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PROGRAMMERING A VC# 2010 EXPRESS 
UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL C# 

 
Lektion 4 Listbox och filhantering  
 

Uppgift 1a 
Skapa ett nytt projekt och se till att få nedanstående kod att fungera. 
  
Starta med att rita upp en panel där du placerar komponenterna i, 
fördelen med panelen blir att du 
kan stänga av och på panelen 
med alla komponenter i 
och/eller att du kan flytta runt 
allt samlat. 
 
Så här kan din form/panel se 
ut.  
Lägg till dessa komponenter till 
din form, namnge korrelt med 
prefixen lbl/lb/txt/btn t.ex. 
lblAntal btnLaggTill 
 
Panel(Frame), Textrutor 
Knappar, Listbox, Timer 
Etiketter(Labels) 
 
Kodförslag: 
Lägga till i listbox från textruta : 
lbTexten.Items.Add(txtDinText.Text); 

 
Ta bort från markerad plats 
lbTexten.Items.RemoveAt(lbTexten.SelectedIndex); 
Kan du skydda mot felaktig borttagning, när inget är markerat? Se på 
felmeddelandet försök klura ut. 
InvalidArgument=Value of '-1' is not valid for 'index' 
 
Rensa allt i listan använd metoden 
Items.Clear();  
 
Timer som håller koll på antalet i listan 
Lägg i händelsen Tick en kod som skriver antalet i listan till en label, 
antalet i listan får du med egenskapen 
Items.Count 
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Uppgift 1b  
Vi utvecklar 
programmet, försök 
skydda ditt program 
mot felskrivningar. 
 
Lägga till på valfri 
plats (0 = först, 1 = 
tvåa, osv.  
Items.Insert(plats,t
ext) 

plats måste vara 
integer  
 
Man kan få listan sorterad om 
man sätter sorted till true (då 
fungerar så klart inte additem 
med index). 

 
Ta bort ur listbox från vald plats i textruta 
Items.RemoveAt(plats)   plats måste vara integer 
  

Ta bort markerad med deleteknappen, 
sätt KeyPreview till true i Form-egenskaperna, samt placera koden i Form_KeyDown-
händelsen, använd samma teknik som när du styrde med knappar i VCS lektion3. 
 

Ta bort  fler markerade (egenskapen selection mode sätts till 
MultiExtended) 
 
while (lbTexten.SelectedIndices.Count > 0)             
                  lbTexten.Items.RemoveAt(lbTexten.SelectedIndex); 
 
 
Att  visa datum och tid är alltid bra, använd funktionerna nedan för att visa datum. 
Tips! lägg till dom i den timer du har. 

DateTime.Now.ToLongDateString()   

DateTime.Now.ToLongTimeString() 
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Uppgift 1c 
Lägg till en ny windowsform i ”solution explorer”, den döps då till form2.cs 
Lägg någonstans i form1 till en knapp med texten ”till form2” och koden 
 
Form minTvaa = new Form2(); 
      minTvaa.Show(); 
 

Lägg till en knapp med koden Close()i form2, som stänger formen. 
Din uppgift är nu att kunna välja t.ex låtar ur en listbox och bygga upp en 
playlist i en annan listbox. Du behöver alltså 2 listboxar och en snygg bild 
som har med musik att göra. 
 
Den vänstra listan som du ska välja ifrån, kan vara sorterad. Lägga till 
låtar i Form2_Load, så slipper du bygga upp en lista varje gång du kör.  
 String[] myList =  {"Heroes", "All along the watchtower", "Make  
 my day", "Maria", "Let it be", "rose", "Bring it all home"}; 
           listBox1.Items.AddRange(myList);             

Eller med koden 
ListBox1.Items.Add("Lady Gaga") 

 
skriv ut enstaka t.ex. txtMinLat.text = myList(5) 
 
Du behöver 2 knappar att flytta från vänstra listan  och tillbaka. Markera 
låt, lägg till i högra listboxen  och tabort i den vänstra.  
 
Du behöver 2 knappar till att sortera din playlist på önskat sätt.  
Koden från de tidigare uppgifterna plus lite klurighet och ev. hjälp från F1 
och Internet reder ut problemet. 
 
Skydda upp programmet så att det inte kraschar när du går utanför index. 
T.ex försöker flytta en låt när inget är markerat, eller flytta till position som 
är mindre än 0. 
 
Bygg gärna på med extra finesser 
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Hemuppgift 4 
Den här uppgiften fungerar för dig hemma och om du kör på C:\temp på skolan 
 
När vi hanterar data är det bra att kunna skriva och läsa från fil, så att vi har tillgång till 
uppgifterna nästa gång vi startar programmet. 
 
Bygg ut ditt program med två knappar, så att det kan spara och läsa till/från fil. 
 
Vid filhantering finns det mycket som kan gå fel, därför måste vi använda felhantering, 
så att programmet inte kraschar när det inte hittar en fil eller inte har skrivrättighet eller 
något annat går på tok, visar här lämplig modell för felhantering. C# har dessutom 
flera olika sätt att skriva och läsa från fil. 
Om filerna skrivs utan sökväg hamnar dom i bin/debug mappen (där din körbara exefil 
läggs).  
 
Skrivning av listbox på fil 
 
using System; 
using System.IO; 
using System.Text; 
 
 
try 
{ 
   System.IO.StreamWriter file = new 
 system.IO.StreamWriter("c:\\temp/test.txt");                 
   foreach (string minText in lbTexten.Items) 
           file.WriteLine(minText); 
    
   file.Close(); 
}     
catch (Exception t) 
{ 
   lblStatus.Text = "Filen gick inte att skriva ! " + t.Message; 
}   
 
Läsning av listbox från fil 
try 
{               
   using (StreamReader sr = new StreamReader("c:\\temp/test.txt")) 
   { 
         String line;                    
         while ((line = sr.ReadLine()) != null) 
         { 
              lbTexten.Items.Add(line);              
         } 
   } 
} 
catch (Exception f) 
{                 
   lblStatus.Text = "Filen kunde inte läsas ! " + f.Message; 
} 
 
I C# finns det två komponenter som du kan använda för att tala om vilken fil du ska läsa resp. 
spara.  OpenFileDialog och SaveFileDialog. Använd hjälpen(F1) och Internet och försök 
implementera dom i ditt program.  


