
2010-05-03  NVMD 

  Värmdö gymnasium 

VCS_glosa_ProgA.doc 

PROGRAMMERING A VC# 2008 EXPRESS 

UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL C# 

 

Vi gör ett enkelt glosförhör 
 
Allt det du gör idag ska ligga i samma projekt (och mapp). Du kan om du 
tycker det behövs använda flera ”forms” och länka från en startsida, en 
annan modell är att lägga i olika ”panels” som du kan gömma och visa. 
 
Gör backup på hela din projektmapp med jämna mellanrum (vi vet att det 
ibland kan vara skönt att ha något att gå tillbaks till om det har strulat till 
sig helt). 
Testa alltid programmet med varje ny kod du lägger till, så att du enkelt 
kan backa och prova ny lösning om det inte fungerar. 
 
Alla hjälpmedel tillåtna utan att direkt kopiera någons kod, diskutera 
gärna lösningar!  
 
OBS! Glöm inte spara med jämna mellanrum! 
 
Checka av det du gjort mot per/peter innan du går hem för dagen. 

 

 
Lägg till dessa 
komponenter till din form 
Textrutor 
Knappar 
Etiketter 
Panel 
(Listbox) 
Bild (lägg någonstans en 
liten bild som passar in) 
Så här kan din form se ut. 
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Deklarera  de variabler som ska vara synliga i flera händelser högst upp i 
koden, de blir då globala och gäller i hela programmet. 
 
int antalRätt = 0, nr = 0, antalGlosor, sekunder, slumpTal, glosnr; 

String[] swe = new String[20], eng = new String[20]; 

 
Genom att dubbelklicka någonstans i formen där du inte har någon 
komponent kommer du in i händelsen Form_Load(), allt du skriver där 
körs så fort du startar programmet. Vi lägger upp två arrayer(listor), en 
med svenska ord i och en med engelska. Vi sätter också antalGlosor till 
3 (till att börja med!). 
Senare kommer vi att öka antal glosor här och ev. skriva glosorna i en 
separat textfil (för dom som hinner). 
 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

   swe[0] = "hund"; 

   eng[0] = "dog"; 

   swe[1] = "katt"; 

   eng[1] = "cat"; 

   swe[2] = "bil"; 

   eng[2] = "car"; 

   antalGlosor = 3; 

} 

 
Vad ska då hända när du trycker på starta knappen. 
nr=1;   //Nr sätts till 1 (aktuellt glosnummer)  

txtSvenska.Text = swe[nr]; //svenska ordet tas från listan 

txtEngelska.Text = ""  //engelska texten rensas 

 
Kod för rätta knappen 
Du ska nu jämföra vad som står i den engelska textrutan med din 
engelska lista (med det rätta svaret) 
 
Pseudokoden kan se ut så här 
Om det som är skrivet i engelska rutan är lika med engelska listan då  ska följande 
göras 
 antalRätt ska ökas med ett 
 skriv ut att det är rätt på någon etikett (label)  
 skriv ut hur många rätt du har på någon etikett (label) 
 
om det inte är rätt ska följande göras   
 skriv ut att det är fel på någon etikett (label) 
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Kod för ny glosa knappen 
Om nr är mindre än antalGlosor då  ska följande göras  
 nr ökas med 1 
 nytt svenskt ord skrivs ut i svenska textrutan 
 skriv ut vilket nummer det är på någon etikett (label)  
 rensa engelska textrutan 
 

Det här är förslag på enkel kod för att komma igång . 

Det kommer säkert upp idéer hos dig hur man kan för bättra programmet 
 
Det är snyggt att med egenskapen Enabled, se till att bara aktuella 
knappar är möjliga att klicka på. 
 
Uppgifter med stigande svårighetsgrad gör 1-4 först, sen kan du välja. 
Utveckla gärna programmet med egna finesser. 
 

Uppgift 1 
Se till att få ovanstående kod att fungera. 

  

Uppgift 2 
Öka antalet glosor till 20 eller mer (lägg in i koden) 
Lägg till så att antal procent rätt skrivs ut. 
 

Uppgift 3 
Lägg till  en timer och ta tid på hur lång tid det tar. 
 

Uppgift 4 
Lägg till en knapp som 
visar/döljer en panel 
där du under körning 
kan lägga till glosor, du 
ska samtidigt visa 
inlagda glosor i en 
listbox. 
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Uppgift 5 
Lägg till knapp och kod så du kan välja svensk/engelsk engelsk/svensk, 
texten på knappen ska också ändras. 
 

Uppgift 6 
Gör så att programmet slumpvis väljer att skriva in det svenska eller 
engelska ordet. 

 

Uppgift 7 
Se till att glosorna kommer slumpvis, varje glosa får bara dyka upp en 
gång per test. 
Tips: Håll reda på vilka som slumpats med en extra array 
int[] slumpad = new int[20]; 

 

Uppgift 8 
Utveckla programmet så att det kan spara/läsa till/från fil (ev. flytta 
projektet till C:\temp för att få behörighet) 
Se kod i ListBox-häftet. 
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Uppgift 9 
Använd openfiledialog och läs in olika gloslistor, ev olika språk (byt 
flagga). 
private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

   int i = 0, x=0, y=0; 

   // Create an OpenFileDialog object. 

   OpenFileDialog openFile1 = new OpenFileDialog(); 

 

   // Initialize the OpenFileDialog to look for text files. 

   openFile1.Filter = "Text Files|*.txt"; 

 

   // Check if the user selected a file from the OpenFileDialog. 

   if (openFile1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 

   { 

      try 

      { 

         using (StreamReader sr = new StreamReader(openFile1.FileName)) 

         { 

            String line; 

            while ((line = sr.ReadLine()) != null) 

            { 

            // läs in rad för rad och stoppa in glosorna i String-arrayerna 

            } 

         } 

      } 

      catch (Exception f) 

      { 

         lblStatus.Text = "Filen kunde inte läsas ! " + f.Message; 

      } 

   } 

   antalGlosor = x; 

   lblStatus.Text = "" + x; 

} 

 
Filen glosor.txt kan se ut så här: 
ett 
one 
två 
two 
tre 
three 
fyra 
four 
fem 
five 
sex 
six 
sju 
seven 
åtta 
eight 
nio 
nine 
tio 
ten 
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För att skriva till en fil: 
 
private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

   // Create an SaveFileDialog object. 

   SaveFileDialog saveFile1 = new SaveFileDialog(); 

 

   saveFile1.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt"; 

 

   if (saveFile1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK 

                && saveFile1.FileName.Length > 0) 

   { 

      System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter(  

            saveFile1.FileName); 

      for (int i=0; i<antalGlosor; i++)  

      { 

          // skriv ut på fil med file.WriteLine(textsträng); 

      } 

   file.Close(); 

   } 

} 

 

 
Happy programming 
Per och Peter 


