK",
MSGBOXSTYLE.YESNOCANCEL)
Podmínka pokud se rozhodneme obrázek ukládat (YES):

IF RESULT = MSGBOXRESULT.YES THEN
Pod tlačítkem dva máme reprezentovaný zdrojový kód pro uložení obrázku pomocí SaveFileDialogu.
První řádek zdrojového kódu nám filtruje soubory pomocí přípony a říká, že jediný podporovaný
bude formát BMP (Bitmapa):

SAVEFILEDIALOG1.FILTER = "BITMAP FILE (*.BMP)|*.BMP"
Série dalších dvou příkazů nám aktivuje a vyvolává SaveFileDialog a uloží cestu k souboru z
SaveFileDialogu1 do proměnné SaveFileAddress.

IF SAVEFILEDIALOG1.SHOWDIALOG() = WINDOWS.FORMS.DIALOGRESULT.OK
THEN
SAVEDFILEADDRESS = SAVEFILEDIALOG1.FILENAME
Poslední série příkazů nám jednak uloží grafiku z proměnné LastImage pod daným názvem a cestou na
paměťové médium. Druhý řádek vloží do Me.Text cestu k právě uloženému souboru (PATH)  kontrola
uložení. Poslední příkaz končí blokovou podmínku pro MsgBox popisovaný pod číslem 1.

LASTIMAGE.SAVE(SAVEDFILEADDRESS)
ME.TEXT = SAVEFILEDIALOG1.FILENAME
END IF
Pokud si správně vzpomínáte, tak nám chybí vyřešit případ, pokud se rozhodneme obrázek neukládat:
Zdrojový kód zde je velmi jednoduchý, v podstatě říká, „pokud nechci uložit, tak nic nedělej“ a ukonči
proceduru.

ELSEIF RESULT = MSGBOXRESULT.NO THEN
END

2.12 Obslužný kód procedury
VYMAZOBSAHFORMULARETOOLSTRIPMENU
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Další procedura, tentokrát VymazatObsahFormulareToolStripMenu využívá ovládacího prvku MenuStrip. Současně
využíváme speciální ovládací prvek SaveFileDialog pro uložení vytvořené grafické informace.

VymazatObsahFormulare
ToolStripMenu

Abychom mohli hned začít kreslit musíme načíst funkce pro kreslení, což se jeví výhodné hned po
spuštění aplikace.

G.GRAPHICS.FROMIMAGE(LASTIMAGE)
Abychom zajistili, že např. z předchozích použití aplikace nebo v paměti nezbylo nic z předchozích prací
z grafikou zařazujeme příkaz pro vymazání aktuálních obrazových informací z ovládacího prvku
PictureBox.

G.CLEAR(COLOR.WHITE)
Funkce pro automatickou aktualizaci obsahu ovládacího prvku PictureBox1.

UPDATEIMAGE()

2.13 Obslužný kód procedury KONECTOOLSTRIPMENU

Poslední procedura, tentokrát KonecToolStripMenu využívá ovládacího prvku MenuStrip. Současně využíváme
speciální ovládací prvek SaveFileDialog pro uložení vytvořené grafické informace.

KonecToolStripMenu
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Aby nedošlo k nechtěné ztrátě obrazových informací z PictureBox při ukončení aplikace nabídne nám
program při ukončení, zdali nechceme obsah plátna PictureBox uložit stejně jako při volbě položk y
uložit jako. Zdrojový kód je takřka identický jako v předchozím případě:
Jestliže je proměnná SavedAddress prázdná pak aktivuj a spusť ovládací prvek SavedFileDialog.
Aktivuje se v případě, že jsme daný grafický výtnor ještě nikdy neukládali.

IF SAVEDFILEADDRESS = "" THEN
Zobrazení MessageBoxu pro uložení obrázku s tlačítky YES, NO a CANCEL.

DIM RESULT AS INTEGER = MSGBOX("ULOŽIT OBRÁZEK",
MSGBOXSTYLE.YESNOCANCEL)
Podmínky pokud se rozhodneme obrázek ukládat (YES):

IF RESULT = MSGBOXRESULT.YES THEN
Pod číslem dva máme reprezentovaný zdrojový kód pro uložení obrázku pomocí SaveFileDialogu.
První řádek zdrojového kódu nám filtruje soubory pomocí přípony a říká, že jediný podporovaný
bude formát BMP (Bitmapa):

SAVEFILEDIALOG1.FILTER = "BITMAP FILE (*.BMP)|*.BMP"
Série dalších dvou příkazů nám aktivuje a vyvolá SaveFileDialog a uloží cestu k souboru z
SaveFileDialogu1 do proměnné SaveFileAddress.

IF SAVEFILEDIALOG1.SHOWDIALOG() = WINDOWS.FORMS.DIALOGRESULT.OK
THEN
SAVEDFILEADDRESS = SAVEFILEDIALOG1.FILENAME
Poslední série příkazů nám jednak uloží grafiku z proměnné LastImage pod daným názvem a cestou na
paměťové médium. Druhý řádek vloží do Me.Text cestu k právě uloženému souboru (PATH)  kontrola
uložení. Poslední příkaz končí blokovou podmínku pro MsgBox popisovaný pod číslem 1.

LASTIMAGE.SAVE(SAVEDFILEADDRESS)
ME.TEXT = SAVEFILEDIALOG1.FILENAME
END IF
Pokud si správně vzpomínáte, tak nám chybí vyřešit případ, pokud se rozhodneme obrázek neukládat:
Zdrojový kód zde je velmi jednoduchý, v podstatě říká, „pokud nechci uložit, tak nic nedělej“ a ukonči
proceduru.

ELSEIF RESULT = MSGBOXRESULT.NO THEN
END
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Jak sami zjistíte, kreslit do ovládacího prvku PictureBox není jednoduché. Již jste se dokonce s podobnou
možností setkali a to u druhého příkladu, kdy jste pomocí příkazu DrawLine kreslili čáry, které
demonstrovaly jednotlivé mezní případy rovnováhy sil na páce, ale u procedury PictureBox_Paint (speciální
procedura pro kreslení po spuštění aplikace).
Příkaz DrawLine již známe. Pomocí proměnných StartLocation v datovém typu Point a EndLocation ve
stejném datovém typu můžeme nastavovat souřadnice počátku a konce kreslení.
Proto se pokusíme modifikovat tento program použitím podmínky If…Then… tak, aby ke kreslení došlo
pouze v tom okamžiku, když bude stlačeno levé tlačítko myši. To znamená, že musíme nalézt vhodnou
podmínku, jak otestovat, zda je stisknuto levé tlačítko myši.
Pokud v programu použijete tuto modifikaci a spustíte jej, uvidíte, že skutečně došlo k tomu, co jsme
zamýšleli. Čára se kreslí jen v tom okamžiku, kdy je stlačeno levé tlačítko myši. Nicméně sami vidíte, že čára
se nakreslí od toho místa, kde jsme tlačítko pustili, do místa, kde jsme jej stiskli. Takže výsledný efekt je
stejný, jako když jsme podmínku nepoužili.
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.
Speciálním ovládacím prvkem se kterým v tomto příkladu pracujeme je COLORDIALOG. Jedná se o volání
systémových funkcí pro zobrazení ÚPRAVY BARVY. Uživatel má možnost si přidávat barvy do záložek
vlastní barvy. Pokud by mu však rozsah nabízených barev nedostačoval, může si kliknutím na tlačítko
DEFINOVAT VLASTNÍ BARVY pomocí barevného modelu RGB nastavit vlastní. Pomocí jednotlivých složek
R (Red  červená), G (green  zelená) a B (blue  modrá). Obsah každé složky může nabívat celočíselných
hodnot od 0 do 255 což znamená, že můžeme namíchat teoreticky až 16 777 216 barev.
Dalším nestandardním ovládacím prvkem je SaveFileDialog. Slouží k vyvolání standardizovaného okna pod
Windows k ukládání souborů různého typu. Zajímavostí je, že je ovládaný pomocí zdrojového kódu,
umoňuje filtrování souborů a stejně jako ColorDialog se nepřidává klasicky na formulář, ale do spodní lišty
nad chybová hlášení.
Proměnná CurrentColor umožňuje uživateli nastavovat různé barvy pera v závisloti na ovládacím prvku
ColorDialog.
Proměnná PenWidth nastavuje šířku čáry pera. Tato hodnota je automaticky zdrojovými kódy
kontrolována při každém kreslení (aby docházelo k jejímu automatickému přenastavení),
Příkaz PenPoint vykresluje jediný bod (pixel) v pozici (e.LocationX, e.LocationY). Můžete jej také použít
v kombinaci s příkazem DrawLine na kreslení čáry.
Příkaz g.clear vymaže všechny nakreslené čáry a body na povrchu formuláře (pro nás představuje kreslící
plochu).
Pokud se upomenete na vytváření položek RadioButton pro nastavení tloušťky čáry, tak víte, že jsme
vytvořili tři položky menu, které měly různé hlavičky (Text) s popiskem 1 Pixel, 5 Pixelů a 10 Pixelů.
Nicméně jejich funkce byla podobná. Tohoto nyní využijeme při konstrukci následující procedury, která
pomocí příkazu PenWidth (tloušťka čáry) umožní nastavovat různé tloušťky kreslených čar.
Funkce UpdateImage() sleduje úpravy kreslící plátna PictureBox a přepisuje dle potřeby její obsah dle
zásahu uživatele a voláním funkce UpdateImage().

Kontrolní otázky a úkoly

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

Jakým
Jakým
Jakým
Jakým
Jakým
Jakým
Jakým
Jakým

způsobem
způsobem
způsobem
způsobem
způsobem
způsobem
způsobem
způsobem

je
je
je
je
je
je
je
je

možné pracovat s dynamickým kreslením pomocí příkazu DrawLine?
možné programově kontrolovat stisk levého tlačítka myši?
možné měnit tloušťku kreslené čáry pomocí příkazu PenWidth?
možné používat metodu MouseMove a MouseDown?
možné deklarovat proměnné typu Pen, Point a Color?
možné ovládat ovládací prvky ColorDialog a SaveFileDialog?
možné používat metodu mazání obsahu formuláře pomocí příkazu g.clear?
možné vytvářet ovládací menu programu ve VB 2010?

Pojmy k zapamatování

Příkaz DrawLine, příkaz MouseButton.Left, příkaz g.clear, příkaz g.graphic, bloková podmínka If...Then..., událost
MouseMove, událost MouseDown, událost MouseUp.
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Průvodce studiem

Výborně! Úspěšně jste zvládli prostudovat problematiku pokročilejšího programování v oblasti grafiky Visual
Basicu .NET 2010. Věřte, Vaše vědomosti jsou dostatečné pro studium dalších náročnějších kapitol. Pro praxi je
důležité v této oblasti celoživotní vzdělávání.
Vývoj software jde neustále velkou rychlostí kupředu a je nutné sledovat nové trendy. To co jste se nyní naučili
bude nutné doplňovat tak, aby jste byli vždy v aktuálním obraze.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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3 Práce s multimédii ve Visual Basicu  program
"Přehrávač" (PhDr. Milan Klement, Ph.D.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

3.1 PRINCIP PROGRAMU „PŘEHRÁVAČ“
3.2 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
3.3 PROPOJENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU DRIVELISTBOX1 A DIRLISTBOX1
3.4 OŠETŘENÍ CHYB ZA BĚHU PROGRAMU
3.5 PROPOJENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU DIRLISTBOX1 A FILELISTBOX1
3.6 FILTROVÁNÍ PŘÍPON SOUBORŮ VE FILELISTBOX1
3.7 KÓD PRO PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● pracovat s ovládacím prvkem Windows Media Player,
● nastavovat hlavní vlastnosti prvku Windows Media Player,
● používat příslušné funkce a příkazy pro práci s Windows Media Playerem,
● přehrávat různé multimediální soubory a tak doplnit vaše projekty i o „zvukovou a obrazovou“ část,
● ošetřovat chyby v běhu programu a to pomocí MsgBox a volání chybového stavu.

Průvodce studiem

V předchozích studijních disciplínách jsme podrobně probrali problematiku základního a pokročilejšího
programování ve Visual Basicu. Sami asi tušíte, že tu ještě něco schází, neboť bez různých multimediálních
vylepšení to není ono.
Proto se v této lekci budeme zabývat problematikou multimédií. Při tomto navážeme na již jednou probíranou
problematiku práce se soubory ve Visual Basicu, která je součástí předchozího modulu. Proto by bylo vhodné,
pokud byste si před začátkem studia zopakovali problematiku probíranou v první lekci třetího modulu.
Vstupní znalosti a podmínky:
● Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované v předcházejícím
modulu. 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:
60 minut

3.1 PRINCIP PROGRAMU „PŘEHRÁVAČ“

Další aplikace, kterou budeme řešit v rámci tohoto studijního modulu je určena, jak již název napovídá,
k přehrávání multimediálních projektů. Vychází z aplikace „Prohlížeč obrázků“, proto mnohé funkce, ovládací prvky
a kódy budou totožné. Nebudeme se tedy podrobně věnovat konstrukci již známých ovládacích prvků a jim
přiřazeného programového kódu a zaměříme se na multimediální ovládací prvky a jejich příslušný kód.

Princip
programu
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Tato, námi vytvářená aplikace bude schopna přehrávat všechny dostupné multimediální soubory a to jak zvukové
tak obrazové. V podstatě bude možné přehrát jakýkoliv multimediální soubor, který bude podporovat vaše verze
operačního systému Windows, respektive jeho součást – Windows Media Player.

Těžištěm této aplikace je práce se soubory, jako je jejich vyhledávání na paměťových médiích, jejich otevření a
přehrávání. Proto se naučíte pracovat s novým ovládacím prvkem, který se nazývá Windows Media Player. Je to
speciální ovládací prvek, který není standardně zobrazován na ToolBoxu, a proto se také dozvíte, kde takové
speciální ovládací prvky hledat a přidávat do vašich projektů. Tento ovládací prvek využívá konstrukce takzvaných
COM kompoent, což jsou komponenty operačního systému, které můžeme ovládat pomocí programového kódu
Visual Basicu.
Princip této aplikace je velmi jednoduchý. Nejprve projdeme postupně paměťová média výběrem disku počínaje
a označením konkrétního souboru konče a následně po nalezení příslušného multimediálního souboru a jeho
označení dojde k otevření přehrání označeného souboru.

Struktura
programu

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

pracovat s ovládacím prvkem Windows Media Player,
nastavovat hlavní vlastnosti prvku Windows Media Player,
používat příslušné funkce a příkazy pro práci s Windows Media Playerem,
přehrávat různé multimediální soubory a tak doplnit vaše projekty i o „zvukovou a obrazovou“ část,
ošetřovat chyby v běhu programu a to pomocí MsgBox a volání chybového stavu.

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

Ukázka
programu

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, SIZE  Width, Font, Forecolor, Text, Visible a další.
Z tohoto důvodu Vám dáme k dispozici obrázky pouze těch postupů vložení a nastavení ovládacích
prvků a vlastností, které budou nové a se kterými jste se doposud nesetkali.
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 animací.

3.2 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

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).

Uživatelské
rozhraní
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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).
Další operace uvedeme pouze zkratkovitě, protože popis jednotlivých ovládacích prvků a jejich nastavení
naleznete v kapitole, která se zabývala vytvářením programu „Prohlížeč“.

Nastavení vlastností formuláře
Nyní se pokusíme zadat základní vlastnosti formuláře.

Formulář

Panel PROPERTIES (Vlastnosti).
Uchopovací body. Ukazují, který prvek je vybrán.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text:
Přehrávač multimediálních souborů
Vlastnost formuláře ICON.
Ikony najdete v takovém umístění, kde jste si je uložili.
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Velikost  Výška). Výška (height) a šířka (width)
V našem případě jsou to tyto hodnoty velikosti formuláře:
SIZE  Height = 338, SIZE  Width = 574.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře).
CenterScreen

Vložení a nastavení ovládacího prvku DRIVELISTBOX
Vložíme a nastavíme ovládací prvek DriveListBox, který slouží k proházení paměťových jednotek obsažených
v daném počítači, na kterém budete tuto aplikaci spouštět.

DriveListBox
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme DriveListBox1.
Ovládací prvek DRIVELISTBOX1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek DriveListBox1.
Panel PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 21

SIZE  Width = 181

Pozice na formuláři LOCATION  X = 12, Y = 12

Vložení a nastavení ovládacího prvku DIRLISTBOX
Vložíme a nastavíme ovládací prvek DirListBox, který slouží k procházení složek obsažených v daném počítači, na
kterém budete tuto aplikaci spouštět.

DirListBox

Opět platí to, že tento ovládací prvek DirListBox (seznam složek) automaticky aktualizuje seznam složek, které
jsou na vybrané jednotce.
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek DirListBox1.
Ovládací prvek DIRLISTBOX1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek DirListBox1.
Všimněte si ale, že vybraná jednotka nekoresponduje s obsahem složek. Synchronizaci těchto
ovládacích prvků provedeme později pomocí programového kódu.
Panel PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

Height = 129

Width = 181

Pozice na formuláři LOCATION  X = 12, Y = 43

Vložení a nastavení ovládacího prvku FILELISTBOX
Pokud má uživatel možnost zvolit jednotku i složku, měl by mít i možnost vybrat některý ze souborů, které daná
vybraná složka obsahuje. K tomuto účelu slouží třetí ovládací prvek FileListBox (seznam souborů), který nyní
vložíme do našeho projektu.

FileListBox

Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek FileListBox1.
Ovládací prvek FILELISTBOX1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek FileListBox1. Pokud nyní
spustíte projekt, zjistíte, že po spuštění se vám zobrazí seznam souborů, které jsou v dané složce.
Výchozí složkou je ta, kde je uložen stávající projekt. Pokud jste projekt neuložili, tak výchozí složkou je
složka s instalací programu Microsoft Visual Basic.
Všimněte si, že vybraná jednotka nekoresponduje s obsahem složek. A také, že seznam souborů
nekoresponduje se seznamem složek. Synchronizaci těchto ovládacích prvků provedeme později
pomocí programového kódu.
Panel PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 108

SIZE  Width = 181

Pozice na formuláři LOCATION X = 12, Y = 178

Vložení a nastavení ovládacích prvku WindowsMediaPlayer
Posledním ovládacím prvkem, který budeme potřebovat, je prvek Windows Media Player. Tento ovládací prvek
zajišťuje přehrávání všech dostupných multimediálních souborů, ať už zvukových nebo obrazových (video,
animace atd.).

WindowsMediaPlayer

Jak jsem již uvedli, je postaven na technologii COM komponent, což jsou speciální komponenty, které jsou
součástí operačního systému Windows a je možné je ovládat pomocí programového kódu jazyka Visual Basic.
U tohoto ovládacího prvku se nyní budeme zabývat jeho vložením do stávajícího projektu a nastavením jeho
hlavních vlastností v okně Properties.
Prvním krokem bude nutné přidat tento ovládací prvek do ToolBoxu vašeho projektu. Jak jsme již uvedli, není
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tento ovládací prvek automatickou součástí standardně vytvářeného projektu.
Volba pravého tlačítka v sekci TOOLBOX  věbr volby Choose Items (Vybrat položku) aktivuje nabídku viz níže,
kde naše nastavení najdeme v kartě COM Components (Komponenty). Pomocí této volby spustíte seznam všech
objektů, které můžete přidat na nástrojový pruh (ToolBox). Visual Basic obsahuje přibližně 200 různých objektů
a nástrojů, které se běžně ve Windows nacházejí (přehrávač multimédií, textová pole atd.). Pokud potřebujete
některý z objektů, který není obsažen na standardním nástrojovém pruhu, vložit do svého projektu, použijte
tohoto průvodce.

Průvodce Přidáním objektu.
Záložky pro výběr typu objektu. Pomocí těchto záložek můžete volit z několika typů objektů:

COM Components, to jsou ovládací prvky, jako jsou různé přehrávače, speciální tlačítka,
textová a obrázková pole apod.

Silverlight Components, speciální objekty pro vytváření uživatelského rozhraní (grafika,
animace).
Ovládací prvek WINDOWS MEDIA PLAYER.
Pokud chceme tuto komponentu vložit do našeho ToolBoxu, tak klepneme do políčka před
jejím názvem. V tomto čtverečku se objeví zaškrtnutí.
Potvrzující tlačítko. Pomocí něj průvodce zavřete a do vašeho ToolBoxu se přidá zaškrtnutý objekt
Windows Media Player.
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Panel TOOLBOX. V tomto panelu vybereme ikonu ovládacího prvku MediaPlayer a jednou na něj
klepneme levým tlačítkem. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek
MediaPlayer1.
Ovládací prvek MEDIAPLAYER1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek MediaPlayer1. Pokud
nyní spustíte projekt, zjistíte, že se v tomto ovládacím prvku žádný označený soubor nezobrazí. Toho
docílíme synchronizací s ovládacím prvkem File1, které provedeme pomocí programového kódu.
Panel PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:

SIZE  Height = 274

SIZE  Width = 347

Pozice na formuláři POSITION  X = 199, Y = 12

Jak se jmenuje ovládací prvek, který zajišťuje přehrávání všech dostupných multimediálních souborů?

3.3 PROPOJENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU DRIVELISTBOX1 A DIRLISTBOX1

Nyní, když již máme hotové uživatelské rozhraní, se budeme zabývat konstrukcí programového kódu. Celkem
budeme muset napsat čtyři obslužné procedury, které zabezpečí činnost programu podle našich požadavků.
První procedurou tedy bude synchronizace ovládacího prvku DriveListBox1 a DirListBox1. To znamená, že
propojíme oba ovládací prvky tak, aby se podle typu vybrané jednotky automaticky měnil i seznam zobrazených
složek.

Práce s
ovládacími
prvky
DIRLISTBOX1
a
DRIVELISTBOX1

Celá syntaxe je velmi jednoduchá a zabezpečí nám propojení ovládacích prvků DirListBox1 a DriveListBox1. V další
části textu si potom ještě ukážeme jak ošetřit možnost, že zvolíte některé z vyměnitelných médií (CDROM,
disketa, ZIP mechanika apod.) v okamžiku, kdy nejsou vložena v mechanice.
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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 DRIVELISTBOX1.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost SELECTEDINDEXCHANGED (změna). Volíme
ji, protože chceme, aby k aktualizaci seznamu složek došlo vždy, když bude změněn seznam jednotek.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře jsme mohli dvojklikem na
ovládací prvek DriveListBox1 ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost prvku DriveListBox1 by
se tak zvolila okamžitě a v okně by byly umístěny položky z bodu 3 a 5.
Úvodní část procedury SELECTEDINDEXCHANGED prvku DriveListBox1.
Vlastní programový kód. Jak vidíte, kód je velmi jednoduchý:
DirListBox1.Path = DriveListBox1.Drive
Říká to, že se v ovládacím prvku DirListBox1 má nastavit cesta (Path) podle toho (znaménko přiřazení
„rovná se“), jaké jednotka (Drive) je označena v ovládacím prvku DriveListBox1.
Ukončení procedury SelectedIndexChanged ovládacího prvku DriveListBox1.

3.4 OŠETŘENÍ CHYB ZA BĚHU PROGRAMU

Jak jsme napsali v předchozím oddíle, je nutné ošetřit tu možnost, že při volbě vyměnitelného média nebude
toto médium v mechanice obsaženo. Dojde ke známému hlášení operačního systému: „Vložte disketu“ atd.
Zachycení a ošetření této události provedeme pomocí toho, že si nejprve budeme definovat novou funkci, která
zachytí chybu v běhu programu. Tuto funkci zkonstruujeme přímo v těle procedury SelectedIndexChanged
ovládacího prvku DriveListBox1.

Zachycení
chyby

Dále vytvoříme podmínku, která vyhodnotí zachycenou chybu v běhu programu a ošetří ji tím, že přeskočí
vzniklou chybu a nahlásí tuto skutečnost uživateli.

Ošetření
chyby
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Prvním krokem tedy bude to, že se pokusíme zachytit vzniklou chybu a „říci“ počítači, aby ukončil běh procedury
SelectedIndexChanged a předal řízení činnosti procedury funkci, která vzniklou chybu ošetří. To vše uděláme
v jednom kroku a to zřízením návěstí, které bude při výskytu chyby volat příslušnou funkci. Syntaxe návěstí
vypadá takto:

Návěští
chyby

On Error GoTo jméno_funkce

Dalším krokem bude deklarace příslušné ošetřující funkce a vyhodnocení chyby. První část je jednoduchá.
Deklaraci provádíme tak, že napíšeme jméno příslušné funkce a za tímto jménem uděláme dvojtečku:
Jméno_funkce:

Vyhodnocení funkce provedeme pomocí podmínky If…Then… tak, jak uvidíte v následujícím obrázku. Poslední
částí funkce pro vyhodnocení chyby bude hlášení formou MesageBoxu (panel zpráv), které uživateli řekne, jaké
paměťové médium bylo inicializováno a jak vzniklou chybu ošetřit.

MsgBox

MsgBox je speciální doprovodný panel, který můžete generovat kdykoliv během běhu programu přímo
z programového kódu. Jeho zkrácená syntaxe vypadá takto:
MsgBox (řetězec & typjednotky)

Řetězec je text, který chcete zobrazit na MsgBoxu. Musí se psát do závorek, tak jak jsme zvyklý při zadávání
textových řetězců. Typjednotky je potom volání posledně inicializované paměťové jednotky, aby uživatel věděl,
které paměťové médium má vyměnit.
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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 DRIVELISTBOX1.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost SELECTEDINDEXCHANGED (změna). Volíme
ji, protože chceme, aby k aktualizaci seznamu složek došlo vždy, když bude změněn seznam jednotek.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře jsme mohli dvojklikem na
ovládací prvek DriveListBox1 ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost prvku DriveListBox1 by
se tak zvolila okamžitě a v okně by byly umístěny položky z bodu 3 a 5.
Návěstí. Návěstí funguje tak, že při vyvolání jakékoliv chyby při běhu programu (On Error – při chybě,
GoTo – běž na), vyvolá příslušnou ošetřující funkci (jméno funkce).
On Error GoTo chyba
Funkcí, která se má spustit při zachycení chyby, je tedy funkce chyba. Všimněte si, že při zachycení
chyby dojde k tomu, že programový kód DirListBox1.Path = DriveListBox1. DriveListBox je přeskočen
a program pokračuje v činnosti až od řádku uvedeném v bodu 4.
Deklarace ošetřující funkce. Vidíte, že tato deklarace je velmi jednoduchá.
chyba:
Vyhodnocení chyby. Použití podmínek již známe. Víme proto, že část příkazu Err.Number = 68
je podmínka, kterou testujeme. Říká to, že pokud nastane chyba číslo 68 (což je chyba
inicializace jednotky) má se provést příkaz za klíčovým slovem Then. Všimněte si, že je
řádek s podmínkou opět rozdělen na dvě části a to pomocí podtržítka za klíčovým sloven
Then.
If Err.Number = 68 Then _
Poslední částí podmínky je vyvolání Panelu zpráv MsgBox. To znamená, že pokud není v mechanice
inicializované médium, tak nám počítač zobrazí zprávu tak jak je patrné z obrázku.
MsgBox ("Zasuňte médium do mechaniky " & DriveListBox1.Drive, , "chyba programu")
Na panelu bude popisek: „Zasuňte médium do mechaniky“ a další část &DriveListBox1.Drive počítači
říká, že má zobrazit označení posledně inicializované jednotky, při které došlo k chybě číslo 68.

Celkově opravená procedura ovládacího prvku Drive1 má tedy tuto podobu:
Private Sub DriveListBox1_SelectedIndexChanged (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
On Error GoTo chyba
DirListBox1.Path = DriveListBox1.Drive
chyba:
If Err.Number = 68 Then_
MsgBox ("Zasuňte médium do mechaniky " & DriveListBox1.Drive)
End Sub
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3.5 PROPOJENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU DIRLISTBOX1 A FILELISTBOX1

Máme hotovou proceduru pro propojení ovládacích prvků DriveListBox1 a DirListBox1 včetně ošetření možných
chyb. Dále je nutné synchronizovat obsah složek se seznamem souborů v ovládacím prvku FileListBox1.

Práce s
ovládacími
prvky
DIRLISTBOX1
a
FILELISTBOX1

Postup i zvolená událost je velmi podobná propojení ovládacích prvků DriveListBox1 a DirListBox1, proto zvolíme
i stejnou událost: a sice událost SelectedIndexChanged ovládacího prvku DirListBox1.

Také do této procedury přidáme programový kód ovládajícího prvku MediaPlayer1. Tento kód bude
zabezpečovat to, že dojdeli ke změně cílové složky, zastaví se přehrávání aktuálně zvoleného multimediálního
souboru. K tomuto použijeme velmi jednoduchý příkaz Stop. Jeho syntaxe je takováto:

Práce s
ovládacím
prvkem
MediaPlayer1

Objekt.Stop

Jako OBJEKT volíme jméno ovládacího prvku, který přehrává multimediální soubory nebo animace
(v našem případě se jedná o ovládací prvek MediaPlayer1).
Dalším řádkem kódu dosáhneme toho, že se skryje ovládací prvek MediaPlaeyr1 do doby, než jej opět
vizualizujeme volbou jiného multimediálního projektu.
Objekt.Visible = False

Jako OBJEKT volíme jméno libovolného ovládacího prvku, který chceme skrýt (v našem případě se jedná o
ovládací prvek MediaPlayer1).

Lišta pro výběr objektu, kterému chceme přiřadit kód. Klikněte levým tlačítkem na konec lišty až se
otevře seznam objektů formuláře. Vyberte položku DIRLISTBOX1.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost SELECTEDINDEXCHANGED (změna). Volíme
ji, protože chceme, aby k aktualizaci seznamu složek došlo vždy, když bude změněn seznam jednotek.
Úvodní část procedury SELECTEDINDEXCHANGED prvku DriveListBox1.
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Vlastní programový kód. Jak vidíte kód je velmi jednoduchý:
FileListBox1.Path = DirListBox1.Path
Říká to, že se v ovládacím prvku File1 má nastavit cesta (Path) podle toho (znaménko přiřazení „rovná
se“), jaké cesta (Path) je označena v ovládacím prvku DirListBox1.
Ukončení procedury Change ovládacího prvku DirListBox1.

3.6 FILTROVÁNÍ PŘÍPON SOUBORŮ VE FILELISTBOX1

Pokud jste si vyzkoušeli funkčnost našeho programu, tak jste zjistili, že v ovládacím prvku FileListBox1 se zobrazují
jména i přípony souborů obsažené v příslušné složce na aktuálním paměťovém médiu. Tudíž můžeme říct, že ta
část programu, která měla zabezpečovat procházení souborů, je hotova.
Je tu pouze malý problém. Jak již název programu napovídá, zajímají nás především multimediální soubory. Proto
by bylo vhodné, kdyby se v ovládacím prvku FileListBox1 zobrazovaly pouze obrazové soubory a žádné jiné. Proto
potřebujeme odfiltrovat všechny soubory, které nemají obrazový charakter.

Filtrování
názvů
souborů

Jako inicializaci pro tyto příkazy potom použijeme událost LOAD formuláře Form1. protože tato událost se aktivuje
vždy, když je formulář volán a volán je pokaždé, když je inicializován některý ze souborů.

Událost
LOAD

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 (načti). Volíme ji, protože chceme, aby
k aktualizaci seznamu souborů došlo vždy, když bude změněn seznam složek.
Úvodní část procedury LOAD formuláře.
Vlastní programový kód. Jak vidíte kód je velmi jednoduchý:
FileListBox1.Pattern = "*.wav;*.mp3;*.;*.mid;*.mpeg;*.avi;*.mpg"
Říká to, že se v ovládacím prvku FileListBox1 mají vybrat a zobrazit pouze ty soubory, jejichž přípona je
některá z těch, které jsou zde zapsány. V tomto konkrétním případě se jedná o multimediální soubory
typu Wav, Mp3, Mid, Mpeg, Avi, Mpeg. Seznam všech dostupných a podporovaných formátů souborů
získáte v nápovědě pro Windows Media Player.
Ukončení procedury Load formuláře.

Page 12 of 17

Jakým jednoduchým příkazem dosáhneme toho, aby ovládací prvek MediaPlayer1 přehrál zvuk či video?

3.7 KÓD PRO PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ

Poslední částí našeho přehrávače je přiřazení obslužného kódu ovládacímu prvku FileListBox1. Chceme, aby se to
kliknutí na některý ze souborů zobrazených v ovládacím prvku FileListBox1, tento obrázek přehrál v ovládacím
prvku MediaPlayer1, který jsme za tímto účelem na formulář umístili při návrhu uživatelského rozhraní.

Tato poslední procedura, kterou přiřadíme ovládacímu prvku FileListBox1, bude mít několik částí: První částí je
deklarace proměnné typu řetězec, do které se nám bude ukládat jméno označeného souboru. Syntaxe
deklarace proměnné typu řetězec je nám již známá, takže ji nemusíme rozebírat.

Princip
procedury

Druhou částí procedury je příkaz, který do námi deklarované proměnné typu řetězec přiřadí název souboru, který
je označen v ovládacím prvku FileListBox1. Je jasné, že nelze zároveň přehrávat více souborů (protože by se
překryly), proto nám stačí pouze tento jednoduchý příkaz k tomu, abychom získali jméno a umístění
multimediálního souboru, který se potom zobrazí v MediaPlayer1.

Cesta k
souboru

proměnná = Objekt.Path & "\" & Objekt.FileName

Třetí částí procedury je přehrání příslušně označeného multimediálního souboru v ovládacím prvku MediaPlayer11
(a novější). Použijeme k tomu jednoduchý příkaz Open, jeho syntaxe vypadá následovně:

Přehrávání
souboru

Objekt.Open (proměnná)

Jako Objekt volíme jméno ovládacího prvku, který přehrává multimediální soubory nebo animace
(v našem případě se jedná o ovládací prvek MediaPlayer1). Jako parametr Proměnná potom volíme název
proměnné, do které se nám uložil název multimediálního souboru, který jsme označili v ovládacím prvku
FileListBox1.

Jako OBJEKT volíme jméno libovolného ovládacího prvku, který chceme zobrazit (v našem případě se jedná o
ovládací prvek MediaPlayer1).
Celá situace potom vypadá následovně:
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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 FILELISTBOX1.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost SELECTEDINDEXCHANGED (změnit). Volíme
ji, protože chceme, aby se obrázek zobrazil po označení v ovládacím prvku FileListBox1.
Úvodní část procedury SELECTEDINDEXCHANGED ovládacího prvku FileListBox1.
Vlastní programový kód. Jak vidíte kód je rozdělen do čtyř kroků. Ty jsou popsány v úvodu tohoto
odstavce, a když se nad nimi trochu zamyslíte, jistě velmi rychle přijdete na princip jednotlivých příkazů.
Dim cesta As String
cesta = FileListBox1.Path & "\" & FileListBox1.FileName
MediaPlayer1.Open (cesta)
Ukončení procedury SelectedIndexChanged ovládacího prvku FileListBox1.

Pomocí kterého příkazu přehrajeme v ovládacím prvku multimediální soubor?

Shrnutí

●

●

●

●

●

Jak jsme již uvedli v začátku této kapitoly, chceme jednotlivé obrazové soubory vyhledávat na
jednotlivých paměťových médiích. Samozřejmě je jasné, že každý počítač obsahuje jiný seznam těchto
médií a to podle své konfigurace. Nemůžeme tedy jen tak napsat libovolný seznam jednotek a z těch
volit, protože u některého počítače by byl moc velký a u jiného zase moc malý.
Musíme tedy zjistit okamžitý stav jednotek připojených k danému počítači, na kterém budete tento
program spouštět. Naštěstí existuje ovládací prvek, který tuto velmi složitou činnost udělá za nás. Tento
prvek se nazývá DriveListBox (seznam jednotek). Jeho činnost je totožná s jakýmkoliv podobným
ovládacím prvkem, který znáte z operačního systému Windows. Prostě pouze označíte jednotku, na
kterou se chcete připojit. Jaké jednotky jsou aktuálně k dispozici již tento ovládací prvek kontroluje sám.
Jelikož chceme, aby měl uživatel možnost nejen jednotku, ale také dostupné složky, musíme do našeho
projektu přidat další ovládací prvek, ve kterém se budou zobrazovat jednotlivé složky obsažené na dané
jednotce. Opět platí to, že tento ovládací prvek DirListBox (seznam složek) automaticky aktualizuje
seznam složek, které jsou na vybrané jednotce.
Pokud má uživatel možnost zvolit jednotku i složku, měl by mít i možnost vybrat některý ze souborů,
které daná vybraná složka obsahuje. K tomuto účelu slouží třetí ovládací prvek FileListBox (seznam
souborů), který nyní vložíme do našeho projektu.
Tento ovládací prvek má opět tu vlastnost, že se automaticky aktualizuje při běhu programu
a přizpůsobuje se synchronizovanému ovládacímu prvku DirListBox. To znamená, že pokud oba ovládací
prvky propojíme (to učiníme v dalších oddílech této kapitoly) pomocí programového kódu, tak se v tomto
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ovládacím prvku budou zobrazovat všechny soubory v označené složce, kterou otevřete pomocí
ovládacího prvku DirListBox1.
Posledním ovládacím prvkem, který budeme potřebovat, je prvek Windows Media Player. Tento ovládací
prvek zajišťuje přehrávání všech dostupných multimediálních souborů, ať už zvukových nebo obrazových
(video, animace atd.). Jak jsem již uvedli, je postaven na technologii COM komponent, což jsou speciální
komponenty, které jsou součástí operačního systému Windows a je možné je ovládat pomocí
programového kódu jazyka Visual Basic.
Prvním krokem bude nutné přidat tento ovládací prvek do ToolBoxu vašeho projektu. Jak jsme již uvedli,
není tento ovládací prvek automatickou součástí standardně vytvářeného projektu. Volba pravého
tlačítka myši v oblasti Toolboxu a zvolení tlačítka CHOOSE ITEMS způsobí zobrazení okna se záložkou COM
COMPONENTS (COM Komponenty). Pomocí této volby spustíte seznam všech objektů, které můžete
přidat na nástrojový pruh (ToolBox). Visual Basic obsahuje přibližně 200 různých objektů a nástrojů, které
se běžně ve Windows nacházejí (přehrávač multimédií, textová pole atd.). Pokud potřebujete některý
z objektů, který není obsažen na standardním nástrojovém pruhu, vložit do svého projektu, použijte
tohoto průvodce.
První procedurou tedy bude synchronizace ovládacího prvku DriveListBox1 a DirListBox1. To znamená, že
propojíme oba ovládací prvky tak, aby se podle typu vybrané jednotky automaticky měnil i seznam
zobrazených složek. Stručně řečeno, podle toho, kterou jednotku vybereme, tak se změní i seznam
složek, které jsou na dané jednotce obsaženy. K tomuto slouží příkaz PATH (cesta). Zde uvádíme jeho
syntaxi: Objekt1.Path = Objekt2 .Drive.
Jako Objekt1 můžeme použít volání ovládacího prvku (v našem případě DirListBox1). První objekt vždy
zadává objekt, který bude přizpůsobován, v tomto případě je jasné, že se musí měnit seznam složek
podle toho, která jednotka je vybrána. Potom následuje příkaz Path (nastav cestu, od názvu objektu je
oddělen tečkou). Poslední částí příkazu je přirazení Objektu2, který je nadřazen Objektu1. V našem
případě je to ovládací prvek DriveListBox1, protože podle toho, kterou jednotku zvolíme, tak se změní
obsah seznamu složek. Za objekt se umisťuje klíčové slovo Drive, které je od Objektu2 odděleno tečkou.
Toto klíčové slovo říká počítači to, že se jedná o seznam jednotek (Drive).
Zachycení a ošetření této události provedeme pomocí toho, že si nejprve budeme definovat novou
funkci, která zachytí chybu v běhu programu. Tuto funkci vytvoříme přímo v těle procedury
SelectedIndexChanged ovládacího prvku DriveListBox1.
Dále vytvoříme podmínku která vyhodnotí zachycenou chybu v běhu programu a ošetří ji tím, že přeskočí
vzniklou chybu a nahlásí tuto skutečnost uživateli.
Prvním krokem tedy bude to, že se pokusíme zachytit vzniklou chybu a říci počítači, aby ukončil běh
procedury SelectedIndexChanged a předal řízení činnosti procedury funkci, která vzniklou chybu ošetří.
To vše uděláme v jednom kroku a to zřízením návěstí, které bude při výskytu chyby volat příslušnou
funkci. Syntaxe návěstí vypadá takto: On Error GoTo jméno_funkce
Návěstí funguje tak, že při vyvolání jakékoliv chyby při běhu programu (On Error – při chybě, GoTo – běž
na) vyvolá příslušnou ošetřující funkci (jméno funkce).
Dalším krokem bude deklarace příslušné ošetřující funkce a vyhodnocení chyby. První část je jednoduchá.
Deklaraci provádíme tak, že napíšeme jméno příslušné funkce a za tímto jménem uděláme dvojtečku:
Jméno_funkce:
Vyhodnocení funkce provedeme pomocí podmínky If…Then… tak, jak uvidíte v následujícím obrázku.
Poslední částí funkce pro vyhodnocení chyby bude hlášení formou MessageBoxu (panel zpráv), který
uživateli řekne, jaké paměťové médium bylo inicializováno a jak vzniklou chybu ošetřit.
MsgBox je speciální doprovodný panel, který můžete generovat kdykoliv během běhu programu přímo
z programového kódu. Jeho zkrácená syntaxe vypadá takto: MsgBox (řetězec & typjednotky). Řetězec je
text, který chcete zobrazit na MsgBoxu. Musí se psát do závorek tak, jak jsme zvyklí při zadávání
textových řetězců. Typ jednotky je potom volání posledně inicializované paměťové jednotky, aby uživatel
věděl, které paměťové médium má vyměnit.
Vyhodnocení chyby. Použití podmínek již známe. Víme proto, že část příkazu Err.Number = 68 je
podmínka, kterou testujeme. Říká to, že pokud nastane chyba číslo 68 (což je chyba inicializace
jednotky), má se provést příkaz za klíčovým slovem Then. Všimněte si, že je řádek s podmínkou může být
rozdělen rozdělen na dvě části a to pomocí podtržítka za klíčovým sloven Then.
To znamená, že propojíme oba ovládací prvky tak, aby se podle vybrané složky automaticky měnil i
seznam zobrazených souborů. Stručně řečeno, podle toho, kterou složku vybereme, tak se změní i
seznam souborů, které jsou v dané složce obsaženy. K tomuto slouží příkaz PATH (cesta). Zde uvádíme
jeho syntaxi: Objekt1.Path =Objekt2.Path
Jako Objekt1 můžeme použít volání ovládacího prvku (v našem případě FileListBox1). První objekt vždy
zadává objekt, který bude přizpůsobován, v tomto případě je jasné, že se musí měnit seznam souborů
podle toho, která složka je vybrána. Potom následuje příkaz Path (nastav cestu, od názvu objektu je
oddělen tečkou). Poslední částí příkazu je přirazení Objektu2, který je nadřazen Objektu1. V našem
případě je to ovládací prvek DirListBox1, protože podle toho, kterou složku zvolíme, tak se změní obsah
seznamu souborů. Za objekt se umisťuje klíčové slovo Path, které je od Objektu2 odděleno tečkou.
Poslední částí našeho prohlížeče je přiřazení obslužného kódu ovládacímu prvku FileListBox1. Chceme, aby
se to kliknutí na některý ze souborů zobrazených v ovládacím prvku FileListBox1 tento obrázek zobrazil
v ovládacím prvku PictureBox1, který jsme za tímto účelem na formulář umístili při návrhu uživatelského
rozhraní. Tato poslední procedura, kterou přiřadíme ovládacímu prvku FileListBox1, bude mít několik částí:
První částí je deklarace proměnné typu řetězec, do které se nám bude ukládat jméno označeného
souboru. Syntaxe deklarace proměnné typu řetězec je nám již známá, takže ji nemusíme rozebírat.
Tato poslední procedura, kterou přiřadíme ovládacímu prvku FileListBox1, bude mít několik částí: První
částí je deklarace proměnné typu řetězec, do které se nám bude ukládat jméno označeného souboru.
Syntaxe deklarace proměnné typu řetězec je nám již známá, takže ji nemusíme rozebírat.
Druhou částí procedury je příkaz, který do námi deklarované proměnné typu řetězec přiřadí název
souboru, který je označen v ovládacím prvku FileListBox1. Je jasné, že nelze zároveň přehrávat více
souborů (protože by se překryly), proto nám stačí pouze tento jednoduchý příkaz k tomu, abychom
získali jméno a umístění multimediálního souboru, který se potom zobrazí v MediaPlayer1. proměnná =
Objekt.Path & "\" & Objekt.FileName. Třetí částí procedury je přehrání příslušně označeného
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multimediálního souboru v ovládacím prvku MediaPlayer11. Použijeme k tomu jednoduchý příkaz Open,
jeho syntaxe vypadá následovně: Objekt.Open (proměnná)
Jako Objekt volíme jméno ovládacího prvku, který přehrává multimediální soubory nebo animace (v našem
případě se jedná o ovládací prvek MediaPlayer1). Jako parametr Proměnná potom volíme název
proměnné, do které se nám uložil název multimediálního souboru, který jsme označili v ovládacím prvku
FileListBox1.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.

Jakým způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem Windows Media Player?
Jakým způsobem je možné nastavovat hlavní vlastnosti prvku Windows Media Player?
Jakým způsobem je možné používat příslušné funkce a příkazy pro práci s Windows Media Playerem?
Jakým způsobem je možné přehrávat různé multimediální soubory a tak doplnit vaše projekty i o
„zvukovou a obrazovou“ část?
Jakým způsobem je možné ošetřovat chyby v běhu programu a to pomocí MsgBox a volání chybového
stavu?

Pojmy k zapamatování

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

Průvodce studiem

Tato kapitola sice nebyla příliš náročná, ale pokud jste vše nepochopili napoprvé, nezoufejte a po odpočinku
přejděte na další lekci. Poté ovšem doporučujeme vrátit se k této lekci a prostudovat ji znovu, popř. alespoň
pasáže, kde si nejste zcela jisti svými vědomostmi.
Obtížnost 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.

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

Page 17 of 17

4 Práce s řetězci ve Visual Basicu  program „Průměry
známek“ (Lavrinčík Jan, Mgr., DiS.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

4.1
4.2
4.3
4.4

PRINCIP PROGRAMU „PRŮMĚRY ZNÁMEK“
NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
OBSLUŽNÝ KÓD TLAČÍTKA BUTTON1
OBSLUŽNÝ KÓD TLAČÍTKA BUTTON2

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● pracovat s ovládacím TextBox,
● nastavovat hlavní vlastnosti prvku TextBox,
● používat příslušné funkce a příkazy pro práci s řetězci (Split, Replace, UBound),
● deklarovat proměnou typu řetězec a načítat do ní dynamické, ale i statické proměnné,
● používat získané proměnné pro výpočty a vizualizaci.

Průvodce studiem

V této kapitole Vás stručně seznámíme se všemi základními funkcemi pro práci s textovými řetězci v programovacím
jazyce Visual Basic.
Tato kapitola není nijak náročná a poznatky se Vám budou dobře pamatovat.
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:
90 minut

4.1 PRINCIP PROGRAMU „PRŮMĚRY ZNÁMEK“

Cílem této kapitoly je vás seznámit s problematikou používání a práce s řetězci. Často se setkáte s potřebou srovnání,
úpravy a vyhodnocení hodnot obsažených v proměnné typu řetězec. Většinou je použití řetězců vázáno na ovládací
prvek TextBox, tak jak to známe například při zadávání vstupního hesla do operačního systému Windows.
Naše aplikace bude obsahovat Textbox, do kterého budeme moci zadávat libovolná čísla. Budeme chtít počítat průměry
známek (v naší školské soustavě je používané hodnocení známkou 1 až 5) a také, budeme moci zadávat čísla oddělená
čárkou nebo neoddělená čárkou, bude nutné filtrovat znaky (čísla a oddělovače) zadávané do tohoto TextBoxu. Proto
se seznámíte s příkazy Replace, Split a jeho parametrem vbTextCompare. Tyto příkazy budeme používat právě pro
filtrování zadávaných znaků.

Princip
programu

Page 1 of 14

Další částí programu bude srovnávání jednotlivých znaků ve filtrovaném řetězci, který získáme z TextBoxu. Na základě
tohoto porovnání potom provedeme součet výskytu daného znaku v řetězci a tak určíme jeho součet (pokud bude
v řetězci obsažena čtyřikrát trojka, tak součtem bude číslo 12). K tomuto budeme používat příkaz UBound.
Dále zjistíme počet znaků v řetězci po odfiltrování přebytečných a špatně zadaných znaků. Tímto počtem potom
vydělíme jednotlivé dílčí součty výskytu určitého znaku a tím dostaneme průměr známek zadaných do TextBoxu. Získaný
průměr potom zobrazíme v dalším z TextBoxů.
Při řešení této úlohy se naučíte:
● pracovat s ovládacím TextBox,
● nastavovat hlavní vlastnosti prvku TextBox,
● používat příslušné funkce a příkazy pro práci s řetězci (Split, Replace, UBound),
● deklarovat proměnou typu řetězec a načítat do ní dynamické, ale i statické proměnné,
● používat získané proměnné pro výpočty a vizualizaci.

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

4.2 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

Nejprve musíte vytvořit nový projekt, tak jak je to popsáno dříve. Projekt vytvoříte spuštěním průvodce pomocí nabídky
FILE (Soubor) – NEW PROJECT (Nový projekt).

Uživatelské
rozhraní
programu

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).

Nastavení vlastností formuláře
Nyní se pokusíme zadat základní vlastnosti formuláře.

Formulář
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Panel PROPERTIES (Vlastnosti).
Uchopovací body. Ukazují, který prvek je vybrán.
Vlastnost formuláře TEXT (Popisek nebo hlavička). Pokud v panelu Properties zapíšete místo Form1 text:

Průměry známek
Vlastnost formuláře ICON.
Ikony najdete v takovém umístění, kde jste si je stáhli.
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška). Výška (height) a šířka (width)
V našem případě jsou to tyto hodnoty velikosti formuláře hodnoty:
SIZE  Height = 300, SIZE  Width = 300.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře).
CenterScreen

Vložení a nastavení ovládacích prvků TextBox1 a TextBox2
Dále budeme na formuláři potřebovat dva další ovládací prvky. Prvním je ovládací prvek TextBox (TextBox1), který již
známe z předchozích příkladů. V tomto příkladu bude mít tu funkci, že do něj bude uživatel zapisovat známky, ze kterých
chce spočítat průměr.

TextBox

Další TextBox (TextBox2) bude sloužit pro zobrazení průměru známek zadaných do TextBox1, proto se budeme snažit
nastavit jeho vlastnosti tak, abychom jej odlišili od vstupního TextBoxu (TextBox1). Půjde o změnu velikosti, řezu, barvy
písma a formátování textu na střed TextBoxu.
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvky TextBox1
a TextBox2.
Ovládací prvek TEXTBOX1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek TextBox1. V panelu
Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 20

SIZE  Width = 196

Pozice na formuláři LOCATION  X = 44, Y = 52

Text = (vymažte popisek a políčko nechejte prázdné)

Forecolor = červená (&H000000FF&)
Ovládací prvek TEXTBOX2. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek TextBox2. V panelu
Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 20

SIZE  Width = 158

Pozice na formuláři LOCATION  X = 63, Y = 212

Text = (vymažte popisek a políčko nechejte prázdné)

Font = velikost písma 8 s řezem písma tučné

Forecolor = červená (&H000000FF&)
Panel PROPERTIES. V tomto panelu jsme nastavili všechny předchozí vlastnosti.

Vložení a nastavení ovládacích prvků Label1 a Label2
Dalším krokem navržení uživatelského rozhraní je vytvoření ovládacích prvků Label. Tyto ovládací prvky Label slouží jako
doprovod jiným ovládacím prvkům nebo jako doplnění zobrazovaných informací

Label

(v našem případě budou sloužit k doplnění popisků ovládacích prvků TextBox1 a TextBox2).
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvky Label1 a Label2.
Ovládací prvek LABEL1. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 20

SIZE  Width = 196

Pozice na formuláři LOCATION X = 44, Y = 52

TextAlign = Center

Text = Zadej známky a odděl je čárkou:

Font = velikost písma 8 s tučným řezem písma

Forecolor = modrá (&H00FF0000&)
Ovládací prvek LABEL2. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 20

SIZE  Width = 158

Pozice na formuláři LOCATION X = 63, Y = 212

TextAlign = Center

Text = Výsledný průměr je:

Font = velikost písma 8 s tučným řezem písma

Forecolor = modrá (&H00FF0000&)
Panel PROPERTIES.

Vložení a nastavení prvků Button1 a Button2
Posledními ovládacími prvky budou také již dobře známé prvky Button, pod kterými bude umístěn ovládací programový
kód pro provedení všech potřebných úkolů.

Button
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvky Button1 a Button2.
Ovládací prvek BUTTON1. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 26

SIZE  Width = 196

Pozice na formuláři LOCATION  X = 44, Y = 95

Text = Vypočti průměr známek
Ovládací prvek BUTTON2. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 26

SIZE  Width = 196

Pozice na formuláři LOCATION  X = 44, Y = 137

Text = Vymaž vstupní pole
Panel PROPERTIES.

4.3 OBSLUŽNÝ KÓD TLAČÍTKA BUTTON1

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 procedura bude přiřazena právě ovládacímu prvku Button1. Tato procedura bude mít tyto části:
●
●

●

●

Struktura
procedury

první část bude deklarovat proměnné, které budeme potřebovat pro vlastní konstrukci programového kódu,
druhá část bude dynamicky a staticky přiřazovat do proměnných jednotlivé hodnoty, zde se setkáme s novým
příkazem Replace, který slouží pro filtrování znaků obsažených v řetězci,
třetí část bude zaměřena na spočítání výskytů jednotlivých znaků v získaném řetězci a získání dílčích součtů
vyskytujících se znaků, zde se setkáme s příkazy Split a UBound,
poslední čtvrtá část potom bude zabezpečovat výpočet výsledného průměru ze získaných součtů výskytů
jednotlivých znaků, zde se setkáme s příkazem Len.

●

Celá procedura potom pracuje na základě tohoto principu:
Řetězec, který zapíšeme do ovládacího prvku TextBox1, se nejprve filtruje. To znamená, že z něj odstraníme všechny
znaky, které do něj nepatří. Prvním odstraněným znakem budou oddělovače jednotlivých znaků (čárky a mezery), dalším
potom všechna čísla větší než číslo 5 (protože chceme počítat průměry známek a u nás větší známka než pětka
neexistuje).

Princip
procedury
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Dále takto získaný řetězec srovnáme s podřetězci, které označují výskyt jednotlivých známek. Tak získáme dílčí součty
jednotlivých čísel vyskytujících se v řetězci. Například pokud bude v řetězci pětkrát obsaženo číslo 2, tak tento součet
bude 10 apod.
Poslední částí procedury bude zjištění aktuální délky řetezce a také součet všech dílčích součtů. Tím získáme vstupní data
pro výpočet žádaného průměru.

Deklarace proměnných
Jak jsme uvedli, nejprve bude nutné deklarovat proměnné, které budeme potřebovat pro další konstrukci kódu. Tyto
proměnné budou typu String (řetězec) a Integer (celé číslo). S deklarací proměnných jste se setkali již v předchozích
lekcích, proto zde již nebudeme opakovat syntaxi deklarace.

Deklarace
proměnné

Všechny dále uvedené kódy budeme zapisovat do události Click ovládacího prvku Button1.

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 (klikni). Volíme ji, protože chceme,
aby k výpočtu průměru došlo v okamžiku klepnutí na tlačítko Button1.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře jsme mohli dvojklikem na
ovládací prvek Button1 ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost prvku Click by se tak zvolila
okamžitě a v okně by byly umístěny položky z bodu 3 a 5.
Úvodní část procedury Click prvku Button1.
Vlastní deklarace 7 proměnných.
Dim a As String
Dim b As Integer
Dim x
Dim výskyt, celkem, průměr
Dim jedna, dva, tři, čtyři, pět
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim

a1
a2
a3
a4
a5

As
As
As
As
As

String
String
String
String
String

Ukončení procedury Click ovládacího prvku Button1.
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Přiřazení dynamických a statických proměnných
Prvním krokem, který si vysvětlíme, je přiražení dynamických proměnných. Jedná se o úpravu obsahu proměnné a, která
je typu řetězec. Řetězec, který zapíšeme do ovládacího prvku TextBox1, a který do proměnné a načteme příkazem a =
TextBox1.Text, se nejprve filtruje. To znamená, že z něj odstraníme všechny znaky, které do něj nepatří. Prvním
odstraněným znakem budou oddělovače jednotlivých znaků (čárky a mezery), dalším potom všechna čísla větší než číslo 5
(protože chceme počítat průměry známek a u nás větší známka než pětka neexistuje).

Statické a
dynamické
proměnné

K tomuto slouží příkaz Replace, který z daného řetězce odstraní všechny označené znaky. Jeho syntaxe je následující:

Příkaz
Replace

Proměnná = Replace (řetězec1, řetezec2, řetezec3)

Řetězec1 je označení řetězce, ze kterého chceme odstranit nežádoucí znaky nebo slova. V podstatě je to řetězec, který
získáme načtením pomocí příkazu a = TextBox1.Text z ovládacího prvku TextBox1.
Řetězec2 je označení řetězce, který chceme odstranit z Řetězce1. V našem případě je to hned několik znaků (1 jeden
znak je řetezec). Jsou to znaky: (čárka), 6, 7, 8. 9 a 0. Bohužel není možné napsat všechny řetezce do jednoho příkazu,
proto budeme muset pro každý znak použít zvláštního příkazu Replace. Každý znak, stejně jako řetězec, je nutno psát do
uvozovek.
Řetězec3 je označení řetězce, kterým má být odstraněný znak (řetězec) nahrazen. V našem případě chceme, aby byl
odstraněný znak nahrazen prázdným řetězcem (proto píšeme “ “), což je označení pro řetězec s nulovou délkou.

Dále ostatním definovaným proměnným přidělíme statické hodnoty použitím přiřazování např:

Přiřazení
obsahu
proměnné

a1 = “1“

Což znamená, že proměnné a1 jsme přiřadili hodnotu typu řetězec. Tato hodnota je řetězec, který obsahuje jediný znak
a to číslo 1. To provedeme postupně pro proměnné a1 až a5.

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 (klikni). Volíme ji, protože chceme,
aby k výpočtu průměru došlo v okamžiku klepnutí na tlačítko Button1.
Úvodní část procedury Click prvku Button1.
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Přirazení dynamických proměnných.
a = TextBox1.Text
a = Replace(a, ",", "")
a = Replace(a, "6", "")
a = Replace(a, "7", "")
a = Replace(a, "8", "")
a = Replace(a, "9", "")
a = Replace(a, "0", "")
První řádek kódu provede to, že do proměnné a (typu řetězec) načte hodnoty zadané do ovládacího
prvku TextBox1.
Další řádek říká, že do proměnné a se má uložit řetězec, ze kterého byly vypuštěny všechny čárky. Tyto
vypuštěné čárky se mají v řetězci a nahradit prázdnými řetězci. Postupně tento postup použijeme na
znaky 6, 7, 8, 9 a 0.
Přiřazení statických proměnných.
a1 =
a2 =
a3 =
a4 =
a5 =

"1"
"2"
"3"
"4"
"5"

Což znamená, že proměnné a1 jsme přiřadili hodnotu typu řetězec. Tato hodnota je řetězec, který
obsahuje jediný znak a to číslo 1. To provedeme postupně pro proměnné a1 až a5.
Ukončení procedury Click ovládacího prvku Button1.

Porovnávání obsahu řetězce
Nyní je nutné zjistit počet výskytů daného podřetězce v řetězci. K tomuto slouží příkaz Split, který má následující syntaxi:

Příkaz Split

Split (řetězec1, řetězec2 , parametr)

Řetězec1 je řetězec, ve kterém chceme zjistit počet výskytů určitého podřetězce. V našem případě se bude jednat o
řetězec a.
Řetězec2 je podřetězec, jehož počet výskytů chceme zjistit. V našem případě se bude jednat vždy o statické řetězce,
které jsme přiřadili do proměnných a1, a2, a3, a4 a a5.

Parametr je potom konkrétní způsob provedení srovnání (zjištění výskytu) řetězce a podřetězce. V tomto konkrétním
případě jsme zvolili parametr vbTextCompare.

Parametr
porovnání

Příkaz Split vrací hodnotu typu pole, ve kterém jsou indexovány ty segmenty, jejichž počet vyjadřuje počet výskytu
podřetězce. V podstatě je to tak, že když se v řetězci1 vyskytuje podřetězec celkem třikrát, tak příkaz Split vygeneruje
pole o třech segmentech. Proto je nutné převést počet segmentů na číslo. Toto provedeme pomocí příkazu UBound,
který má tuto syntaxi:

UBound (hodnota)

Příkaz
UBound

Jako hodnota je potom vyhodnocována jakákoliv proměnná typu pole nebo řetězec, která obsahuje počet segmentů,
které chceme převést na celé číslo.
Poslední částí je potom zjištění dílčího součtu jednotlivých znaků. Pokud se podíváte dále do textu, zjistíte, že pomocí
příkazu UBound jsme získali proměnnou výskyt, která obsahuje počet výskytů jednotlivých znaků.
Takže pokud se v řetězci a vyskytuje číslo dvě celkem třikrát, tak proměnná výskyt obsahuje číslo 3. A právě nyní
můžeme zjistit součet všech dvojek v řetězci a, uděláme to tak, že vynásobíme proměnnou výskyt příslušným číslem (v
tomto případě dvojkou) a získáme dílčí součet všech dvojek vyskytujících se v řetězci a (v tomto případě to bude číslo 6).

Page 9 of 14

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 (klikni). Volíme ji, protože chceme,
aby k výpočtu průměru došlo v okamžiku klepnutí na tlačítko Button1.
Kód pro zjištění dílčího součtu čísla 1 v řetězci a.
x = Split(a, a1, , vbTextCompare)
výskyt = UBound(x)
jedna = výskyt * 1
Kód pro zjištění dílčího součtu čísla 2 v řetězci a.
x = Split(a, a2, , vbTextCompare)
výskyt = UBound(x)
dva = výskyt * 2
Kód pro zjištění dílčího součtu čísla 3 v řetězci a.
x = Split(a, a3, , vbTextCompare)
výskyt = UBound(x)
tři = výskyt * 3
Kód pro zjištění dílčího součtu čísla 4 v řetězci a.
x = Split(a, a4, , vbTextCompare)
výskyt = UBound(x)
čtyři = výskyt * 4
Kód pro zjištění dílčího součtu čísla 5 v řetězci a.
x = Split(a, a5, , vbTextCompare)
výskyt = UBound(x)
pět = výskyt * 5

Kód pro výpočet průměru
Nyní, když jsme již zjistili dílčí součty jednotlivých číslic, které jsou uloženy v proměnných jedna, dva, tři, čtyři a pět.
Nezbývá nám, než vypočítat průměr známek.
Jak jistě víte, aritmetický průměr zjistíme tak, že sečteme všechna čísla zahrnutá do tohoto průměru a vydělíme je
počtem sečítaných čísel.
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Nám však chybí ještě jedna hodnota k tomu, abychom mohli tento výpočet provést. Je to počet sečítaných čísel.
Musíme nějak zjistit, kolik čísel odfiltrovaná řetězec a vlastně obsahuje. Toto zjistíme pomocí příkazu Len. Tento příkaz
vrací číslo rovnající se počtu znaků v daném řetězci. Pokud má řetězec délku 10 znaků, tak příkaz Len vrátí proměnnou,
která obsahuje číslo 10.

Příkaz Len

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 (klikni). Volíme ji, protože chceme,
aby k výpočtu průměru došlo v okamžiku klepnutí na tlačítko Button1.
Kód pro zjištění celkového součtu jednotlivých dílčích hodnot výskytů jednotlivých znaků.
celkem = jedna + dva + tři + čtyři + pět
Do proměnné se celkem uloží všechny dílčí součty, které jsme získali testováním výskytů podřetězců
v řetězci a dalšími operacemi.
Kód pro zjištění aktuální délky řetězce a.
b = Len(a)
Tento příkaz do proměnné b umístí číslo, které vyjadřuje počet znaků v řetězci a (po odfiltrování všech
nežádoucích znaků).
Dále je zde kód pro vypočtení vlastního průměru.
průměr = celkem / b
Jak jsme již napsali, průměr lze spočítat tak, že sečteme všechna čísla zahrnutá do tohoto průměru a
vydělíme je počtem sečítaných čísel.
Konečně je zde kód pro přiřazení vypočteného průměru do ovládacího prvku TextBox2, kde si jej
uživatel může přečíst.
TextBox2.Text = průměr
Tímto přiřazením dojde k tomu, že vypočtená hodnota průměru se zobrazí v ovládacím prvku TextBox2.

Který příkaz z daného řetězce odstraní všechny označené znaky?

4.4 OBSLUŽNÝ KÓD TLAČÍTKA BUTTON2
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Tento kód bude velice krátký a bude mít jedinou funkci. Tou je vymazání všech hodnot v ovládacím prvku TextBox1, aby
uživatel, pokud chce počítat další průměr, nemusel tyto hodnoty mazat ručně.

Celý princip kódu je ten, že do ovládacího prvku TextBox1 vložíme po klepnutí na tlačítko Button2 prázdný řetězec
(správněji: řetězec o nulovém počtu znaků).

Princip
procedury

Lišta pro výběr objektu, kterému chceme přiřadit kód. Klikněte levým tlačítkem na konec lišty, až se
otevře seznam objektů formuláře. Vyberte položku BUTTON2.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost CLICK (klikni). Volíme ji, protože chceme,
aby k výpočtu průměru došlo v okamžiku klepnutí na tlačítko Button2.
Tyto dva kroky jsme mohli nahradit tím, že v režimu zobrazení formuláře jsme mohli dvojklikem na
ovládací prvek Button2 ihned přejít do okna pro zadávání kódu. Událost prvku Click by se tak zvolila
okamžitě a v okně by byly umístěny položky z bodu 3 a 5.
Úvodní část procedury Click prvku Button2.
Kód pro přiražení řetězce s nulovou délkou do ovládacího prvku TextBox1.
TextBox1.Text = ““
Ukončení procedury Click ovládacího prvku Button2.

Pro označení prázdného řetězce používáme syntaxi?

Shrnutí

●

●

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 procedura bude přiřazena právě ovládacímu prvku Button1. Tato procedura bude mít tyto části: první část
bude deklarovat proměnné, které budeme potřebovat pro vlastní konstrukci programového kódu, druhá část
bude dynamicky a staticky přiřazovat do proměnných jednotlivé hodnoty, zde se setkáme s novým příkazem
Replace, který slouží pro filtrování znaků obsažených v řetězci, třetí část bude zaměřena na spočítání výskytů
jednotlivých znaků v získaném řetězci a získání dílčích součtů vyskytujících se znaků, zde se setkáme s příkazy Split
a UBound, poslední čtvrtá část potom bude zabezpečovat výpočet výsledného průměru ze získaných součtů
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

výskytů jednotlivých znaků, zde se setkáme s příkazem Len.
Celá procedura potom pracuje na základě tohoto principu: Řetězec, který zapíšeme do ovládacího prvku
TextBox1, se nejprve filtruje. To znamená, že z něj odstraníme všechny znaky, které do něj nepatří. Prvním
odstraněným znakem budou oddělovače jednotlivých znaků (čárky a mezery), dalším potom všechna čísla větší
než číslo 5 (protože chceme počítat průměry známek a u nás větší známka než pětka neexistuje). Dále takto
získaný řetězec srovnáme s podřetězci, které označují výskyt jednotlivých známek. Tak získáme dílčí součty
jednotlivých čísel vyskytujících se v řetězci. Například pokud bude v řetězci pětkrát obsaženo číslo 2, tak tento
součet bude 10 apod.
Jak jsme uvedli, nejprve bude nutné deklarovat proměnné, které budeme potřebovat pro další konstrukci kódu.
Tyto proměnné budou typu String (řetězec) a Integer (celé číslo). S deklarací proměnných jste se setkali již
v předchozích lekcích, proto zde již nebudeme opakovat syntaxi deklarace.
Prvním krokem, který si vysvětlíme, je přiražení dynamických proměnných. Jedná se o úpravu obsahu proměnné a,
která je typu řetězec. Řetězec, který zapíšeme do ovládacího prvku TextBox1, a který do proměnné a načteme
příkazem a = TextBox1.Text , se nejprve filtruje. To znamená, že z něj odstraníme všechny znaky, které do něj
nepatří. Prvním odstraněným znakem budou oddělovače jednotlivých znaků (čárky a mezery), dalším potom
všechna čísla větší než číslo 5 (protože chceme počítat průměry známek a u nás větší známka než pětka
neexistuje).
K tomuto slouží příkaz Replace, který z daného řetězce odstraní všechny označené znaky. Jeho syntaxe je
následující: Proměnná = Replace (řetězec1, řetezec2, řetezec3). Řetězec1 je označení řetězce, ze kterého
chceme odstranit nežádoucí znaky nebo slova. V podstatě je to řetězec, který získáme načtením pomocí příkazu a
= TextBox1.Text z ovládacího prvku TextBox1.
Řetězec2 je označení řetězce, který chceme odstranit z Řetězce1. V našem případě je to hned několik znaků (1
jeden znak je řetezec). Jsou to znaky: (čárka), 6, 7, 8. 9 a 0. Bohužel není možné napsat všechny řetezce do
jednoho příkazu, proto budeme muset pro každý znak použít zvláštního příkazu Replace. Každý znak, stejně jako
řetězec, je nutno psát do uvozovek. Řetězec3 je označení řetězce, kterým má být odstraněný znak (řetězec)
nahrazen. V našem případě chceme, aby byl odstraněný znak nahrazen prázdným řetězcem (proto píšeme “ “),
což je označení pro řetězec s nulovou délkou.
Dále ostatním definovaným proměnným přidělíme statické hodnoty použitím přiřazování např: a1 = “1“. Což
znamená, že proměnné a1 jsme přiřadili hodnotu typu řetězec. Tato hodnota je řetězec, který obsahuje jediný
znak a to číslo 1. To provedeme postupně pro proměnné a1 až a5.
Nyní je nutné zjistit počet výskytů daného podřetězce v řetězci. K tomuto slouží příkaz Split, který má následující
syntaxi: Split (řetězec1, řetězec2 , parametr). Řetězec1 je řetězec, ve kterém chceme zjistit počet výskytů
určitého podřetězce. V našem případě se bude jednat o řetězec a. Řetězec2 je podřetězec, jehož počet výskytů
chceme zjistit. V našem případě se bude jednat vždy o statické řetězce, které jsme přiřadili do proměnných a1,
a2, a3, a4 a a5.
Parametr je potom konkrétní způsob provedení srovnání (zjištění výskytu) řetězce a podřetězce. V tomto
konkrétním případě jsme zvolili parametr vbTextCompare.
Příkaz Split vrací hodnotu typu pole, ve kterém jsou indexovány ty segmenty, jejichž počet vyjadřuje počet
výskytu podřetězce. V podstatě je to tak, že když se v řetězci1 vyskytuje podřetězec celkem třikrát, tak příkaz
Split vygeneruje pole o třech segmentech. Proto je nutné převést počet segmentů na číslo. Toto provedeme
pomocí příkazu UBound, který má tuto syntaxi: UBound (hodnota). Jako hodnota je potom vyhodnocována
jakákoliv proměnná typu pole nebo řetězec, která obsahuje počet segmentů, které chceme převést na celé číslo.
Poslední částí je potom zjištění dílčího součtu jednotlivých znaků. Pokud se podíváte dále do textu zjistíte, že
pomocí příkazu UBound jsme získali proměnnou výskyt, která obsahuje počet výskytů jednotlivých znaků.
Takže pokud se v řetězci a vyskytuje číslo dvě celkem třikrát, tak proměnná výskyt obsahuje číslo 3. A právě nyní
můžeme zjistit součet všech dvojek v řetězci a, uděláme to tak, že vynásobíme proměnnou výskyt příslušným
číslem (v tomto případě dvojkou) a získáme dílčí součet všech dvojek vyskytujících se v řetězci a (v tomto případě
to bude číslo 6).
Nyní, když jsme již zjistili dílčí součty jednotlivých číslic, které jsou uloženy v proměnných jedna, dva, tři, čtyři a
pět . Nezbývá nám, než vypočítat průměr známek. Jak jistě víte, aritmetický průměr zjistíme tak, že sečteme
všechna čísla zahrnutá do tohoto průměru a vydělíme je počtem sečítaných čísel.
Nám však chybí ještě jedna hodnota k tomu, abychom mohli tento výpočet provést. Je to počet sečítaných čísel.
Musíme nějak zjistit, kolik čísel odfiltrovaná řetězec a vlastně obsahuje. Toto zjistíme pomocí příkazu Len. Tento
příkaz vrací číslo rovnající se počtu znaků v daném řetězci. Pokud má řetězec délku 10 znaků, tak příkaz Len vrátí
proměnnou, která obsahuje číslo 10.
Kód pro přiražení řetězce s nulovou délkou do ovládacího prvku TextBox1: TextBox1.Text = “ “.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.

Jakým způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem TextBox?
Jakým způsobem je možné nastavovat hlavní vlastnosti prvku TextBox?
Jakým způsobem je možné používat příslušné funkce a příkazy pro práci s řetězci (Split, Replace, UBound)?
Jakým způsobem je možné deklarovat proměnou typu řetězec a načítat do ní dynamické, ale i statické
proměnné?
Jakým způsobem je možné používat získané proměnné pro výpočty a vizualizaci?
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Pojmy k zapamatování

Příkaz Len, příkaz Split, příkaz Ubound, příkaz Replace, textový řetězec, datový typ String, ovládací prvek TextBox.
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Průvodce studiem

Jak jste sami zjistili, obsah této kapitoly Vám byl velmi blízký a povědomý. Jistě jste vše rychle zvládli a těšíte se na
kratičkou pauzu. V klidu si ji před studiem posledního dílu studijních opor udělejte.
Pokud jste vše nepochopili napoprvé, nezoufejte a po odpočinku přejděte na další díl studijní opory. Poté ovšem
doporučujeme vrátit se k této lekci a prostudovat ji znovu, popř. alespoň pasáže, kde si nejste zcela jisti svými
vědomostmi.

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