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PROGRAMMERING 1 C#  
Utvecklingsverktyget Visual Studio C# 2010 EXPRESS 

 
lektion 2 
 
Bilder media.vgy.se/vgy/prog_a/bilder/fotboll1.wmf (1-7) 
textruta till  integer 
Convert.ToInt32(txtEtt.Text) 
forloop (som i c++, while slinga likadan också) 
for (int nr = 1; nr <= 13; nr++) 
{ 
 ......... 
} 
ifsats 
if (true/false) 
           .......... 
else if (true eller false) 
           .......... 
else  
 .......... 
 
Uppgift 1. 
Du ska nu göra ett program som slumpar en tipsrad. 
Vi börjar med att få slumptalen att fungera i en 
textruta. Lägg ut en knapp på formen, sätt texten 
tippa. Dubbelklicka på knappen , du kommer då in i 
kodläget. Lägg till koden som skapar ett 
slumptalsfrö. 
Random random = new Random(); 

och koden som skriver ut i textboxen 
textBox1.Text = 
Convert.ToString(random.Next(5));// ger 0 1 2 3 
4 
Du vill bara ha tre värden(0 1 2) , använd if sats så 
att 1X2 visas beroende på värde. 
 
slump=random.Next(3) 
if (slump==1) 
 textBox1.Text = " X" ; 

Testa ditt program så du får 1X2 när du klickar. 
 
Bygg om ditt program till 13 rutor med namn 
txtRad1- txtRad13. 
Placera de 13 raderna ovanför varandra ta gärna 
hjälp av menyn format/align/lefts. Dubbelklicka på 
tippaknappen du kommer då rakt in i koden för 
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defaulthändelsen click (hur gör man för att ändra händelse om man skulle vilja 
det ?).  
Nu kan man vara lite smart och lägga alla textBoxar i en array, så att vi kommer 
åt dom med ett index. 
TextBox[] tipsRad = { textBox1, .... , textBox13 };   
Du har nu tillgång till egenskapen text i varje ruta med t.ex. 
tipsRad[nr].Text="  2"; 

Slumpa alla rutor med en for loop. 
 
Provkör programmet och tryck på tippa. Funkar det?  
 
Lägg till en rensa knapp som rensar alla rutorna, en for loop som skriver dit en 
tom sträng "". 
Snygga till layouten lägg in en fotbollsbild (använd med fördel wmf 
vektorgrafik, små filer och genomskinliga).  Ställ in egenskapen sizemode för 
picturebox till stretchimage. 
Visa upp när du är klar. 
 
  
 
Uppgift 2. 
 
Nu är det så att sannolikheten för hemmavinst(1), oavgjort(X) och bortaseger(2) 
inte är lika stora, lägg in i koden så att procentchanserna blir 
1:a 45% 
X 20% 
2:a 35% 
 
Här finns många olika lösningar vem skapar enklast lösning! 
Du kan t.ex. slumpa tal mellan 0 och 100, alla tal 45-65 ger X (20 tal av 100 )  
 
 
Uppgift 3. 
 
Lägg till tretton rader i en ny textrutearray 
mall(0)-mall(12) där du sen ska skriva in rätt 
tipsrad(du kan lägga till en knapp som nu när vi 
bygger programmet slumpar dit en rad, så 
slipper du fylla i). Vid en knapptryckning ska 
sen programmet rätta, markera och räkna ut 
antalet rätt.  
Du kan också skriva kod så att rätt rad färgas 
grön och felaktig röd. 
tipsRad[nr].BackColor = Color.Green 
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Lägg till 3 textrutor där du kan välja sannolikhet för 1X2. 
Uppgift 4. 
 
Uppgiften bygger på att 
du själv letar lösningar 
aktivt. 
Pröva att lägga till 
kontrollen 
dataGridView , du ska 
där slumpa ut fem 
tipsrader bredvid 
varandra + rätt rad, 
räkna antal rätt, färga 
rutor, ställa in 
sannolikhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användbara koder 
dataGridView1.ColumnCount 
dataGridView1.RowCount 

Sätter antal kolumner och rader 
dataGridView1.Rows[rad].Cells(kol).Value 
Sätter värdet i varje cell 
.Style.BackColor = Color.Green; 

Sätter färg i cellen 
 
 
 
Du bör efter det här passet kunna: 
Loopar for och while 
If elseif endif  
Skapa en controlarray 
Slumptal 
Händelserna click, change och formload 
 


