
 Одновіконний візуальний додаток створюється для того, щоб можна було 

з екранної форми вводити значення та виводити результати в елементи 

діалогового вікна. 

 В візуальному додатку можна використовувати компоненти для введення 

значень, вибору зі списку, тощо. 

 Можна в візуальний додаток додати власний клас, як це виконувалося 

раніше. 

1 Робота з одновіконним візуальним додатком 

 
 Теоретичні рекомендації відносно розробки програми. 

 Створення простої програми в MVC ++ з використанням візуальних 

компонентів. 

 Створюємо новий проект File -> New -> Projects, але обираємо не 

консольний додаток, а MFC AppWizard (exe), задаємо ім'я проекту, а в 

наступному діалоговому вікні вибираємо тип програми, наприклад, Dialog 

Based, Finish. 

 За допомогою миші і відповідної панелі інструментів Controls створюємо 

на формі потрібні нам елементи: написи (Static Text), однорядкові редактори 

для введення-виведення даних (Edit Box), кнопки (Button) і т.д. 

 Щоб розмістити компонент на формі (діалозі), потрібно клацнути по 

цьому компоненту на панелі Controls, а потім клацнути в тому місці форми, де 

потрібно розмістити компонент. Якщо панелі Controls на екрані чомусь немає, 

то дістаємо її наступним чином: клацаємо правою кнопкою миші по головному 

меню і встановлюємо прапорець навпроти пункту Controls. 

 Безпосередньо у форми можна змінити текст верхнього заголовка, якщо 

натиснути над ним праву кнопку миші і в вікні Dialog Properties в поле Caption 

ввести потрібний текст. 

 Призначення поширених елементів управління, розташованих на панелі 

інструментів: 

 - Button (Кнопка) - використовується для завдання кнопок управління 

додатком, таких як OK, Cancel і ін .; 

 - Check Box (Прапорець) - зазвичай використовується в ролі незалежного 

перемикача, аналізуючи стан якого можна управляти додатком; 

 - Edit Box (Простий редактор) - служить для завдання тексту, який можна 

редагувати при виконанні додатка; 

 - Combo Box (Поле зі списком) - являє собою комбінацію поля і списку, 

дозволяє вибирати елементи зі списку, який при виконанні програми може 

змінюватися програмно, і набирати текст в поле введення; 



 - List Box (Список) - служить для вибору користувачем елемента зі 

списку, який при виконанні програми може змінюватися програмно; 

 - Group Box (Група) - служить для об'єднання в групу кількох залежних 

перемикаяів або інших компонентів; 

 - Radio Button (Перемикач) - служить для завдання залежного перемикача 

в складі групи; 

 - Static Text (Напис) - служить для відображення об'єкт не редагованого 

тексту, що використовується як написи для іншого елемента управління.  

 Детальніше про властивості.  

 Group Box - компонент для угруповання інших візуальних компонентів. 

Напис вгорі цього компонента можна змінити за допомогою властивості 

Caption. 

 Static Text - це напис із заданим програмістом текстом. Після розміщення 

цього компонента на формі клацаємо по ньому правою кнопкою і в поле 

Caption (це поле - властивість для відповідного даному компоненту класу) 

пишемо потрібний текст. 

 Edit Box Для того щоб ми могли працювати з даними, що вводяться в цей 

елемент, потрібно з цим елементом зв'язати змінну. А для цього викликаємо 

ClassWizard з меню View. Переходимо на вкладку Member Variable, виділяємо 

потрібний елемент і клацніть по кнопці Add Variable ... В поле Member Variable 

Name вписуємо ім'я змінної, а в поле Variable Type вибираємо  тип змінної тип 

об'єкта. Приклад роботи з текстом цього поля під час виконання програми, 

наведено нижче. Подія, яке рекомендується обробляти при виконанні завдань, - 

OnChange (подія зміни тексту в компоненті).  

 Щоб додати код в обробник події для візуального компонента, потрібно 

клацанням миші перейти до елементу управління, для якого потрібно 

обеспечіть.доступ, і задати реакцію. Клацанням правою кнопкою миші 

викликати контекстне меню і вибрати команду Events. У діалоговому вікні 

вибрати клас, подія для завдання реакції і обробник відповідної події. 

 В результаті буде автоматично сформована заготовка процедури 

обробника події до вибраного нами елементу управління (наприклад, клацання 

по кнопці). 

 List Box - Приклад роботи з виділеним елементом цього поля під час 

виконання програми, а також очищення списку, наведено нижче. Подія, яке 

рекомендується обробляти при виконанні завдань, - OnSelchange (подія 

виділення рядка в компоненті). 

 Combo Box - Приклад роботи з обраним елементом цього поля під час 

виконання програми, наведено нижче. Подія, яке рекомендується обробляти 

при виконанні завдань, - OnSelchange (подія вибір рядка в компоненті).  



 Check Box - Приклад установки і зняття прапорця для цього поля під час 

виконання програми, наведено нижче. 

 Radio Button - Подія, яке рекомендується обробляти при виконанні 

завдань, - OnRadio (клік по елементу, який дозволяє відзначити його або зняти 

позначку). 

 Progress - Виводить на екран послідовності виконання процесу. Приклад, 

як встановити таке значення або виставити в початку, наведено нижче. 

 Розміщуємо на форму Button, після натискання на яку буде проведений 

потрібний нам розрахунок. Для того щоб програма "зрозуміла", що на цю 

кнопку натиснули, потрібно з цією кнопкою зв'язати метод (подія, яка 

відбувається після натискання на кнопку). Це можна зробити, наприклад, двічі 

клацнувши по кнопці. Тоді відкриється редактор вихідного коду, а курсор буде 

встановлений на відповідний обробник події.  

 За допомогою миші і відповідної панелі інструментів Controls створюємо 

на формі потрібні нам елементи: написи (Static Text), однорядкові редактори 

для введення-виведення даних (Edit Box), кнопки (Button) і т.д. 

 Щоб розмістити компонент на формі (діалозі), потрібно клацнути по 
цьому компоненту на панелі Controls, а потім клацнути в тому місці форми, де 

потрібно розмістити компонент. Можна додати необхідні обробники подій при 
необхідності.



Загальне уявлення про Windows Forms. Windows Forms (Форми Windows) - це 
набір засобів для створення Windows-додатків, що виконуються в середовищі 

CLR (Common Language Runtime - загальномовне виконуюча середа). 
 Форма - це вікно, що служить основою вікна програми або діалогового 

вікна, в яке можна додавати інші елементи управління, призначені для взаємодії 

з користувачем. 

 Стандартний пакет Visual C ++ 2005 поставляється зі стандартним 

набором більше 60 елементів управління, які можна застосовувати в формах. 

Багато стандартних елементів управління, такі як Button, що представляють 

кнопки, призначені для обробки клацань миші на них, або TextBox, які 

дозволяють вводити текст, реалізують прості функції взаємодії з користувачем. 

Інші є контейнерами - тобто можуть містити інші елементи управління. 

 Наприклад, елемент управління GroupBox може містити інші елементи 

управління на кшталт Button або TextBox, і його функція полягає просто в 

групуванні елементів управління з будь-якою метою і, можливо, в постачанні 

групи написом, яка буде відображатися всередині графічного інтерфейсу 

користувача. 

1 Додатки Windows Forms 
 

 Програми, що використовують засоби Windows Forms. 

 Розглянемо створення графічного інтерфейсу користувача для додатків 

Windows Forms, як забезпечити підтримку взаємодії користувача з елементами 

управління інтерфейсу, а саме: 

 - як використовуючи можливості конструктора форм Form Design, 

інтерактивно будувати графічний інтерфейс користувача додатки; 

 - додавати в форму елементи управління; 

 - додавати до елементів управління обробники подій. 

 Форма і використовувані з нею елементи управління представлені класом 

C ++ / CLI. Кожен клас має набір властивостей, які визначають поведінку і 

зовнішній вигляд елемента керування або форми. Наприклад, видимість 

елемента управління в додатку і можливість взаємодії з ним користувача 

визначаються установкою відповідних значень властивостей. 

 Визначення властивостей елемента управління може виконуватися 

інтерактивно при побудові графічного інтерфейсу користувача за допомогою 

засобів IDE (Integrated Development Environment - інтегроване середовище 

розробки). Установка значень властивостей може проводитися також під час 

виконання з допомогою додаються в програму функцій, або за допомогою коду, 

який додається в існуючі функції. Класи визначають також функції, що 

викликаються для виконання операцій з елементами управління. 



 Загальне уявлення про додатки Windows Forms. Одержимо уявлення про 

роботу вихідного коду програми Windows Forms. Використовуючи шаблон 

Windows Forms Application, створимо новий проект CLR. Панель Editor 

відобразить графічне представлення вікна програми, оскільки побудова 

графічного інтерфейсу користувача за допомогою програми Windows Forms 

виконується графічно. Навіть подвійне клацання на імені файлу Forml. h в 

панелі Solution Explorer (Провідник рішень) не приводить до відображення 

коду. Але його можна відкрити, клацаючи правою кнопкою миші у вікні Editor 

(Редактор) і вибираючи пункт View Code (Показати код) з контекстного меню. 

 Код визначає клас Forml, що представляє вікно програми. Він визначений 

у власному просторі імен, наведеному в лістингу 47.1. 

 

Лістинг 47.1 – Приклад простору імен. 

namespace Ex21_01 { 

using namespace System; 

using namespace System::ComponentModel; 

using namespace System::Collections; 

using namespace System::Windows::Forms; 

using namespace System::Data; 

using namespace System::Drawing; 

// решта коду 

 

 Компіляція проекту призводить до створення нової збірки, код якої 

відноситься до простору імен Ех21_01, що збігається з ім'ям проекту. Простір 

імен дозволяє розрізняти типи з однаковими іменами в різних збірках, оскільки 

кожне ім'я типу уточнюється ім'ям конкретного простору імен. 

 Клас Forml - похідний від класу Form, який визначений в просторі імен 

System :: Windows :: Forms. Клас Form представляє вікно програми або 

діалогового вікна, а клас Forml, який визначає вікно для простору імен Ех21_01, 

успадковує всі члени класу Form. 

 Розділ в кінці класу Forml містить визначення функції InitializeComponent 

(). Ця функція викликається конструктором для визначення вікна програми і 

будь-яких компонентів, що додаються в форму. Згідно з наведеними 

коментарів, цей розділ коду не слід модифікувати за допомогою редактора 

коду, оскільки він оновлюється автоматично при інтерактивному зміні вікна 

програми. 

 При використанні коштів Form Design важливо дотримуватися 

рекомендацію цього коментаря і не змінювати вручну автоматично генерується 

код. В іншому випадку рано чи пізно це неминуче призведе до виникнення 

помилок. Звичайно, весь код для додатка Windows Forms можна створити з 

нуля, але застосування можливостей Form Design для інтерактивного створення 



графічного інтерфейсу користувача додатки значно прискорює роботу і знижує 

ймовірність помилок. Але потрібно знати, як працює цей код. 

 Спочатку код функції InitializeComponent () виглядає наступним чином: 

void InitializeComponent (void) { 

this-> components = gcnew System :: ComponentModel :: Container 

(); 

this-> Size * System :: Drawing :: Size (300,300); 

this-> Text * L "Forml"; 

this-> Padding = System :: Windows :: Forms :: Padding (0); 

this-> AutoScaleMode = System :: Windows :: Forms :: AutoScaleMode 

:: Font; } 

 Член components класу Forml успадкований від базового класу, і його 

завдання-відстеження компонентів, поступово додаються в форму. Перший 

оператор зберігає в члені components дескриптор об'єкта Container, що 

представляє колекцію, яка зберігає компоненти графічного інтерфейсу 

користувача в списку. 

 Кожен новий компонент, який додається до форму за допомогою засобів 

Form Design, додається в цей об'єкт Container.  

 Зміна властивостей форми. Решта оператори функції InitializeComponent 

() визначають властивості об'єкта Forml. Жодне з цих властивостей не слід 

змінювати безпосередньо в коді, але їх значення можна вибирати за допомогою 

вікна Properties (Властивості) форми. Тому знову зверніться до вкладки Forml.h 

[Design] форми у вікні редактора і клацніть на ній правою кнопкою миші, щоб 

відкрити вікно Properties. 

 Щоб отримати уявлення про доступні можливості, має сенс переглянути 

список властивостей форми. Клацання на будь-якому з них призводить до 

відображення опису в нижній частині вікна. 

 Щоб змінити значення властивості, можна вибрати комірку в правій 

колонці. Властивості, зліва від яких відображений символ +, володіють 

кількома значеннями, і клацання на цьому символі відображає значення, щоб їх 

можна було змінювати окремо. Клацаючи на кнопці, можна також 

упорядкувати властивості за алфавітом, .це полегшує пошук властивості з 

відомим ім'ям. 

 
 При створенні проекту додатка створюється як вікно програми Windows 

Forms, побудоване на основі класу Form, так і весь код, що забезпечує 

відображення цього вікна програми. 

 Після створення проекту Windows Forms розробка програми зводиться до 

виконання чотирьох окремих операцій: 

 - інтерактивне створення графічного інтерфейсу користувача на вкладці 

Form Design (Конструктор форми), що відображається в панелі Editor 

(Редактор), шляхом вибору елементів управління у вікні Toolbox (Панель 



інструментів) і їх приміщення в форму. На цьому етапі можна також 

створювати додаткові вікна форм; 

 - зміна властивостей елементів управління і форм у вікні Properties 

(Властивості) відповідно до потреб додатка; 

 - обробники подій клацань для елементів управління можна створювати, 

двічі клацаючи на елементі управління на вкладці Form Design. У вікні 

Properties елемента управління в якості його обробника події можна також 

визначати існуючу функцію; 

 - для задоволення потреб програми можна змінювати і розширювати 

класи, автоматично створювані в результаті взаємодії з вкладкою Form Design.  
 


