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Obsah kapitoly

Text kapitoly

Studijní disciplína Vás postupně seznámí s pokročilými metodami programování ve vývojovém prostředí MS Visual
Basic .NET 2010. Rozsah témat je volem tak, aby Vám umožnil orientovat se v oblasti vytváření aplikací pro platformu MS
Windows. 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 datovým typem date ve Visual Basic,
pracovat s dílčími částmi datového typu date (day, hour, weekday apod.),
pracovat s cykly typu FOR ... NEXT,
pracovat s cykly typu DO ... LOOP ... UNTIL,
pracovat s ovládacím prvkem ListBox,
nastavovat vlastnosti ovládacího prvku ListBox,
mazat a přidávat záznamy pomocí ovládacího prvku ListBox
porovnávat vlastnosti ovládacích prvků TextBox a ListBox,
nastavovat hlavní vlastnosti prvku TextBox a ListBox,
propojovat ovládací prvky ListBox a TextBox,
vytvářet databáze pomocí Visual Data Manageru,
pracovat s ovládacím TextBox a propojovat jej s databází,
pracovat s ovládacím prvkem Data a propojovat jej s databází,
používat příslušné funkce a příkazy pro databáze,
pracovat s ovládacím prvkem Data Bound Grid,
upravovat vzhled formuláře za běhu programu.

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

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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1 Práce s datovým typem date ve Visual Basicu  program "Výpočet
stáří" (PhDr. Milan Klement, Ph.D.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

1.1 PRINCIP PROGRAMU „VÝPOČET STÁŘÍ“
1.2 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
1.3 DEKLARACE PROMĚNNÝCH DATE
1.4 OBSLUŽNÉ KÓDY PROCEDURY BUTTON
1.5 OŠETŘENÍ CHYB ZA BĚHU PROGRAMU
1.6 PROCEDURA TIMER_TICK

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● pracovat s datovým typem date ve Visual Basic 2010,
● pracovat s dílčími částmi datového typu date (day, hour, weekday apod.),
● propojit datový typ date s ovládacími prvky Label a TextBox.

Průvodce studiem

V předchozích studijních disciplínách jsme podrobně probrali problematiku základního a pokročilejšího programování ve
Visual Basicu. Sami asi tušíte, že ještě něco chybí, kdybychom chtěli pracovat s datumem, časem apod.
Proto se v této lekci budeme zabývat problematikou datového typu date. Při tomto navážeme na již jednou probíranou
problematiku z předchozích kapitol např. práce s ovládacími prvky Label, TextBox a deklaraci proměnných. Proto by bylo
vhodné, pokud byste si před začátkem studia zopakovali problematiku probíranou v prvním, druhém a třetím 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:
70 minut

1.1 PRINCIP PROGRAMU „VÝPOČET STÁŘÍ“

Další aplikace, kterou budeme řešit v rámci tohoto studijního modulu je určena, jak již název napovídá, k zjištění stáří ve
dnech. Vychází z aplikací konstruovaných v minulých hodinách, proto mnohé funkce, ovládací prvky a kódy budou zčásti
podobné. Ukážeme si raději ještě jednou podrobně konstrukci již známých ovládacích prvků a jim přiřazeného
programového kódu a zaměříme se na datový typ date a příslušný kód s ním spojený.

Princip
programu

Tato, námi vytvářená aplikace bude schopna spočítat délku stáří uživatele ve dnech. V podstatě bude možné spočítat
délku od uplynutí jakékoliv akce, nejenom stáří uživatele (např. počet dnů od uplynutí historických událostí atp).
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Těžištěm této aplikace je práce s datovým typem date, jako je konkrétně hour, minute, second apod. Proto se naučíte
pracovat s novým datovým typem, který se nazývá date. Je to speciální datový typ, který umožňuje práci s časem a
datumem (mj. umožňuje napojení na systémový čas).

Struktura
programu

Princip této aplikace je velmi jednoduchý. Nejprve zadáme ve správném tvaru DD.MM.YYYY datum narození a aplikace
díky jedinému ovládacímu prvku typu tlačítko zobrazí správný výsledek.
Při řešení této úlohy se naučíte:
● pracovat s datovým typem date ve Visual Basic,
● pracovat s dílčími částmi datového typu date (day, hour, weekday apod.),
● propojit datový typ date s ovládacími prvky Label a TextBox.

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 animace 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 obrázků (některé doplněné
orientačními čísly).

1.2 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).
Dojde k vytvoření nového projektu, který obsahuje jediný formulář FORM1.VB. Okno formuláře i projektu v pracovní

Uživatelské
rozhraní
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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 „Průměry známek“.

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, kam jste si je uložili:
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška). Výška (height) a šířka (width)
V našem případě jsou to tyto hodnoty velikosti formuláře:
SIZE  Height = 403, Width = 383.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře).
CenterScreen

Vložení a nastavení ovládacího prvku GROUPBOX
Vložíme a nastavíme ovládací prvek GroupBox, který slouží k umístění dalších ovládacích prvků a formulář Form1.

GroupBox
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme GroupBox.
Ovládací prvek GroupBox. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek GroupBox.
Ovládací prvek GroupBox1

SIZE  Height = 148

SIZE  Width = 323

Pozice na formuláři LOCATION  X = 20, Y = 25
Ovládací prvek GroupBox2

SIZE  Height = 148

SIZE  Width = 323

Pozice na formuláři LOCATION  X = 20, Y = 198
Panel PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:
GroupBox1

TEXT  popisek = Výpočty s datem narození
GroupBox2

TEXT  popisek = Aktuální datum a čas

Vložení a nastavení ovládacího prvku LABEL
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 (v našem případě budou sloužit k doplnění
popisků ovládacích prvků TextBox).

Label
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek Label.
Panel







PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:
SIZE  Height = 13
SIZE  Width = 83
Pozice na formuláři LOCATION  X = 10, Y = 47
Text = Datum narození
Font = velikost písma 8 s tučným řezem písma
Forecolor = modrá (&H00000000&)

Panel







PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:
SIZE  Height = 20
SIZE  Width = 57
Pozice na formuláři LOCATION  X = 65, Y = 39
Text = Label2
Font = velikost písma 10 s tučným řezem písma
Forecolor = zelená (&H00FF0000&)

Panel







PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:
SIZE  Height = 16
SIZE  Width = 49
Pozice na formuláři LOCATION  X = 65, Y = 90
Text = Label3
Font = velikost písma 8 s tučným řezem písma
Forecolor = modrá (&H0000FF00&)

Panel PROPERTIES. V tomto panelu jsme nastavili všechny předchozí vlastnosti.

Vložení a nastavení ovládacího prvku TEXTBOX
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 datum narození, od kterého
chce spočítat své stáří.

TextBox

Další TextBox (TextBox2) bude sloužit pro zobrazení stáří ve dnech. Do tohoto textového pole uživatel žádná data
nevkládá, pouze aplikace, tzn. mohli bychom jej uzamknout proti přepisu pomocí vlastnosti LOCKED = TRUE.
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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 = 123

Pozice na formuláři LOCATION  X = 178, Y = 47

TextAlign = Center

Text = (vymažte popisek text1 a políčko nechejte prázdné)
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 = 123

Pozice na formuláři LOCATION  X = 178, Y = 96

TextAlign = Center

Text = (vymažte popisek text1 a políčko nechejte prázdné)
Panel PROPERTIES.

Vložení a nastavení ovládacího prvku Button
Posledním ovládacím prvkem je také již dobře známý prvek Button, pod kterým 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 prvek Button1.
Ovládací prvek BUTTON1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Button1. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 38

SIZE  Width = 147

Pozice na formuláři LOCATION  X = 8, Y = 89

Text = Vaše stáří ve dnech
Panel PROPERTIES.

Vložení a nastavení ovládacího prvku TIMER

Timer je speciální ovládací prvek sloužící k početním operacím s časem (počítání sekund, milisekund), přepočty na hodiny,
zejména v aplikacích na bázi stopky. Využít také může možnosti čas spouštět a zastavovat, díky čemuž můžeme využívat
funkce odloženého startu apod.

Timer
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek Timer1.
Ovládací prvek TIMER1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Timer1. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

ENABLED = True

INTERVAL = 10
Panel PROPERTIES.

Jak se jmenuje ovládací prvek pro práci s časem?

1.3 DEKLARACE PROMĚNNÝCH DATE

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

Tím základem bude deklarace proměnných a proměnných v datovém typu date. I když se jedná o speciální datový typ je
syntaxe stejná, jak je známe z deklarace v běžných datových typech string, integer, long.

Práces
datovým
typem
DATE

DIM [JMÉNO PROMĚNNÉ] AS DATE

Deklarace proměnných v části zdrojových kódů general (platné pro všechny procedury formuláře
Form1).

DIM C AS DATE
Deklarace proměnné c v datovém typu DATE.
Deklarace doplňkových proměnných bez datového typu (VB 2010 automaticky přiřadí univerzální
datový typ Object)

DIM D, F, G
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1.4 OBSLUŽNÉ KÓDY PROCEDURY BUTTON

Pod obslužnou procedurou Button_Click najdeme většinu zdrojových kódů naší aplikace. Tyto zdrojové kódy mají
výpočtový charakter (z obsahu datové proměnné date si vybírají informace o dni, měsíci, roku a pomocí jednoduchých
početních operací z nich přepočítávají stáří ve dnech.
Některé proměnné potřebujeme pouze v proceduře Button_Click, proto je deklarujeme pouze na tomto místě dle nám
již známé syntaxe:
DIM [JMÉNO PROMĚNNÉ] AS [JMÉNO DATOVÉHO TYPU]
Jestliže získáme v průběhu různých výpočtů a práce s početními operacemi číslo, bohužel VB 2010 ho nepovažuje za číslo,
ale za obecný řetězec. Pokud mu chceme přiřadit nějaký datový typ během rozdělané operace, tak to můžeme provést
pomocí tzv. přetypování:
[NÁZEV OVLÁDACÍHO PRVKU] = [JMÉNO PROMĚNNÉ].[PŘETYPOVÁNÍ]
NAPŘ. LABEL4.TEXT = A.TOSTRING

Deklarace proměnných pro proceduru Button1_Click.

DIM A
DIM B AS DATE
DIM H AS DATE
DIM HH, HHH, HHHH
DIM XXX AS DATE
Proměnné b, h a xxx jsou deklarovány v datovém typu Date, ostatní využívají obecné deklarace a je jim
automaticky přiřazen datový typ Object.
V případě prvního řádku zdrojových kódů si načteme obsah ovládacího prvku TextBox1.Text (zadané
datum narození) do proměnné b (deklarována v datovém typu b).

B = TEXTBOX1.TEXT
Do proměnné h si z datového typu date uložíme pouze informaci NOW (aktuální datum a čas).

H = DATEANDTIME.NOW
Z proměnné h vybereme pouze informaci o dni (DAY) a tu uložíme do proměnné hh.

HH = DATEANDTIME.DAY(H)
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Z proměnné h vybereme pouze informaci o měsíci (MONTH) a tu uložíme do proměnné hhh.

HHH = DATEANDTIME.MONTH(H)
Z proměnné h vybereme pouze informaci o roce (YEAR) a tu uložíme do proměnné hhhh.

HHHH = DATEANDTIME.YEAR(H)
Do proměnné xxx vložíme sloučený obsah dílčích proměnných hh, hhh a hhhh.

XXX = HH & "." & HHH & "." & HHHH
Dílčí výpočet pro odečtení aktuálního datumu a datumu narození.

A = XXX  B
Přiřazení datového typu String obecnému řetězci během výpočtu.

LABEL4.TEXT = A.TOSTRING
Odstranění přebytečných znaků řetězce vzniklých výpočty a zaokrouhlováním.

TEXTBOX2.TEXT = REPLACE(LABEL4.TEXT, ".00:00:00", "")

1.5 OŠETŘENÍ CHYB ZA BĚHU PROGRAMU

Jak jsme napsali v předchozím oddíle, je nutné ošetřit tu možnost, že při zadávání data narození jej nezadáme ve
správném formátu. Dojde ke známému hlášení operačního systému: „Špatné zadání data narození“ 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 Click ovládacího prvku Button1.

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

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

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.

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 (kliknutí). Volíme ji, protože chceme,
aby k aktualizaci seznamu složek došlo vždy, když klikneme 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 Button1 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 je přeskočen a program pokračuje v činnosti až od řádku
uvedeném v bodu 4.
Deklarace ošetřující funkce. Vidíte, že tato deklarace je velmi jednoduchá. Zápis chyba: označujeme
jako návěští, typické pro nižší programovací jazyky, zejména Assembler.

CHYBA:
Vyhodnocení chyby. Použití podmínek již známe. Víme proto, že část příkazu Err.Number = 13
je podmínka, kterou testujeme. Říká to, že pokud nastane chyba číslo 13 (což je chyba type
mishmas error) má se provést příkaz za klíčovým slovem Then. Všimněte si, že je řádek
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s podmínkou opět rozdělen na dvě části a to pomocí podtržítka za klíčovým sloven Then.

IF ERR.NUMBER = 13 THEN _
Poslední částí podmínky je vyvolání Panelu zpráv MsgBox. To znamená, že pokud není zadáno datum
narození ve správném tvaru, tak nám počítač zobrazí zprávu, tak jak je patrné z obrázku.

MSGBOX ("ŠPATNÉ ZADÁNÍ DATA NAROZENÍ", , "CHYBA ZADÁNÍ")
Na panelu bude popisek: „Špatné zadání data narození“ a další část "Chyba zadání" počítači říká, že má
být okno s chybovým hlášením takto v záhlaví pojmenováno.

Celkově opravená procedura ovládacího prvku Button1 pro zachycení chyby má tedy tuto podobu:
PRIVATE SUB BUTTON1_CLICK()
ON ERROR GOTO CHYBA
...
CHYBA:
IF ERR.NUMBER = 13 THEN_
MSGBOX ("ŠPATNÉ ZADÁNÍ DATA NAROZENÍ", , "CHYBA ZADÁNÍ")
END SUB

1.6 PROCEDURA TIMER_TICK

V poslední kapitole se budeme zabývat obslužným kódem procedury Timer_Tick. Timer je speciální ovládací prvek určený
pro práci s časem nebo datovým typem date. My jej využíváme zejména k zobrazení a počítání aktuálního času (napojení
na systémový čas).

Timer

Procedura Timer1_Tick určená pro práci s časem.
Nahrátí aktuální času ve formátu HH:MM:SS do ovládacího prvku Label2.Text.
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LABEL2.TEXT = DATEANDTIME.TIMEOFDAY
Nahrátí informace o aktuálním čase a datu do proměnné c.

C = DATEANDTIME.NOW
Nahrátí informace o aktuálním dni do proměnné d.

D = DATEANDTIME.DAY(C)
Nahrátí informace o aktuálním měsící do proměnné f.

F = DATEANDTIME.MONTH(C)
Nahrátí informace o aktuálním roce do proměnné g.

G = DATEANDTIME.YEAR(C)
Konec procedury Timer1_Tick.

Pomocí jakého příkazu vyfiltrujeme z datového typu DATE informaci o aktuálním roce?

Shrnutí

●

●

●

●

●

●

●

●

Jak jsme již uvedli v začátku této kapitoly, pokud chceme pracovat s časem nebo datumem je potřeba použít
datový typ date.
Těžištěm této aplikace je práce s datovým typem date, jako je konkrétně hour, minute, second apod. Proto se
naučíte pracovat s novým datovým typem, který se nazývá date. Je to speciální datový typ, který umožňuje práci
s časem a datem (mj. umožňuje napojení na systémový čas).
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 zadávat datum
narození, od kterého chce spočítat své stáří.
Další TextBox (TextBox2) bude sloužit pro zobrazení stáří ve dnech. Do tohoto textového pole uživatel žádná
data nevkládá, pouze aplikace, tzn. mohli bychom jej uzamknout proti přepisu pomocí vlastnosti LOCKED = TRUE.
Timer je speciální ovládací prvek sloužící k početním operacím s časem (počítání sekund, milisekund), přepočty na
hodiny, zejména v aplikacích na bázi měření časových úseků. Využít také může možnosti čas spouštět a
zastavovat, díky čemuž můžeme využívat funkce odloženého startu apod.
Jestliže získáme v průběhu různých výpočtů a práce s početními operacemi číslo, bohužel VB 2010 ho nepovažuje
za číslo, ale za obecný řetězec. Pokud mu chceme přiřadit nějaký datový typ během rozdělané operace, tak to
můžeme provést pomocí tzv. přetypování.
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 Click ovládacího prvku
Button1.
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.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.

Jakým
Jakým
Jakým
Jakým
Jakým

způsobem
způsobem
způsobem
způsobem
způsobem

je
je
je
je
je

možné
možné
možné
možné
možné

pracovat s ovládacím prvkem Timer?
nastavovat hlavní vlastnosti prvku Timer?
pracovat s datovým typem date.
deklarovat dotový typ date a pracovat s dílčími částmi (rok, den, měsíc)?
ošetřovat chyby za běhu programu a to pomocí MsgBox a volání chybového stavu?

Pojmy k zapamatování
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Ovládací prvek GroupBox, TextBox, Label, Button, ovládací prvek timer, datový typ date.
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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.
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
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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2 Práce s cykly ve Visual Basicu  program
„Teploty“ (Lavrinčík Jan, Mgr. DiS.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

PRINCIP PROGRAMU „PRŮMĚRY ZNÁMEK“
NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
OBSLUŽNÝ KÓD ČÁSTI GENERAL DECLARATION
OBSLUŽNÝ KÓD TLAČÍTKA BUTTON1
OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY FORM_LOAD
OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY BUTTON2_CLICK
OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY BUTTON3_CLICK

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● pracovat s cykly ve Visual Basic 2010,
● nastavovat parametry cyklu (deklarace proměnné, krokování),
● znát části cyklu for ... next.

Průvodce studiem

V této kapitole Vás stručně seznámíme s cykly a prací s nimi v programovacím jazyce Visual Basic 2010. Zejména cykly
typu For ... Next.
Tato kapitola není nijak náročná, poznatky se Vám budou dobře pamatovat a hodit zejména při konstrukci prakticky
zaměřených úloh.
Vstupní znalosti a podmínky:
● Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované v předcházejících kapitolách.
Proto si raději projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejích koncích, pokud Vám ještě nebude něco jasné,
prostudujte 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:
80 minut

2.1 PRINCIP PROGRAMU „PRŮMĚRY ZNÁMEK“

Cílem této kapitoly je vás seznámit s problematikou používání a práce s cykly. Často se setkáváme s potřebou opakovat
několikrát stejnou část zdrojových kódů nebo opakovat určitou část s jistými modifikacemi. Nejen na tyto případy je velmi
vhodné a efektivní používat cykly. Cykly můžeme mít ve Visual Basic 2010 dvojího typu:
1. Cykly FOR ... NEXT
2. Cykly DO ... LOOP ... UNTIL (vázané na podmínku)
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Naše aplikace bude obsahovat tři tlačítka. Prostřednictvím nich můžeme zadávat vstupní teploty pro celý týden, ukládat
teploty a pomocí posledního tlačítka ukončit aplikaci. Mimo jiné budeme potřebovat i deklarace proměnných a
v neposlední řadě novou komponentu podobnou MsgBoxu s názvem InputBox.

Princip
programu

Při řešení této úlohy se naučíte:
● pracovat s cykly ve Visual Basic 2010,
● nastavovat parametry cyklu (deklarace proměnné, krokování),
● znát části cyklu for ... next.

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

2.2 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). V panelu Properties zapíšete místo Form1 text:

Průměry známek
Vlastnost formuláře ICON.
Ikony najdete v takovém umístění, kam jste si je naposledy uložili:
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška). Výška (height) a šířka (width)
V našem případě jsou to tyto hodnoty velikosti formuláře hodnoty:
SIZE  Height = 220, SIZE  Width = 234.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře).
CenterScreen

Vložení a nastavení prvků Button1, Button2 a Button3
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, Button2
a Button3.
Ovládací prvek BUTTON1. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 42

SIZE  Width = 194

Pozice na formuláři LOCATION  X = 12, Y = 12

Text = Zadej teploty
Ovládací prvek BUTTON2. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 42

SIZE  Width = 194

Pozice na formuláři LOCATION  X = 12, Y = 69

Text = Ulož teploty
Ovládací prvek BUTTON3. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

SIZE  Height = 42

SIZE  Width = 194

Pozice na formuláři LOCATION  X = 12, Y = 126

Text = Konec
Panel PROPERTIES.

2.3 OBSLUŽNÝ KÓD ČÁSTI GENERAL DECLARATION

V této části musíme deklarovat položky teploty a den jako pole o pevné hodnotě. Dalším úkolem je potlačit explicitní
nastavení.
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Potlačení explicitního nastavení pomocí příkazu:

OPTION EXPLICIT ON
Deklarace proměnné teploty jako pole o pevné velikosti 7 položek.

DIM TEPLOTY(7) AS OBJECT
Deklarace proměnné den v datovém typu String jako pole v pevné velikosti 7 položek.

DIM DEN(7) AS STRING

2.4 OBSLUŽNÝ KÓD TLAČÍTKA BUTTON1

Celá aplikace slouží pro sledování a vytváření statistik teplot. Aplikace je velmi jedoduchá, skládá se pouze ze tří tlačítek,
pod kterými najdeme většinu zdrojových kódů. V našem případě využíváme ještě proceduru Form_Load pro naplnění
daty po spuštění aplikace.

Cykly

Hned pod tlačítkem Button1 najdeme novinku se kterou se máme v této kapitole seznámit (CYKLY). Cykly v aplikaci VB
2010 mají oproti VB 6 několik novinek, které mají za úkol zjednodušit uživatelům práci.
FOR [JMÉNO PROMĚNNÉ] AS [DATOVÝ TYP] = 0 TO 15
...
NEXT [JMÉNO PROMĚNNÉ]
Tu největší inovaci vidíme na příkladu, že deklarace proměnné je nově součástí cyklu, čímž dojde k ubrání jednoho řádku
zdrojového kódu a k přehlednějšímu zápisu.
Z pohledu naší aplikace má cyklus za úkol zjednodušit naplnění teplot u sedmi dnů v týdnu.
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Deklarace proměnných hlášení a titulek pro komponentu InputBut (podobné okno jako MsgBox s tím
rozdílem, že do něj můžeme vkládat hodnoty).

DIM HLÁŠENÍ
DIM TITULEK
Pomocí prvního řádku zdrojového kódu vložíme do proměnné hlášení textový řetězec „Zadej nejvyšší
teplotu dne“.

HLÁŠENÍ = „ZADEJ NEJVYŠŠÍ TEPLOTU DNE“
Cyklus umožňující zadávání průměrných teplot k aktuálním dnům týdne (7). Jako titulek použijeme
aktuální den v týdnu (naplnění proběhlo v proceduře Form_Load). Proměnná teploty se potom rovná
datum vložené prostřednictvím komponenty InputBox.

FOR I = 1 TO 7
TITULEK = DEN(I)
TEPLOTY(I) = INPUTBOX(HLÁŠENÍ, TITULEK)
NEXT I

Jak zní název ovládacího prvku podobného MsgBoxu, pomocí kterého můžeme aplikaci dodávat (vkládat) data?

2.5 OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY FORM_LOAD

Do obslužené procedury zadáváme ty části aplikace, které chceme aby se nám spouštěli hned po startu aplikace bez
nutosti dalšího zásahu uživatele.

Procedura
Form_Load
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Procedura Form1_Load.
Naplnění proměnné den typu pole hodnotami (dny v týdnu).

DEN(1) = "PONDĚLÍ"
DEN(2) = "ÚTERÝ"
DEN(3) = "STŘEDA"
DEN(4) = "ČTVRTEK"
DEN(5) = "PÁTEK"
DEN(6) = "SOBOTA"
DEN(7) = "NEDĚLE"
Ukončení procedury Form1_Load.

2.6 OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY BUTTON2_CLICK

Nyní je nutné zjistit uložení dílčích dat zadávaných po stiknutí tlačítka Button1. To zajistíme pomocí uložení dat do
textového soubru TEPLOTY.TXT, který s nám bude ukládat přímo do kořenového adresáře pevného disku C:\.

Příkaz
Print

FILEOPEN(1, "CESTA", OPENMODE.[TYP PRÁCE SE SOUBOREM]
Otevření souboru TEPLOTY.TXT v módu určeném pro zápis  OUTPUT (POZOR Input je pouze pro čtení).
FILEOPEN(1, "C:\TEPLOTY.TXT", OPENMODE.OUTPUT)
Po ukončení práce se souborem jej nezapomeňte uzavřít (uvolnění z operační paměti), aby jej mohli využívat
jiné aplikace nebo případně jiné procedury. Soubor držený v paměti nelze např. smazat nebo přejmenovat!
CLOSEFILE(1)
Příkaz Print používáme k zápisu dat. Můžeme využívat klasickou variantu Print nebo i modifikaci PrintLine (zápis
celého řádku).
PRINT([ZDROJ], "ZAPISOVANÁ TEXTOVÁ HODNOTA")
V případě naší aplikace potom syntax vypadá následovně.
PRINT (1, "NEJVYŠŠÍ TEPLOTY TÝDNE")
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V případě příkazu PrintLine je zdrojový kód velmi podobný, jako příklad uvádíme řádek, kdy zapisujeme teploty a
dny do souboru C:\teploty.txt:
PRINTLINE(1, DEN(I), TEPLOTY(I))

Deklarace proměnných pro proceduru Button2_Click.

DIM CELKEM AS INTEGER
DIM VYPOCET
Deklarace proměnné celkem je v celočíselném typu integer.
Otevření souboru teploty.txt pro zápis:

FILEOPEN(1, "C:\TEPLOTY.TXT", OPENMODE.OUTPUT)
Zapsání prvního řádku s pevnou textovou hodnotou "Nejvyšší teploty týdne".

PRINT(1, "NEJVYŠŠÍ TEPLOTY TÝDNE")
Zapsání prázdného řádku do textového souboru:

PRINTLINE(1)
Cyklus pro proměnnou i od hodnoty 1 do hodnoty 7 (dny v týdnu pondělí  neděle). Během každého
cyklu dojde k zapsání daného dne a s tím se vázající teploty na příslušný řádek textového souboru
teploty.txt. Součástí cyklu je výpočet součtu zadaných teplot.

FOR I = 1 TO 7
PRINTLINE(1, DEN(I), TEPLOTY(I))
CELKEM = CELKEM + TEPLOTY(I)
NEXT I
Zápis prázdného řádku pro zpřehlednění údajů je reprezentován kódem:

PRINTLINE(1)
Pod poslední částí zdrojových kódů se nám skrývá výpočet průměrné teploty a zápis pod denní teploty
do souboru teploty.txt:

VYPOCET = CELKEM / 7
PRINTLINE(1, "PRŮMĚR Z NEJVYŠŠÍCH TEPLOT: " & VYPOCET)
FILECLOSE(1)
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Jaký je příkaz pro uzavření souboru (uvolnění z paměti)?

2.7 OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY BUTTON3_CLICK

Na závěr nám schází dodělat proceduru pro tlačítko Button3. Úkolem tlačítka bude ukončit aplikaci.

Ukončení
aplikace

Lišta pro výběr objektu, kterému chceme přiřadit kód. Klikněte levým tlačítkem na konec lišty, až se
otevře seznam objektů formuláře. Vyberte položku BUTTON3.
Lišta pro výběr obslužné události objektu. Vyberte událost CLICK (klikni). Volíme ji, protože chceme,
aby k výpočtu průměru došlo v okamžiku klepnutí na tlačítko Button3.
Procedura Button3_Click.
Zdrojový kód pro ukončení aplikace:

END
Ukončení procedury Button3_Click.

Výsledný soubor i se statistikou teplot má následující podobu (pozn. Obrázek má informativní charakter, může se lišit
v závislosti na zadaných teplotách do komponenty InputBox):
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Pod kterým ovládacím prvkem této aplikace je ukrytý příkaz pro ukončení programu?

Shrnutí

●

●

●

●

●
●

●

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).
Často se setkáváme s potřebou opakovat několikrát stejnou část zdrojových kódů nebo opakovat určitou část s
jistými modifikacemi. Nejen na tyto případy je velmi vhodné a efektivní používat cykly. Cykly můžeme mít ve Visual
Basic 2010 dvojího typu: Cykly FOR ... NEXT, Cykly DO ... LOOP ... UNTIL (vázané na podmínku).
Cykly v aplikaci VB 2010 mají oproti VB 6 několik novinek, které mají za úkol zjednodušit uživatelům práci. Tu
největší inovaci vidíme, že deklarace proměnné je nově součástí cyklu, čímž dojde k ubrání jednoho řádku
zdrojového kódu a k přehlednějšímu zápisu.
Nyní je nutné zjistit uložení dílčích dat zadávaných po stiknutí tlačítka Button1. To zajistíme pomocí uložení dat do
textového soubru TEPLOTY.TXT, který s nám bude ukládat přímo do kořenového adresáře pevného disku C:\. K
uložení dat do souboru používáme příkaz FileOpen.
Otevření souboru záleží na módu, ten určený pro zápis je OUTPUT (POZOR Input je pouze pro čtení).
Po ukončení práce se souborem jej nezapomeňte uzavřít (uvolnění z operační paměti), aby jej mohli využívat jiné
aplikace nebo případně jiné procedury. Soubor držený v paměti nelze např. smazat nebo přejmenovat!
Příkaz Print používáme k zápisu dat. Můžeme využívat klasickou variantu Print nebo i modifikaci PrintLine (zápis
celého řádku).

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.

Jakým
Jakým
Jakým
Jakým
Jakým

způsobem
způsobem
způsobem
způsobem
způsobem

je
je
je
je
je

možné
možné
možné
možné
možné

pracovat s ovládacím InputBox?
pracovat s cykly ve VB 2010?
používat příslušné funkce a příkazy pro práci s OpenFile?
deklarovat proměnné typu pole?
uložit získaná data a v jaké aplikaci s nimi můžeme dále pracovat?

Pojmy k zapamatování

Deklarace typu pevné pole, ovládací prvek InputBox, příkaz OpenFile, cykly typu For ... next, deklarace proměnných.
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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 udělejte.
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.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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3 Práce s ovládacím prvkem ListBox ve Visual Basicu  program „Autor 
dílo“ (PhDr. Milan Klement, Ph.D.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

PRINCIP PROGRAMU „AUTOR  DÍLO“
NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY FORM_LOAD
OBSLUŽNÝ KÓD TLAČÍTKA BUTTON1
OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY BUTTON2_CLICK
OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY BUTTON3_CLICK

Text kapitoly

Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
● vytvářet aplikaci pro testování znalostí z oblastí české literatury,
● pracovat s ovládacím prvkem ListBox,
● přistupovat náhodně k datům z ovládacího prvku ListBox,
● pracovat s větvenými podmínkami (If ... Then ... ElseIf),
● pracovat s funkcemi Mid a Trim.

Průvodce studiem

Dostáváme se k předposlední lekci tohoto učebního modulu a celého kurzu. Čím jiným se ještě zabývat než velmi
užitečným ovládacím prvkem ListBox. To, že je tato problematika zařazena až skoro jako poslední, rozhodně neznamená,
že by byla nepodstatná. Ba naopak, integruje v sobě celou řadu prvků a její pochopení znamená zopakování i kapitol
s funkcemi, podmínkami a dalšími. Pochopení programu Vám pomůže při vytváření mnoha užitečných aplikací, které ušetří
uživatelům čas i peníze.
Vstupní znalosti a podmínky:
● Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované v předcházející kapitole. Proto
si raději projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejím konci, pokud Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte
příslušnou pasáž textu.
● Pro efektivní studium je uložení vzorového projektu do vašeho počítače. Vzorový projekt (ve formě zip souboru 
bude nutné jej rozbalit na disk) je k dispozici zde. Pokud si chcete program pouze vyzkoušet, můžete jej spustit
zde.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
70 minut

3.1 PRINCIP PROGRAMU „AUTOR  DÍLO“

Tato kapitola se bude zabývat prací s ovládacím prvkem ListBox. Ukážeme si, jak vhodně z ovládacího prvku ListBox
udělat malou databázi. Také se naučíme, jak k ní přistupovat nahodile, nezávisle na pořadí položek apod.
Tato naše aplikace bude schopna pracovat s ovládacím prvkem ListBox tak, že bude vlastně fungovat jako malá
databáze. Prvek Rnd zabezpečí náhodný výběr řádků z ovládacího prvku ListBox.

Princip
programu

Také si řekneme, že naše aplikace bude obsahovat málo obslužného kódu, ale vyšší náročnosti. V podstatě náš kód bude

Struktura
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obsluhovat pouze chování ovládacího prvku ListBox a souvisejících ovládacích prvků (Label, TextBox, Button). Nesmíme
zapomínat, že již umíme ošetřovat chybě za běhu aplikace a i tímto problémem se musíme zabývat.

programu

Při řešení této úlohy se naučíte:
● vytvářet aplikaci pro testování znalostí z oblastí české literatury,
● pracovat s ovládacím prvkem ListBox,
● přistupovat náhodně k datům z ovládacího prvku ListBox,
● pracovat s větvenými podmínkami (If ... Then ... ElseIf),
● pracovat s funkcemi Mid a Trim.

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

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

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:

Autor  dílo
Vlastnost formuláře ICON.
Ikony najdete v takovém umístění, kam jste si je uložili:
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška). Výška (height) a šířka (width)
V našem případě jsou to tyto hodnoty velikosti formuláře hodnoty:
SIZE  Height = 437, SIZE  Width = 414.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře).
CenterScreen

Vložení a nastavení ovládacího prvku GROUPBOX
Vložíme a nastavíme ovládací prvky GroupBox, které slouží k umístění dalších ovládacích prvků a formulář Form1.

GroupBox
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme GroupBox.
Ovládací prvek GroupBox1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek GroupBox.
Ovládací prvek GroupBox1

SIZE  Height = 161

SIZE  Width = 370

Pozice na formuláři LOCATION  X = 12, Y = 12

TEXT  popisek = Program AUTOR  DÍLO
Ovládací prvek GroupBox2. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek GroupBox.
Ovládací prvek GroupBox2

SIZE  Height = 80

SIZE  Width = 364

Pozice na formuláři LOCATION  X = 17, Y = 181

TEXT  popisek = Kdo napsal vybrané literární dílo?
Ovládací prvek GroupBox3. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek GroupBox.
Ovládací prvek GroupBox3

SIZE  Height = 109

SIZE  Width = 364

Pozice na formuláři LOCATION  X = 18, Y = 278

TEXT  popisek = Zde vepište správnou odpověď (jméno autora a příjmení)
Panel PROPERTIES.

Vložení a nastavení ovládacího prvku LABEL
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 (v našem případě budou sloužit k doplnění
popisků ovládacích prvků TextBox).

Label

Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek Label.
Panel







PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:
SIZE  Height = 13
SIZE  Width = 39
Pozice na formuláři LOCATION  X = 13, Y = 25
Text = Label1
Font = velikost písma 8 s normálním řezem písma
Forecolor = zelenomodrá (WEB  Teal)

Panel







PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:
SIZE  Height = 16
SIZE  Width = 49
Pozice na formuláři LOCATION  X = 21, Y = 38
Text = Label2
Font = velikost písma 10 s normálním řezem písma
Forecolor = fialová (Custom  Violet)

Page 4 of 13

Panel








PROPERTIES. U tohoto prvku nastavíme tyto vlastnosti:
SIZE  Height = 13
SIZE  Width = 39
Pozice na formuláři LOCATION  X = 262, Y = 31
Text = Label3
Font = velikost písma 8 s normálním řezem písma
Forecolor = černá (&H00000000&)
Visible = False

Panel PROPERTIES. V tomto panelu jsme nastavili všechny předchozí vlastnosti.

Vložení a nastavení ovládacího prvku TEXTBOX
Dále budeme na formuláři potřebovat jeden další ovládací prvek. Je to ovládací prvek TextBox (TextBox1), který již
známe z předchozích příkladů. V tomto příkladu bude mít tu funkci, že do něj bude uživatel vkládat správné odpovědi
(jméno a příjmení autora).

TextBox

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 = 335

Pozice na formuláři LOCATION  X = 10, Y = 31

TextAlign = Center

Text = (vymažte popisek text1 a políčko nechejte prázdné)
Panel PROPERTIES.

Vložení a nastavení ovládacího prvku Button
Předposledním ovládacím prvkem je také již dobře známý prvek Button, pod kterým 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, Button2 a
Button3.
Ovládací prvek BUTTON1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Button1. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 29

SIZE  Width = 147

Pozice na formuláři LOCATION  X = 12, Y = 101

Text = Zobrazit ListBox
Ovládací prvek BUTTON2. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Button2. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 29

SIZE  Width = 147

Pozice na formuláři LOCATION  X = 204, Y = 101

Text = Vyber náhodně otázku
Ovládací prvek BUTTON3. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Button3. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 24

SIZE  Width = 335

Pozice na formuláři LOCATION  X = 10, Y = 66

Text = Ověřit odpověď
Panel PROPERTIES.

Vložení a nastavení ovládacího prvku ListBox
Posledním ovládacím prvkem je také již dobře známý prvek ListBox, pod kterým bude umístěn ovládací programový kód
pro provedení všech potřebných úkolů.

ListBox
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Panel LISTBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvek ListBox1.
Ovládací prvek LISTBOX1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek ListBox1. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 30

SIZE  Width = 339

Pozice na formuláři LOCATION  X = 12, Y = 50

Text = ListBox1
Panel PROPERTIES.

3.3 OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY FORM_LOAD

Do obslužené procedury zadáváme ty části aplikace, které chceme aby se nám spouštěli hned po startu aplikace bez
nutosti dalšího zásahu uživatele.

Procedura
Form_Load
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Procedura Form1_Load.
Naplnění ovládacího prvku ListBox1 hodnotami (testovací otázky).

LISTBOX1.ITEMS.ADD("KAREL ČAPEK HORDUBAL")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("ARNOŠT LUSTIG DÉMANTY NOCI")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("KAREL ČAPEK POVÍDKY Z JEDNÉ KAPSY")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("MICHAL VIEWEGH BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("OTA PAVEL SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("BOHUMIL HRABAL POSTŘIŽINY")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("LADISLAV FUKS PAN THEODOR MUNDSTOCK")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("MILAN KUNDERA ŽERT")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("MILAN KUNDERA VALČÍK NA ROZLOUČENOU")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("LADISLAV FUKS SPALOVAČ MRTVOL")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("OTA PAVEL DUKLA MEZI MRAKODRAPY")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("ARNOŠT LUSTIG DITA SAXOVÁ")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("BOHUMIL HRABAL OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE")
LISTBOX1.ITEMS.ADD("OTA PAVEL JAK JSEM POTKAL RYBY")
Obsah ovládacího prvku Label1 použijeme pro zobrazení aktuální informace o počtu otázek v ovládacím
prvku ListBox1.

LABEL1.TEXT = "POČET OTÁZEK V DATABÁZI: " & LISTBOX1.ITEMS.COUNT
Ukončení procedury Form1_Load.

Jaký je rozdíl mezi plněním ovládacího prvku ComboBox a ListBox při spuštění aplikace?

3.4 OBSLUŽNÝ KÓD TLAČÍTKA BUTTON1

Celá aplikace slouží pro testování znalostí z oblasti české literatury (konkrétně informací o autorovi vybraného literárního
díla). Aplikace je velmi jedoduchá, skládá se ze známých ovládacích prvků, které jsou ovládány pomocí tří tlačítek, pod
kterými najdeme většinu zdrojových kódů. V našem případě využíváme ještě proceduru Form_Load pro naplnění daty po
spuštění aplikace.

ListBox

Hned pod tlačítkem Button1 najdeme novinku se kterou se máme v této kapitole blížeji seznámit  ovládací prvek
ListBox. Ten má pozměněné vlatnosti, než jak jsme jej znali z Visual Basic 6 a starší. Všechny vlastnosti jsou integrovány
pod společnou globální vlastnost Items.
NAPŘ. LISTBOX1.ITEMS.COUNT
LISTBOX.ITEMS.ADD
Z pohledu naší aplikace má ListBox funkci jakési malé databáze, ze které náhodně pomocí příkazu Rnd vybíráme testovací
otázky.
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Deklrace proměnných v datovém typu integer a obecném datovém typu object.

DIM INTRANDOM AS INTEGER
DIM C, CC, OREZ
DIM DD, OREZ1
Inicializace funkce pro náhodné počítání. Vynásobení seznamu položek ovládacího prvku ListBox a
nahrání tohoto řetězce do proměnné c.

RANDOMIZE()
INTRANDOM = INT(LISTBOX1.ITEMS.COUNT * RND())
C = LISTBOX1.ITEMS(INTRANDOM)
Odebrání znaků z řetězce od pozice 17 do pozice 30. Ořezání prázných znaků pomocí funkce Trim.
Nahrátí ořezané části řetězce do ovládacího prvku Label2.Text.

DD = MID(C, 17, 30)
OREZ1 = TRIM(DD)
LABEL2.TEXT = OREZ1
Odebrání znaků z řetězce od pozice 1 do pozice 14. Ořezání prázných znaků pomocí funkce Trim.
Nahrátí ořezané části řetězce do ovládacího prvku Label3.Text.

CC = MID(C, 1, 14)
OREZ = TRIM(CC)
LABEL3.TEXT = OREZ

Vysvětlete rozdíl mezi funkcí Mid a funkcí Trim použitými v našem zadání?

3.5 OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY BUTTON2_CLICK

Pod druhým tlačítkem najdeme větvenou podmínku pro otestování správnosti odpovědi. To by se dalo vyřešit i
jednoduchou podmínkou. Nesmíme však zapomínat, že zde mohou nastat hraniční stavy (podmínka se nerovná) nebo
uživatel žádnou odpověď nezadá. Pro toto řešení je z hlediska přehlednosti a počtu řádků zdrojového kódu optimální
použití větvené podmínky.
IF [PODMÍNKA 1] THEN
[VÝSLEDEK 1]

Větvené
podmínky
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ELSEIF [PODMÍNKA 2] THEN
[VÝSLEDEK 2]
...
END IF
Zápis mi říká, že pokud je splněna podmínka 1 potom nám vyjde výsledek 1 pokud není splněna podmínka 1
říkáme programu, aby testovat dál a zkusil podmínku 2. Větvená podmínka může být libovolně rozvětvená,
samozřejmě musíme počítat s tím, že je náročnější i na čas výpočtu pro procesor.

Podmínka, která říká, že jestliže uživatel nezadá žádnou odpověd, potom se spustí MsgBox ve kterém
aplikace upozorní, že uživatel nezadal žádnou odpověď.

IF TEXTBOX1.TEXT = "" THEN
MSGBOX("NEZADAL SI ŽÁDNOU ODPOVĚĎ", , "AUTOR  DÍLO")
Další část nám říká, že pokud se Label3.Text rovná TextBox1.Text, potom se spustí MsgBox ve kterém
aplikace upozorní, že uživatel zadal odpověď správně. Současně dojde k vymazání textového pole,
abychom mohli zadávat další odpovědi.

ELSEIF LABEL3.TEXT = TEXTBOX1.TEXT THEN
MSGBOX("ODPOVĚDĚL SI SPRÁVNĚ", , "AUTOR  DÍLO")
TEXTBOX1.TEXT = ""
DALŠÍ ČÁST NÁM ŘÍKÁ, ŽE POKUD SE LABEL3.TEXT NEROVNÁ TEXTBOX1.TEXT,
POTOM SE SPUSTÍ MSGBOX VE KTERÉM APLIKACE UPOZORNÍ, ŽE UŽIVATEL ZADAL
ODPOVĚĎ NESPRÁVNĚ. SOUČASNĚ DOJDE K VYMAZÁNÍ TEXTOVÉHO POLE,
ABYCHOM MOHLI ZADÁVAT DALŠÍ ODPOVĚDI.
ELSEIF LABEL3.TEXT <> TEXTBOX1.TEXT THEN
MSGBOX("NEODPOVĚDĚL SI SPRÁVNĚ, SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: " & LABEL3.TEXT, ,
"AUTOR  DÍLO")
TEXTBOX1.TEXT = ""
END IF

Jaký význam má ve větvené podmínce příkaz ElseIf?
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3.6 OBSLUŽNÝ KÓD PROCEDURY BUTTON3_CLICK

Na závěr nám schází dodělat proceduru pro tlačítko Button3. Úkolem tlačítka bude zobrazit / skrýt ListBox. To vše bude
realizováno pouze za pomoci jednoho tlačítka pomocí podmínky s ELSE.

Podmínka
s ELSE

První polovina podmínky, kde říkáme, že jestliže je ovládací prvek ListBox1 skrytý, pak jej zobraz a
změň text tlačítka Button3 na „Skrýt ListBox“.

IF LISTBOX1.VISIBLE = FALSE THEN
LISTBOX1.VISIBLE = TRUE
BUTTON3.TEXT = "SKRÝT LISTBOX"
Druhá polovina podmínky nám říká, že jestliže to není jako v prvním případě, potom ListBox1 skryj a
popisek tlačítka Button3 nastav na „Zobrazit ListBox“

ELSE
LISTBOX1.VISIBLE = FALSE
BUTTON3.TEXT = "ZOBRAZIT LISTBOX"
END IF

Shrnutí

●

●

●

●

●

●

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).
Tato kapitola se bude zabývat prací s ovládacím prvkem ListBox. Ukážeme si, jak vhodně z ovládacího prvku
ListBox udělat malou databázi. Také se naučíme, jak k ní přistupovat nahodile, nezávisle na pořadí položek apod.
Prvek Rnd zabezepečí náhodný výběr řádků z ovládacího prvku ListBox.
Aplikace je velmi jedoduchá, skládá se ze známých ovládacích prvků, které jsou ovládány pomocí tří tlačítek, pod
kterými najdeme většinu zdrojových kódů. V našem případě využíváme ještě proceduru Form_Load pro naplnění
daty po spuštění aplikace.
V aplikaci najdeme novinku se kterou se máme blížeji seznámit  ovládací prvek ListBox. Ten má pozměněné
vlatnosti, než jak jsme jej znali z Visual Basic 6 a starší. Všechny vlastnosti jsou integrovány pod společnou globální
vlastností Items (Např. ListBox1.Items.Count, ListBox.Items.Add). Z pohledu naší aplikace má ListBox funkci jakési
malé databáze, ze které náhodně pomocí příkazu Rnd vybíráme testovací otázky.
Dále v aplikaci najdeme větvenou podmínku pro otestování správnosti odpovědi. To by se dalo vyřešit i
jednoduchou podmínkou. Nesmíme však zapomínat, že zde mohou nastat další stavy (podmínka se nerovná) nebo
uživatel žádnou odpověď nezadá. Pro toto řešení je z hlediska přehlednosti a počtu řádků zdrojového kódu
optimální použití větvené podmínky.
Na závěr nám schází dodělat proceduru pro tlačítko Button3. Úkolem tlačítka bude zobrazit / skrýt ListBox. To vše
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bude realizováno pouze za pomoci jednoho tlačítka pomocí podmínky s ELSE.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.

Jakým
Jakým
Jakým
Jakým
Jakým

způsobem
způsobem
způsobem
způsobem
způsobem

je
je
je
je
je

možné
možné
možné
možné
možné

pracovat s ovládacím ListBox?
pracovat s větvenými podmínkami ve VB 2010?
používat pří práci s ovládacím prvkem ListBox příkaz Rnd?
pracovat s funkcí Mid?
pracovat s funkcí Trim?

Pojmy k zapamatování

Deklarace proměnných, ovládací prvek ListBox, větvená podmínka, příkaz Rnd, funkce Mid a Trim.

Literatura

Základní:
KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. 1. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2002, 315
s. ISBN 8024404729.
SOCHA, J. Naučte se programovat ve Visual Basicu. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Grada, 1994, 520 s. ISBN 8085623
706.
CRAIG, J. a WEBB, J. Microsoft® Visual Basic 5. 0. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Computer Press, 1997, 721 s. ISBN 80
72260294.
HALVORSON, M. Microsoft Visual Basic 2010 : krok za krokem. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. 480 s. ISBN 97880
25131466.
Rozšířená (pro hlubší pochopení):
MAZÁK, E. Počítačové výukové programy a metodika jejich tvorby. 1. vyd. Praha : Ústav školských informací, 1988. 119
s.

Průvodce studiem

Jak jste sami zjistili, obsah této kapitoly Vám byl velmi blízký a povědomý a navazuje již na probírané kapitoly. Jistě jste vše
pohodlně zvládli a těšíte se na kratičkou pauzu. V klidu si udělejte poslední pauzu v našem výukovém kurzu.
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. Jak vidíte
z povahy příkladu, mohou se Vám ve učitelské praxi velmi hodit.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení
Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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4 Práce s databázemi ve Visual Basicu  program „Databáze
knih“ (Lavrinčík Jan, Mgr. DiS.)
Osobní data ke kapitole

Obsah kapitoly

4.1 PRINCIP PROGRAMU „KNIHOVNA“
4.2 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
4.3 VYTVOŘENÍ DATABÁZE „KNIHOVNA“
4.4 PROPOJENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ S DATABÁZÍ
4.5 OBSLUŽNÝ KÓD PROGRAMU „KNIHOVNA“

Text kapitoly

Cíle

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

pracovat s ovládacím TextBox a propojovat jej s databází,
pracovat s ovládacím prvkem DataGridView1 a propojovat jej s databází,
pracovat s ovládacím prvkem KnihovnaDataSet a propojovat jej s databází,
pracovat s ovládacím prvkem KnihovnaTableAdapter a propojovat jej s databází,
pracovat s ovládacím prvkem BindingNavigator1 a propojovat jej s databází,
používat příslušné funkce a příkazy pro databáze,
pracovat s ovládacím prvkem BindingSource1.

Průvodce studiem

Dostáváme se k poslední lekci tohoto učebního modulu. Čím jiným se na závěr zabývat, nežli práci s databázemi. To,
že je tato problematika zařazena jako poslední, rozhodně neznamená, že by byla nepodstatná. Ba naopak,
schopnost dobře se v ní orientovat Vám pomůže při vytváření mnoha vhodných aplikací, které ušetří uživatelům čas i
peníze.
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 „KNIHOVNA“

Tato kapitola se bude zabývat prací s databázemi. Ukážeme si, jak vhodnou databázi připojit ke zdrojovým kódům a
ovládat ji prostřednictvím aplikace ve VB 2010. Také si ukážeme, jak vygenerovanou databázi propojit s jednotlivými
ovládacími prvky umístěnými na formuláři.
Tato naše aplikace bude schopna pracovat s databází a to tak, že bude možné do databáze vkládat, vymazávat a
upravovat jednotlivé záznamy. Jak již název napovídá, budou to záznamy týkající se různých knižních titulů, ale
jednoduchou úpravou budete schopni tento vzorový příklad přebudovat na jiný typ databázové aplikace.

Princip
programu
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Také si řekněme, že naše aplikace bude obsahovat minimum obslužného kódu. V podstatě náš kód bude obsluhovat
pouze chování formuláře. Vlastní funkčnost aplikace, to znamená provoz a správa databáze, bude zajištěna jinými
prostředky než programovým kódem (propojením vlastností a metod speciálních ovládacích prvků.

Struktura
programu

Při řešení této úlohy se naučíte:
● pracovat s ovládacím TextBox a propojovat jej s databází,
● pracovat s ovládacím prvkem DataGridView1 a propojovat jej s databází,
● pracovat s ovládacím prvkem KnihovnaDataSet a propojovat jej s databází,
● pracovat s ovládacím prvkem KnihovnaTableAdapter a propojovat jej s databází,
● pracovat s ovládacím prvkem BindingNavigator1 a propojovat jej s databází,
● používat příslušné funkce a příkazy pro databáze,
● pracovat s ovládacím prvkem BindingSource1.

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 v kapitole třetí. Projekt vytvoříte spuštěním průvodce
pomocí nabídky FILE (Soubor) – NEW PROJECT (Nový projekt).

Uživatelské
rozhraní

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:

Osobní knihovna
Vlastnost formuláře ICON.
Ikony najdete v takovém umístění, kam jste si je uložili.
Vlastnost SIZE  HEIGHT (Výška). Výška (height) a šířka (width)
V našem případě jsou to tyto hodnoty velikosti formuláře hodnoty:
SIZE  Height = 311, SIZE  Width = 703.
Vlastnost STARTPOSITION (Pozice při zobrazení formuláře).
CenterScreen

Vložení a nastavení ovládacích prvků TextBox
Dále budeme na formuláři potřebovat pět dalších ovládacích prvků. Do těchto ovládacích prvků, až je propojíme
s databází, budeme zadávat nebo upravovat záznamy, které budeme chtít použít v naší databázi.

TextBox

V této fázi pouze prvky vytvoříme a umístíme do formuláře, včetně nastavení jejich základních vlastností. Jak je
propojit s databází si ukážeme v dalších kapitolách.
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvky TextBox1 až
TextBox5.
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 = 123

Pozice na formuláři LOCATION  X = 114, Y = 200

Text = (vymažte popisek textbox1 a políčko nechejte prázdné)
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 = 123

Pozice na formuláři LOCATION  X = 114, Y = 241

Text = (vymažte popisek textbox2 a políčko nechejte prázdné)
Ovládací prvek TEXTBOX3. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek TextBox3. V panelu
Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 20

SIZE  Width = 71

Pozice na formuláři LOCATION  X = 360, Y = 199

Text = (vymažte popisek textbox3 a políčko nechejte prázdné)
Ovládací prvek TEXTBOX4. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek TextBox4. V panelu
Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 20

SIZE  Width = 123

Pozice na formuláři LOCATION  X = 360, Y = 236

Text = (vymažte popisek textbox4 a políčko nechejte prázdné)
Ovládací prvek TEXTBOX5. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek TextBox5. V panelu
Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 20

SIZE  Width = 143

Pozice na formuláři LOCATION  X = 514, Y = 200

Text = (vymažte popisek textbox5 a políčko nechejte prázdné)
Panel PROPERTIES. V tomto panelu jsme nastavili všechny předchozí vlastnosti.

Vložení a nastavení ovládacích prvků Label
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
(v našem případě budou sloužit k doplnění popisků ovládacích prvků TextBox1 až TextBox5).

Label
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Panel TOOLBOX. Přesuneme kurzor myši do formuláře a nakreslíme ovládací prvky Label1 až Label5.
Ovládací prvek LABEL1. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Label1. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 13

SIZE  Width = 66

Pozice na formuláři LOCATION  X = 28, Y = 202

Text = Název knihy

Font = velikost písma 8 a tučné

ForeColor = červená (&H000000FF&)
Ovládací prvek LABEL2. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Label2. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 13

SIZE  Width = 32

Pozice na formuláři LOCATION  X = 28, Y = 239

Text = Autor

Font = velikost písma 8 a tučné

ForeColor = červená (&H000000FF&)
Ovládací prvek LABEL3. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Label3. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 13

SIZE  Width = 63

Pozice na formuláři LOCATION  X = 271, Y = 202

Text = Rok vydání

Font = velikost písma 8 a tučné

ForeColor = červená (&H000000FF&)
Ovládací prvek LABEL4. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Label4. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 13

SIZE  Width = 57

Pozice na formuláři LOCATION  X = 271, Y = 239

Text = Žánr knihy

Font = velikost písma 8 a tučné

ForeColor = červená (&H000000FF&)
Ovládací prvek LABEL5. Pomocí kroku 1 jsme vytvořili ovládací prvek Label5. V panelu Properties
nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující vlastnosti:

SIZE  Height = 56

SIZE  Width = 13

Pozice na formuláři LOCATION  X = 452, Y = 202

Text = Poznámky

Font = velikost písma 8 a tučné

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

Vložení a nastavení ovládacího prvku DATASET
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Tento ovládací prvek je pro nás novinkou. Jeho účel je jednoduchý – je jakýmsi „prostředníkem“ mezi databází a
ostatními ovládacími prvky, které lze na databázi přiřadit. Tento ovládací prvek je schopen synchronizovat činnost
programu s činností databáze, na kterou je připojen.
V podstatě je tento ovládací prvek „srdcem“ celého řešeného programu. Bez něho by nebylo možné propojit
jednotlivé údaje v databázi, kterou budeme za chvíli vytvářet s ovládacími prvky TextBox a nebyli bychom schopni
zapisovat či upravovat údaje v databázi. Jeho vložení je komplikovanější než ve starších verzích, ale zase za pomocí
průvodce vše jednoduše nastavíme a mimo propojení s ovládacími prvky TextBox se již nemusíme starat o nic
dalšího.

Ovládací
prvek
DATASET

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

Enabled Adding

Enable Editing

Enable Deleting
Panel PROPERTIES.
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Panel Choose Data Source  slouží k výběru zdrojových dat pro datový zdroj.
Přidání zcela nového datového zdroje.
Add Project Data Source...

Panel Choose Data Source Type  slouží k výběru zdrojových dat pro datový zdroj.

 Databaze,
 Service,
 Object,
 SharePoint.
Pokračování k dalším nastavením vybraného datového zdroje (DATABÁZE).
Next >

Page 7 of 16

Panel Choose a Database Model  slouží k výběru typu a připojení databáze.

 Data,
 Entity Data Model.
Pokračování k dalším nastavením vybraného databázového připojení (DATASet).
Next >

Vybraný a nastavený typ databáze, cesta k databázi apod.
Nové připojení  pod touto volbou si můete nadefinovat nové připojení se všemi parametry i s cestou
k Vaší databázi.
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Parametry a způsob připojení databáze (připojení přes komponenty Microsoft Jet OLEDB 4.0)  stejný
typ bylo možné nastavit i pomocí VB 6.
Tlačítko pokračuj v nastavení dále.
Next >

Vybraný a nastavený typ databáze, cesta k databázi apod.
Standardní průzkumníkové okno pro výběr souboru (typ: databáze).
Otevření a načtení databáze.
Nastavení zabezpečení databáze.

Výběr využití částí vybrané databáze
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Ukončení průvodce pro připojení databáze.

Ovládací prvek DataSet.
Ovládací prvek KnihovnaSource  automatický přidaný průvodcem. Shromažďuje informace o
zdrojových datech databáze  umístění,
Ovládací prvek TableAdapter  automaticky přidaný průvodcem. TableAdapter slouží k propojení
databáze s komponentou DataGridView.

Vložení a nastavení ovládacích prvků BindingNavigator
Dále náš projekt doplníme o komponentu tzv. navigačního proužku, která budou mít za úkol přepínat mezi řádky
tabulky databáze, přidávat nové záznamy a mazat stávající vybrané záznamy.

BindingNavigator

Aby se nám databáze spojila musí být nastavena vlastnost BingingNavigator.BindingSource na přesné jméno
komponenty BindingSource.
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Jaký je název ovládacího prvku, pomocí něhož nastavíme ve VB 2010 všechny parametry databáze a připojíme ji k
aplikaci?

4.3 VYTVOŘENÍ DATABÁZE „KNIHOVNA“

Jako databázi jsme vybrali typ lokální databáze od společnosti Microsoft Access. Jelikož je taky určitá kompatibilita a
databáze můžeme editovat pomocí jmenované aplikace (Microsoft Access).

Microsft
Access

Jelikož máme již databázi předpřipravenou a její editaci zvládneme pomocí naší aplikace. Nebudeme se tvorbou
databází v Microsoft Access zabývat. Zájemce odkážeme na příslušnou literaturu o Microsoft Access.
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Jak se nazývá aplikace společnosti Microsoft k vytváření databází?

4.4 PROPOJENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ S DATABÁZÍ

Protože nechceme budovat složité programovací kódy, které by zajišťovaly hladký průběh spolupráce aplikace
s databází, spolehneme se na možnosti propojení jednotlivých ovládacích prvků s databází „Knihovna“, a to pouze
s využitím panelu Properties.
Každý ovládací prvek obsahuje vlastnosti, které umožňují jeho spolupráci s databázemi či tabulkami databází. Některé
ovládací prvky (například DataSet1) jsou potom přímo navrženy na to, aby spolupracovaly a integrovaly databáze do
vašich projektů.

Využití
databáze

Tímto jsme propojili databázi s naším projektem. Toto propojení nám zaručí, že všechny změny, které provedeme
v aplikaci, se nám uloží do takto propojené databáze. Aktualizace databáze se bude uskutečňovat při každém
spuštění a vypnutí aplikace „Osobní Knihovna“.
Nyní se pokusíme propojit ovládací prvky TextBox s jednotlivými položkami databáze. Víte, že formátovací tabulka
databáze obsahuje několik polí. Tato pole mají stejný název jako ovládací prvky Label před příslušným ovládacím
prvkem Text.

TextBox
a databáze

My tedy nyní propojíme příslušné pole tabulky databáze s příslušným ovládacím prvkem TextBox.

Panel PROPERTIES. V tomto panelu budeme každému z ovládacích prvků Text nastavovat tyto
vlastnosti:
DATABINDINGS – vlastnost nastavující „nepřímé“ napojení na databázi. Jak jsme již uvedli, toto
napojení je realizováno pomocí ovládacího prvku KnihovnaBindingSource.
DATABINDINGS.TEXT – vlastnost, která propojí příslušný ovládací prvek s polem tabulky databáze,
které má obsahovat stejný typ záznamů jako tento ovládací prvek.
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Panel, který vyjede po kliknutí na položku DATABINDINGS.TEXT.
Ovládací prvek TEXTBOX1. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

DataSource = KnihovnaBindingSource

DataBindings.Text = Název knihy
Ovládací prvek TEXTBOX2. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

DataSource = KnihovnaBindingSource

DataBindings.Text = Autor knihy
Ovládací prvek TEXTBOX3. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

DataSource = KnihovnaBindingSource

DataBindings.Text = Rok vydání
Ovládací prvek TEXTBOX4. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

DataSource = KnihovnaBindingSource

DataBindings.Text = Žánr knihy
Ovládací prvek TEXTBOX5. V panelu Properties nastavíme tomuto ovládacímu prvku následující
vlastnosti:

DataSource = KnihovnaBindingSource

DataBindings.Text = Poznámky

Nyní je již možné plnit databázi jednotlivými údaji a pak tyto údaje postupně zobrazovat tím, že klepnete na šipky na
ovládacím prvku BindingNavigator1. Pomocí těchto šipek se pohybujete v jednotlivých záznamech, které jste vložili
do databáze Knihovna pomocí ovládacích prvků TextBox1 až TextBox5.

Vysvětlete, jak propojíme databázi s ovládacím prvkem TextBox ve VB 2010.

4.5 OBSLUŽNÝ KÓD PROGRAMU „KNIHOVNA“

Tento kód bude velice krátký a bude mít jedinou funkci. Tou je spárování všech ovládacích prvků souvisejících
s databázemi a zajištění jejich plné funkčnosti.
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Zdrojový kód procedury Form_Load:
Me.Knihovna.TableAdapter.Fill(Me.KNIHOVNADateSet.knihovna)

Shrnutí

●

●

●

●

●

●

●

●

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).
Ovládací prvek DATASET je pro nás novinkou. Jeho účel je jednoduchý – je jakýmsi „prostředníkem“ mezi
databází a ostatními ovládacími prvky, které lze na databázi přiřadit. Tento ovládací prvek je schopen
synchronizovat činnost programu s činností databáze, na kterou je připojen. V podstatě je tento ovládací
prvek „srdcem“ celého řešeného programu. Bez něho by nebylo možné propojit jednotlivé údaje v databázi,
kterou budeme za chvíli vytvářet s ovládacími prvky TextBox a nebyli bychom schopni zapisovat či upravovat
údaje v databázi.
Dále náš projekt doplníme o komponentu tzv. navigačního proužku, která budou mít za úkol přepínat mezi
řádky tabulky databáze, přidávat nové záznamy a mazat stávající vybrané záznamy.
Aby se nám databáze spojila musí být nastavena vlastnost BingingNavigator.BindingSource na přesné jméno
komponenty BindingSource.
Jako databázi jsme vybrali typ lokální databáze od společnosti Microsoft Access. Jelikož je taky určitá
kompatibilita a databáze můžeme editovat pomocí jmenované aplikace (Microsoft Access).
Každý ovládací prvek obsahuje vlastnosti, které umožňují jeho spolupráci s databázemi či tabulkami databází.
Některé ovládací prvky (například DataSet1) jsou potom přímo navrženy na to, aby spolupracovaly a
integrovaly databáze do vašich projektů.
Nyní se pokusíme propojit ovládací prvky TextBox s jednotlivými položkami databáze. Víte, že formátovací
tabulka databáze obsahuje několik polí. Tato pole mají stejný název jako ovládací prvky Label před příslušným
ovládacím prvkem Text.
DataBindings.Text – vlastnost nastavující „nepřímé“ napojení na databázi. Jak jsme již uvedli, toto napojení je
realizováno pomocí ovládacího prvku DataSet. Proto klepněte na tuto vlastnost, na konci políčka se ukáže
rozbalovací nabídka a z ní vyberte možnost DataSet. Tím dojde k propojení ovládacího prvku DBGrid1
s databází.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.

V jaké
Jakým
Jakým
Jakým

aplikaci je možné vytvořit databázi MDB?
způsobem je možné pracovat s ovládacím TextBox a propojovat jej s databází?
způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem DataSet a propojovat jej s databází?
způsobem je možné pracovat s ovládacím prvkem BindingNavigator a propojovat jej s databází?
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Pojmy k zapamatování

Databáze Microsoft Access, ovládací prvek DateSet, ovládací prvek BindingNavigator, ovládací prvek DataGridView,
ovládací prvek TableAdapter, ovládací prvek BindingSource.
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Průvodce studiem

Tak jsme společně dospěli k závěru celého studijního kurzu. Věříme, že Vás zaujal a že si odnášíte mnoho
praktických poznatků, které uplatníte nejen při práci, ale i v osobním životě. Pevně doufáme, že tyto poznatky
budete dále přenášet svým žákům, aby zvýšili svou konkurenceschopnost na trhu práce.
Přáli bychom si, abyste se k této studijní disciplíně vraceli a aby se pro Vás stala věrným společníkem, který vždy
poradí. Kdykoliv při dalším studiu narazíte na něco, co si nepamatujete, snažte se co nejdříve mezery doplnit.
Nemusíte již ale hluboce studovat, postačí k tomu již pouhé prolistování této, či jiné studijní disciplíny.

Osobní data ke kapitole
Soubory ke stažení

Název souboru

c knihovna.mdb
d
e
f
g

Popis souboru

Uložení Změněno
10.3.2011

5

knihovna.mdb

6
Uložit

Reset

Smazat

Přidat

Užitečné odkazy
Klíčová slova
Přidání testu ke kapitole
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