
  

Упознавање са радним 
окружењем за 

прављење windows 
апликација



  

Увод

● У настави ће се користити бесплатна верзија 
Microsoft Visual Studio 2005 C++.

● Како је у питању бесплатна верзија можете 
очекивати да ће недостајати неке 
компоненте у односу на верзију која се 
плаћа, али је то за нас небитно, јер 
покушавамо да научимо само основне 
ствари.

● Надам се да ће те касније сами наставити 
тамо где смо ми завршили.



  

Инсталација апликације

● Инсталација је веома једноставна и своди се 
на покретање датотеке “Setup.exe”.

● Пожељно је да након извршене инсталације 
примените и сервисне пакете и исправке 
који су до сада изашли.

● Апликација омогућује да, уколико имате 
активну везу са интернетом, приказује и 
доста нових информација које су се појавиле 
након издавања.



  

Шта је инсталирано?

● Инсталација је на хард диск сместила 
следеће:

– Програмско окружење

– Microsoft .Net 2.0 окружење за развој

– Бесплатну верзију Microsoft SQL servera 2005



  

Како се покреће програм

● Све пречице за покретање су смештене у 
стартни мени.

● Да би покренули развојно окружење у 
секцији програма у оквиру старт менија 
изаберите “Visual C++ 2005 Express Edition”.



  

Упутства

● Обратите пажњу на упутства која ће те 
добијати и на усмена објашњења 
наставника, јер није све могуће приказати 
нити научити одједном.

● Већина упутстава ће бити сликовита са 
кратким додатним објашњењима.

● За све што није јасно или у случају да се 
деси нешто непредвиђено обратите се 
наставнику.



  

Упознавање са окружењем

● На наредним слајдовима ће бити приказан 
изглед радног окружења и неколико 
напомена како га можете прилагодити.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Напомена

● Сваки назив пројекта који овде будете 
видели је урађен са идејом да само један 
корисник користи рачунар.

● Како сте ви подељени на групе препорука је 
да сваком називу пројекта додате и број 
ваше групе како не би дошло до забуне.

Нпр. “projekat1” назовите “projekat1 I grupa” 
или “projekat2” назовите “projekat2 II grupa” и 
слично.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Закључак

● За сваку апликацију је потребно креирати 
пројекат (Аутори овог програма га називају и 
солуција).

● Радно окружење је могуће прилагодити на 
разне начине.

● На крају рада обавезно снимите све измене.



  

Креирање главног 
прозора windows 

апликације



  

Увод

● Како смо видели у претходној вежби 
приликом креирања новог пројекта радно 
окружење аутоматски креира и почетну 
форму.

● Почетна форма није увек погодна за сваку 
апликацију, па ћемо у овој вежби научити 
како да је прилагодимо.



  

Шта ћемо радити ?

● Најпре ћемо научити како да се снађемо у 
радном окружењу и да урадимо оно што 
желимо.

● Затим ћемо научити неке основне особине 
форми и како их променити.

● Након тога ћемо видети како се дефинишу 
догађаји.

● Коначно, научићемо како да компајлирамо 
пројекат и видимо резултате.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Особине (Properties)

● Особине су својствене сваком објекту и од 
њих зависи како ће он изгледати (ако је 
видљив), како ће се понашати или оно шта је 
креатор замислио када је направио класу.

● Нормално је да уколико промените особине 
основне класе мењате особине и свих 
изведених класа.



  

Подела особина

● Ако се одабере категоријски преглед 
особина, можемо видети да су оне у већини 
случајева подељене на следеће категорије:

● Accessibilitу
● Appearance
● Behavior
● Data
● Design
● Focus
● Layout



  

Шта значи која категорија?

● Accessibilitу  - доступност
● Appearance – стил, изглед
● Behavior - понашање
● Data - подаци
● Design - дизајн
● Focus – центар пажње
● Layout - распоред



  

Шта су оне додатне категорије?

● Додатне категорије су својствене неким 
класама.

● На пример за класу форми имамо још две 
категорије:

– Misc

– Window style



  

Особине које се најчешће 
користе

● За стил:
– BackColor – боја позадине компоненте,

– ForeColor – боја слова компоненте,

– Font – облик, стил и величина слова на 
компоненти,

– Text – натпис на компоненти,

– Cursor – облик показивача када се он налази 
изнад компоненте.



  

Особине које се најчешће 
користе

● За понашање:
– Enabled – да ли је објекат могуће мењати или 

не.

● За распоред:
– Location – позиција, дата као пар координата 

х и у. (Сетите се какав је координатни 
систем на екрану!)

– Size – величина, дата као пар димензија 
width и height.



  

За форму су карактеристичне 
особине:

● FormBorderStyle
● StartPosition
● WindowsState
● KeyPreview
● ControlBox
● Icon

● IsMdiContainer
● Maximize
● Minimize
● ShowIcon
● ShowInTaskbar
● TopMost



  

FormBorderStyle

● Ова особина дефинише какав ће прозор 
бити и који делови ће бити приказани.

● Тако нпр. Sizable је основни изглед где су 
приказани сви елементи (насловна линија, 
корисна површина, оквир прозора и која се 
може повећавати по потреби).

● Са друге стране FixedDialog нам не 
дозвољава да је повећавамо произвољно.



  

StartPosition

● Ова особина дефинише где ће се прозор 
први пут појавити на екрану.

● Позиционисање може бити аутоматско или 
ручно.



  

WindowsState, TopMost

● WindowsState дефинише како ће се прозор 
први пут појавити на екрану:

– Normal

– Maximized

– Minimized

● TopMost одређује да ли ће прозор увек бити 
изнад свих осталих прозора, чак и када није 
у фокусу.



  

KeyPreview

● Ова особина дефинише како ће се прозор 
понашати када корисник користи тастатуру.

● Ако је укључена опција, форма ће бити та 
која ће примати све догађаје везане за 
тастатуру, чак и када нека друга компонента 
има фокус.



  

ControlBox, Maximize, Minimize

● Ове особине дефинишу да ли ће се, и које 
од њих, појавити контроле за његово стање 
у углу насловне линије прозора.





  

Icon, ShowIcon

● Ове особина служе да прозору доделите и 
прикажете неку иконицу на основу које ће 
корисник разликовати којој апликацији 
припада прозор.



  

IsMdiContainer

● Ова особина показује да ли је овај прозор 
предвиђен за рад са више докумената или 
само једним.



  

ShowInTaskbar

● Ова особина омогућује да искључите 
приказивање прозора у линији задатака 
(Taskbar), нешто као прозор за “Display 
Properties”.



  

Како се мењају особине?

● Тако што изаберете жељену особину и ако 
знате шта се тражи укуцате помоћу 
тастатуре жељену вредност.

● Ако не знате и за то постоји решење.



  



  

За вежбање

● Пробајте да промените неке особине форме.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Догађаји

● Догађаји (Events) су акције које се дешавају 
неком објекту и које могу утицати на њега.



  

Како могу видети догађаје?

● Радно окружење је може да прикаже 
догађаје везане за сваки објекат.

● Списак свих догађаја се може наћи у 
прозору где смо до сада мењали особине.

● Прелаз са особина на догађаје се врши 
кликом на икону за догађаје.

● И догађаји се могу приказивати у 
категоријама или поређани по абецедном 
редоследу.



  



  



  

Какви могу бити догађаји?

● Мада постоје категорије, много је лакше 
извршити поделу на следеће:

– Корисник је променио неку вредност или се 
нешто променило на други начин (назив 
догађаја обично садржи речи: “changed”, 
“move” или нешто слично).

– Корисник је кликнуо (тастер на тастатури, 
мишу,...)



  

Да ли морам да дефинишем све 
догађаје у списку?

● Наравно да не мораш.
● Дефинишу се само они догађаји који нам 

нешто значе.
● Све остале догађаје које ниси дефинисао ће 

преузети оперативни систем и извршити 
уобичајене радње, или ће се једноставно 
игнорисати.



  

Како се дефинишу догађаји?

● Веома једноставно, направиш одговарајућу 
функцију са одговарајућим параметрима и 
напишеш у телу функције шта желиш да 
програм уради када се деси тај догађај.



  

Који су то параметри потребни?

● Можеш консултовати прозор за помоћ, али 
постоји и лакши начин да се направи 
функција са потребним параметрима.



  



  



  



  



  



  

Како да видим резултате мог 
рада?

● Кренимо редом:

1.Сними све што си до сада урадио.

2.Компајлирај апликацију.

3.Ако има грешака, исправи их и врати се на 
корак 1.



  



  



  



  



  

Шта сам добио?

● Највероватније само 
једну форму која у 
насловној линији 
има текст “Моја прва 
форма”.



  

Други начин?

● Други начин за покретање апликације је да 
покренеш дебаговање апликације, где 
можеш само видети резултат, али такође и 
вредности промењивих и остале параметре 
апликације.



  



  

Какво је ово питање?

● Ако си нешто 
изменио мораћеш 
опет да 
компајлираш.



  

Шта сам добио?

● Вероватно исту 
форму као и 
малочас, али ништа 
није сигурно.



  

Постављање додатних 
компоненти на форму

● Форма служи да обухвати све компоненте 
потребне апликацији.

● Компоненте се налазе у прозору “Toolbox” са 
десне стране.

● Пређи мишем преко таба “Toolbox” док се не 
појави прозор са компонентама.

● Кликни на жељену компоненту.
● На форми кликни на место где желиш да 

поставиш компоненту.



  



  



  

За вежбање:

● Направи форму димензија 640х480, која ће 
се увек покретати на средини екрана и која 
ће имати корисну површину плаве боје и 
оквир типа “FixedDialog”.

● Када се форма учита промени натпис на њој 
у текст: “Вежбање”.



  

Закључак

● Научили смо да:
– подесимо почетну форму,

– користимо систем помоћи,

– искористимо радно окружење за што 
ефикаснији рад,

– користимо догађаје,

– компајлирамо и дебагујемо апликацију,

– додајемо остале компоненте на форму наше 
апликације.



  

Исцртавање графике



  

Цртање графике

● На овим вежбама учимо цртање графике.
● Претпостављамо да сте научили да 

користите радно окружење, креирате нови 
пројекат, снимате и компајлирате пројекат, 
па то овде неће бити приказано.

● Упознаћете неке нове класе и њихове 
особине који нису поменути на предавањима 
и зато обратите пажњу на њих.



  

Вежба: цртање линија 1

● Креирајте нови пројекат и назовите га 
“вежба цртање линија 1”.

● Кликните на форму и затим у прозору за 
особине на иконицу за догађаје.

● У пољу за догађај “Paint”, дуплим кликом 
креирате догађај и прелазите у текст едитор 
у коме можете унети код којим дефинишете 
шта да програм уради када се догађај деси.



  

Вежба: цртање линија 1

● У овом примеру ћемо нацртати једну пуну 
линију црне боје и дебљине 3, са квадратићем 
на почетку и стрелицом на крају.



  

Вежба: цртање линија 1

● Ово је други начин како то можемо урадити.



  

Вежба: цртање правоугаоника 1

● Креирајте нови пројекат и назовите га 
“вежба цртање правоугаоника 1”.

● Кликните на форму и промените јој 
димензије на 335х350, а затим у прозору за 
особине кликните на иконицу за догађаје.

● У пољу за догађај “Paint”, дуплим кликом 
креирате догађај и прелазите у текст едитор 
у коме можете унети код којим дефинишете 
шта да програм уради када се догађај деси.



  

Вежба: цртање правоугаоника 1

● Нацртати једну табелу са 8х8 поља на форми 
величине 335х350.



  

Вежба: цртање правоугаоника 2

● Нацртати једну шаховску таблу величине 8х8 
на форми величине 335х350.



  

Вежба: цртање кругова 1

● Нацртати 5 концентрична круга.



  

Вежба: цртање кругова 2

● Нацртати снешка белића.



  

Вежба: цртање полилинија

● Нацртати полилинију.



  

Вежба: цртање полигона

● Нацртати полигон и обојити га у плаву боју.



  

Вежба: цртање кривих линија 1

● Нацртати криву линију.



  

Вежба: цртање кривих линија 2

● Нацртати безијерову криву линију.



  

Вежба: цртање кривих линија 3

● Нацртати затворену криву линију.



  

Вежба: цртање кривих линија 4

● Нацртати затворену криву линију и обојити 
површину коју захвата у плаву боју.



  

Вежба: Вешала

● Направити апликацију која ће од корисника 
тражити да погоди случајно изабрани број 
између 0 и 9.

● Сваки пут када корисник погреши исцртати 
један део вешала.

● У случају да погоди исписати поруку о томе 
и затворити апликацију.



  

Вежба: Вешала

● Најпре размотримо проблем.
● Потребно нам је:

– Случајан број

– Рутина која исцртава вешала, а ако их 
потпуно исцрта напуштамо апликацију.

– Требамо испитати да ли је и који је број унет.

– Приказати поруку кориснику да је погодио 
број.



  

Вежба: Вешала

● Случајни бројеви се добијају креирањем 
објекта класе “Random”.

Random^ SlucajniBroj = gcnew Random();

● Ако желимо неки одређени интервал:

SlucajniBroj->Next(min,max);



  

Вежба: Вешала

Рутина која исцртава графику мора најпре 
креирати површину по којој цртамо методом 
“CreateGraphics()”.

Graphics^ g = this->CreateGraphics();

● На крају ослобађамо ресурсе са:

delete g;



  

Вежба: Вешала

● Поруке кориснику можемо приказивати 
позивањем “MessageBox”.

MessageBox::Show("neki tekst");

● Ово је најједноставнији облик. Сложени 
облик изгледа овако:
MessageBox::Show(text, caption, 
MessageBoxButtons, MessageBoxIcon, 
MessageBoxDefaultButton, 
MessageBoxOptions, displayHelpButton )



  

Вежба: Вешала

● Излаз из апликације:

Application::Exit();



  

Вежба: Вешала

● Најпре у особинама форме пронађите 
особину “KeyPreview” и поставите је на 
“true”.

● Ова особина омогућава форми да пресретне 
све притиснуте тастере.



  

Вежба: Вешала

● Кликните десним тастером миша на форму и 
изаберите “View Code”.

● Када се отвори текст едитор пронађите где 
су приватне особине форме и додајте 
следеће:



  

Вежба: Вешала

● Вратите се у дизајн форме и пронађите 
догађај “Paint”, па креирајте догађај и 
унесите следеће:



  

Вежба: Вешала

● Вратите се у дизај форме и пронађите 
догађај “Load”, па креирајте догађај и 
унесите следеће:



  

Вежба: Вешала

● Вратите се у дизај форме и пронађите 
догађај “KeyDown”, па креирајте догађај и 
унесите следеће:



  

Вежба: Вешала

● У оквиру догађаја “KeyDown” испитујемо који су 
тастери притиснути тако што упоређујемо да 
ли су то тастери са бројевима на левом делу 
тастатуре.

● Тастер “0” има вредност 48, “1” - 49, …
● Зато одузимамо 48 од вредности тастера, 

како би добили праву вредност.



  

Вежба: Вешала

● Овде су занемарени тастери на нумеричкој 
тастатури, али ако желите и њих да испитујете 
можете додати следеће:
if (e->KeyCode<Keys::NumPad0 ||
e->KeyCode>Keys::NumPad9)

● Тастер “NumPad0” има вредност 96, 
“NumPad1” - 97, ...



  

Вежба: Вешала

● Скролујте до краја форме и у оквиру класе 
“Form1“ креирајте следећу методу:



  

Вежба: Споји тачке

● На форми исцртати нумерисане тачке и 
тражити од корисника да их споји линијама 
како би добио неку слику.



  

Вежба: Споји тачке

● Најпре у форми дефинишемо промењиве 
које нам требају у више метода.



  

Вежба: Споји тачке

● У догађају “Load” додељујемо вредности 
промењивама, јер не смемо да то 
урадимо у оквиру дефиниције класе 
“Form1”.



  

Вежба: Споји тачке

● У догађају 
“Paint” 
исцртавамо 
статични 
део слике 
(бројеве и 
тачке које 
корисник 
треба да 
споји).



  

Вежба: Споји тачке

● У догађају “MouseDown” испитујемо да ли је 
корисник већ неки пут кликнуо на форму 
или не.



  

Вежба: Споји тачке

● На крају креирамо нашу методу која ће 
исцртавати слику.



  

Вежба: Троугао

● Затражити од корисника да три пута кликне 
на форму.

● Затим исцртати троугао одређен тачкама на 
које је корисник кликнуо и обојити га у 
црвено.

● На крају израчунати обим и површину тако 
исцртаног троугла.



  

Вежба: Троугао

● Најпре дефинишемо промењиве које нам 
требају у неколико метода.



  

Вежба: Троугао

● У догађају “Load” приказујемо поруку 
кориснику шта треба да уради.

● То се дешава пре учитавања прозора.



  

Вежба: Троугао

● У догађају “MouseDown” испитујемо колико 
пута је кликнуто на прозор.



  

Вежба: Троугао

● Креирамо рутину за цртање и рачунање.



  

Вежба: часовник

● Исцртати на форми часовник са казаљкама 
који у реаланом времену приказује време.



  

Вежба: часовник

● Најпре на форму додајемо компоненту 
“timer” која нам користи да у одређеним 
временским интервалима нешто урадимо.

● Ово није видљива компонента на форми и 
зато ће се при дну прозора за дизајн форме 
појавити трака која приказује све невидљиве 
објекте на форми.



  

Вежба: часовник

● Класа “timer” има особину “interval” и 
догађај “tick”.

● Подеси временски интервал на 1000, јер је 
то време од 1000 ms односно 1 s.



  

Вежба: часовник

● Најпре ћемо исцртати ознаке на сату.
● Часовник ће имати 12 подеока који 

означавају сате.
● Како круг има 360° лако можемо израчунати 

да сваки подеок треба бити удаљен од 
наредног за 360° / 12 = 30°.

● Проблем је у томе што морамо израчунати 
тачан положај сваког подеока, како би га 
нацртали.



  

Вежба: часовник

● Ако се сећате математике свака тачка на 
кругу је једнако удаљена од центра и њене 
координате су:
(r * sin α, r * cos α)
где је r – полупречник, а α - угао.

● Ако узмемо у обзир да центар није у 
координатном почетку добијамо:
(х + r * sin α, у + r * cos α)



  

Вежба: часовник

● Рачунање се сада своди на то да одредимо 
синус и косинус углова n * 30°, где је n – број од 
0 до 11.

● Све потребне математичке константе и 
функције су дефинисане у “System::Math”.

● Проблем је у томе што су све тригонометријске 
функције предвиђене за rad (радијане), а не ° 
(степене), па морамо да претворимо радијане у 
степене помоћу:
double stepen = Math::PI / 180;



  

Вежба: часовник

● У догађају “Paint” везаном за “Form1” унеси 
следеће:



  

Вежба: часовник

● У догађају “Load” стартујемо тајмер.



  

Вежба: часовник

● Креирај догађај “tick” за тајмер и унеси 
следеће:

Има још на 
следећој 
страни ->



  

Вежба: часовник



  

Додавање основних 
контрола апликацији



  

Како да додамо контроле нашој 
апликацији?

● Поступак је следећи:
1.  У Toolbox-у пронађете жељену компоненту.
2.  Кликнете на њу.
3.  На форми исцртате компоненту.
4.  Промените јој особине и догађаје како би 

одговарала вашој апликацији.
● Поступак је приказан на следећим сликама:



  



  



  



  



  



  

Row  1 Row  2 Row  3 Row  4
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Вежба: Отварање нових форми

● Направити програм у коме ће на основној 
форми бити постављена два дугмета на 
којима пише “Отвори нову форму” и “Излаз”.

● Кликом на дугме постављено на ту форму 
позвати другу форму.

● На другој форми треба да се налази дугме 
на коме пише “Затвори форму”, које ће 
затворити ту нову форму.



  

Вежба: Отварање нових форми

● Креирајте нови пројекат и назовите га “вежба 
нова форма”.

● У менију “Project” изаберите опцију “Add New 
Item”.

● У прозору који вам се отвори изаберите 
“Windows Form” и назовите је “Form2”.

● На форме поставите одговарајуће компоненте.



  

Вежба: Отварање нових форми

● Пример за форме:



  

Вежба: Отварање нових форми
● У догађају “Click” за дугме на коме пише 

“Izlaz” унесите следеће:

● У догађају “Click” за дугме на коме пише 
“Otvori novu formu” унесите следеће:

● Наравно да би ово радило на почетку фајла  
“Form1.h” унесите “#include “Form2.h”



  

Вежба: Отварање нових форми
● У догађају “Click” за дугме на коме пише 

“Zatvori formu” унесите следеће:

● Кликните на “Ctrl+F5” да компајлирате 
пројекат и проверите да ли све ради како 
треба.

● Наравно да постоји и други начин да се ово 
уради, али о томе други пут.



  

Вежба: Сабирање

● Направити програм у коме ће на основној 
форми бити постављена два поља за унос 
текста и два дугмета на којима пише 
“Сабери” и “Излаз” респективно и лабела.

● Кликом на дугме “Излаз” апликација се 
затвара.

● Кликом на дугме “Сабери” , сабирају се 
бројеви из оба поља за унос текста и њихов 
збир се уписује у лабелу.



  

Вежба: Сабирање

● Креирајте нови пројекат и назовите га 
“вежба сабирање”.

● На форму поставите одговарајуће 
компоненте као на слици:



  

Вежба: Сабирање
● У догађају “Click” за дугме на коме пише 

“Izlaz” унесите следеће:

● У догађају “Click” за дугме на коме пише 
“Сабери” унесите следеће:



  

Вежба: Сабирање
● Као што сте видели у овом примеру нисмо 

испитивали које је тастере притиснуо 
корисник, већ смо користили try-catch 
блокове.

● Направили смо инстанцу класе “Exception” и 
искористили њену могућност да нам врати 
поруку о каквој грешци је реч:

catch (Exception^ ex)
 {

 MessageBox::Show(ex->Message);
 }



  

Вежба: Сабирање

● Кликните на “Ctrl+F5” да компајлирате 
пројекат и проверите да ли све ради како 
треба.



  

Вежба: Анкета
● Направити програм који ће прикупити 

податке од корисника.
● Прикупљају се следећи подаци:

Име и презиме корисника, године старости, 
где је сазнао за апликацију, да ли је користи 
приватно или пословно, да ли ће наставити 
да је користи и убудуће.

● Поставити одговарајуће контроле које ће 
кориснику олакшати унос података.

● Унос се потврђује кликом на дугме “ОК”.



  

Вежба: Анкета
● Предлог једног решења је дат на слици:



  

Вежба: Анкета
● Напомена: Како на форми имамо велики број 

контрола најбоље је да их преименујемо како би их 
лакше разликовали од оних генеричких имена: 
textbox1, label1, label2, …

● То је најлакше урадити тако што кликнемо на 
контролу и променимо јој особину “name”.

● Ја сам имена давао тако што узмем прво слово 
имена контроле и допишем коју вредност тражи, тако 
да сам добио:
t_prezime, t_ime, t_godine, c_internet, c_stampa, ..., r_da, 
r_ne, r_poslovno, r_privatno, l_rezultat, b_ok.



  

Вежба: Анкета

● Лабела са текстом “резултат” је убачена 
иако се не тражи у задатку и она ће нам 
приказивати које је податке унео корисник.

● Како не би дошло до проблема у апликацији, 
поставићемо да је на почетку дугме “ОК” 
онемогућено и поље за текст десно од 
“остало” невидљиво.

● Кликом на дугме “ОК” прихватамо податке и 
показујемо поруку.



  

Вежба: Анкета
● Најпре ћемо креирати методу која проверава да 

ли је све унето и тек онда да нам омогући да 
кликнемо на дугме “ОК”.

● Методу ћемо назвати “provera” и она је типа 
“void”.

● Ову методу ћемо позивати за сваки догађај који 
корисник направи.

● За остале контроле креирати догађаје дуплим 
кликом на контролу. Касније ћемо им додати 
одговарајуће линије кода.



  

Вежба: Анкета



  

Вежба: Анкета
● Попуни за остале догађаје као на слици:



  

Вежба: Анкета
● Попуни за остале догађаје као на слици:



  

Вежба: Анкета

● Кликните на “Ctrl+F5” да компајлирате 
пројекат и проверите да ли све ради како 
треба.

● ПРОБЛЕМ: Шта ако кликнете прво на неки 
одговор у питању број 2 ?



  

Вежба: Анкета
● Проблем је настао зато што испитујемо да ли је 

нека од опција потврђена, ако јесте дозвољено 
нам је да кликнемо на “ОК”, у супротном не 
догађа се ништа.

● Како је ово последњи услов који се испитује, ако 
потврдимо било коју опцију, а не одговоримо на 
остала питања, омогућено нам је да кликнемо 
на “ОК”.

● Такође ако се корисник предомисли и обрише 
неки од већ унетих одговора, “ОК” је и даље 
омогућено.



  

Вежба: Анкета

● Како ово није 
добро написана 
апликација, 
треба да је 
преправимо.



  

Задатак за вежбање
● Направити апликацију која тражи од корисика да 

унесе податке у вези његових активности на 
мрежи.

● Тражени подаци су: име и презиме, године 
старости, да ли има налог за електронску пошту, 
да ли је члан неког форума или социјалне мреже, 
какву везу са интернетом користи (модем, 
адсл,...), колико времена дневно проводи на 
интернету, који претраживач најчешће користи и 
да ли његов рачунар има неку заштиту 
(антивирус, заштитни зид,...).



  

Додавање контрола са 
листама апликацији



  

Вежба: ComboBox, ListBox

● Направити програм у коме ће на основној 
форми бити постављена два дугмета на 
којима пише “Dodaj” и “Izbaci”, једно поље за 
унос података и по једна падајућа листа и 
листбокс.

● Када се попуни неки текст у поље за унос 
података, кликом на дугме за додавање тај 
текст убацујемо истовремено у падаајућу 
лист и листу.

● Кликом на дугме за избацивање избацујемо 
податак из листе.



  

Вежба: ComboBox, ListBox

● Распоред контрола је дат на слици:



  

Вежба: ComboBox, ListBox

● У догађају за дугмад за додавање и избацивање 
унети следеће:



  

Вежба: ComboBox, ListBox

● Компајлирати са CTRL+F5.



  

Вежба: Реченица
● Додајте на форму 3 падајуће 

листе, 1 дугме, 1 поље за унос 
текста и једну лабелу као на 
слици десно:

● Кликом на дугме корисник у 
поље за унос текста копира 
садржаје лабеле и падајућих 
листа тако да образују неку 
реченицу.



  

Вежба: Реченица

● Особину “Multiline” поља за унос текста 
поставити на ”true”

● Особину “Text” дугмета поставити на 
“Rečenica”

● Особину “Text” за label1 поставити на ”Moja 
omiljena životinja je ”



  

Вежба: Реченица
● Попуњавање листа се ради тако што пронађете 

особину “Items”, а затим кликнете на дугме на 
десној страни поља за унос. У новоотвореном 
прозору унесите податке тако да сваки податак 
буде у новом реду.



  

Вежба: Реченица
● Падајуће листе попунити следећим подацима:

● Особину “DropDownStyle” падајућих листа 
поставити на ”DropDownList”



  

Вежба: Реченица
● У догађају за клик на дугме дописати следеће:

● Компајлирати са CTRL+F5.



  

Вежба: премештање података 
између листа

● Додати следеће контроле апликацији:
2 листе, 2 дугмета.

● Распоред је дат на слици десно:
● Кликом на дугме “->” или “<-”

подаци се пребацују из једне у 
другу листу у смеру стрелице.



  

Вежба: премештање података 
између листа

● Како поставити контролу тако да изгледа као да је 
увек “залепљена” за неку од ивица форме?

● Кликнути на контролу.
● Пронаћи њену особину “Dock”.
● Изабрати жељени положај.



  

Вежба: премештање података 
између листа

● Попунити листе подацима:
Листа ЛЕВО: A,B,C,D,E,F,G,H
Листа ДЕСНО: 1,2,3,4,5,6,7,8

● У догађајима за дугмад додати следећи код:

   

● Компајлирати са CTRL+F5.



  

Вежба:Стабло
● На форму поставити 1 treeview и 3 дугмета као на 

слици десно.
● Кликом на прво дугме корисник

додаје node.
● Кликом на друго дугме корисник

брише селектовани node.
● Кликом на треће дугме корисник брише постојећи 

садржај и уписује нови као на слици:



  

Вежба:Стабло
● За догађаје када корисник кликне на неко дугме 

унети следећи код и компајлирати са Ctrl+F5.



  

Вежба: телефонски именик
● Направити апликацију која ће користити као 

телефонски именик са следећим подацима:
– Редни број
– Презиме
– Име
– Број телефона
– Број мобилног телефона

● Користити listview и предвидети могућност 
додавања нових корисника и брисање постојећих.



  

Вежба: телефонски именик
● Распоредићемо компоненте као на слици:

● Особину “View” за листу подесите на “Details”.
● Особину “MultiSelect” за листу подесите на 

“false”.



  

Вежба: телефонски именик
● Додавање колона у листу се врши тако што 

кликнете на дугме са десне стране поља за унос у 
особини “Columns”. Отвориће вам се нови прозор у 
коме кликом на дугме “Add” додајете нове колоне.
Подесити да текст у колонама и ширинa колоне 
буду: Text Width

br 30
Prezime 60
Ime 60
Telefon 60
Mobilni 75



  

Вежба: телефонски именик
● Додати следеће у догађаје када корисник кликне 

на неко дугме и компајлирати са Ctrl+F5.



  

Задатак за вежбање
● Преправити именик из претходне вежбе тако 

да се могу мењати подаци који су већ 
унешени у именик, а предвидети и могућност 
да се могу брисати више податка 
истовремено, као и да нека особа може 
имати до 3 мобилна телефона и додати и 
поље за надимак.



  

Додавање контрола 
апликацији



  

Вежба: numericupdown

● Направити програм у коме ће на основној 
форми бити постављена двe лабеле и два 
numericUpDown поља као на слици.

● Форма треба бити димензија:
100х100 пиксела.

● Променом вредности у numericUpDown 
пољима мењати висину и ширину форме од 
100 до 500 са кораком од 5 пиксела.



  

Вежба: numericupdown
● У особинама оба numericUpDown поља подесити 

следеће:

У догађајима за numericUpDown поља унети:

Компајлирати са Ctrl+F5

Особина Вредност
Value 100
Increment 5
Maximum 500
Minimum 100



  

Вежба: слика

● Креирати апликацију која може умањивати и 
увећати приказану слику до два пута.

● Користити PictureBox за приказ слике и 
TrackBar за зумирање.



  

Вежба: слика

● Отворити Paint 
(Start>Programs>Accessories>Paint)

● У менију пронаћи опцију “Image>Attributes...” и 
подесити да слика буде величине 100x100 pixels

● Нацртати нешто на слици и снимити је као 
“slika.bmp” 



  

Вежба: слика
● Поставити контроле као на слици:

Подесити особине PictureBox-а:
Особина Вредност

SizeMode zoom
Width 100
Height 100
Image Putanja do slike koju ste 

maločas nacrtali I snimili



  

Вежба: слика
● Подесити особине за TrackBar:

● Унети догађај за TrackBar:

● Компајлирати са Ctrl+F5

Особина Вредност
Value 5
TickFrequency 1
Maximum 10
Minimum 0



  

Задатак за вежбање
● Направити апликацију која ће приказану 

слику моћи да независно умањује и 
увеличава по висини и ширини.



  

Додавање дијалога 
апликацији



  

Вежба: боја и фонт

● Направити програм у коме ће на основној форми 
бити постављена лабела и три дугмета као на 
слици.

● Кликом на дугме “фонт” треба
отворити дијалог за избор фонта
који ће се користити у лабели.

● Кликом на дугме “позадина” или
“слова” треба се отворити дијалог
за боје којима ће се мењати боје
позадине и слова у лабели.



  

Вежба: боја и фонт

● Најпре на форму поставите лабелу и 
подесите особине:

● Затим поставите дугмад и промените им 
текст.

● Потом превуците на форму “FontDialog” и 
“ColorDialog” са ToolBox-а.

Особина Вредност

AutoSize false

Location 20,20

Size 150,150

BorderSyle Fixed3D



  

Вежба: боја и фонт

● У догађајима за дугмад упишите следеће:

● Компајлирајте са Ctrl+F5.



  

Вежба: број поена

● Потребно је направити апликацију која ће 
омогућити да се у листи прикажу имена 
ученика и број поена са контролног теста.

● Осим тога потребно је дати кориснику и 
могућност да сними и учита резултате 
претходних тестова, који се налазе у 
текстуалним фајловима.



  

Вежба: број поена

● Сложене листе са више података најлакше 
је приказати у контроли ListView. Како та 
контрола не дозвољава директно едитовање 
свих података, морамо поставити и додатне 
контроле за то. Може се десити и да 
корисник погреши код уноса, па је потребно 
обезбедити и могућност да уклони податак 
из листе.



  

Вежба: број поена

● За снимање и отварање можемо користити 
фиксна имена, али је ипак боље да 
оставимо кориснику могућност да назове 
фајл како он жели, па ћемо користити 
“OpenFileDialog” и “SaveFileDialog”.

● Наравно екстензију фајлова ћемо подесити 
на “тхт” како би били читљиви и у другим 
апликацијама.



  

Вежба: број поена

● Коначно наша апликација би требала да 
изгледа као на слици:

● На форму превуците следеће:

1) 2 лабеле,

2) 5 дугмета,

3) 1 listview,

4) 1 OpenDialog,

5) 1 SaveDialog



  

Вежба: број поена

● Подесите особине listview-a као у табели:

● Направите две колоне као у табели:

Особина Вредност

FullRowSelect true

GridLines true

View details

HeaderStyle NonClickable

Колона број Особина Вредност

1 text ucenik

1 width 150

2 text Broj poena

2 width 80



  

Вежба: број поена

● FileStream је класа која нам омогућује 
приступ фајловима на диску.

● StreamReader и StreamWriter су класе које 
омогућују рад са стримовима, било да су то 
фајлови или да се они налазе у меморији.

● За све ове класе је потебно да се на почетку 
дода следеће на почетку фајла Form1.h

using namespace System::IO;



  

Вежба: број поена

● За догађај изазван кликом на дугме “додај” 
упиши следећи код:



  

Вежба: број поена

● За догађај изазван кликом на дугме “избаци” 
упиши следећи код:

● За догађај изазван кликом на дугме “крај” 
упиши следећи код:



  

Вежба: број поена

● За догађај изазван кликом на дугме “сними” 
упиши следећи код:



  

Вежба: број поена

● За догађај изазван кликом на дугме “отвори” 
упиши следећи код:

                                                                      =>>



  

Вежба: број поена

● За догађај изазван кликом на дугме “отвори” 
упиши следећи код:



  

Задатак за вежбање

● Направити апликацију која ће користити као 
телефонски именик са следећим подацима:

● Презиме
● Име
● Број телефона
● Број мобилног телефона

● Користити listview и предвидети могућност 
додавања нових корисника и брисање 
постојећих.



  

Додавање менија и 
палета алата 
апликацији



  

Вежба: мени и тулбар

● Направити програм у коме ће корисник моћи да 
изводи основне рачунске операције са два 
операнда и да види резултат. Предвидети све 
четири основне аритметичке операције. За избор 
операције корисник може користити мени или 
тулбар.



  

Вежба: мени и тулбар

● Најпре на форму поставите главни мени.

● У пољу где пише “Type Here” упишите “&Osnovno”.
● Затим у пољу које се појавило испод упишите 

“&Nova operacija”.



  

Вежба: мени и тулбар

● Десним кликом миша на поље које се појавило 
испод добићете мени из кога требате изабрати 
“Insert>Separator”.

● Након тога у пољу испод упишите “&Izlaz”.
● Другу колону менија попуните са:

“O&peracija”
“&Sabiranje”
“&Oduzimanje”
“&Mnozenje”
“&Deljenje”



  

Вежба: мени и тулбар

● Покрените MS Paint.
(Start > Programs >Accessories > Paint).

● Подесите слику на 200х200 Pixels.
(Image > Attributes...)

● Нацртајте нешто као на слици десно
а затим умањите на 10% за обе
димензије.
(Image > Stretch/Skew...)

● Снимите слику под именом “New001.bmp”.



  

Вежба: мени и тулбар

● Креирајте нову слику.
● Подесите слику на 200х200 Pixels.

(Image > Attributes...)
● Нацртајте нешто као на слици десно

а затим умањите на 10% за обе
димензије.
(Image > Stretch/Skew...)

● Снимите слику под именом “Exit001.bmp”.



  

Вежба: мени и тулбар

● Креирајте нову слику.
● Подесите слику на 200х200 Pixels.

(Image > Attributes...)
● Нацртајте нешто као на слици десно

а затим умањите на 10% за обе
димензије.
(Image > Stretch/Skew...)

● Снимите слику под именом “Operation001.bmp”.
● Затворите програм “Paint”.



  

Вежба: мени и тулбар

● Селектујте ставку у менију са називом “Nova 
operacija”.

● У њеним особинама потражите “Image” и 
доделите јој слику “New001.bmp”, а затим у 
особини “ImageTransparentColor” подесите 
ружичасту боју.

● У особини “ShortcutKey” подесите да буде 
“Ctrl+N”, а особинy “ShowShortcutKey” подесите на 
“true”.



  

Вежба: мени и тулбар

● Селектујте ставку у менију са називом “Izlaz”.
● У њеним особинама потражите “Image” и 

доделите јој слику “Exit001.bmp”, а затим у 
особини “ImageTransparentColor” подесите 
ружичасту боју.

● У особини “ShortcutKey” подесите да буде 
“Alt+F4”, а особинy “ShowShortcutKey” подесите
на “true”.



  

Вежба: мени и тулбар

● За сваку од ставки у менију “Operacija” подесите 
редом особину “ShortcutKey” на “Ctrl+#”, где је # 
редни број ставке у менију, и “CheckOnClick” на 
“true”.

● Можете испробати и да мењате боју позадине 
одређених ставки у менију ако желите.



  

Вежба: мени и тулбар

● На форму превуците “ToolStripContainer” и 
подесите тако да заузме читаву расположиву 
површину на форми.

● Затим превуците “ToolStrip” на 
“ToolStripContainer”.



  

Вежба: мени и тулбар

● На “ToolStrip” контроли додајте једно дугме 
(“Button”).

● Промените следеће особине за то дугме:

Osobina Vrednost

Image New001.bmp

ImageTransparentColor Magenta

Text Nova operacija

AutoToolTip true



  

Вежба: мени и тулбар

● На “ToolStrip” контроли додајте једно дугме са 
падајућом листом (“DropDownButton”).

● Промените следеће особине за то дугме:

● У падајућу листу унесите “Sabiranje”,“Oduzimanje”, 
“Mnozenje”, “Deljenje” и подесите им особине 
“CheckOnClick” на  “true”.

Osobina Vrednost

Image Operation001.bmp

ImageTransparentColor Magenta

Text Operacija

AutoToolTip true

 DisplayStyle ImageAndText

 BackColor Green



  

Вежба: мени и тулбар

● На “ToolStrip” контроли додајте још једно дугме 
(“Button”).

● Промените следеће особине за то дугме:

Osobina Vrednost

Image Exit001.bmp

ImageTransparentColor Magenta

Text Izlaz

AutoToolTip true



  

Вежба: мени и тулбар

● НА форми додајте 3 поља за унос текста и две 
лабеле и распоредите као на слици:

● Промените назив форме у “Основне аритметичке 
операције”.



  

Вежба: мени и тулбар

● У догађају за ставку у менију “Нова 
операција” упишите следеће:



  

Вежба: мени и тулбар

● У догађају за ставку у менију “Излаз” 
упишите следеће:



  

Вежба: мени и тулбар

● У догађају за ставку у менију “Сабирање” 
упишите следеће:



  

Вежба: мени и тулбар

● У догађају за ставку у менију “Одузимање” 
упишите следеће:



  

Вежба: мени и тулбар

● У догађају за ставку у менију “Множење” 
упишите следеће:



  

Вежба: мени и тулбар

● У догађају за ставку у менију “Дељење” упишите 
следеће:



  

Вежба: мени и тулбар

● Додајте и методу “Операција”коју стално 
позивамо:

● Компајлирајте са Ctrl+F5.



  

Задатак за вежбање

● Направити апликацију која ће користити као 
телефонски именик са следећим подацима:

● Презиме
● Име
● Број телефона
● Број мобилног телефона

● Користити listview и предвидети могућност 
додавања нових корисника и брисање 
постојећих.

● Направити одговарајуће меније и тулбар.



  

Базе података и упити



  

Вежба: Базе података и упити

● Направити базу података у MS ACCESS 
програму.

● База треба да садржи табелу “особа” са 
следећим пољима: “id”, “prezime”, “ime”.

● Попунити табелу подацима, а затим изменити 
податке у табели и обрисати их.

● Обрисати табелу.



  

Вежба: Базе података и упити

● Стартовати апликацију “MS ACCESS”.
(Start → Programs → Microsoft office → 
Microsoft office Access).



  

Вежба: Базе података и упити

● Креирати нову базу.



  

Вежба: Базе података и упити

● Назовите фајл “база”.



  

Вежба: Базе података и упити

● Кликнути на означено дугме.



  

Вежба: Базе података и упити

● Кликнути на означено дугме.



  

Вежба: Базе података и упити

● Кликнути на означено дугме.



  

Вежба: Базе података и упити

● Кликнути на означено дугме.



  

Вежба: Базе података и упити

● Кликнути на означено дугме.



  

Вежба: Базе података и упити

● У обележено поље уносимо упит.



  

Вежба: Базе података и упити

● Како још увек немамо никакву табелу у бази 
нема сврхе извршити упит са “SELECT”.

● Најпре морамо креирати нашу табелу.
● Како наша табела има три поља, морамо их 

навести редом како желимо да нам се 
прикажу.

● Кључна реч ће бити “CREATE”.



  

Вежба: Базе података и упити

● CREATE TABLE osoba (id INTEGER CONSTRAINT 
MyConstraint UNIQUE PRIMARY KEY NOT NULL, 
prezime CHAR, ime CHAR);

– CREATE  TABLE – Креирамо нову табелу.

– Osoba – Име табеле.

– Id – Име прве колоне.

– INTEGER – Ког типа су подаци у првој колони.

– CONSTRAINT - Ограничења.

– UNIQUE – Јединствени подаци (не смеју се понављати).

– PRIMARY KEY – примарни кључ.

– NOT NULL – вредност се не сме изоставити.

– Prezime – име друге колоне.

– Ime – име треће колоне.

– CHAR – Тип података у другој и трећој колони.



  

Вежба: Базе података и упити

● Упит извршавамо кликом на означено дугме.



  

Вежба: Базе података и упити

● Погледајмо какву табелу смо направили.



  

Вежба: Базе података и упити

● Погледајмо какву табелу смо направили.



  

Вежба: Базе података и упити

● Десним кликом на жељену табелу добијамо 
мени из кога бирамо означену опцију.



  

Вежба: Базе података и упити

● Као што видимо табела је направљена по 
захтеву у задатку.



  

Вежба: Базе података и упити

● Затворићемо за сада дату табелу.



  

Вежба: Базе података и упити

● Како је наша табела празна требамо је 
попунити подацима.

● Попуњавање се врши наредбом “INSERT”.
● Синтакса је следећа:
● INSERT INTO tabela(polje1,polje2,...) 
VALUES (vrednost1, vrednost2,...);

● Имена поља и вредности које се уносе морају 
одговарати једна другом, али не морају имати 
исти редослед као у табели.



  

Вежба: Базе података и упити

● Унесите следећу команду и извршите је:
● INSERT INTO osoba(id,ime,prezime) VALUES 
('1','aca','aleksic');

● Унесите следећу команду и извршите је:
● INSERT INTO osoba(id,ime,prezime) VALUES 
('2','branko','aleksic');

● Допуните табелу уносећи још најмање 8 
различитих имена.

● НАПОМЕНА: у поље “id” морате увек унети 
неку вредност која се разликује од унетих.



  

Вежба: Базе података и упити

● Преглед података у табели се врши помоћу 
наредбе “SELECT”.

● Општи облик је:
● SELECT Ono_sto_nam_treba FROM tabela(e) 
dodatni_uslovi;

● Тако на пример ако желимо да прегледамо 
све податке у табели:

● Унесите следећу команду и извршите је:
● SELECT * FROM osoba;



  

Вежба: Базе података и упити

● НАПОМЕНА: избегавати коришћење “*”, јер:

1)Показује да не знате шта тражите,

2)Лако и брзо се извршава за мале табеле, али 
када табеле нарасту продужава време 
извршења и повећава утрошак ресурса.



  

Вежба: Базе података и упити

● Ако већ користите упите на бази података 
нека они буду јасни и нека вам дају само 
жељене резултате.

● Ако на пример желите да видите само 
презимена, тражите само њих, а не и остале 
непотребне податке.

● Унесите следећу команду и извршите је:
● SELECT prezime FROM osoba;



  

Вежба: Базе података и упити

● Ако је име колоне неодговарајуће за вас 
можете га променити.

● Унесите следећу команду и извршите је:
● SELECT prezime AS test FROM osoba;



  

Вежба: Базе података и упити

● Ако желите да видите колико има различитих 
презимена у колони презиме.

● Унесите следећу команду и извршите је:
● SELECT DISTINCT prezime AS prezimena FROM 
osoba;



  

Вежба: Базе података и упити

● Можете препустити бази података да врши 
неке прорачуне, као што су на пример средња 
вредност, минимум, максимум, збир, …

● Можете чак и питати да вам преброји особе:
● Унесите следећу команду и извршите је:
● SELECT COUNT(prezime) FROM osoba;



  

Вежба: Базе података и упити

● Додатни услови филтрирају податке и 
приказују вам само оне које вам требају.

● Додатни услови се задају кључним речима:
● WHERE, HAVING, ORDER BY, IN, LIKE, ...



  

Вежба: Базе података и упити

● Можете претражити базу података по 
одређеном презимену.

● Унесите следећу команду и извршите је:
● SELECT prezime, ime FROM osoba WHERE 
prezime = 'aleksic';



  

Вежба: Базе података и упити

● Ако не знате тачно читав податак можете 
претражити по ономе шта знате.

● На пример презиме које почиње словом “а”.
● Унесите следећу команду и извршите је:
● SELECT prezime,ime FROM osoba WHERE 
prezime LIKE "a*" ORDER BY prezime;



  

Вежба: Базе података и упити

● У претходној команди смо добили две колоне, 
али је много боље некада да имамо само 
једну.

● Унесите следећу команду и извршите је:
● SELECT (prezime & ' ' & ime) AS osobe 
FROM osoba WHERE ime LIKE "a*" ORDER BY 
prezime;



  

Вежба: Базе података и упити

● Можемо имати и сложене услове ако је 
потребно.

● Унесите следећу команду и извршите је:
● SELECT (prezime & ' ' & ime) AS osobe 
FROM osoba WHERE id>3 AND id<7 ORDER BY 
prezime;



  

Вежба: Базе података и упити

● Наравно увек постоји могућност да погрешимо 
у уносу података или да требамо изменити 
постојеће.

● То се врши командом “UPDATE”.

● Општи облик је:
● UPDATE tabela SET kolona = novi_podatak 
dodatni_uslov;



  

Вежба: Базе података и упити

● На пример ако желимо да променимо нечије 
име у табели:

● Унесите следећу команду и извршите је:
● UPDATE osoba SET ime="Aleksandar"  WHERE 
ime="Aca";



  

Вежба: Базе података и упити

● Aко желимо да обришемо нечије податке у 
табели, користимо наредбу “DELETE”.

● Будите опрезни са овим, јер нема повратка за 
податаке.

● Општи облик наредбе је:
● DELETE ono_šta_brišemo FROM tabela 
dodatni_uslovi;



  

Вежба: Базе података и упити

● Aко, на пример, желимо да обришемо 
бранкове податке у табели, користимо 
наредбу “DELETE”.

● Унесите следећу команду и извршите је:

● Delete * FROM osoba WHERE ime ="branko";



  

Вежба: Базе података и упити

● Често се дешава да креирате привремену 
табелу која садржи потребне податке 
потребне само једном.

● Тада је најбоље након извршења упита 
обрисати ту табелу

● Унесите следећу команду и извршите је:
● DROP TABLE osoba;



  

Вежба: Базе података и упити

● Ово су најчешће коришћени упити над базама 
података.

● Постоје и сложенији упити, али то морате 
сами савладати.

● Како смо сада користили само MS ACCESS 
морам напоменути да он не подржава све 
SQL наредбе.

● За разлику од њега, све остале базе података 
имају потпуно имплементиран скуп наредби.



  

Задатак за вежбање

● Направити базу која ће се користити као 
телефонски именик са следећим подацима:

● Презиме
● Име
● Број телефона
● Број мобилног телефона

● Користити упите и предвидети могућност 
додавања нових корисника и брисање и 
исправљање постојећих.



  

Приступ и 
манипулација са 
подацима у бази



  

Вежба: Базе података 1

● Направити базу података у MS ACCESS 
програму.

● База треба да садржи табелу “особа” са 
следећим пољима: “ime”, “prezime”, “godine”.

● Снимити је у C:\My Documents\baza.mdb
● НАПОМЕНА: Немојте уписивати никакве 

податке у њу.

file:///C:/My


  

Вежба: Базе података 1

● Направити следећи изглед за апликацију:



  

Вежба: Базе података 1

● На почетку додати потребне просторе имена:



  

Вежба: Базе података 1

● За догађај који се дешава када се форма 
учита унесите следеће:



  

Вежба: Базе података 1

● За догађај када корисник кликне на дугме 
“Додај”: 



  

Вежба: Базе података 1

● За догађај када корисник кликне на дугме 
“избаци”: 



  

Вежба: Базе података 1

● За догађај када корисник кликне на дугме 
“измени”: 



  

Вежба: Базе података 1

● За догађај када корисник кликне на дугме “излаз”: 



  

Вежба: Базе података 1

● Морамо креирати догађај “изврши”: 



  

Вежба: Базе података 1

● Компајлирати програм са CTRL + F5 и 
испробати.

● НАПОМЕНА:
Ако сте базу снимили на неком другом месту 
преправите путању до ње.



  

Вежба: Базе података 2

● Искористићемо претходну базу за овај 
задатак.

● На форму превуците контролу dataGridView и 
преправите је тако да заузима читаву корисну 
површину форме.



  

Вежба: Базе података 2

● У догађај када се форма учитава унети 
следеће:



  

Вежба: Базе података 2

● Компајлирати програм са CTRL + F5 и 
испробати.

● НАПОМЕНА:
Ако сте базу снимили на неком другом месту 
преправите путању до ње.



  

Задатак за вежбање
● Направити базу која ће се користити као 

телефонски именик са следећим подацима:
● Презиме
● Име
● Број телефона
● Број мобилног телефона

● Користити упите и предвидети могућност 
додавања нових корисника и брисање и 
исправљање постојећих у вашој апликацији.


