II Среда за визуално програмиране
10 Интегрирана среда за визуално програмиране
Етапи и инструменти за създаване на програми
Както споменахме в предишен урок, в ерата на нетехнологичното програмиране, а и в началните
години на технологичното програмиране, програмистът не разполага с много удобства в работата
си. Той написва текста на програмата (изходен код) на хартия. Написаната на хартия програма се
пренася на перфоленти или перфокарти. Ако транслаторът от езика за програмиране е интерпретатор, програмата се интерпретира и резултатът се разпечатва или записва на магнитен носител за
следващо използване като входни данни.
Ако транслаторът е асемблер или компилатор, тогава програмата се превежда на машинен език,
като полученият резултат се нарича обектен код. При написването на програмата, програмистите
често допускат грешно използване на езика за програмиране – неправилно изписан текст, некоректно поставени специални знаци и т.н. Такива грешки наричаме синтактични. След като транслаторът (интерпретатор или компилатор) съобщи за допуснатите грешки, програмистът ги отстранява и
отново опитва да транслира програмата. И това се повтаря до изчистването на всички синтактични
грешки (Фиг. 1).

Фиг. 1.
След като обектният код е правилно преведен до обектен код, специализирана програма, наречена свързващ редактор (linker), добавя (свързва) към него предварително преведените до обектен
код стандартни подпрограми, използвани в изходния код. Свързващият редактор може също така
да свърже в една изпълнима програма няколко отделно компилирани модула на сложна програмна
система. В резултат от свързването се получава изпълнима програма, която се изпълнява, за да се
извърши предвидената обработка на данни.
Около времето на появата на първите терминали се създават и първите ОС с възможности да
изпълняват по няколко задачи едновременно. Така вместо да се компилират и изпълняват една след
друга перфорирани на карти програми, програмите се въвеждат от терминали в текстови файлове и
се компилират веднага. Една многозадачна ОС може да поддържа десетки терминали и така много
програмисти могат да работят едновременно на един и същ компютър, като въвеждат програмите си
с текстов редактор във файл, записан на магнитен носител и веднага го изпращат за компилиране,
свързване и изпълнение. Така не само се уплътнява по-добре времето за транслиране и изпълнение
на програми на компютъра, но се създават и редица възможности за облекчаване и интензифициране
на труда на програмиста. Не се чака перфориране на програмата и данните, не се чака на опашка за
изпълняване на програмата. В рамките на един работен ден програмистът може да извърши стотици
корекции в изходния код, да компилира отново програмата, да я свърже и изпълни.
След създаването на програма, която да е работоспособна, не е изключено тя да не дава исканите
резултати, т.е. да е логически неправилна. Това се проверява със специално подготвени тестови
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данни. Изключително тежкият етап на проверка на програмата и изчистването и от логическите
грешки отначало се извършва ръчно. Програмистът чете изходния код и се стреми да намери грешки в логиката на програмирания алгоритъм, което е доста трудно. Тази тежка задача може да бъде
улеснена от специална програма – дебъгер (от англ. debug, буквално „отстраняване на буболечки“,
термин приет в информатиката за означаване изчистване на грешки в компютърна програма). Дебъгерите позволяват програмата да се изпълни стъпка по стъпка, да се наблюдават извършваните
на всяка стъпка действия и така се намират грешките в логиката и местата в програмата, където са
допуснати логически грешки.
Система за програмиране наричаме съвкупност от инструментални програми, предназначени за
създаване на нови програми. Системата за програмиране е основният инструмент на програмистите.
Основните компоненти на една система за програмиране са: текстов редактор, компилатор от език
за програмиране (или няколко езика), библиотека стандартни програми, свързващ редактор, дебъгер
и т.н. Освен тези най-основни инструменти, в наши дни спектърът от инструменти, подпомагащи
създаването на програми, включително и много сложни, се развива непрекъснато. Струва си да споменем инструментите за поддържане на версии, за автоматично прекомпилиране на частите на
системата, засегнати от измененията в модул от който зависят, и автоматично свързване, програми
подпомагащи документирането, програми за автоматизирано генериране на тестови данни и др.

Интегрирана среда за визуално програмиране
Съвременната тенденция е да се интегрират всички елементи на системата за програмиране, в едно
цяло, наричано интегрирана среда за програмиране (англ. Integrated Development Environment или
IDE). Така на програмиста се осигурява средство за бързо и лесно създаване на програми. Много често
в рамките на една и съща среда са организирани няколко системи за програмиране, всяка от които е
свързана с различен език за програмиране.
Средата Maestro I на немската фирма SoftLab е първата IDE в света. В недалечното минало много
използвани бяха интегрираните среди Turbo на фирмата Borland за създаване на програми с буквено-цифров интерфейс на езиците C, C++ и Pascal, които се използват и до днес. В наши дни много
популярни са интегрираните среди CodeBlocks (C, C++ и Fortran), Eclipse (поддържаща повече от
20 езика) и др.
Специално място при интегрираните среди за програмиране имат тези от тях, които са предназначени за разработване на програми с графичен интерфейс. В миналото много популярна такава среда беше Delphi на фирмата Borland. Характерно за тези интегрирани среди е използването
на редактори на графичен интерфейс, със силно развити библиотеки от графични компоненти.
Всички такива среди по принцип поддържат езици за обектно-ориентирано програмиране, тъй като
само така може лесно да се използват сложните
компютърни обекти, каквито са елементите на
графичния интерфейс.
Ако използването на буквено-цифрови терминали е бил технологичният скок, благодарение на
който са били създадени първите интегрирани
среди за програмиране, то технологичният скок,
благодарение на който са създадени първите програми с графичен интерфейс и първите среди за
създаване на такива програми, е изобретяването
на цветните компютърни монитори.
В този учебник ще се запознаем със средата
на Microsoft за програмиране на приложения с
графичен интерфейс Visual Studio, която поддърФиг. 2 Средата Visual Studio Express 2013
жа компилатори от няколко езика за програмира-
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не, включително езика за ООП C#, на който ще програмираме в процеса на обучение. Илюстрациите
в учебника са с безплатно разпространяваната, но ограничена версия на средата, наречена Express
2013. Не е проблем да се използват и други свободно достъпни версии на средата Visual Studio, като
Express 2010 или Express 2012, тъй като няма съществени разлики в езика C#, поддържан от тези версии.

Речник
source (code)
с¥урс (код)
executable
екзек½тъбъл
environment
инвˆйърънмънт
		
development
див˜лъпмънт

текст на програма, изходен код
изпълнима програма
обкръжение, среда (за разработване
на софтуер)
развитие; разработване на софтуер

Въпроси и задачи
1. Кое е технологичното решение довело до създаването на първите интегрирани среди за разработване на софтуер?
2. Кое е технологичното решение довело до създаването на първите интегрирани среди за разработване на софтуер с графичен интерфейс?
3. Кое е входно-изходното устройство, освен компютърния монитор, без което създаването
на програми с графичен интерфейс е невъзможно? Потърсете информация в интернет за
историята на създаването на това устройство.
4. Потърсете в интернет информация за някои от най-разпространени среди за програмиране,
споменати в урока.

11 Интегрирана среда за визуално програмиране
Visual Studio
В този урок ще се запознаем със средата за програмиране Visual Studio на Microsoft, във версията

Express 2013.

Графичен и буквено-цифров интерфейс
За нуждите на изучаваното в следващи уроци е добре, освен графичния интерфейс на ОС Windows
да се познава и другата възможна форма на интерфейс с ОС и приложните програми – буквено-цифровият интерфейс. При буквено-цифровия интерфейс, както и при графичния, взаимодействието
между потребителя и ОС става с подаване на команди и настройване работата на тези команди
посредством параметри. При графичния интерфейс подаваме командите с натискане на командни
бутони и настройваме параметрите в диалогови прозорци. При буквено-цифровия интерфейс командите са последователности от знаци на клавиатурната азбука, завършващи със знака за нов ред
(клавишът Enter). С интервали, командата се разделя на отделни думи.
Първата дума на командата е нейният идентифициращ код, а останалите думи са параметрите
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ѝ. Затова командите към ОС много приличат на
машинните инструкции и образуват език, който
се нарича команден език.
За да подаваме команди към ОС, трябва да
отворим специфичен прозорец за буквено-цифров интерфейс, наричан още конзола (Фиг. 1).
За целта трябва да натиснем бутона Start и от
менюто All programs/Accessories да изберем
Command Prompt. На Фиг. 1 конзолата е показана
след изпълнението на две команди (подчертани
с червено). Първата команда е C:\Users\Manev>cd
C:\Izkustva\Informatika_8. Всеки команден ред започва с името на текущата папка, в случая C:\
Фиг. 1. Конзола
Users\Manev и знакът >, който означава, че ОС
очаква въвеждането на команда. Самата команда е cd C:\Izkustva\Informatika_8. Кодът на командата cd
показва, че искаме да сменим текущата папка със зададената като параметър C:\Izkustva\Informatika_8.
В резултат на това, както се вижда от следващата команда C:\Izkustva\Informatika_8>dir, текущата папка вече е C:\Izkustva\Informatika_8. Командата dir без аргументи предизвиква извеждаане на монитора
съдържанието на текущата папка.
Задача. Отворете конзола на компютъра на който работите, изберете папка от файловата система,
преместете се в нея като в текуща и разпечатайте съдържанието ѝ.

Проект и решение. Конзолно приложение
Важни за работата в средата Microsoft Visual Studio Express 2013 (за да пестим място, от тук нататък
ще я наричаме просто средата) са понятията проект и решение. За създаването на една компютърна
програма обикновено са нужни няколко различни файла, създавани от програмиста, както и служебни файлове на средата, с помощта на които се управлява създаването на програмата. Съвкупността
от всички тези файлове, се нарича проект (англ. project).
От файловете на проекта, след подходяща обработка, се получава резултат, приложна програма,
която се нарича решение (англ. solution). Решението може да бъде изпълнима програма, обектен
код на подпрограма или цяла библиотека от подпрограми, която да бъде използвана в текущия или
други проекти и т.н. Едно решение може да е съставено от няколко различни проекта. Най-простото
за създаване решение е изпълнима програма с буквено цифров интерфейс – конзолно приложение
(англ. console application). Затова ще започнем със създаване на такова решение.

Работа с компютър
Стартирайте средата. В стартовия прозорец, непосредствено под лентата с инструменти, щракнете върху текста New Project. След това от диалоговия прозорец изберете Console Application (Фиг. 2).
След като вече сте в прозореца на програмата, същата команда може да изпълните, като изберете от
менюто File подменюто New Project и от него Console Application. Преминаването през няколко менюта
докато стигнем до необходимата ни команда, за по-кратко, означаваме с имената на всички менюта,
през които преминаваме, разделени със знака / и завършваме с командата – в случая File/New Project/
Console Application. В полето Name въведете име на проекта, който ще създадем, например Hello. В
диалоговия прозорец на командата може да зададем и мястото на проекта във файловата система
(текстовата кутия Location), както и да променим избраното от средата име на решението, което ще
създадем (текстовата кутия Solution Name). По подразбиране средата ще постави там името на про-
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Фиг. 2. Създаване на конзолно приложение
екта. В кутията за избор Create directory for solution по подразбиране е поставена отметка, затова програмата създава папка с името на проекта и новосъздаденият проект ще се запази в тази папка със
същото име. В тази папка ще се съхранят и всички други файлове, които се създават автоматично.
Това води до по-добра организация на твърдия диск.
След като завършите с настройките, натиснете бутона OK. В резултат средата отваря няколко
нови прозореца, с предназначението на които ще
се запознаем постепенно. Този, който най-много
ни интересува вляво на екрана е прозорецът на
редактора, в който средата е приготвила текст за
първата ни програма. Сега вече може да създаФиг. 3.
дем конзолното приложение Hello. Програмата,
която ще напишем, ще прави нещо много просто – ще отвори конзолния прозорец и ще изпише
в него текста “Hello world!” – традиционното поздравление на всеки начинаещ програмист към
света. За целта добавете текста Console.WriteLine(“Hello world!”); както е показано на Фиг. 3
(оцветяването на текста по посочения на фигурата начин ще бъде направено автоматично от средата). Програмата е готова и трябва да се компилира , т.е да се преведе на машинен език и да се свърже
с необходимите подпрограми – в случая подпрограмата за извеждане на текст в конзолата, за да се
получи изпълнимият код.
В средата Microsoft Visual Express 2013 създаваме решението с командата Debug/Build Solution или с
натискане на клавиша F6. Ако компилирането и свързването е успешно, то в лентата на състоянието,
под двата прозореца на средата се появява съобщението Build Succeeded. Командата Build Solution извършва и съхраняване на файла. Това не отменя
задължението на програмиста да съхранява отвреме навреме написаното, за да не загуби промените при неочаквани обстоятелства. Можете
да разберете кога файлът е бил променян по това,
че средата добавя звезда след името – Program.
cs*. Стартирайте изпълнимия файл с клавишната
комбинация Ctrl+F5. Резултатът от изпълнението
е показан в конзолния прозорец на Фиг. 4.
Ако програмата съдържа някакви грешки,
компилацията няма да завърши успешно. Променете думата WriteLine на Writeline и се опФиг. 4. Изпълнение на конзолна програма
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итайте да компилирате получения текст. Средата ще отвори прозореца Error List, показан на Фиг. 5, в
който ще изведе съобщение, описващо допуснатата грешка: ‘System.Console’ does not contain a definition
for ‘Writeline’, т.е. класът, който управлява работата с конзолата, не притежава метода Writeline. Ако
щракнете два пъти върху това съобщение, текстовият показалец на редактора се разполага върху
реда, който е причинил грешката, а сбърканата дума е подчертана с червено.

Фиг. 5. Прозорец за грешки при компилиране
Направете следната промяна в програмата Hello – изтрийте кавичките на текста, който искаме да
изведем и се опитайте да създадете отново решение. В прозореца Error List компилаторът ще изведе
съобщение за синтактична грешка, което ни подсказва, че текстът, който даваме като аргумент на
метода Console.WriteLine непременно трябва да бъде поставен в кавички.
Освен да пишат в конзолата, програмите могат и да четат данни от нея. Да направим конзолно приложение Hello1, което при стартиране ни
подканва да въведем името си и след това ни отправя поздрав. Промените, които трябва да бъдат
направени за целта, са показани на Фиг. 6. Създайте приложението и го изпълнете, за да проверите
Фиг. 6.
работоспособността му.

Речник
aplication
location
project
solution

аплик˜йшън
лок˜йшън
пр¥джект
съл½шън

приложна програма
местоположение
проект
решение

Въпроси и задачи
1. Посочете основни разлики между буквено-цифровия и графичния интерфейс. При кой от двата вида интерфейс създаването на програми е по-трудоемко?
2. Кой от двата вида интерфейс е по-привлекателен за потребителя и защо?
3. Намерете във файловата система папката на решението Hello, в нея намерете папката на
проекта Hello. В папката на проекта има папка bin с две подпапки Debug и Release. В папката
Release ще намерите изпълнимата програма Hello.exe (Фиг. 7). Стартирайте програмата с
двойно щракване върху името ѝ. Какво се получи?
4. Стартираната в предишното упражнение програма работи за много кратко време и завърши, което доведе до затваряне на конзолния прозорец и невъзможност да се види резултатът от изпълнението. Затова отворете с програмата Notepad текстов файл, въведете в
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Фиг. 7. Разполагане на изпълнимата програма във файловата система
него, на първия ред името на изпълнимата програма – Hello, а на втория – pause и съхранете
файла под името Hello.bat в папката Release. Първият от двата реда е команда към ОС да
изпълни програмата с име Hello, а втория – да не затваря конзолния прозорец. Щракнете
двойно върху името на файла Hello.bat. Резултатът ще е подобен на този, който получихме
при стартиране на програмата с Ctrl+F5 в средата (Фиг. 8.а) но сега конзолата няма да се
затвори след като изпълнението на програмата завърши и ще може да видите резултата.
Натиснете кой да е клавиш, за да затворите конзолата.

a.

б.

Фиг. 8.
5. Създайте ново конзолно приложение Elha, в проект със същото име. Модифицирайте програмата така, че след като я компилирате и изпълните, в конзолния прозорец да се изобрази
елхата, показана на Фиг. 8.б.

12 Програма на C#
Елементи на програмата на C#
Всяка компютърна програма е предназначена да извършва някаква обработка на съхранените в
паметта на компютъра данни, посредством множеството от инструкции на централния процесор. В
езиците за програмиране данните се представят под формата на константи – полетата от паметта,
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чието съдържание не се мени по време на изпълнение на програмата и променливи – полета от паметта, чието съдържание се изменя. Една данна може да е много проста – цяло число, дробно число
или знак от клавиатурата, но може да е и много сложно структурирана от по-прости данни (спомнете
си как един цвят се представя в компютърната памет с тройка цели числа). Затова данните се различават по тип. Типът се определя от множеството стойности, които могат да приемат променливите
от този тип и множеството операции, присъщи за типа, и се идентифицира с уникално име.
Образ на машинните инструкции в езика за програмиране са операторите му. Операторите на
език за програмиране, в общия случай, са с доста по-сложна структура от машинните инструкции.
Един оператор обикновено извършва работата на редица от машинни инструкции. Операторите се
групират в програмни модули, носещи различни наименования – подпрограми, процедури, функции
и т.н., като всеки модул има определен брой аргументи от определени типове. Отличаваме модули,
които пресмятат резултат от някакъв тип и такива, които не извършват пресмятания или пресмятат
много стойности. В езикът C# и едните, и другите, носят името функция.
Всяка функция се идентифицира с името си, броя и типа на аргументите в списъка от аргументи. Списъкът от аргументи на една функция може да е празен, но ако не е, е последователност
от двойки „тип – име на променлива“. Имената на функциите, както и другите имена в езика се съставят по правила, с които ще се запознаем в този урок. Тялото на функцията е съставено от опи
сания на данните, които тя използва и от оператори на езика за програмиране, които реализират
възложената на програмата обработка. Тип на функцията е типът на стойността, която тя пресмята.
Не всяка функция пресмята някаква стойност. Типът на функциите, които не пресмятат стойности,
се означава в C# с void.
Ще разгледаме два вида решения, написани на езика C# – конзолни приложения, с каквото вече се
запознахме в предишен урок и приложения с графичен интерфейс. Всяка програма задължително
има поне една функция и точно една главна функция. Това е функцията, която е входна точка на
програмата, т.е. когато стартираме програмата, изпълнението ѝ започва с изпълнение на главната
функция. В конзолно приложение на C# името на тази функция е Main, а в графично – Form1.
Езикът C# е представител на eзиците за обектно-ориентирано програмиране (ООП), предназначен предимно за създаване на приложения с графичен интерфейс. Основен елемент в езиците за
ООП е класът. Всеки клас е съставен от един или повече екземпляри, обединени от някакви общи
свойства, както и програмни модули –наричани в C# методи, с които се извършват обработките.
На Фиг. 1 е показан изходният код на конзолното приложение, което написахме в края на
предния урок. То е съставено от един модул –
задължителната главна функция Main. Типът
ѝ е void и има само един аргумент, поставен в
малки („кръгли“) скоби след името ѝ. Функцията
има три оператора, поставени между две големи
(„къдрави“) скоби, веднага след списъка с аргументи.
В езика C# всяка функция или данна трябва
да е включена в клас. Затова главната функция
на нашата програма е включена в клас (class)
Фиг. 1.
с име Program и е негов единствен екземпляр.
Класът може да съдържа няколко функции. Не
е допустимо в класа да има две функции с еднакво име и еднотипни аргументи. Програмата може
да има много класове. Класовете, дефинирани в една програма, се разбиват на пространства от
имена, като не е допустимо два елемента, разположени в едно и също пространство с имена, да имат
еднакво име. Имената на класовете се оцветяват от редактора в светло синьо.
Пространствата от имена също си имат имена и те трябва да са различни в рамките на една и съща
програма. Програмата от примера е разположена в пространство от имена ConsoleApplication1.
Стандартните класове на езика също са разположени в различни пространства от имена. За да може
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програмата да използва стандартен клас, като класа Console в нашия пример, тогава името на този
клас трябва да бъде указано на програмата в инструкцията using.
В нашия пример на програмата са посочени 4 такива пространства от имена. Стандартният клас
Console се съдържа в служебното пространство от имена на средата System. Затова пространството
System е включено в програмата с директивата using System;. Можем да не включим пространството от имена System в програмата, но тогава извикването на метода WriteLine трябва да изглежда така:
System.Console.WriteLine(„What is your name?“); .
В автоматично генерирания код са включени и три други пространства, които не са необходими
за тази проста програма.

Ключови думи
Езикът C# използва едно множество от думи за свои вътрешни цели. Тези думи наричаме служебни или ключови. Всяка ключова дума има строго определено предназначение в езика, което не
може да се променя. В примера от Фиг. 1 ключовите думи – using, namespace, static, void и string
са изписаните в ярко синьо.
Ключовите думи на езика C# са 77 и са подредени лексикографски в следната таблица.
abstract
byte
class
delegate
event
fixed
if
interface
namespace
out
protected
sbyte
static
throw
ulong
virtual

as
case
const
do
explicit
float
implicit
internal
new
out (genetic)
public
sealed
string
true
unchecked
void

base
catch
continue
double
extern
for
in
is
null
override
readonly
short
struct
try
unsafe
volatile

bool
cahr
decimal
else
false
foreach
in (genetic)
lock
object
params
ref
sizeof
switch
typeof
ushort
white

break
checked
default
enum
finally
goto
int
lond
operator
private
return
atackalloc
this
uint
using

Имена (идентификатори)
Вече знаем, че всички елементи на езика и програмите се идентифицират с имената си. Имената
(или идентификаторите) в C#, както и в повечето езици за програмиране, са последователности
от латински букви, цифри и знакът за подчертаване (_), започващи с латинска буква или знака за подчертаване. За имена не могат да се използват ключови думи. Например, asd43, asd_43, a_s_d_43,
_asd43 и asd43_ са допустими имена в C#, а asd-43, 43asd и int – не са допустими.
В езика С# малката буква и съответната и главна се считат различни. Затова asd43, Asd43 и
ASD43 са различни имена. Добре е да се съобразяваме и със следните препоръки при избор на имена,
които са свързани с конвенцията CLS за съвместимост между различните използвани в средите на
Microsoft езици:
не използвайте знака за подчертаване за начало на името – създателите на компилатори използват
този знак за специфични цели на компилацията и свързването на компилираните модули в програми;
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не създавайте имена, които се различават едно от друго само по това, че в едното е използвана
малка, а в другото съответната главна буква (например, name и Name);
избирайте имената така, че да подсещат за предназначението на именуваното;
започвайте името с малка буква;
ако името е съчетание от няколко думи, то втората и всяка следваща дума да започват с главна
буква (например userName).
При създаване на обемист програмен код се използват много имена на променливи, функции,
методи и класове, което е предпоставка за възникване на конфликти на имена и може да направи
кода неясен. Пространство от имена е средството на езика C# за решаването на подобни проблеми.

Коментари
Коментарът е текст в програмния код, който не е част от програмата и не се компилира. Използва се за описване на ролята на променливите, за обяснения на алгоритъма като цяло или на някои
от използваните оператори. Понякога като коментар се оформя част от кода, за да не се компилира
временно и по този начин може да се тества само останалата част, за да се локализират местата на
грешките.
Има два вида коментари:
коментар на един ред – започва с две наклонени черти (//) и продължава до края на реда;
коментар на повече от един ред – започва със знаците /* и завършва с */.

Оформяне на програмата
За компилатора е абсолютно безразлично как ще бъде подреден текстът на програмата, стига да
е написан по правилата на езика за програмиране. При въвеждане и редактиране на кода на програмата, обаче, е добре да се спазват няколко общоприети правила, за да стане програмата по-лесна за
четене, тестване и внасяне на изменения:
ако нямате нещо друго предвид, изписвайте всеки оператор на отделен ред, т.е. разполагайте програмата „на дължина“, а не „на ширина“;
изписвайте всяка затваряща скоба } със същото отместване от началото на реда, с което е изписана и съответната ѝ отваряща скоба {;
оформяйте методите и атрибутите на един клас с едно и също отместване от началото на реда;
при въвеждане на имена на членове с атрибути и методи на клас, използвайте менюто с имената
на всички членове на класа, което текстовият редактор извежда, когато напишете име на обект от
класа и знака точка. Това не само помага за по-бързо писане на кода, а и за избягване на грешките,
които се допускат при ръчно писане на имената на членовете;
използвайте коментари, за да може програмният код да бъде разбираем, както за вас след известно
време, така и за други програмисти.

Работа с компютър:
От казаното в този урок става ясно, че програмата Hello, използвана в предния урок, като пример
може да бъде опростена доста и, след като ѝ добавим коментари, да добие вида:
class Program //програмата трябва да е в клас
{static void Main(string[] args)
{ System.Console.WriteLine(“Hello world!”); }}

което е минималната форма на конзолно приложение. Редактирайте програмата Hello по указания
по-горе начин, компилирайте я и я изпълнете, за да се убедите в работоспособността ѝ. Това не
означава, че препоръчваме конзолните приложения да се пишат в този вид – напротив, спазвайте
препоръчваното от средата оформяне.
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Въпроси и задачи
1. Разгледайте съдържанието на файла Program.cs в програмата Hello от предния урок и отбележете ключовите думи в него. В какъв цвят текстовият редактор на средата оцветява
ключовите думи?
2. Въведете таблицата с ключовите думи в текстов документ. Срещу всяка ключова дума, която сме споменали отбележете предназначението ѝ. Продължавайте да отбелязвате предназначението на всяка ключова дума, щом споменем за нея в поредния урок.
3. Може ли като име на променлива да се използва ключова дума? Защо?
4. Коя е според вас е причината, за имената да се препоръчва да напомнят предназначението
им в програмата?
5 Кой от следните низове е правилно име в C#: Abc, клас, klas, 1klas, byte, 22, s22? За всеки
низ, който не може да е име, посочете правилото, което е нарушено.

13 Изграждане на графичния интерфейс
Приложение Windows Forms Application
Вече знаем как се създават конзолни приложения. Време е да се научим да създаваме и приложения с графичен потребителски интерфейс, който днес се счита стандартен за приложните програми.
Първите стъпки са подобни на тези, които правим при създаване на конзолно приложение. Стартираме средата и отваряме нов проект. В менюто за вида на приложението, обаче, посочваме Windows
Forms Application. Както се вижда на Фиг. 1, работното поле на средата вече изглежда по друг начин.
Към познатите ни прозорци в списъка на Solution Explorer са се добавили новите Form1.cs и Form1.cs
[Design]. Както и при конзолните приложения, съхраняваме новосъздаваното решение под подходящо име, например HelloForm, в избрана от нас папка с командата File/Save All.

Графичен интерфейс
При стартирането на средата за създаване на приложение с графичен интерфейс, в работното
поле се отвори прозорецът Form1.cs [Design]. В него е показан графичният елемент екранна форма
(или просто форма), от който се създава основният прозорец на приложението (Фиг. 1). Формата е
единствен обект на клас, с избрано от средата име Form1, който е наследник на класа Form. В ООП,
когато един клас наследява друг, това означава, че той получава наготово всички методи на класа
родител и в него може да се добавят липсващи в класа-родител възможности. Това е същността на
програмирането на приложения с графичен интерфейс – трудните неща са направени в родителския
клас, а за неопитния програмист остават да програмира нещо по-просто – функционалността, която
иска да реализира.
От класа-родител в класа Form1 се наследяват двата файла с имена Form1.cs и Form1.Designer.
cs. В тях се съхраняват двата изгледа към създавания графичен интерфейс: за програмите и за дизайна, съответно. Дизайнерският изглед (прозорецът Form1.cs [Design], показан на Фиг. 1) е предназначен за създаване на графичния интерфейс. Върху изобразената в изгледа форма се разполагат
необходимите за работата на приложението елементи на графичния интерфейс. Класът Form1 наследява и редица характеристики, наричани атрибути или свойства, с променянето на които можем да
дадем на формата желания от нас вид.
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Фиг.1. Създаване на приложение с графичен интерфейс (Windows Forms Application)
Преминаването от дизайнерския изглед в изгледа с програмите става с натискане на клавиша F7,
а преминаването в обратната посока – с клавишната комбинация Shift+F7. В програмния изглед (Фиг.
2) средата показва заготовка на програмния код, който реализира функционалността на приложението и където ще изписваме нужния ни код.
Още програмен код има във файловете Form1.Designer.cs и Program.cs. Това са програмните фрагменти, наследени от класа Form, които създават и извеждат формата при стартиране на приложението, създават и разполагат елементите във формата и т.н. Този код се създава и управлява от средата,

Фиг. 2.
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обновява се автоматично, когато се добавят компоненти във формата и се променят свойствата им.
Не е желателно да правите изменения в тези файлове засега.

Прозорецът Toolbox
Следващият елемент на средата, който не
сме използвали до момента, е кутията с елементи на графичния интерфейс Toolbox (англ.
кутия с инструменти), които за кратко наричаме
компоненти (Фиг. 3) или контроли. Прозорецът
Toolbox се отваря с едноименния бутон (
) или
с командата View/Other Windows/Toolbox. По премълчаване средата го поставя неподвижен в лявата част на работното поле. Ако програмистът
желае, може да го направи преместваем, като
отвори менюто Windows Position с бутона стрел), намиращ се в горната дясна част на
ка (
прозореца и избере от него Float (англ. плаващ).
Кутията Toolbox съдържа всички компоненти
на графичния интерфейс, поддържани от езика C#. С част от тези компоненти и начинът, по
който се вграждат в графичния интерфейс на
приложните програми, ще се запознаем в следФиг. 3. Прозорецът Toolbox
ващите няколко урока. В стила на визуалното
програмиране най-естественият начин да се постави компонента в екранната форма е да се „хване“
с мишката съответната икона в прозореца Toolbox и да се „влачи“ до желаното място във формата

Прозорецът Properties
Последният елемент на средата, на който ще обърнем повече внимание в този урок, е прозорецът

Properties (англ. свойства), за който вече говорихме в началото на урока. Средата, обикновено, отваря

този прозорец неподвижен, вдясно от основния, но при желание на програмиста и той може да бъде
направен преместваем, също както прозорецът Toolbox. Да разгледаме по-подробно този важен за
програмирането на графичен интерфейс прозорец.
Вече стана дума, че всички обекти на даден клас, включително екранната форма и компонентите,
притежават различни свойства, с настройването на които програмистът изгражда интерфейса на
приложението. Особеност на класа Form и класовете от компоненти е, че освен свойства, с обектите
от тези класове се свързват и събития, които могат да се случат по време на работата на програмата.
Всеки клас има специфични събития, но има и много събития, които се срещат в повечето класове. Такива са, например, щракването с ляв бутон на мишката върху компонентата (Click) и смяната
на съдържането при компоненти, в които може да се пише (TextChanged). Когато щракнем върху
компонента, поставена във формата, можем да видим всичките ѝ свойства и събития в показания на
Фиг. 4 прозорец Properties.
Под лентата с името на прозореца е разположена комбинирана текстова кутия, от списъка на
която може да се избере обектът, чиито свойства и събития искаме да видим. Под тази кутия има
лента с бутони. По премълчаване прозорецът Properties показва свойствата на обекта, подредени в
лексикографски ред на имената им (както са показани свойствата на Фиг. 4). За да видим свързаните с обекта събития, трябва да натиснем бутона Events
(англ. събития). Връщането към списъка
. Освен в лексикографски ред на имената, свойствата и
със свойствата става с бутона Properties
събитията могат да бъдат показани групирани по категории (както са показани събитията на Фиг. 5), с
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Фиг. 4. Свойства (в лексикографски ред)

Фиг. 5. Събития (по категории)

натискане на бутона Categorized
(англ. категоризирани, групирани в категории). Връщането към
лексикографска наредба става с бутона
. Когато маркирате свойство или събитие в лентата, в дол
ната част на прозореца се описва предназначението на избраното свойство или събитие.
За всяко свойство и събитие в прозореца е отделен един ред с две полета. В лявото поле е изписано името на свойството или събитието. В дясното поле на свойство изписваме стойността на
свойството. В дясното поле на събитие, което искаме да обработваме в програмата, се изписва името
на съответната функция, която обработва събитието.

Работа с компютър
Стартирайте средата, отворете ново приложение с графичен интерфейс и го съхранете под името

HelloForm, както е указано в началото на урока. След това изпълнете следните задачи:
1. От прозореца Properties променете свойството Text на формата в HelloForm, а размерите ѝ на
300,140.

2. От кутията с компоненти, с хващане и влачене, поставете в долния десен ъгъл на формата бутон. От прозореца Properties променете надписа на бутона (свойството Text) на OK (Фиг. 6).
3. С двойно щракване върху бутона отворете прозореца с програмния код, където средата автоматично е добавила функцията private void button1_Click(), предназначена да обработи събитието
Click – щракване върху бутона. Напишете в тялото на функцията оператора Form.ActiveForm.
Close();, който при щракване на бутона предизвиква затваряне на прозореца и с това прекратява изпълнението на програмата. Компилирайте
получената програма и я изпълнете. На екрана
ще се отвори създаденият от програмата прозорец. Прекратете изпълнението, като щракнете
върху бутона ОК.

Фиг. 6.
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Въпроси и задачи
1. Сравнете размерите в сантиметри на формата HelloForm, такива каквито се изобразяват на
екрана при стартиране на програмата, с размерите, зададени в свойството Size и определете колко екранни пиксела съответстват на 1 сантиметър от екрана на вашия компютър.
2. Навярно сте забелязали, че и в прозореца Toolbox има групиране на компонентите – Common
Controls (англ. компоненти с общо предназначение), Containers (англ. контейнери; компоненти,
които съдържат други компоненти), Menus&Toolbars и т.н. Групите в двата прозореца са
оформени като папки, които се отварят и затварят, както папките във файловата система – с щракване върху триъгълния знак вляво. Отворете всяка от трите групи споменати
по-горе и потърсете компоненти, които са ви познати от уроците по ИТ. Упътване. Ако не
разпознавате някоя компонента по иконата или името ѝ, включете я в екранна форма, за да
видите как изглежда, когато е в прозорец на програма.

14 Свойства и методи на графичните компоненти
Общи свойства
В този урок ще се запознаем по-подробно с най-често използваните за създаване на графичен
интерфейс компоненти, като посочим основните им свойства и събитията, които обикновено свързваме с тях. Има няколко свойства, които са присъщи на всички компоненти, независимо от вида им.
Затова да разгледаме първо тези, общи за всички компоненти свойства:
Name – всяка компонента, участваща в интерфейса на едно приложение, има уникално име. Както
видяхме при екранните форми това свойство винаги се показва най-горе в прозореца. За всяка
включена във формата компонента, средата създава служебно име от името на класа, като променя първата буква от главна в малка и добавя уникален пореден номер. Например, button1, button2
и т.н. Програмистът може да промени името, за да избере такова, което подсказва предназначението на компонентата.
Visible – когато стойността на това свойството е true, компонентата е видима, т.е. изобразява се в
прозореца, а ако е false – не се изобразява. Със задаване на желана стойност на това свойство по
време на изпълнение на програмата, програмистът може да променя динамично съдържанието на
прозореца, като скрива едни, а показва други компоненти.
Enabled – промяната на това свойство от true във false оставя компонентата видима, но я прави
недостъпна, т.е. функцията, която тя изпълнява, е блокирана за момента. Смяната от достъпна в
недостъпна обикновено се придружава с видимо изменение на изображението на компонентата,
например изрисуване в сиво.
Size – размер на компонентата в пиксели. Свойството е съставно, композирано от две подсвойства – ширина (Width) и височина (Height) на компонентата. Както във файловата система, пред
съставните свойства е поставен триъгълния знак, с който се показват или скриват подсвойствата.
Стойностите могат да се редактират както в редовете Width и Height, така и в обобщаващия ред
Size.
Location – това свойство също е съставно и съдържа координатите X и Y в пиксели на горния ляв
ъгъл на компонентата в съдържащия елемент – форма или друг контейнер. Оста x на екранната
координатна система е насочена отляво надясно, а оста y – отгоре надолу.
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Екранна форма
Вече знаем, че всяко приложение с графичен интерфейс в ОС Windows трябва да има точно един
основен прозорец, който се създава като в обект от класа Form. В него се поставят останалите елементи на главния прозорец на програмата. Празната екранна форма се създава автоматично от средата, само при отваряне на ново приложение с графичен интерфейс. Затова в прозореца Toolbox няма
такава компонента.
По премълчаване средата дава на екранната форма името Form1, но без да променя началната
буква на името на класа от голяма в малка. За тази компонента свойството Location на практика не
съществува, тъй като няма елемент, който да съдържа екранната форма на приложението. Мястото
на основния прозорец на програмата върху екрана се задава в свойството StartPosition. По премълчаване средата дава на това свойство стойността WindowsDefaultLocation, т.е. там където ОС прецени
за най-подходящо.
По-важни други свойства на формата са:
Text e свойство от тип string. В него се задава заглавието на прозореца, което се изписва в лентата
в горния му край. Заглавието най-често съвпада с името на програмата.
BackColor – е цветът на фона на формата, т.е. цветът, в който е оцветена нейната вътрешност. Тъй
като цветовете, от които програмистът може да избира са много, дясното поле на свойството, в
което трябва да се изпише избраният цвят, е комбинирана текстова кутия, в списъка на която са
поставени всички възможни цветове (Фиг. 1). Такива комбинирани кутии има в десните полета на
много свойства. Не само на тези, за които стойностите са много, но и на тези, за които има само
две възможности – true и false.
ForeColor – е цветът с който по премълчаване
се изписват всички текстове на всички включени във формата компоненти. Ако в някоя от компонентите, обаче, в която има текст, се постави
друг цвят в нейното свойство ForeColor, то изписването на текста в тази компонента ще стане с
този цвят.
ControlBox – активира/деактивира групата от
три бутона
, които управляват
показването на прозореца. Тези три бутона познаваме от уроците по ИТ. Припомнете си тяхното предназначение.
Останалите компоненти на прозореца на програмата се избират от прозореца Toolbox и се добавят във формата освен с хващане и влачене,
така и като щракнем с левия бутон на мишката
върху иконата на компонентата и след това щракнем на избраното за компонентата място във формата. При необходимост, чрез хващане и влачене
на компонентите или страните им, може да се
Фиг. 1.
променят тяхното местоположението или размер.

Етикет
Основното предназначение на компонентите от класа Label (англ. етикет) е да се поставят надписи в основния прозореца на програмата и останалите контейнери. В етикети се поставят различни
заглавия на прозорците и поясняващи надписи за предназначението на останалите компоненти. В
етикети могат да се извеждат и стойности, които трябва само да се покажат в прозореца, но не бива
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да се изменят от потребителя – например резултати от извършените от програмата пресмятания. В прозореца Toolbox етикетът е представен
.
с реда
Текстът, който ще се изпише в етикета, се задава в свойството му Text.
При поставяне на етикета в екранната форма,
по премълчаване съдържанието на свойството
Text съвпада с името на етикета (Фиг. 2а).
За да поставим искания от нас текст, трябва
да го изпишем в полето за редактиране на свойството (Фиг. 2б).
Друго важно свойство на етикета е Font – съставно свойство, в което се задават параметрите
на използвания шрифт, с много подсвойства.
Най-важните от тях са Name и Size, задаващи
вида и размера на шрифта, както и определящите стила – Bold, Italic и Underline (Фиг. 2в).

a.

б.

в.

Задача. Променете програмата HelloForm,
като поставите етикет с надпис, както е показано на Фиг. 2б.

Фиг. 2.

Текстова кутия
Компонентите от класа TextBox (текстова кутия) са предназначени за въвеждане на данни от клавиатурата по време на изпълнение на програмата. Точно това е и основното различие между текстовата кутия и етикета. В останалото, свойствата на тези две компоненти са почти идентични. В
.
прозореца Toolbox текстовата кутия е представена с реда
Компонентата позволява да се въвеждат данни на един или на много редове, което се управлява от свойството Multiline. След като потребителят е въвел данните в текстовата кутия, те
стават достъпни в програмата като съдържание
на свойството Text. Като съдържание на това
свойството, обаче, по време на проектиране на
формата или програмно, може да се постави
текст, който ще се покаже при отваряне на прозореца и може да бъде съдържание на кутията
по премълчаване или подсказка за потребителя
какво да въведе в полето (Фиг. 3).
Компонентите, в които потребителят може да
Фиг. 3. Текстова кутия
въвежда данни, наричаме активни. Много е важно програмата да „научи“, че в съответната компонента потребителят е въвел данни. Затова, важно
събитие за текстовата кутия е TextChanged (англ. текстът е променен). Когато това събитие се случи,
програмата би трябвало да го обработи, като съхрани въведеното в кутията в съответна променлива.
Задача. Направете екранната форма, показана на Фиг. 3.
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Бутон
Компонентите от класа Button (бутон) са
предназначени за подаване на команди от страна на потребителя към изпълняваната програма, затова са наричани още командни бутони. В
прозореца Toolbox бутонът е представен с реда
. Основно свойство на командния
бутон е надписът му, който е стойност на свойството Text и е добре да подсказва командата,
която ще се стартира, когато потребителят щракне върху него с мишката (вж. бутона на Фиг. 4).
За тази компонента много характерно е и
свойството Click, което се генерира в компютъра,
Фиг. 4.
когато потребителят натисне и след това бързо
отпусне левия бутон на мишката. Затова средата
автоматично генерира заготовка на метода, с който това събитие да бъде обработено, когато щракнем върху съответната компонента. В тази функция програмистът изписва програмен код, който
изпълнява свързаната с бутона команда.

Панел
Екземплярите от класа Panel (англ. панел) са контейнери, в които се поставят други компоненти, обединени от общо предназначение или близост на функциите им. Характерно за панела
е свойство BorderStyle, стойността на което задава вида на рамката. Етикетът, текстовата кутия и
бутонът на Фиг. 4 са събрани в панел, рамката на който е оформена в 3D-стил.

15 Свойства и методи на графичните компоненти –
			 упражнение
Задача 1. Отворете от папка Sources програмата с графичен потребителски интерфейс Hide
(файлът Hide.sln). Формата ѝ съдържа текстова
кутия и два бутона. Единият бутон е с надпис
Покажи, а другият – с надпис Скрий (Фиг. 1).
При натискане на бутона Покажи в текстовата
кутия трябва да се изпише низът Hello World!,
а при натискане на бутон Скрий, текстовата кутия трябва да се скрива.

Фиг. 1.
Разгледайте кода на това приложение:

namespace Hello_World
{ public partial class Form1 : Form
{ public Form1()
{ InitializeComponent(); }
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}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{ textBox1.Text = “Hello World!”;
textBox1.Visible = true;
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{ textBox1.Visible = false; }

}

Двете функциите button1_Click и button2_Click са свързани със събитието Click на двата бутона.
Заготовката на тези функции – заглавния ред с името, списъкът от параметри, които ние все още не
използваме и двете къдрави скоби на тялото се създават автоматично, при двукратно щракване върху
съответния бутон или при щракване върху събитието Click в прозореца Properties.
За програмиста остава по-трудната работа – да допише в заготовките програмните фрагменти,
които изпълняват това, което поискахме да стане при „натискането“ на всеки от бутоните. При натискане на бутона с надпис Покажи (button1) трябва да се напише в текстовата кутия (textBox1) програмисткият поздрав:
textBox1.Text = „Hello World“;

// показва текст в кутията

и след това да осигурим, че кутията е видима, защото при натискане на другия бутон тя се скрива:
textBox1.Visible = true;		 // прави кутията видима

При натискане на бутона с надпис Скрий (button2) трябва само да се направи текстовата кутия
невидима:
textBox1.Visible = false;		 // прави кутията видима

Компилирайте програмата и я изпълнете, за да проверите работоспособността ѝ. Забележка. Макар и с друго предназначение, бутонът F5 също ще стартира програмата.
Задача 2. Напишете програма с графичен интерфейс, която да позволява въвеждане на цифра и
след натискане на бутон с надпис С думи да изписва въведената цифра с думи.
От менюто File/New Project изберете Windows Forms Application и изберете име на проекта, например WithWords. Екранната форма се намира в прозореца Form1.cs [Design]. Може да промените размера
ѝ по всяко време на проектирането, като хванете с мишката някоя от трите маркирани с бели квадратчета точки по страните на формата и влачите – надолу, надясно или по диагонала.
В екранната форма поставете текстова кутия за въвеждане на цифрата, един етикет, в който програмата ще изписва цифрата с думи и един бутон, с който потребителят да стартира изписването.
Изберете необходимите компоненти от прозореца Toolbox. Оставете имената на трите компоненти
такива, каквито средата ги е поставила – textBox1, label1 и button1. С тези имена ще си служим в
указанията по-долу. Разположете трите елемента така, че формата да е добре балансирана. Това не
е лека задача. Чувството за добре проектирана и балансирана форма се изработва с много практика.
Вляво на Фиг. 2 е показана една не добре балансирана форма – трите компоненти са струпани в
лявата половина на формата, разстоянията между етикета и другите две компоненти са различни,

Фиг. 2.
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текстовата кутия е твърде широка за единствената цифра, която ще се въвежда в нея. Формата вдясно
на Фиг. 2 е доста по-добра. По време на местене на компонентите, върху формата се появяват сини
линии (виж вляво на Фиг. 2). Използвайте тези линии, за да подравнявате компонентите една спрямо
друга – хоризонталното и вертикално.
На следващата стъпка от разработване на приложението можете да се заемете с надписите. Всички те се задават в прозореца Properties, в свойството Text на съответните компоненти. Променете
свойството Text на формата така, както искате да се нарича програмата. Този надпис трябва да е
достатъчно информативен, защото ще се показва в лентата на прозореца и по него потребителят
разбира за коя програма става дума. Тектовата кутия и етикетът може да оставите без надписи или
пък да сложите цифрата 0 в текстовата кутия и низа нула – в етикета, за да подскажете какво прави
програмата (вдясно на Фиг. 2).
Позицията на прозореца при стартиране на
програмата задаваме в свойството StartPosition
на формата. Можете да оставите стойността по
премълчаване WindowsDefaultLocation, т.е. ОС да
избере подходящо място, където да се отвори
прозорецът при стартиране на програмата. Или
да посочите своето предпочитание, например
CenterScreen, т.е. в средата на екрана (Фиг. 3).
Компилирайте програмата и проверете дали
при изпълнение формата има вида, който сте
.
очаквали. Затворете прозореца с бутона
След като стартираме програмата, ще забележим, че тя е готова като интерфейс, но няма нужната функционалност – каквото и да въвеждаме
Фиг. 3.
в текстовата кутия, при натискане на бутона С
думи съдържанието на етикета остава каквото е било при стартирането. За да получим функционалността, която се иска в задачата, трябва да обработим събитието, свързано с натискане на бутона
Click. Програмният код, който ще направи това е:
namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
label1.Font = new Font(label1.Font, FontStyle.Regular);
if (textBox1.Text == „0“) label1.Text = „нула“;
else if (textBox1.Text == „1“) label1.Text = „едно“;
else if (textBox1.Text == „2“) label1.Text = „две“;
else if (textBox1.Text == „3“) label1.Text = „три“;
else if (textBox1.Text == „4“) label1.Text = „четири“;
else if (textBox1.Text == „5“) label1.Text = „пет“;
else if (textBox1.Text == „6“) label1.Text = „шест“;
else if (textBox1.Text == „7“) label1.Text = „седем“;
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else if (textBox1.Text == „8“) label1.Text = „осем“;
else if (textBox1.Text == „9“) label1.Text = „девет“;
else label1.Text = „Не знам!“;
}

}

}

Активирайте прозореца със събитията на button1 с
и щракнете двукратно в полето отдясно
на събитието Click или направо щракнете двукратно върху самия бутон. Ще се отвори прозорецът
за въвеждане на програмния код (Form1.cs). В него средата С# е включила автоматично заготовка на
метода за обработване на събитието:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { }

В тялото на метода трябва да добавите частта от кода, който да провери съдържанието на TextBox1
и да въведе подходящ текст в Label1. Компилирайте програмата и я тествайте с всяка от цифрите,
задавани в произволен ред. Какво става, ако се въведе число, което не е едноцифрено? Опитайте се
да обясните действието на оператора. if...else.

16 Свойства и методи на графичните компоненти –
			 упражнение
Задача 1. Създайте потребителския интерфейс на програма, която да събира и изважда две цели
числа. Числата ще бъдат въвеждани от потребителя в текстови кутии. Изборът на операция става с
натискане на един от двата бутона, надписани с + и –. Програмата трябва да изведе в етикета label1
сбора или разликата на числата, в съответствие с натиснатия бутон. Ролята на бутона, надписан със
С е, както в истинските калкулатори, да може да се изчисти съдържанието на двете кутии и етикета,
когато потребителят иска.
На Фиг. 1 е показан един възможен изглед на
прозореца на програмата. Вие може да предпочетете друго подреждане на компонентите.
Указание: Отворете ново приложение с графичен интерфейс и го озаглавете Calc. Поставете компонентите във формата, разположете
ги добре в нея и променете размерите ѝ, ако е
много малка или много голяма. Променете поставените от средата, по премълчаване, имена и
Фиг. 1.
надписи на компонентите така, че да напомнят
за предназначението си.
Програмата ще трябва да обработи събитието Click на всеки от трите бутона. При надписаните с
+ и – бутони ще трябва да се вземат стойностите от текстовите кутии, да се извърши избраното аритметично действие и да се запише полученият резултат в етикета. При третия бутон – ще трябва да
се изчисти съдържанието на текстовите кутии и етикета, като се изпишат в трите компоненти нули.
Задача 2. Да се напише програма, която при натискане на бутон в прозореца ѝ ще избира по
случаен начин шест цели числа от 1 до 49 и ще ги показва в шест текстови кутии, т.е. симулация на
теглене на печелившите числа в тото играта „6 от 49“.
Указание: Надяваме се, че изработването на дизайна на приложението (външния вид на прозореца му) вече не е сложна задача. Ще са необходими шест текстови кутии за числата, със съответните
шест етикета за надписи и бутон за стартиране на генерирането (Фиг. 2).
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Фиг. 2.
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Windows.Forms;

Надпишете етикетите и бутона, както е показано на фигурата. Подредете компонентите във
формата с използването на бутоните за подравняване. Не забравяйте да смените текста на прозореца с такъв, който напомня за предназначението на програмата.
За обработване на събитието Click на бутона
трябва да се генерират шест случайни цели числа в интервала от 1 до 49, които да се запишат в
шестте текстови кутии. Ето кодът за това генериране:

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
Random r = new Random();
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
int GetRandNumber()
{
return r.Next() % 49 + 1;
}

}
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = GetRandNumber().ToString();
textBox2.Text = GetRandNumber().ToString();
textBox3.Text = GetRandNumber().ToString();
textBox4.Text = GetRandNumber().ToString();
textBox5.Text = GetRandNumber().ToString();
textBox6.Text = GetRandNumber().ToString();
}

Нека името на метода е GetRandNumber. Той връща цяло число, затова типът му е int. Не са необходими входни данни, т.е списъкът с параметри на метода ще бъде празен. В тялото на алгоритъма
ще трябва да използвате един клас, който още не познавате – класът Random. Първо трябва да създадете обект от този клас с оператора
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Random r = new Random();.

Важен за генерирането на случайни числа е методът Next(), който приложен към обект от класа
Random генерира по случаен начин цяло неотрицателно число. За да се ограничи интервала до [1;49],
използваме операцията x%y, която дава в резултат остатъка при делението на x и y – неотрицателно
число от 0 до 48. Следователно, генерирането на нужното ни число става с оператора:
int randNumber = r.Next() % 49 + 1;

Генерираното число поставяме в първата текстова кутия с метода ToString():

textBox1.Text = GetRandNumber().
ToString();

Същото се прави и за останалите 5 кутии.
Стартирайте програмата и натиснете бутона,
за да генерира числата (Фиг. 3).
Програмата вече работи, но ако я изпробвате
няколко пъти, може би ще забележите още един
проблем – измежду случайно генерираните числа може да се появят еднакви. В тотализатора
това е недопустимо, нали? Затова програмата
трябва да се доработи. Ще направим това в следващия урок.
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Фиг. 3.

