XII. КРЕИРАЊЕ WINDOWS ОБРАЗАЦА
12.1 Креирање пројекта
Поступак креирања Windows образаца се одвија у неколико корака. Потребно је прво стартовати
Visual Studio. Net a затим са менија File, изабрати New а онда Project, као што је приказано на
слици 12.1.

Слика 12.1: Покретање Visual Studio Net-a
У наредном кораку треба означити Windows Forms Application у оквиру Templates, место где ће
пројекат бити сачуван, као и име пројекта.

На слици 12.2 приказано је покретање Visual Studio Net-a.

Слика 12.2: Покретање Visual Studio Net-a

12.2 Креирање корисничког интерфејса
Приликом креирања корисничког интерфејса неопходно је водити рачуна о једноставности,
позицији контрола, естетици и задржавању започетог стила.
12.2.1 Подешавање боје
Да би подесили својство позадине форме у прозору Properties треба изабрати Back Color и
извршити потребна подешавања.

Слика 12.3: Подешавање боје

12.2.2 Подешавање фонта
Да би подесили својство избора фонта у прозору Properties треба изабрати Font и извршити
потребна подешавања.

Слика 12.4: Подешавање фонта
12.2.3 Подешавање текста
Да би подесили својство избора текста у прозору Properties треба изабрати Text и извршити
потребна подешавања.

Слика 12.5: Подешавање текста
12.2.4 Подешавање прозирности форме
Визуелни ефекти везани за провидност форме се могу постићи коришћењем Opacity особине.
Уколико подесимо параметар Opacity на 0, тада је форма комплетно невидљива, а степен
прозирности форме се постиже бирањем вредности параметра између 0 и 1. Форма постаје у
потпуности непрозирна када је Opacity = 1, као што је дато у примеру 12.1.
Пример 12.1:
private void CreateMyOpaqueForm()
{
// Kreirati novu formu.
Form form2 = new Form();

// Podesiti tekst naziva forme.
form2.Text = "My Form";
// Podesiti parametar prozirnosti na 75%.
form2.Opacity = .75;
// Podesiti da visina i sirina forme budu 300 piksela.
form2.Size = new Size(300,300);
// Podesiti formu na centar ekrana.
form2.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
// Prikazati formu kao modalni dijalog prozor.
form2.ShowDialog();
}
12.2.5 Остала подешавања обрасца
Name- јединствено име обрасца
ForeColor- врши се подешавање боја графика и текста на обрасцу
FormBorderStyle- подешавање типа оквира обрасца
Icon- креирати властите иконе или изабрати системске
Location- подешавање координата горњег левог угла обрасца
Maximizebox- омогућити maximize команду
MinimizeBox- омогућити minimize команду
MinimizeSize- одређивање минималне величине форме
MaximizeeSize- одређивање максималне величине форме
Size- подразумевана величина обрасца
WindowState- подразумевано стање обрасца
Постоји неколико метода који су одговорни за приказивање и приступање форми, и то су:
this.Activate
this.
12.2.6 Додавање нове форме
Да би додали нову форму корисничком окружењу потребно је са Project менија изабрати Add
Windows Forms као што је приказано на следећој слици:

Слика 12.6: Додавање нове форме
12.2.7 Динамичко додавање нове форме
Уколико је већ креирана форма тада је могуће додати програмски нову форму коришћењем
кључне речи new.
// Kreirana je nova forma VisaTehnicka
VisaTehnicka novaForma;
novaForma = new VisaTehnicka();

12.2.8 Подешавање почетне форме
На Project менију изабрати Properties као што је дато на доњој слици:

Слика 12.7: Подешавање почетне форме избором менија Properties
Затим се подешава почетни објекат:

Слика 12.8: Подешавање почетног објекта

Метод Main представља почетни део апликације где се образац прави и извршава. У методу Main
потребно је изменити код тако да гласи:
Application.Run(new VisokaTehnicka()), пошто је VisokaTehnicka ново име форме.

Слика 12.9: Измена кода
12.2.8.1 Подешавање почетне позиције форме
Подешавање почетне позиције форме се подешава на Properties прозору као што је презентовано
на следећој слици:

Слика 12.10: Подешавање почетног положаја форме

Почетни положај може бити:
Manual- форма се тада отвара у складу са позицијом дефинисаном преко Location особине;
CenterScreen- форма се отвара на средини екрана;
WindowsDefaultLocation- форма се отвара на Windows текућој локацији;
WindowsDefaultBounds- отварање форме на
величином;

Windows текућој локацији са усвојеном текућом

CenterParent- форма се отвара на средини родитељске форме.

12.3 Коришћење Form метода
Приликом писања кода у C# користи се кључна реч this, за позивање текуће инстанце форме.
Методи који одређују како ће се управљати формом у корисничком окружењу су:
Form.Show метод се користи за приказивање форме у видљивом стању, а Form.ShowDialog()
приказује форму у модалном дијалог прозору.
Додељивање фокуса форми се остварује коришћењем Form.Activate метода, а ако желимо да
форма не буде видљива тада се користи Form.Hide метода, а уклањање форме из меморије се
обавља коришћењем Form.Close метода.
Животни циклус форме се састоји из следећих догађаја:
•

Load - учитавање

•

Activated/Deactivate- активирање-деактивирање

•

VisibleChanged-промена видљивости

•

Closing- затварање

•

Closed-затворено

12.4 Додавање контрола на форму
1. Креирати нови пројекат сходно објашњењима на сликама 12.1 и 12.2.
2. На форму додати контроле чије колекције садржи библиотека Windows Forms.
3. Кликнути на Toolbox дугме да би унели контроле на форму.

Слика 12.11: Уношење контрола на форму
4. Кликнути на Toolbox дугме и унети Label контролу на форму Drag & Drop техником
(притиснути контролу држати је и онда пустити на жељено место).

Слика 12.12: Додавање Label контроле на форму
Додати Textbox контролу на форму (кликнути два пута на контролу).

Слика 12.13: Додавање Label контроле на форму
5. Поступак наставити и за остале контроле при чему треба водити рачуна да особине објеката
буду подешене, као што је приказано као на доњој слици:

Слика 12.14: Подешавање особина објеката
6. Уколико се ради о Label контроли тада у поље Name треба унети према конвенцији префикс lbl
а у случају текст контроле префикс txt, а у поље Text потребно је унети жељени текст, као што
је дато на доњој слици:

Слика 12.15: Уношење жељеног текста

7. Додати Combo box контролу и подесити особину DropDownStyle на DropDownList што
обезбеђује да корисници изаберу једну ставку са листе:

Слика 12.16: Додавање combobox-а на форму

Слика 12.17: Подешавање DropDownStyle

8. Користећи Collection особину додати потребне ставке:

Слика 12.18: Коришћење DropDownStyle
9. Напунити Items ставку према слици:

Слика 12.19: Пуњење Items ставке
10. Додати checkbox ставку према слици:

Слика 12.20: Додавање Checkbox ставке

11. Подесити особине checkbox ставке:

Слика 12.21: Подешавање Checkbox особина
12. Додати Label контролу а затим textbox контролу према слици:

Слика 12.22: Додавање нове контроле на форму
13. Унети контролну дугмад:

Слика 12.23: Додавање контролне дугмади

14. Подесити текст и име контрола:

Слика 12.24: Подешавање текста и имена контрола
Потребно је додати на форму два дугмета, једно за додавање нових студената и једно за уклањање
постојећих студената.

Слика 12.25: Додавање нових дугмета на форму
15. Коначно форма добија следећи изглед:

Слика 12.26: Коначни изглед форме

XIII. Приказ основних контрола
13.1 Button контрола
Button контрола (System.Windows.Forms.Button) се уобичајено користи за извршавање команди
када се на њу кликне мишем. Када се кликне на дугме контролу, одређује се код који ће се
користити. Ова контрола се користи за потврђивање или поништавање акције, извођење
различитих акција, или отварање нових дијалог прозора. У следећој табели су приказане
одговарајуће особине и догађаји везани за дату контролу.
Особина

Опис

AutoEllipsis

Одређује када треба додати додатне тачке (...) када је текст на контроли сувише
дугачак и не може да стане на дугме.

AutoSize

Одређује када ће дугме контрола да аутоматски промени своју величину да би моглa
да прихвати унети садржај.

FlatStyle

Одређује стил дугмета.

Enabled

Ако је подешено на нетачно-false, дугме контрола не може да добије фокус нити може
да се кликне на ову контролу.

Image

Произвољна слика која може да се постави унутар контроле.

ImageAlign Поравнавање слике која се налази на дугме контроли.
Text

Текстуални наслов унутар дугме контроле.

Visible

Одређује да ли ће дугме контрола бити видљива или не.

За дугме контролу је потребно да рагује на одговарајуће догађаје, да би се извршила одговарајућа
активност. Доле приказана табела презентује најчешће догађаје, који су везани за ову контролу.
Догађај

Опис

Click

Дешава се када се кликне на дугме контролу.

Enter

Дешава се када контрола постане активна на форми.

Leave

Дешава се када контрола постане неактивна на форми.

LocationChanged
MouseDown
MouseEnter
MouseHover

Дешава се када се положај дугме контроле промени.
Дешава
се
када
је
показивач
и када је дугме притиснуто надоле.

миша

на

дугмету

Дешава се када миш уђе на дугме.
Дешава се када миш стоји стационарно на дугмету одређено време.

MouseUp

Дешава се када притиснемо дугме а затим га пустимо.

MouseLeave

Дешава се када показивач миша напусти дугме.

У наредном примеру је презентован начин коришћења ове контроле.
На форму је потребно унети дугме контролу, затим два пута кликнути на њега и написати
одговарајући код, који је доле приказан.

private void button1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
button1.Text = "Мis je na dugme kontroli";
}
private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
button1.Text = "Mis je napustio kontrolu";
}
На следећој слици је дат приказ одговарајуће поруке на дугме контроли, у зависности од догађаја
миша.

Слика 13.1: Приказ одговарајуће поруке на дугме контроли, у зависности од догађаја миша
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int num1 = Int32.Parse(txtfirstnumber.Text);
int num2 = Int32.Parse(txtsecondnumber.Text);
int sum = num1 + num2;
lblsum.Text = "Sum = " + sum;
}

13.2 Label контрола
Label контрола (System.Windows.Forms.Label) се користи за додавање текста на форму, за
приказивање порука, или објашњавање функционалности појединих контрола. Најчешћа својства
су приказана у следећој табели:
Својство
AutoSize

Опис
Уколико је тачно, величина граничне линије ће се аутоматски променити у зависности
од текста који се налази унутар контроле.

BorderStyle Одређује тип граничне линије.
Font

Користи се за промену својства фонта унутар контроле.

Text

Текст који се пише унутар контроле.

TextAlign

Поравнавање текста.

Text својство је најважније јер је основни циљ ове контроле да прикаже текст на форми.
Label1.Text = "Prva poruka!";

Font својство се користи за промену типа, величине и осталих својстава.

13.3 TextBox контрола
TextBox контрола (System.Windows.Forms.TextBox) представља најчешћи начин уношења улаза на
windows формама. Коришћењем Text својства контроле може се приступити тексту који је унесен.
Следећа табела приказује својства ове контроле.
Својство

Опис

AcceptsReturn Користи се са својством Multiline. Одређује да ли је тастер Enter укључен у улаз.
AcceptsTab

Одређује да ли се тастер tab може прихватити као улаз.

Enabled

Када се постави на false тада се контрола понаша као read-only .

Font

Font својство.

Lines

Број линија текста.

Multiline

Постављањем на true омогућава се коришћење већег броја линија.

Text

Исписани текст унутар контроле.

PasswordChar Прихвата знак који се користи за маскирање сваког карактера који куца корисник.
ReadOnly

Одређује да ли текст унутар контроле може да се мења.

Visible

Одређује видљивост контроле на форми.

WordWrap

Користи се са својством Multiline и омогућава да се дугачке речи прекину и прикажу
у новом реду.

Следећи пример приказује коришћење textbox контроле. Креирати нови пројекат, затим привући
на форму два текст поља, а онда неколико одговарајућих label контрола. Притиснути дугме да би
извршили сабирање жељених бројева, а резултат ће бити приказан у новој label контроли.
Приказ кода за сабирање два броја је представљен са:
private void buttonDodaj_Click(object sender, EventArgs e)
{
int broj1 = Int32.Parse(textBoxPrviBroj.Text);
int broj2 = Int32.Parse(textBoxDrugiBroj.Text);
int suma = broj1 + broj2;
labelSuma.Text = "Suma = " + suma;
}

13.4 Догађаји који се стварају притиском на тастер тастатуре или дугме миша
Када се притисне тастер на тастатури, могу се обрадити догађаји KeyPress, KeyDown, или KeyUp.
Приликом притиска тастера долази до догађаја KeyDown, док се приликом отпуштања тастера
дешава KeyUp догађај. Уколико се тастер притисне а затим отпусти, тада се ствара догађај
KeyPress.
Приликом обраде KeyDown и KeyUp догађаја, могу се добити различити аргументи под именом
KeyEventArgs који садрже следеће особине о тастеру који је притиснут:

Особина

Опис

Alt

Одређује да ли је дугме Alt притиснуто.

Control

Одређује да ли је дугме Control притиснуто.

KeyCode

Даје вредност Keys тастера који је притиснут. Користи се за одређивање
функцијског тастера који је притиснут.

KeyData

Слично особини KeyCode али даје резултате о тастерима (SHIFT, CTRL, ALT).

KeyValue

Враћа бројну вредност тастера који је притиснут.

Modifier

Одређује која комбинација тастера је притиснута (SHIFT, CTRL, ALT).

Shift

Сигнализира када је тастер Shift притиснут.

SuppressKeyPress Не дозвољава кориснику да унесе улазне податке коришћењем датих тастера.
У следећем примеру користи се SupressKeyPress особина KeyEventArgs при чему се дозвољава
само коришћење нумеричког улаза, а забрањује коришћење свих осталих улаза, без обзира да ле се
ради о алфанумеричким карактерима или симболима. На форму се додаје textbox контрола, и
обрађује се догађај KeyDown.
На слици 13.2 је приказана форма са унесеном textbox контролом.

Слика 13.2: Форма са унесеном textbox контролом
Подешава се особина name textbox контролe, као што је дато сликом 13.3.

Слика 13.3: Подешавање name особине
Обрада догађаја KeyDown textbox контролe, дата је следећим кодом:
private void txtKeyPress_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (!(e.KeyCode >= Keys.D0 && e.KeyCode <= Keys.D9 && !e.Shift))
{
e.SuppressKeyPress = true;
}
}
Уколико корисник притисне нумерички тастер, или притисне shift тастер, тада услов унутар if
тврђења обезбеђује да овај унос буде игнорисан подешавањем SuppressKeyPress особине. У услову
се користи KeyCode особина која садржи енумерацију тастера. Нумерички тастери су
представљени вредностима од D0 до D9. Ако би корисник притиснуо тастер Shift и тастер 2, тада
би резултујући унос представљао симболички знак.

13.5 Radio Button контрола
Radio Button контрола представља дугме које може бити укључено или искључено, што се постиже
кликом на њега. Уколико је дугме укључено примећује се црна тачка унутар круга, а ако је
искључено круг је празан. Ова контрола се користи када је потребно одабрати једну могућност од
неколико изабраних. Radio Button контрола има следеће особине:
Appearance- Radio Button може бити представљено као нормално дугме или у виду круга са
натписом испод њега;
CheckAlign- одређује поравнавање дугмета, стандардно поравнавање је MiddleLeft при чему се
дугме налази лево од натписа;
Checked- када се подеси на true дугме ће бити укључено и видеће се тачка унутар круга;
Text- подешава се текст натписа дугмета.
Radio Button има два догађаја, CheckChanged и Click догађај. CheckChanged догађај се извршава
када се стање дугмета промени, из укљученог у искључено и обратно, док се Click догађај
извршава приликом директног клика на дугме Radio Button.
У следећем примеру је приказано коришћење ове контроле. На форму је потребно поставити три
Radio Button контроле и једну Button контролу, као што је дато на доњој слици.

Слика 13.4: Приказ Radio Button контрола
Када се изабере одговарајућа Radio Button контрола и притисне дугме "Prikazi", појавиће се
пратећа порука, као што је дато на наредној слици.

Слика 13.5: Приказ пратеће поруке
Обрада догађаја Click, Button контроле btnPrikazi дата је следећим кодом:
private void btnPrikazi_Click(object sender, EventArgs e)

{
if (radioButtonVisoka.Checked)
MessageBox.Show("Vi imate visoku strucnu spremu!");
if (radioButtonVisa.Checked)
MessageBox.Show("Vi imate visu strucnu spremu!");
if (radioButtonSrednja.Checked)
MessageBox.Show("Vi imate srednju strucnu spremu!");}

13.6 CheckBox контрола
CheckBox контрола (System.Windows.Forms.CheckBox) је тип контроле која се појављује као празна
кутија са одговарајућим натписом који се налази поред ње. За разлику од Radio Button контроле,
могуће је укључити већи број дугмади или све њих. CheckBox контрола има сличне особине као
Radio Button контрола, али има и неке особине које су само њој својствене.
Особина

Опис

Checked

Одређује да ли је check box контрола чекирана.

CheckState

Одређује да ли је check box контрола чекирана или не, односно да ли је њено стање
Checked, Unchecked.

ThreeState Ако је true, check box контрола прихвата међустање (Intermediate).
Текући догађај check box контроле је CheckChanged догађај, али постоји разлика у односу на исти
такав догађај Radio Button контроле. Ако се постави ThreeState особина на true, и ако се стање
контроле промени са чекираног на међустање, догађај CheckChanged се неће извршити. Уколико
се жели да се промени догађај када контрола промени своје стање са неактивираног на међустање,
тада се користи догађај CheckStateChanged.
У наредном примеру је презентовано коришћење ове контроле. На форму је потребно поставити
четири CheckBox контроле, једну Label и једну Button контролу, као што је приказано доњом
сликом.

Слика 13.6: Изглед форме
Обрада догађаја Click, Button контроле btnKupovina дата је следећим кодом:
private void btnKupovina_Click(object sender, EventArgs e)

{
string stavke = String.Empty;
if (checkBoxHleb.Checked)
stavke += "\n Hleb";
if (checkBoxMleko.Checked)
stavke += "\n Mleko";
if (checkBoxJogurt.Checked)
stavke += "\n Jogurt";
if (checkBoxBrasno.Checked)
stavke += "\n Brasno.";
MessageBox.Show("Kupili ste: " + stavke);
}
После изабраних опција добија се порука, која је приказана следећом сликом.

Слика 13.7: Порука о изабраним намерницама за куповину

13.7 Listbox контрола
ListBox контрола се користи да прикаже листу стрингова који могу да се користе. У случају када
је потребно приказати велики број ставки, тада је најбоље кориистити ListBox контролу. Најчешће
коришћене особине ове контроле су:
Особине

Опис

ColumnWidth

Одређује ширину сваке колоне ако је MultiColumn подешено на true.

DataSource

Одређује извор података које ће приказати ListBox контрола.

Items

Садржи ставке које ће приказати ListBox контрола.

MultiColumn

Одређује да ли ListBox контрола подржава вишеструке колоне.

SelectedIndex

Нулто базиран индекс изабране ставке.

SelectedIndices

Садржи нулто базиран индекс сваке изабране ставке.

Особине

Опис

SelectedItem

Враћа изабрану ставку као објект.

SelectedItems

Колекција изабраних ставки.

SelectionMode

Одређује број ставки који се може селектовати у исто време.
• SelectionMode.None – не може се ништа селектовати
• SelectionMode.One – може се селектовати само једна ставка
• SelectionMode.MultiSimple – може се изабрати више ставки само кликом
на њих
• SelectiomMode.MultiExtended – може се изабрати више ставки држањем
тастера CTRL, ALT и тастера стрелица.

ScrollAlwaysVisible

Одређује да ли су хоризонтални и вертикални клизачи видљиви без обзира на
број ставки у ListBox контроли.

Sorted

Одређује да ли сортирати ставке у ListBox контроли алфабетски или у растућем
поретку.

Text

Ако се подеси вредност стринга, тада ће прва ставка која одговара овом
поклапању бити изабрана. Ова особина враћа текст прво изабране ставке.

Методи које ова контрола користи су:
Методи

Опис

ClearSelected()

Поништава све изабране ставке ListBox контроле.

FindString()

Проналази прву ставку у ListBox контроли која почиње са одговарајућим
стрингом.
Претрага почиње са одговарајућим индексом.

FindStringExact() Проналази прву ставку у ListBox контроли која одговара одређеном стрингу.
GetSelected()

Одређује да ли је ставка са одређеним индексом изабрана.

SetSelected()

Означава или брише ставку са одговарајућим индексом.

За демонстарцију коришћења ове контроле на форму треба додати једну ListBox и једну textbox
контролу, као што је приказано на слици 13.8.

Слика 13.8: Коришћење ListBox контроле
Додати следећи код:
private Dictionary<string, string> reketi;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
reketi = new Dictionary<string, string>();
reketi.Add("Head", "Djokovic igra ovim reketom.");
reketi.Add("Babolat", "Nadal igra ovim reketom.");
reketi.Add("Wilson", "Federer igra ovim reketom.");
reketi.Add("Yonex", "Hjuit igra ovim reketom.");
reketi.Add("Prince", "Davidenko igra ovim reketom.");
foreach (KeyValuePair<string, string> reket in reketi)
{
lstReketi.Items.Add(reket.Key);
}
}
Креира се Dictionary колекција која има кључ и вредност стринга, односно string key, и string value.
Унутар процедуре за обраду догађаја Load, додају се марке тениских рекета, као и опис који
тенисер игра са рекетом ове фирме. Коришћењем foreach петље, додаје се сваки назив рекета

ListBox Items својству. Свака ставка у Dictionary колекцији је типа KeyValuePair<TKey, TValue>.
Када се покрене програм фирме рекета ће бити унесене унутар ListBox контроле.

Слика 13.9: Приказ фирми тениских рекета
Сада се додаје процедура за обраду догађаја SelectedIndexChanged ListBox контроле.
SelectedIndexChanged догађај се дешава када се изабрана ставка промени. За овај догађај је
потребно додати само једну линију кода:
private void lstReketi_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
txtOpis.Text = reketi[lstReketi.Text];
}
Покренути програм и изабрати марку тениског рекета као што је представљено доњом сликом.

Слика 13.10: Приказ описа у textbox контроли

13.8 Combobox контрола
Контрола ComboBox представља још један начин омогућавања кориснику да изабере опцију из
понуђеног скупа. Ова контрола личи на текст поље контролу са дугметом на десној страни. Када
корисник кликне на дугме, контрола ComboBox приказује падајући мени са понуђеном листом
доступних ставки. Неке особине ове контроле су приказане су у доњем тексту.
Особина
DataSource

Опис
Листа података коју користи контрола да би добила листу ставки.

DropDownHeight Висина у пикселима.
FormatString

Формат у коме ће ставка бити приказана.

Items

Ставке у combo box-у.

Sorted

Одређује да ли ће ставке бити сортиране.

Text

Када ставке нису изабране текући текст

SelectedIndex

даје
или
подешава
изабрани
индекс.
Свака
ставка
има
индекс
који
почиње
од
0
до
(број ставки - 1). Вредност -1 показује да ниједна ставка није изабрана.

SelectedItem

Даје или подешава ставку која је тренутно изабрана.

Поставити combo box на празну форму и променити Name особину. У прозору Properties пронаћи
својство Items.
У String Collection Editor-у, унети имена студената а затим притиснути тастер OK.
Променити Text својство combo box-a на "Изабери име" тако да то буде текућа вредност када
ниједно име није изабрано. Кликнути двапут на combo box да би се генерисао догађај
SelectedIndexChanged и откуцати следећи код:
string ImenaStu = comboBoxImenaStudenata.SelectedItem.ToString();
MessageBox.Show("Zdravo " + ImenaStu);
Када се програм покрене приликом избора ставки у combo box-у, појавиће се порука са изабраним
именима студената.

13.9 NumericUpDown контрола
На форму поставити две NumericUpDown контроле и дугме "Izracunaj", као што је представљено
доњом сликом.

Слика 13.11: Изглед форме
Поставити особине контрола према доњој табели.

Контрола
button1

Својство
Name

numericUpDown1 Name
Decimal

Вредност
btnIzracunaj

numericUpDownCena
2

Increment 0.50
Maximum 10000
numericUpDownKolicina
numericUpDown2 Name
Maximum 100
Написати следећи код за обраду догађаја btnIzracunaj_Click.
private void btnIzracunaj_Click(object sender, EventArgs e)
{
decimal cena = numericUpDownCena.Value;
int kolicina = (int)numericUpDownKolicina.Value;
decimal total;
total = cena * kolicina;
MessageBox.Show(String.Format("Ukupna cena je {0:C}", total));
Покренути програм и унети вредности за цену и количину. Након тога приказује се укупна цена.

Слика 13.12: Израчунавање укупне цене

13.10 TrackBar контрола
TrackBar контрола користи Scroll догађај као рекацију на скроловање показивача на контроли
TrackBar.
Потребно је креирати Windows Forms Application и додати три контроле track bar и наслове.
Контрола TrackBar може се наћи у делу All Windows Forms на Toolbar-у. Исто тако треба додати
и панел контролу и поставити особину BackColor на Black.

Слика 13.13: Дизајн форме
Подесити Name особину за контроле редом на trackBarCrvena, trackBarZelena, и trackBarPlava.
Својство Maximum поставити на 255 а својствоTickFrequency на 15. Прећи у Code View и унети
код за показивач догађаја Scroll за сваку trackBar контролу.
private void trackBar_Scroll(object source, EventArgs e)
{
int red = trackBarCrvena.Value;
int green = trackBarZelena.Value;
int blue = trackBarPlava.Value;
Color color = Color.FromArgb(red, green, blue);
panelColor.BackColor = color;
}
Вратити се у Designer и изабрати сваку контролу track bar, а затим отићи у део Events и пронаћи
догађај Scroll.
Унутар показивача догађаја користи се Value особина за сваку контролу и вредност се складишти
у три променљиве. Ове три вредности представљају вредности RGB боје. Креира се
System.Drawing.Color објект и користи се метод FromArgb() са вредностима на контроли track
bar. Затим се мења својство панела BackColor са новом бојом заснованом на боји која је изабрана
на контролама.

Покренути програм и видети како се мења боја.

Слика 13.14: Покретање програма и промена боје

13.11 FolderBrowserDialog контрола
Контрола FolderBrowserDialogcontrl(System.Windows.Forms. FolderBrowserDialog) обезбеђује
претрaживање директоријума који постоје на диску.
Ова контрола користи приказ стабла за представљање свих фолдера. Претраживач директоријума
приказује на врху кореног фолдера Desktop (као текући) а испод њега сaдржај директоријума.
Корисник може да кликне на стрелицу или на сваки фолдер да би се приказали фолдери и
подфолдери унутар њега. Исто тако је могуће креирати нови фолдер унутар изабраног.
Нека корисна својства контроле FolderBrowserDialog су приказана у доњем тексту.
Својство

Опис

Description

Омогућава додавање описног текста изнад погледа стабла контроле
FolderBrowserDialog.

RootFolder

Даје или подешава директоријум који контрола FolderBrowserDialog
разматра као корени или фолдер који се налази на врху.

Својство

Опис

SelectedPath

Изабрана путања коју је корисник изабрао.

ShowNewFolderButton

Приказује или сакрива дугме Make New Folder.

Изабрани фолдер се приказује коришћењем својства SelectedPath. Путања се приказује као стринг.
У доле приказаном програму корисник бира директоријум, који ће бити приказан у текстуалном
пољу. Затим ће садржај директоријума бити приказан коришћењем контроле list box.
Потребно је креирати нову форму која садржи дугме, текстуално поље, и контролу list box.
Додати FolderBrowserDialog са категорије Dialogs са Toolbox-а. Контрола ће при томе бити
смештена испод доњег дела Designer-а. Потребно је два пута кликнути на дугме "Prikazi", и
користити доле приказани код.
Додати именски простор System.IO, применом кључне речи using, и написати следећи код:
private void btnPrikazi_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult resultаt = folderBrowserDialog1.ShowDialog();
if (resultat == DialogResult.OK)
{
//Prikazati putanju primenom tekstualnog polja
txtPregled.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath;
//Dobiti informacije o putanji
DirectoryInfo selectedPath = new DirectoryInfo(txtPregled.Text);
//obrisati prvo listbox
listBox1.Items.Close();
//Proveriti da li ima direktrorijuma pa onda dodati naslov
if (selectedPath.GetDirectories().Length > 0)
listBox1.Items.Add("== Direktorijumi ==");
//Prikazati sve direktrorijume koriscenjem kontrole
foreach (DirectoryInfo dir in selectedPath.GetDirectories())
{
//Prikazati samo ime direktorijuma
listBox1.Items.Add(dir.Name);
}

//Proveriti da li ima datoteka a zatim dodati naziv
if (selectedPath.GetFiles().Length > 0)
listBox1.Items.Add("== Datoteke ==");
//Prikazati sve direktorijume koriscenjem kontrole ListBox
foreach (FileInfo file in selectedPath.GetFiles())
{
listBox1.Items.Add(file.Name);
}}}

Слика 13.15: Форма са контролом FolderBrowserDialog
На почетку програма позива се FolderBrowserDialog коришћењем ShowDialog метода. Корисник
бира фолдер а затим притиска дугме OK. Ако корисник притисне дугме OK, изабрана путања ће
бити приказана у текстуалном пољу.
DirectoryInfo selectedPath = new DirectoryInfo(txtPrikazi.Text);
Ова линија кода креира нови објекат DirectoryInfo коришћењем путање коју је изабрао корисник.
Објекат DirectoryInfo се садржи у именском простору System.IO. Овај објекат садржи својства
која описују директоријум као што је пуна путања директоријума, и његов садржај. Брише се
садржај list box контроле у случају да постоје претходно додате ставке, што је представљено
доњим кодом:
//Proveriti da li ima direktrorijuma i onda dodati naslov
if (selectedPath.GetDirectories().Length > 0)
listBox1.Items.Add("== Direktrorijumi ==");
//Prikazati sve direktorijume koriscenjem ListBox kontrole
foreach (DirectoryInfo dir in selectedPath.GetDirectories())

{
//Prikazati samo ime direktorijuma
listBox1.Items.Add(dir.Name);
}
Затим проверавамо да ли постоје под-директоријуми унутар текућег фолдера коришћењем
својства Length DirectoryInfo[] вредности и позивањем метода GetDirectories. Ако постоје онда
се креира наслов и додаје се у контролу list box. Нумеришу се се сви под-директоријуми унутар
текућег фолдера коришћењем метода GetDirectories и петље foreach. Додаје се име сваког поддиректоријума у контролу list box као што је приказано са:
//
//Proveriti da li ima datoteka a zatim dodati naziv
if (selectedPath.GetFiles().Length > 0)
listBox1.Items.Add("== Datoteke ==");
//Prikazati sve direktorijume koriscenjem kontrole ListBox
foreach (FileInfo file in selectedPath.GetFiles())
{
listBox1.Items.Add(file.Name);
}
Користи се иста техника за приказивање свих датотека унутар изабраног фолдера, али притом се
користи GetFiles метод и FileInfo објекти. FileInfo објекат садржи информације о датој датотеци.
На форму додати још једно дугме а затим написати следећи код за догађај Click.
private void btnKreirajMeni_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Kreirati Meni.
MainMenu mainMenu1 = new MainMenu();
MenuItem menuItem1 = new MenuItem();
MenuItem menuItem2 = new MenuItem();
MenuItem menuItem3 = new MenuItem();
MenuItem menuItem4 = new MenuItem();
// Podesiti naslov glavnom meniju.
menuItem1.Text = "Edit";
// Podesiti naziv za podmeni.
menuItem2.Text = "Font Size";
// Podesiti naziv za prvi podmeni menuItem2.

menuItem3.Text = "Small";
// Podesiti svojstvo checked na true od kada je to tekuca vrednost.
menuItem3.Checked = true;
// Definisati kombinaciju za kljuc precice za stavku menija.
menuItem3.Shortcut = Shortcut.CtrlS;
// Podesiti naziv za drugi podmeni menuItem2 menuItem2.
menuItem4.Text = "Large";
// Definisati kombinaciju za kljuc precice za stavku menija.
menuItem4.Shortcut = Shortcut.CtrlL;
// Podesiti indeks stavke menija tako da je on postavljen ispod stavke podmenija.
menuItem4.Index = 1;
// Dodati menuItem3 i menuItem4 u menuItem2 listu stavki.
menuItem2.MenuItems.Add(menuItem3);
menuItem2.MenuItems.Add(menuItem4);
// Dodati menuItem2 u menuItem1 listu stavki.
menuItem1.MenuItems.Add(menuItem2);
// Dodati menuItem1 u MainMenu da bi se izvrsio pregled.
mainMenu1.MenuItems.Add(menuItem1);
// Vezati MainMenu za Form1.
Menu = mainMenu1;
}

ТЕСТ 13

1. Креирати нови пројекат и сачувати га на одговарајућем месту на диску.
2. На који начин се мења позадина форме и боја контрола? Приказати поступак на примеру.
3. Приказати поступак додавања нове форме.
4. Како се додаје нова форма динамички?
5. Описати остала подешавања форме.
6. На који начин се одређује положај форме? Презентовати произвољне примере.
7. Које су фазе у животном циклусу форме?
8. Додати Label и Textbox контролу на форму и подесити особине.
9. На који начин се додају контроле на форму?
10. Која конвенција се користи за контроле приликом подешавања особина?

XIV. КОРИШЋЕЊЕ И РАД СА МЕНИЈИМА
14.1 Креирање менија
Менији и ставке се у Visual Studio NET-у креирају коришћењем MainMenu контроле. MainMenu
класа је дефинисана у Windows Forms библиотеци.
1. Да би MenuStrip контролу додали на форму, требало би из Toolbox-a привући је на форму или
два пута кликнути на њу.

Слика 14.1: Додавање MenuStrip контроле

2. Селектовати наслов Type Here на линији менија и унети &File, а онда притиснути Enter.

Слика 14.2: Креирање File ставке
14.1.1 Одвајање ставки сепаратором
Ако корисник жели да унесе сепаратор између ставки менија, тада је потребно означити место
уметања сепаратора, а затим је потребно кликнути десним тастером и изабрати са падајућег менија
Insert>Separator, као што је приказано на доњој слици:

Слика 14.3: Одвајање ставки сепаратором

14.1.2 Подешавање својства ставки менија
Name- одређује име ставке менија;
Checked- означава да ли је ставка у чекираном стању;
Enabled- одређује да ли је ставка менија омогућена или није;
ShortcutKeys- на овај начин се одређује пречица са тастатуре за покретање ставке са менија;
ShowShortcutKeys- одређује да ли се пречица приказује на ставци менија;

Слика 14.4: Одређивање пречица
14.1.3 Креирање контексног менија
Контексни мени се креира додавањем ContextMenuStrip контроле као што је дато на доњој слици:

Слика 14.5: Креирање контексног менија
Контексни мени се добија када се десним тастером миша притисне на неку ставку менија. Као што
се креирају ставке менија, на исти начин се врши креирање ставки контексног менија, што је
представљено доњом сликом.

Слика 14.6: Пример креирања контексног менија
14.1.4 Промена ставки менија приликом извршавања
Ставка менија може бити невидљива за време извршавања ако се изврши следећи код:
menuStrip1.Visible = false;
или може бити омогућена ако важи:
menuStrip1.Enabled = true;
или се може користити само један мени као на пример:
fileStavkaMenija.MergeMenu(KonteksniMeni);
док у случају додавањa нове ставке менија за време извршавања се користи:
fileStavkaMenija.MenuItems.Add(Stavka).

14.1.5 Додавање осталих менија на форму
На исти начин како је на форму додат File мени, додају се и остали менији како је приказано на
доњој слици:

Слика 14.7: Додавање осталих менија

ТЕСТ 14
1. Приказати како се креира мени.
2. Креирати произвољно неколико менија и под-менија.
3. Изабрати одговарајуће пречице за отварање менија.
4. Како се врши подешавање особина менија?
5. На који начин се могу одвојити ставке менија?
6. Како се креира контексни мени?
7. Креирати контексни мени на произвољном примеру.
8. На који начин се мењају особине ставки током извршавања?
9. Додати меније на форму и подесити њихове особине.
10. Дати примере мењања особина ставки током извршавања.

XV. ПРОВЕРА ВАЉАНОСТИ КОРИСНИЧКОГ УЛАЗА
15.1 Провера ваљаности на нивоу форме
Постоји две врсте провере ваљаности корисничког улаза: на нивоу форме и на нивоу поља.
Код првог типа провере ваљаности корисник попуњава низ поља, уноси своје податке а затим када
притисне дугме Ok, тада долази до провере ваљаности свих поља.
У случају провере ваљаности на нивоу поља, тада се подаци проверавају од поља до поља, тако да
се јавља контролна порука у случају неодговарајућег улаза.
15.1.1 Провера ваљаности на нивоу форме
У следећем примеру се врши провера ваљаности на нивоу форме.
foreach (System.Windows.Forms.Control NovaControl in this.Controls)
{
// Proverava da li je kontrola Label
if (NovaControl is System.Windows.Forms.Label)
}
15.1.2 Обезбеђење корисничког одговора
За обезбеђење корисничког одговора најчешће се користи MessageBox.Show метод. Када унесени
подаци нису ваљани тада се јавља порука у виду информације коју корисник не може да занемари
као што је доле показано:
MessageBox.Show("Uneli ste podatke koji nisu valjani");
Најефикаснији начин комуникације са корисницима и упознавања са грешкама које су направили
се одвија преко ErrorProvider контроле.

На слици 15.1 је приказано додавање ErrorProvider контроле.

Слика 15.1: Додавање ErrorProvider контроле
Коришћењем ErrorProvider контроле и метода SetError, добија се приказ грешке као што је дато
са:
ErrorProvider1.SetError(ImeStudenta, "Ime ne moze biti prazno”)
Код за овај догађај је дат са:
private void txtIme_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
{
if (txtIme.Text == "")
// Podesiti gresku
errorProvider1.SetError(txtIme,
"Ime ne sme biti prazno!");
else
// Obrisati gresku u slucaju valjanog ulaza
errorProvider1.SetError(txtIme, "");
}
На слици доле је приказано креирање догађаја за валидацију текст поља:

Слика 15.2: Креирање Validating догађаја
На слици 15.3 је приказано шта се дешава у случају празног поља са именом:

Слика 15.3: Појава грешке у случају празног поља

15.1.3 Провера ваљаности на нивоу поља
Контрола која се најчешће користи за проверу ваљаности улаза је text box контрола, а особине које
се проверавају су: ReadОnly, PasswordChar, Multiline и MaxLength.
Уколико је ReadOnly, особина текст поља подешена на True тада корисник не може да мења
садржај поља.
Ако корисник подеси PasswordChar особину на *, тада ће лозинка да се приказује искључиво
преко * без обзира на број карактера.
MaxLength особина ограничава унети број карактера.
Multiline особина обезбеђује да корисник може да пише у више редова.
Догађаји изазвани притиском на дирку тастатуре су: KeyDown, KeyPress, KeyUp.
Следећи код приказује KeyDown догађај.
private void textBox1_KeyDown(object sender,
System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
{
if (e.Control == true)
MessageBox.Show("CTRL taster je pritisnut");}
15.1.4 Добијање фокуса
Фокус је способност објекта да добије кориснички улаз преко миша или тастатуре.
Контроле које су онемогућене или невидљиве не могу добити фокус. Прво се врши провера да ли
контрола може да добије фокус преко CanFocus особине. Уколико је вредност ове особине
подешена на True, тада се датој контроли додељује фокус.
Догађај добијања фокуса се одвија у следећем редоследу:
1. Enter
2. GotFocus
3. Leave
4. Validating
5. Validated
6. LostFocus

ТЕСТ 15
1. Шта је то провера ваљаности података?
2. Како се врши провера ваљаности података?
3. Описати проверу ваљаности података на нивоу форме.
4. На који начин се корисници обавештавају о невалидним подацима?

5. Која контрола се користи за приказ невалидних података?
6. На произвољном примеру приказати функционисање ErrorProvider контроле.
7. Представити примером Validating догађај за произвољну контролу.
8. Како се одвија валидација података на нивоу поља?

XVI. РАД СА СТАНДАРДНИМ ДИЈАЛОЗИМА
У великом броју Windows апликација потребно је манипулисати сликама, датотекама и том
приликом се користе стандардни дијалози за избор и чување садржаја. У зависности од избора
оперативног система зависи и избор и функционалност ових дијалога.

16.1 OpenFileDialog и SaveFileDialog контрола
Kонтрола SaveFileDialog (System.Windows.Forms.SaveFileDialog) омогућава чување и уписивање
података у одређену датотеку, а контрола OpenFileDialog обезбеђује отварање одговарајућих
датотека. Овај дијалог омогућава претраживање система датотека и избор директоријума, а затим
уписивање жељеног имена.
Могу се одредити типови датотека коришћењем Filter особине, као у случају када се подеси у
дијалогу да се могу чувати само текстуални фајлови са ектензијом .txt. Особина Filter захтева
посебан шаблон у облику:
Опис1|1|Опис2|Екстензија2|...ОписN|ЕкстензијаN.
Прво се започиње са описом који говори о типу датотеке, а онда следи вертикална црта (|) на коју
се наставља екстензија. Следећи шаблон омогућава чување текстуалних датотека:
Text Files|.txt.
Oпис датотеке представља Text Files а ектензија је .txt. Могу се задати вишеструке екстензије као
што следећи шаблон приказује могућност чувања других формата као .txt, или .png:
Text Files|*.txt|Image|*.png.

У следећем примеру биће приказан рад са стандардним дијалозима. Креирати нови пројекат и
ставити на форму два контролна дугмета и контроле OpenFileDialog, и SaveFileDialog, као што је
дато сликом 16.1:

Слика 16.1: Рад са стандардним дијалозима
На форму се превлачи контрола OpenFileDialog и она се налази на траци испод форме, и њена
Name oсобина се иницијално подешава на openFileDialog1. У својство InitialDirectory унети C:/.
Помоћу својства Filter се подешава које датотеке могу да се отворе. У примеру је подешено ово
својство на Tekst datoteke|*.txt|Sve datoteke|*.* Потребно је подесити особине контроле Textbox, и
то својство Multiline на True за приказивање текста у више линија, као и својство ScrollBars за
померање текста по вертикали и хоризонтали.
Метода ShowDialog приказује акцију корисника као резултат извршавања. Енумерација под
именом DialogResult је резултат те акције, и има две могућности:
DialogResult.OK- уколико корисник изабере неку датотеку;
DialogResult.Cancel- ако је корисник затворио неку датотеку.
Коришћењем методе OpenFileDialog .ShowDialog проверава се повратна вредност, иако је она
једнака DialogResult.OK значи да је корисник изабрао датотеку и кликнуо на дугме OK у дијалогу.
Име и путања изабране датотеке се налази у својству FileName, тако да ће бити приказана у
наслову форме као што је дато са:
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
this.Text = openFileDialog1.FileName;}
За отварање, читање и писање по датотекама је задужен скуп класа у именованом простору
System.IO. У коду је неопходно унети референцу using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;

using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.
Да би се прочитала датотека потребно је користити класу StreamReader којој се у конструктору
задаје путања до датотеке. Садржај датотеке се чита коришћењем метода ReadToEnd, при чему се
враћа тип string који се приказује у контроли TextBox.
Код за дугме "Отвори датотеку" је дат са:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
this.Text = openFileDialog1.FileName;
System.IO.StreamReader sr = new StreamReader(openFileDialog1.FileName);
textBox1.Text = sr.ReadToEnd();
sr.Close();
}
}
Снимање датотеке се остварује притиском на дугме "Сними датотеку". Овом приликом се
користи класа StreamWriter, а уписивање садржаја text box-а се остварује коришћењем метода
Write.
Код за дугме "Сними датотеку" је приказан са:
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Izabrati dozvoljene ekstenzije
saveFileDialog1.Filter = "Text File|.txt";
//Isprazniti FileName tekst polje dijaloga
saveFileDialog1.FileName = String.Empty;
//Podesiti tekucu ekstenziju kao .txt
saveFileDialog1.DefaultExt = ".txt";
//Otvoriti dijalog prozor i utvrditi koje dugme je pritisnuto
DialogResult result = saveFileDialog1.ShowDialog();

//Ako korisnik pritisne Save dugme
if (result == DialogResult.OK)
{
//Kreirati file stream
FileStream fs = new FileStream(saveFileDialog1.FileName, FileMode.Create);
StreamWriter writer = new StreamWriter(fs);
//Upisati sadrzaj polja
writer.Write(textBox1.Text);
//Zatvoriti writer
writer.Close();
}
}
Функционисање програма се обавља у неколико корака.
I- направити датотеку под именом Proba.txt;
II- стартовати апликацију;
III- изабрати датотеку;

Слика 16.2: Избор датотеке
IV- отворити датотеку;

Слика 16.3: Отворити датотеку
V-снимити садржај текст поља у нову датотеку.

Слика 16.4: Снимити садржај текст поља у датотеку

16.2 ColorDialog и FontDialog контроле
ColorDialog (System.Windows.Forms.ColorDialog) контрола се користи када желимо да изаберемо
различиту боју фонта или различиту боју позадине форме. Најзаступљенија својства ColorDialog
контроле су:
AllowFullOpen- одређује да ли корисник може да изабере боје;

Color- боја коју је корисник изабрао;
CustomColors- колекција боја коју је корисник изабрао;
FullOpen- одређује да ли је опција везана за избор боја аутоматски отворена.

На постојећу форму додајемо контролу ColorDialog, као на слици 16.5.

Слика 16.5: Додавање контроле ColorDialog на форму
Затим на форму додајемо дугме са текст особином "Промени боју форме", а онда уносимо код за
овај догађај:
private void btnPromeniBoju_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult result = colorDialog1.ShowDialog();
if (result == DialogResult.OK)
{
this.BackColor = colorDialog1.Color;
}
}

Прва линија кода позива ColorDialog.ShowDialog статички метод. Овај метод приказује дијалог где
корисник може да изабере боју. Овај метод затим враћа System.Windows.Forms.DialogResult
вредност која показује да ли је корисник изабрао OK или Cancel дугме у дијалогу. Ако је корисник
изабрао боју а затим притисао OK дугме, дијалог се затвара и боја коју је корисник изабрао је
сачувана у Color својству контроле. Тестира се вредност резултата да ли је OK дугме притиснуто.
У том случају се мења боја позадине форме у изабрану боју из дијалога.

Слика 16.6: Промена боје форме
FontDialog контрола (System.Windows.Forms.FontDialog) се користи за избор различитих типова
фонтова.
На форму се додаје FontDialog контрола и ново командно дугме са следећим кодом:
private void btnPromeniFont_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult result = fontDialog1.ShowDialog();
if (result == DialogResult.OK)
{
textBox1.Font = fontDialog1.Font;
}
}

На слици 16.7 је приказана промена фонта.

Слика 16.7: Промена боје форме
Уколико желимо да добијемо опис поједине контроле када стрелицу миша усмеримо на њу, тада
користимо ToolTip контролу (System.Windows.Forms.ToolTip).

Слика 16.8: Избор ToolTip контроле
За свако командно дугме са претходне форме додаје се одговарајући опис, као што је дато
следећом сликом.

Слика 16.9: Подешавање описа командног дугмета
На форму додајемо Timer контролу (System.Windows.Forms.Timer) која се користи за извршавање
команди за сваки део временског интервала који је одређен унутар интервала. Ова контрола је
невидљива током извршавања форме, али се може видети када је превлачимо на форму.
Timer контрола има мало својстава, тако да је потребно поставити својство Enabled на True за
стартовање ове контроле, и својство Interval које представља време у милисекундама за које ће
догађај ове контроле бити позиван. У овом примеру ће овај Interval бити подешен на 5000 што
значи да ће догађај бити позиван сваких 5 секунди.
Код за догађај timer1_Tick је представљен са:
private int velocity = 5;
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
if (button1.Top <= 0 || button1.Bottom > this.ClientSize.Height)
velocity = -velocity;
button1.Top += velocity;}
После првих 5 секунди, позива се рутина за обраду догађаја. Прво се тестира да ли дугме удара у
горњи или доњи угао форме. Да би одредили да ли дугме удара у горњи угао форме користимо
Button.Top особину која враћа Y координату горњег угла форме. Ако врати 0 или мање то значи да
је дугме испод горње границе клијентске области форме. Почетак координатног система који се
користи у форми почиње од горњег левог угла.
Други део услова у if услову тестира да ли дугме додирује доњи део клијентске области. Користи
се Button.Bottom особина да би добили Y координату доње стране дугмета. Затим се проверава да
ли премашује доњи део форме поређењем са висином Height клијентске области форме, а то се
постиже коришћењем Form.ClientSize својства и приступањем Height особини.

Ако је било који од ових услова тачан, тада се обрне вредност брзине употребом – оператора
множећи вредност са -1, што производи ефекат скока командног дугмета. Ако се дугме креће
нагоре и удара у горњи угао, тада њена вредност постаје -5. Кретање -5 пиксела горе је
еквивалетно кретању 5 пиксела доле.
Избор датума можемо остварити коришћењем DateTimePicker контроле, као што је дато сликом
16.10.

Слика 16.10: Избор датума коришћењем DateTimePicker контроле

ТЕСТ 16
1. Чему служе контроле OpenFileDialog и SaveFileDialog?
2. Описати улогу класе StreamWriter?
3. Креирати примере са контролама ColorDialog и FontDialog.
4. Када се користи контрола ToolTip, дати одговарајући пример?
5. Која су два најважнија својства Timer контроле?
6. Анализирати изложене примере са коришћеним контролама и креирати сопствене примере.

XVII. XML
Проширени језик за означавање или (XML) омогућава чување података у текст структурном
формату. Овај језик се доста користи као алтернатива за базу података, као и за чување
конфигурационих информација о апликацији. XML има сличну синтаксу као и језик HTML. У
даљем тексту је приказан пример XML документа.
<Studenti>
<Student>
<Ime>Mika Mikic</Ime>
<Starost>22</Starost>
<Pol>Muski</Pol>
</Student>
<Student>
<Ime>Jasna Jovanovic</Ime>
<Starost>21</Starost>
<Pol>Zenski</Pol>
</Student>
<Student>
<Ime>Zoran Rancic</Ime>
<Starost>20</Starost>
<Pol>Muski</Pol>
</Student>
</Studenti>
XML документ се састоји од XML елемената. XML елемент се састоји од улазног знака, знака за
затварање, и података или такозваних елемената деце између улазног и излазног знака. Може се
користити било које име за елементе али треба водити рачуна о малим и великим словима (casesensitive), као и o чињеници да XML игнорише размаке тако да се xml file може записати у једној
линији.

Елементи могу да садрже унутар себе такозване елементе децу (child elements), који унутар себе
могу такође да садрже елементe децу, што се може приказати на следећи начин:
<otac>
<dete1>podaci</dete1>
<dete2>
<unuce1>podaci</unuce1>
</dete2>
</otac>
Горе приказани XML документ садржи податке о три студента. Сваки XML документ мора имати
корени елемент (root element), који представља хијерархијски највиши елемент. У горњем
примеру, елемент под именом Studenti, је корени елемент, а сваки елемент унутар њега
представља елементе деце. Детаљи о сваком студенту се налазе унутар елемента под именом
Student. Унутар елемента Student, налазе се деца елементи за име, старост, и пол студента.
Други начин додавања особина поједином елементу представља коришћење атрибута, као што је
дато следећим примером:
<Student ime="Petar Petrovic">podaci</Student>.
Горњи елемент има атрибут под називом "име" и вредност "Petar Petrovic". Вредности морају да се
налазе унутар наводника (") или појединачних наводника ('). Синтакса додавања атрибута је
приказана на следећи начин:
<element att1="value1" att2="value2" ... attN="valueN">data</element>.
Вишеструки елементи се могу додати као што је представљено са
<Student ime="Petar Petrovic" starost="23" pol="Muski"> podaci</ Student >
Ажурирани документ са унетим атрибутима је дат са:
<Studenti>
<Student ime="Mika Mikic">
<Starost>23</Starost>
<Pol>Muski</Pol>
</Student>
<Student ime="Jasna Jovanovic">
<Starost>21</Starost>
<Pol>Zenski</Pol>
</Student>
<Student ime="Zoran Rancic">
<Starost>20</Starost>

<Pol>Muski</Pol>
</Student>
</Studenti>
XML документи имају такође и XML декларацију. XML декларација садржи информацију о XML
документу као што је коришћена верзија XML-а (1.0 се увек препоручује) и коришћено текст
енкодовање. Декларација се поставља на врху као што је приказано са:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
Пример коментара је представљен на следећи начин:
<!-- Ovo je XML komentar -->.
У .NET framework-у постоје класе које могу читати и оперисати са XML документима. Ове класе
се налазе у именском простору System.Xml . Коришћени модел је XML Document Object Model
који представља скуп класа који представљају различите делове XML документа. Неке од
понуђених класа XML DOM-а су дате у доњој табели.

17.1 Креирање XML датотеке
Коришћењем класа и метода XML Document Object Model-a, лако се може креирати XML датотека,
што је дато следећим примером.

Табела 17.1: Студенти
Контроле и њихове одговарајуће особине су дате у доле приказаној табели.
Control Property Value
Label1
Label2
Label3

Name

lblIme

Text

Ime

Name

lblBrIndeksa

Text

Broj Indeksa

Name

lblGodina

Control Property Value
Label4
Label5
Label6

Text

Godina

Name

lblSmer

Text

Smer

Name

lblStarost

Text

Starost

Name

lblPol

Text

Pol

ТextBox1 Name

txtIme

Text
TextBox2 Name

txtBrIndeksa

Text
TextBox3 Name

txtGodina

Text
TextBox4 Name

txtSmer

Text
TextBox5 Name

txtGodina

TextBox6 Name

txtPol

Text
Button1

Name

btnDodaj

Text

Dodaj

Код је илустрован у доле датом тексту.
public partial class Form1 : Form
{
private XmlDocument doc;
private const string PATH = @"D:\tabelastudenti.xml";
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void btnDodaj_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Kreiraj XML dokument
doc = new XmlDocument();
//Ako nema tekuce datoteke kreiraj novu

if (!System.IO.File.Exists(PATH))
{
//Kreiraj neophodne cvorove
XmlDeclaration declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0",
XmlComment comment = doc.CreateComment("Ovo je XML
XmlElement root = doc.CreateElement("Studenti");
XmlElement student = doc.CreateElement("Student");
XmlAttribute ime = doc.CreateAttribute("ime");
XmlElement brindeksa = doc.CreateElement("Brindeksa");
XmlElement godina = doc.CreateElement("Godina");
XmlElement smer = doc.CreateElement("Smer");
XmlElement starost = doc.CreateElement("Starost");
XmlElement pol = doc.CreateElement("Pol");
//Dodaj vrednosti svakom cvoru
ime.Value = txtIme.Text;
brindeksa.InnerText = txtBrIndeksa.Text;
godina.InnerText = txtGodina.Text;
smer.InnerText = txtSmer.Text;
starost.InnerText = txtStarost.Text;
pol.InnerText = txtPol.Text;
//Kreiraj dokument
doc.AppendChild(declaration);
doc.AppendChild(comment);
doc.AppendChild(root);
root.AppendChild(student);
student.Attributes.Append(ime);
student.AppendChild(brindeksa);
student.AppendChild(godina);
student.AppendChild(smer);
student.AppendChild(starost);
student.AppendChild(pol);
doc.Save(PATH);

"UTF-8", "yes");
generisana datoteka");

}
else //Ako vec postoji datoteka
{
//Ucitaj XML datoteku
doc.Load(PATH);
//Napravi koreni element
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlElement student = doc.CreateElement("Student");
XmlAttribute ime = doc.CreateAttribute("ime");
XmlElement brindeksa = doc.CreateElement("Brindeksa");
XmlElement godina = doc.CreateElement("Godina");
XmlElement smer = doc.CreateElement("Smer");
XmlElement starost = doc.CreateElement("Starost");
XmlElement pol = doc.CreateElement("Pol");
//Dodaj vrednosti za sve cvorove
ime.Value = txtIme.Text;
brindeksa.InnerText = txtBrIndeksa.Text;
godina.InnerText = txtGodina.Text;
smer.InnerText = txtSmer.Text;
starost.InnerText = txtStarost.Text;
pol.InnerText = txtPol.Text;
//Kreirati Student element
student.Attributes.Append(ime);
student.AppendChild(brindeksa);
godina.InnerText = txtGodina.Text;
smer.InnerText = txtSmer.Text;
student.AppendChild(starost);
student.AppendChild(pol);
//Dodati novi student element na kraj korenog elementa
root.AppendChild(student);
//Sacuvati dokument
doc.Save(PATH);

}
//Prikazati poruku potvrde
MessageBox.Show("Detalji su dodati u XML datoteku.");
//Resetuj tekst polja za novi unos
txtIme.Text = String.Empty;
txtBrIndeksa.Text = String.Empty;
txtGodina.Text = String.Empty;
txtSmer.Text = String.Empty;
txtStarost.Text = String.Empty;
txtPol.Text = String.Empty;
}
}
Када се изабере Dodaj дугме, креира се нови XmlDocument. Тај документ се уписује у датотеку
која је одређена приватним пољем PATH. Затим се тестира применом метода Exists класе
System.IO.File да ли датотека већ постоји. Уколико датотека не постоји, онда се креира нова
датотека и додаје се у њу први запис.
Када се датотека први пут учита, креирају се неопходни чворови на следећи начин:
//Kreiraj neophodne cvorove
XmlDeclaration declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0",
XmlComment comment = doc.CreateComment("Ovo je XML

"UTF-8", "yes");

generisana datoteka");

XmlElement root = doc.CreateElement("Studenti");
XmlElement student = doc.CreateElement("Student");
XmlAttribute ime = doc.CreateAttribute("ime");
XmlElement brindeksa = doc.CreateElement("Brindeksa");
XmlElement godina = doc.CreateElement("Godina");
XmlElement smer = doc.CreateElement("Smer");
XmlElement starost = doc.CreateElement("Starost");
XmlElement pol = doc.CreateElement("Pol");
Горњи код креира неопходне чворове који се додају XML документу. Прво се креира Xml
Declaration коришћењем класе XmlDeclaration и CreateXmlDeclaration метода. Овај метод
користи три параметра; верзију, енкодовање, као и да ли је датотека самостална.
Затим се креира коментар коришћењем XmlComment класе и метода CreateComment и
прослеђује текст методу који се користи у коментару.

Након тога се креира корени елемент (root element) коришћењем метода CreateElement и класе
XmlElement. Метод CreateElement се користи за креирање кореног, родитељског, и дете
елемента. Овај метод користи један аргумент у виду стринга што представља име датог елемента.
Креира се елемент Student који чува податке које уноси корисник. Елемент Student има један
атрибут ime док су остали елементи деца. Метод CreateAttribute прихвата један аргумент што
представља име атрибута. Детаљи атрибута су смештени у објекту XmlAttribute.
Коришћењем метода AppendChild додаје се декларација у XmlDocument и она се додаје као
последњи елемент дете у документ. Затим се додаје коментар одмах испод декларације. Онда се
почиње са кореним елементом и децом елементима.

17.2 Читање XML датотеке
Читање садржаја из XML датотека представља неопходну технику која се доста примењује у
случају чувања конфигурационих подешавања који се обично смештају у XML датотеку, а затим се
користе приликом учитавања апликације. У следећем примеру уз помоћ неколико дугмади читаће
се садржај XML датотеке. Изглед форме са дугметима за брзу претрагу дат је на доњој слици.

Слика 17.1: Читање XML датотеке
На форму је потребно поставити три Label и TextBox контроле, као и четири дугмета а њихове
особине је потребно подесити као што је доле приказано.
Контрола Својство Вредност
Label1
Label2
Label3

Name

lblIme

Text

Ime

Name

lblBrIndeksa

Text

Broj Indeksa

Name

lblSmer

Text

Smer

TextBox1 Name

txtIme

Text
TextBox2 Name

txtBrIndeksa

Контрола Својство Вредност
Text
TextBox3 Name

txtSmer

Text
Button1
Button2

Name

btnPrvi

Text

Prvi

Name

btnPrethodni

Text
Button3
Button4

Name

btnNaredni

Text

Naredni

Name

btnPoslednji

Text

Poslednji

У првом кораку потребно је креирати XML датотеку под именом studenti.xml, кликом на дугме
Add New Item, према доњој слици.

Слика 17.2: Додавање нове ставке

Слика 17.3: Креирање XML датотеке
У креирану датотеку додати следећи садржај.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<Studenti>
<Student ime="Janko Markovic">
<BrojIndeksa>4/2010</BrojIndeksa>
<Smer>IISM</Smer>
</Student>
<Student ime="Milos Stoiljkovic">
<BrojIndeksa>33/2011</BrojIndeksa>
<Smer>KMS</Smer>
</Student>
<Student ime="Jasna Lenasi">
<BrojIndeksa>121/2012</BrojIndeksa>
<Smer>KP</Smer>
</Student>
<Student ime="Sara Jovic">
<BrojIndeksa>23/2013</BrojIndeksa>
<Smer>IISI</Smer>
</Student>
<Student ime="Mina Karadzic">
<BrojIndeksa>22/2012</BrojIndeksa>
<Smer>KMS</Smer>
</Student>
</Studenti>
Датотека studenti.xml садржи податке о петоро студената. Коришћењем дугмади за навигацију
после учитавања првог записа, апликација омогућава преглед наредног записа, враћање на почетак
као и преглед последњег записа.
На врху кода треба додати System.XML именски простор коришћењем референце using
System.XML.
У даљем тексту је дат код:
private XmlDocument doc;
private XmlElement root;
private XmlElement tekuciStudent;
private const string PATH = @"..\..\studenti.xml";
private int tekuci = 0;

private int max;
private void PrikaziDetalje(XmlElement tekuciStudent)
{
txtIme.Text = tekuciStudent.Attributes["ime"].Value;
txtBrIndeksa.Text = tekuciStudent.GetElementsByTagName("BrojIndeksa")[0].InnerText;
txtSmer.Text = tekuciStudent.GetElementsByTagName("Smer")[0].InnerText;
}
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
doc = new XmlDocument();
doc.Load(PATH);
//Odrediti koreni element
root = doc.DocumentElement;
//Odredi maksimalni moguci indeks
max = root.GetElementsByTagName("Student").Count - 1;
//Dobiti zapis za tekuci indeks
tekuciStudent = (XmlElement)root.ChildNodes[tekuci];
//Prikazati zapise
PrikaziDetalje(tekuciStudent);
}
Променљива doc типа XmlDocument се користи за учитавање XML датотеке и управљања
њиховим садржајем. За чување вредности кореног елемента користи се променљива root.
Променљива tekuciStudent се користи за чување вредности текуће изабраног елемента студент.
Користи се путања "..\..\studenti.xml" јер је раније креирана датотека XML смештена два
директоријума изнад извршне датотеке (.. значи ићи горе један директоријум). Променљива
tekuciStudent се користи за праћење приказивања записа који су засновани на такозваном нула
базираном индексу. Она се на почетку иницијализује на 0 да би се показало да је текући запис
први запис, док се променљива max користи за чување максималног индекса који ће се касније
користити. За приказивање детаља о записима из XML датотеке у текст пољима користи се
кориснички метод PrikaziDetalje, који је дат са:
private void PrikaziDetalje(XmlElement tekuciStudent)

{
txtIme.Text = tekuciStudent.Attributes["ime"].Value;
txtBrIndeksa.Text = tekuciStudent.GetElementsByTagName("BrojIndeksa")[0].InnerText;
txtSmer.Text = tekuciStudent.GetElementsByTagName("Smer")[0].InnerText;
}
Овај метод користи текуће изабрану особу. Узима се вредност атрибута ["ime"] и приказује у
текст пољу txtIme. Користи се Attributes особина класе XmlElement, затим стринг индексер и на
крају Value особина.
Коришћењем метода GetElementByTagName добија се вредност елемента BrojIndeksa. Уношењем
имена елемента метод претражује све елементе децу који имају одређено име и приказује их у
виду XmlNodeList-е. Пошто је XmlNodeList колекција, и постоји само један очекивани резултат,
може се приступити првом елементу коришћењем индекса 0.
Узима се први елемент [0] колекције која се добија из метода GetElementByTagName, а затим се
приступа својству InnerText првог елемента. Уколико би једну линију кода приказали из неколико
много разумљивијих линија добили би:
XmlNodeList rezultati = tekuciStudent.GetElementsByTagName("BrojIndeksa");
XmlNode prvi = rezultati[0];
txtBrIndeksa.Text =prvi.InnerText;
Када се форма први пут учита тада се извршава следећи код:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
doc = new XmlDocument();
doc.Load(PATH);
//Odrediti koreni element
root = doc.DocumentElement;
//Odredi maksimalni moguci indeks
max = root.GetElementsByTagName("Student").Count - 1;
//Dobiti zapis za tekuci indeks
tekuciStudent = (XmlElement)root.ChildNodes[tekuci];
//Prikazati zapise
PrikaziDetalje(tekuciStudent);
}
Учитава се XML датотека која је одређена променљивом PATH коришћењм Loadmethod-а
XmlDocument класе. Корени елемент се добија коришћењем својства DocumentElement.
Израчунава се максимални могући индекс добијањем свих елемената деце са именом Student и

њиховим пребројавањем. Одузима се 1 јер су индекси 0-базирани. Коришћењем метода
ChildNodes добијају се информације о првом студенту и прослеђивањем вредности о текућем
студенту (који представља 0) као индекс. Својство ChildNodes представља колекцију свих деце
чворова текућег чвора, а постављањем 0 као индекса, добија се први запис. Узимајући у обзир да
се ChildNodes састоји од XmlNode објеката, потребно је претворити чвор у XmlElement тако да
се запис може сачувати као XmlElement објект.
Код за навигациону дугмад је представљен доле са:
private void btnPrvi_Click(object sender, EventArgs e)
{
tekuci = 0;
tekuciStudent = (XmlElement)root.ChildNodes[tekuci];
PrikaziDetalje(tekuciStudent);
}
private void btnPrethodni_Click(object sender, EventArgs e)
{
tekuci = (tekuci - 1 < 0) ? 0 : tekuci - 1;
tekuciStudent = (XmlElement)root.ChildNodes[tekuci];
PrikaziDetalje(tekuciStudent);
}
private void btnNaredni_Click(object sender, EventArgs e)
{
tekuci = (tekuci + 1 > max) ? max : tekuci + 1;
tekuciStudent = (XmlElement)root.ChildNodes[tekuci];
PrikaziDetalje(tekuciStudent);
}
private void btnPoslednji_Click(object sender, EventArgs e)
{
tekuci = max;
tekuciStudent = (XmlElement)root.ChildNodes[tekuci];
PrikaziDetalje(tekuciStudent);
}
Анализирајући код везан за дугме за навигацију, уочава се да се у првој линији кода враћа текући
индекс на 0 а затим и деца чворови се такође враћају на исти индекс. Затим се користи метод
PrikaziDetalje да би се приказале информације добијене из XmlElement-а. Код за догађај
btnPrethodni_Click је сличан коду за прво дугме сем у првој линији. Претходни запис је

представљен са (tekuci - 1). Прва линија користи условно тврђење проверавајући да ли је
претходни елемент мањи од нуле. Уколико јесте, нула се аутоматски додељује и на тај начин се
корисник спречава да користи негативне индексе. На тај начин се спречава стварање
изузетка IndexOutOfRangeException. Ако је корисник на почетку записа, тада клик на дугме
btnPrethodni неће имати ефекта. Ако је претходни индекс једнак или већи од нуле, тада се текућем
индексу додељује вредност која је умањена за један. Запис са новим индексом се приказује
коришћењем ShowDetails метода. Разлика у коду за ново дугме од претходног кода се састоји у
рачунању новог текућег индекса. Нови запис је представљен изразом (tekuci + 1) и проверава се да
ли је премашио максимални могући индекс који се чува у променљивој max. Ако то није случај
тада се додељује максимална вредност текућем индексу, а уколико је следећи индекс једнак или
мањи од максималног, онда се следећи индекс додељује новом текућем индексу. Када се достигне
последњи запис тада се текући индекс додељује завршном индексу који је означен вредношћу max.

17.3 Означавање чворова применом XPath језика
За избор чворова у XML документу користи се специјални језик упита XPath. Коришћењем овог
језика није потребно претражити читаво стабло XML чворова. Два метода који се користе за избор
чворова у XPath програмском језику су XmlNode.SelectNodes() и XmlNode.SelectSingleNode().
Метод SelectNodes() приказује XmlNodeList листу која садржи све чворове који одговарају
стрингу XPath.
За илустрацију овог програма упита потребно је креирати XML документ на начин приказан у
поглављу 17.2, применом поступка који је дат на сликама 17.2 и 17.3.
Потребно је креирати нови пројекат а изглед форме је дат доњом сликом.

Слика 17.4: Означавање чворова применом XPath језика
private void btnPregled_Click(object sender, EventArgs e)
{
XmlDocument document = new XmlDocument();
document.Load(PATH);
XmlNodeList nodes = document.DocumentElement.SelectNodes("/Studenti/Student/BrojIndeksa"; foreach
(XmlNode node in nodes)
{
txtRezultat.Text += node.InnerText + "\r\n";
}
}

private void btnStudenti_Click(object sender, EventArgs e)
{
XmlDocument document = new XmlDocument();
document.Load(PATH);
XmlNodeList cvor = document.DocumentElement.SelectNodes("Student");
foreach (XmlNode node in cvor)
{
txtStudenti.Text += node.InnerText + "\r\n";
}}
private void btnPStudent_Click(object sender, EventArgs e)
{
XmlDocument document = new XmlDocument();
document.Load(PATH);
XmlNodeListcvor = document.DocumentElement.SelectNodes("/Studenti/Student[3]");
foreach (XmlNode node in cvor)
{
txtPStudent.Text += node.InnerText + "\r\n";
private void btnAtributi_Click(object sender, EventArgs e)
{
XmlDocument document = new XmlDocument();
document.Load(PATH);
XmlNodeListcvor= document.DocumentElement.SelectNodes(@"//Student/@ime");
foreach (XmlNode node in cvor)
{
txtAtributi.Text += node.InnerText + "\r\n";
}
После учитавања документа, користи се својство DocumentElement које је типа XmlNode, као и
метод SelectNodes() који прихвата стринг аргумент који садржи упит. Примена упита XPath
/Studenti/Student/BrojIndeksa говори да је елемент BrojIndeksa дете елемент Student елемента, што
представља дете елемент елементу Studenti. Сви чворови који се подударају биће приказани као
листа XmlNodeList. Применом петље foreach у текст пољу се приказују бројеви индекса
појединих студената.

ТЕСТ 17
1. Чему служи језик XML?
2. Креирати XML датотеку према примеру који је горе приказан.
3. Прочитати XML датотеку према горе изнетом примеру.
4. Како се означавају чворови применом XPath језика?

