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Лабораторна робота №31 
Робота у середовищі C++ Builder. Програмування кнопок. 

Об'єкти: форма, текстове поле, зображення, кнопка. 

Програмування розгалужень. Об‘єкти: поля редагування, 

перемикачі; їхні властивості 

 

31.1. Мета роботи 

Навчитись програмувати в середовищі C++ Builder. 

Ознайомитися з такими об'єктами: форма (Form), текстове поле 

(Label), зображення (Image), кнопка (Button) та їхніми основними 

властивостями: підпис (Caption), колір (Color), шрифт (Font), 

видимість (Visible), ширина (Width), висота (Height) та ін. 

 

31.2. Теоретичні відомості 

 

Об'єкт Form використовують для створення програмою нового 
вікна. Розглянемо такі властивості форми: 

 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
ActiveControl Для задання активного 

об’єкта (фокуса) у 

формі 

Button1, Edit2 

AutoScroll Наявність у формі 

смуг  прокручування 

True, False 

BorderStyle Можливість змінювати 

розміри вікна 

bsSizeable – вікно з 

довільними 

розмірами,  

bsDialog, bsNone – 

вікно з фіксованими 

розмірами 
Width, Height Ширина і висота вікна 

у пікселях 

503, 204 (числове 

значення) 
Font Шрифт Комплексна 

властивість, 

задається в 

діалоговому вікні 
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HorizScrollBar 

VertScrollBar 

Параметри смуг 

прокручування 

Комплексна 

властивість 
Icon Задає піктограму, яка 

буде в заголовку 

форми під час 

виконання 

None – стандартна 

піктограма для  

C++ Builder  , або 

завантажена з 

певного файлу *.ico 
Name Ім’я форми Form1(ідентифікатор) 
Caption Заголовок форми Довільний рядок 

символів 
Color Колір фону форми clGreen, clinfoBk 

(перелічений тип) чи  

$004525B1 ( числове 

значення – задається 

в діалоговому вікні) 
Cursor Вигляд вказівника 

миші на формі під час 

виконання проекту 

crDrag, crCross, 

crHelp, crArrow 

(перелічений тип) 
Enabled Доступність для дій 

об’єктів у формі під 

час виконання 

True, False 

Left, Top Координати лівого 

верхнього кутка вікна 

у пікселях 

200, 108 (числове 

значення) 

Position Розміщення і розміри 

вікна у момент запуску 

програми 

poScreenCenter, 

poDesigned 

WindowState Стан вікна у момент 

запуску програми 

wsNormal, 

wsMaximized, 

wsMinimized 

 
Об єкт Label використовують для створення текстових полів 

(написів) у вікні програми. Крім аналогічних до наведених у 

вищезазначеній таблиці властивостей Width, Height, Font, Color, 

Name, Caption, Cursor, Enabled, Left, Top, він володіє ще й такими: 
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Властивість Опис властивості Приклади значень 
Align Вирівнювання поля 

відносно об’єкта, що 

його містить (форми) 

alBottom, alClient, 

alLeft, alNone 

Aligment Вирівнювання тексту в 

межах поля 

taCenter, taLeftJustify, 

taRightJustify 
AutoSize Приведення меж поля 

до границь тексту 

True, False 

Visible Видимість об’єкта True, False 
WordWrap Перенесення слів 

тексту у новий рядок 

True, False 

 

Об'єкт Image використовують для вставляння графічних 

об'єктів із файлів типу *.bmp, *.emf, *.ico, *.wmf у форму. Крім 

відомих властивостей Align, Width, Height, Name, Cursor, Enabled, 

Left, Top, Visible, використовують такі: 

 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
Center Вирівнювання 

малюнка до центру 

відносно поля, що 

його містить 

True, False 

Picture Ім’я графічного файлу True, False 
Stretch Приведення розміру 

зображення до заданий 

розмірів об’єкта  

Задається в 

діалоговому вікні 

AutoSize Приведення розмірів 

об’єкта до реальних 

розмірів зображення 

True, False 

 

Об'єкт Button використовують для створення кнопок на формі. 

Кнопки мають такі властивості: Visible, Width, Height, Font, Color, 

Name, Caption, Cursor, Enabled, Left, Top та ін. 

Об'єкт Edit використовують для введення користувачем рядка 

символів із клавіатури. У разі необхідності для перетворення 

одержаного рядка (властивість Text) у число і навпаки 

використовують функції C++ Builder StrToFloat та FloatToStr. 
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Окрім відомих вам властивостей, поля редагування Edit володіють 

такими: 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
CharCase Вигляд символів, які 

набиратимуться в полі 

редагування 

ecNormal, 

ecUpperCase, 

ecLowerCase 
PasswordChar Символ для введення 

пароля 

#0 – пряме 

відображення тексту,  

* - текст 

відображатиметься 

зірочками 
ReadOnly Можливість змінити 

текст (доступність 

поля) 

True – текст не 

можна змінити, False 

Hint Текст підказки, яка 

висвітлюється, якщо 

навести курсор миші 

Довільний рядок 

символів 

ShowHint Висвітлювати чи ні 

підказку 

True, False 

Text Текст у полі 

редагування 

Довільний рядок 

символів 
 

Об'єкти RadioButton використовують для створення у формі 

засобу для вибирання однієї альтернативної можливості серед 

декількох. Розглянемо такі властивості перемикачів: 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
Checked Стан перемикача True – вибраний, 

False – не вибраний 
TabOrder Порядок вибору 

клавішею Tab 

0 – перший, 3 - 

четвертий 
TabStop Доступ до певного 

об’єкта табулятором 

True, False 

 
 

31.3. Програма роботи 
31.3.1.Створити форму "Анкета студента" з даними про себе і 

двома фотографіями (портретною і художньою), які перекривають 
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одна одну і мають з'являтися в результаті натискання на кнопки. 

31.3.2.Створити форму з назвою "Обмін валюти", на якій можна 

змоделювати операції обміну валюти в обмінному пункті. 

Застосувати поля редагування (Edit) та перемикачі (RadioButton, 

дослівно радіокнопка), а також кнопки для виконання обчислень і 

закінчення роботи програми. 

 

31.4. Обладнання та програмне забезпечення 
31.4.1.Персональний комп’ютер. 

31.4.2. Програмне забезпечення: C++ Builder 6.0. 

 

31.5. Порядок виконання роботи і опрацювання результатів 

31.5.1. Завантажте середовище візуального програмування 

Borland C++ Builder. 

Запуск системи візуального програмування C++ Builder вико-

нують клацанням на піктограмі И або за допомогою каскадного 

меню Start (Пуск) => Programs (Програми) => Borland C++ Builder 

x.O => C++ Builder x.O, де х — версія програми. Отримаємо чотири 

вікна. 

31.5.2 Дослідіть способи активізації чотирьох вікон C++ Builder: 

• головного  вікна  C++ Builder x.O  -  Projectl, де є панель 

інструментів, палітра компонентів і головне меню; 

• вікна інспектора об'єктів  Object Inspector  зі значеннями 

властивостей активного об'єкта; 

• вікна форми Forml, в якому будуть розташовані результати 

роботи майбутньої програми; 

• вікна тексту програми (Unitl.cpp). 

Зауваження 1. Вікно тексту програми може частково 

перекриватися вікном форми. Активізувати вікна (а також 

змінювати їхні розміри чи розташування) можна за допомогою 

миші або використовуючи функціональні клавіші на клавіатурі: 

F10 -для активізації головного меню (після цього натисніть 

на клавішу Esc); 

F11 - для активізації вікна інспектора об'єкта; 

F12 - для переходу між вікнами форми та коду програми. 
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31.5.3. Запустіть програму Projectl на виконання і розгляньте 

вікно порожньої поки що форми. Поекспериментуйте з вікном фор-

ми. 

Запустити програму можна декількома способами: 

• виконати команду Run => Run головного меню; 

• клацнути на кнопці Run Ш панелі інструментів; 

• натиснути на функціональну клавішу F9. 

Виконайте такі дії: максимізуйте вікно, відновіть його попе-

редній розмір, мінімізуйте та знову розгорніть вікно, пересуньте на 

робочому столі та змініть його розміри, викличте системне меню 

(Alt + пропуск). Виконайте ті самі дії за допомогою команд Move, 

Size та інших і клавіатури. Висновок: вікно форми володіє усіма 

властивостями стандартного вікна операційної системи Windows. 

31.5.4. Закрийте вікно програми Forml, мінімізуйте головне вікно 

C++ Builder і створіть на робочому диску папку з іменем групи, а у 

ній власну папку, названу вашим прізвищем. Знову активізуйте C++ 

Builder. 

31.5.5. Збережіть створену програму у своїй папці. 

Для цього виберіть команду головного меню File => Save All 

(Зберегти Все) або натисніть на кнопку Save All  на панелі інстру-

ментів. У першому рядку вікна, яке з'явиться ("Save Unitl As") під 

заголовком "Save in:" (Зберегти в:), за допомогою випадаючого 

меню Z1 виберіть ім'я робочого диска, після чого знайдіть і 

відкрийте свою власну папку. Задайте назву для файлу тексту 

програми, попередньо витерши запропоновану комп'ютером назву 

Unitl.cpp, => Save. У наступному вікні "Save Project 1 As" дайте 

назву файлові проекту, витерши запропоновану комп'ютером назву 

Projectl.bpr => Save. Зверніть увагу: файли проекту і тексту 

програми повинні мати різні назви. 

31.5.6. Візуально ознайомтеся з властивостями форми Left, Top, 

Width та Height. 

Перемістіть за допомогою миші форму Forml. Зверніть увагу, що 

зміна розташування форми веде до зміни її властивостей Left та Тор 

- координат лівого верхнього кута форми у вікні Object Inspector. 

Змініть розміри форми. Переконайтесь, що тепер змінюються 

властивості Width (ширина) та Height (висота) форми у вікні 

інспектора об'єкта. 
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31.5.7. Дослідіть,  як зміна значень властивостей  Left, Top, 

Width чи Height форми у вікні Object Inspector призводить до зміни 

розташування чи розміру форми. 

Введіть відповідне значення у пікселях і натисніть на клавішу 

Enter. 

31.5.8. Змініть колір фону форми. 

Для цього у вікні властивостей форми Object Inspector у рядку Color 

виберіть значення кольору фону двома способами: 

• викличте   вікно   вибору  кольору  подвійним   клацанням 

мишею на поточному значенні властивості Color. Виберіть один  

із   базових   кольорів   (Basic   colors)   або   встановіть 

свій власний (Define Custom Colors) колір. Підтвердіть вибір 

(Ok). 

• за допомогою випадаючого меню  поекспериментуйте з різними 

значеннями властивості Color. Задайте початкове значення 

кольору — clBtnFace. 

31.5.9. Виконайте програму ще раз. 

31.5.10. Вставте у форму текстове поле (об'єкт типу Label) з 

текстом "Анкета студента". 

Двічі клацніть мишею на піктограмі Label A на закладці Standard 

палітри компонентів головного вікна C++Builder. Розташуйте 

вставлений об'єкт, наприклад, так, як показано на рис. 31.1, 

переміщуючи його мишею. Якщо об'єкт Labeli невиок-ремлений, 

активізуйте його і у вікні Object Inspector змініть значення 

властивості Caption з Label 1 на текст "Анкета студента" без лапок. 

Змініть значення властивості Font (шрифт) цього текстового поля 

на такі: 

Font                 : Times New Roman Cyr; 
Font style       : Bold; 
Size                :16; 

Color             : Purple. 

Зауваження 2. У вікні Object Inspector відображається список 

властивостей лише активного у певний момент об'єкта. 

31.5.11. Аналогічно вставте у форму ще декілька текстових полів 

з вашими біографічними даними. 
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Один із варіантів розміщення текстових полів показаний на рис. 

31.2. 
 

 
Рис. 31.1. Створення форми 

 

 
Рис. 31.2. Приклад підписів 
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31.5.12. Вставте у форму об'єкт типу Image (зображення). 

Для цього клацніть один раз лівою клавішею миші на піктограмі 

Image4 закладки Additional (додаткові) палітри компонентів і, 

наприклад, у нижньому правому куті форми обведіть контур для 

майбутнього зображення (фотографії). Якщо потрібно, змініть 

розмір форми чи вставленого об'єкта та добийтеся якнайкращого 

розташування на ній створених раніше об'єктів. Змінювати розміри 

об'єкта можна методом їх "розтягування" за маркери (чорні 

габаритні квадратики). Запам'ятайте назву, яку Builder присвоїть 

цьому об'єкту (значення властивості Name) або замініть її на свій 

розсуд. За замовчуванням цей об'єкт матиме стандартну назву 

Imagei. 

31.5.13. Вставте свою портретну фотографію за допомогою 

властивості Picture (ілюстрація) об'єкта Image1. 

Для цього виокремте об'єкт Imagei та активізуйте рядок Picture у 

вікні Object Inspector. Клацнувши на кнопці Ж, викличте діалогове 

вікно вибору малюнка Picture Editor. Клацніть на кнопці Load 

(завантажити) і у вікні Load picture зазначте шлях до файлу з 

фотографією. Якщо такого файлу немає, скористайтесь будь-якою 

фотографією з бібліотеки Ібсоіог, яка за замовчуванням 

знаходиться у папці С:\ Program Files \Common Files \ Borland 

Shared \ Images \ Splash \ Іbсоlоr. Виберіть будь-який файл => Open. 

Підтвердіть свій вибір у вікні Picture Editor натисканням на клавішу 

Ok. Задайте властвість Stretch для об'єкта Ітадеї як True. 

31.5.14. Вставте свою художню фотографію у форму поверх 

наявної, скориставшись ще одним об'єктом типу Image. 

Один із варіантів розташування фотографії показаний на рис. 

31.3. Вважатимемо, що цей об'єкт має назву Image2. 

Зауваження 3. Під час накладання об'єктів може виникнути 

потреба використати команди Send To Back (переслати назад) чи 

Bring To Front (перенести наперед), які є в їх контекстових меню чи 

в головному меню Edit. 

31.5.15. Поекспериментуйте з властивістю Visible (видимість) 

обох зображень, кожного разу виконуючи програму (див. пункт 

31.5.3). Після цього виберіть значення властивості Visible у False 

для обох зображень. 
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31.5.16. Вставте у форму кнопки для засвічування фотографій — 

два об'єкти типу Button з назвами Button1 і Button2. Піктограма  

об'єкта типу Button (кнопка) знаходиться на закладці Standard 

палітри компонентів головного вікна C++ Builder. Поміняйте 

підписи на кнопках (змініть властивість Caption) на "Портретна 

фотографія" та "Художня фотографія" відповідно. Виберіть 

найкращий, на ваш розсуд, кирилізований шрифт для підписів. 

Якщо використано картинки із стандартної бібліотеки Borland, 

виберіть для кнопок цікаві підписи. Один із варіантів розміщення 

кнопок показаний на рис. 31.4. 

31.5.17. Запрограмуйте кнопку "Портретна фотографія" так, щоб 

після її натискання у формі з'являлась портретна фотографія. 

Для програмування кнопки Button1 необхідно двічі клацнути на 

ній лівою клавішею миші. У результаті активізується вікно тексту 

програми із заготовкою функції Button1Click, яка опрацьовуватиме 

подію клацання на кнопці Button1: 
 
void __fastcall TForm1::Label2Click(TObject *Sender) 

     { 

 

     } 

У заготовку необхідно вставити текст програми реакції на цю 

подію. Процедура матиме такий вигляд: 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

     { 

      Image1->Visible = true;//  Портретна фотографія стає видимою 

      Image2->Visible = false;// Художня фотографія стає невидимою 

     } 

За допомогою цієї функції властивість видимості для об'єкта 

Image1 задаємо і цю ж властивість для об'єкта Image2 забираємо. 

Для кнопки "Художня фотографія" дії будуть протилежні. Зверніть 

увагу на використання складених імен, наприклад Image1 .Visible, в 

яких назва об'єкта від його властивості відокремлюється крапкою. 

Такі складені імена дають доступ до значення конкретної 

властивості деякого об'єкта. 
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Рис. 31.3 Розміщення малюнка    

 

 
Рис. 31.4 Готова форма 

 

31.5.18. Запрограмуйте кнопку "Художня фотографія" 

відповідно до її призначення (див. п. 31.5.17). 

Текст функції для цієї кнопки матиме такий вигляд: 
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void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

     { 

      Image1->Visible = false;//Портретна фотографія стає видимою 

      Image2->Visible = true; // Художня фотографія стає невидимою 

     } 

Щоб створити таку функцію швидко, можна скопіювати дві 

команди присвоєння з попередньої функції у нову і поміняти вирази 

праворуч. 

31.5.19. Виконайте програму і переконайтесь, що кнопки 

виконують всі функції. Закрийте вікно програми "Анкета студента". 

31.5.20. Збережіть створену програму у своїй папці. 

Виберіть елемент головного меню File => Save All (Зберегти все) 

або натисніть на кнопку Save All  на панелі інструментів. 

31.5.21. Створіть exe-файл програми. 

Виконайте команду головного меню Project => Make Project1 

(Сконструювати все). 

31.5 22. Закрийте C++ Builder, виконайте створену програму  і 

проекспериментуйте з побудованими кнопками. 

Запустіть  exe-файл  з   іменем  проекту  і  піктограмою  зі своєї 

власної папки. 

31.5.23.Вставте у форму третю фотографію (фото вашого 

будинку чи машини) і ще одну кнопку з відповідним 

підписом, яка її висвітлюватиме. Якщо файлу з такою 

фотографією немає, скористайтесь будь-яким файлом з 

бібліотеки Ibcolor (див. п. 31.5.13). 

31.5.24. Поміняйте підписи до кнопок на такі: "Змінити 

фотографію" та "Забрати фотографію", перепрограмувавши 

кнопки відповідно до нового призначення. Запишіть 

фрагменти зміненого програмного коду у звіт. Виконайте 

програму і переконайтесь у правильності її роботи. 

Підказка. У тексті функцій, що описують роботу кнопок, 

можна скористатися такими командами: 

if (Image1->Visible = True) ...// Якщо видимість = True  

або рівносильною командою 

if (Image1.Visible)...    //Тут умова істинна, якщо 

видимість увімкнена 
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31.5.25. Поміняйте сценарій роботи програми з п. 31.5.2 

на такий: 

• відразу після запуску програми фотографій не 

видно,  є дві кнопки "Портретна фотографія" і 

"Забрати фотографію" , доступною є лише перша 

кнопка; 

• після клацання на кнопці "Портретна фотографія" у 

формі з'являється портретне фото, підпис на першій 

кнопці змінюється на "Художня фотографія", стає 

доступною кнопка "Забрати фотографію"; 

• після клацання на кнопці "Художня фотографія" 

фотографія у формі змінюється на художню, а 

підпис на цій кнопці змінюється на "Третя 

фотографія"; 

• після клацання на кнопці "Третя фотографія" 

фотографія у формі змінюється на третю, а підпис 

на цій кнопці змінюється на "Портретна 

фотографія"; 

• після клацання на кнопці "Забрати фотографію" 

фотографія зникає і ця кнопка стає недоступною. 

• Запишіть фрагменти програмного коду у звіт. 

Виконайте програму і переконайтесь у правильності 

її роботи. 

Підказка. У тексті функцій, які описують роботу кнопок, 

можна скористатися командами, що змінюють властивості 

кнопок Caption (підпис), Visible (видимість), Enabled 

(доступність). 

31.5.26. В умовах задачі п. 31.5.3 після клацання на кнопці 

"Забрати фотографію" ця кнопка стає не лише недоступною, 

але і невидимою. 

31.5.27. Змініть  програмний код розв'язування задачі з п. 

31.5.4 так, щоб після вимкнення фотографій напис на першій 

кнопці завжди відповідав фотографії, яка повинна з'явитися 

після її натискання. 

31.5.28. Виходячи з умови задачі з п. 31.5.5, добийтеся 

того, щоб послідовність перемикання фотографій не 

порушувалася внаслідок їх вимкнення, а також додайте 
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текстовий підпис з назвою фотографії, видимою у поточний 

момент. 

31.5.29. Продемонструйте створену форму викладачеві. Закінчіть 

роботу. 

31.5.30. Створіть програму «Обмін валют». Для цього 

Завантажте середовище візуального програмування C++ Builder. 

31.2.31. Відмовтесь від можливості змінювати розміри вікна 

програми, надавши властивості форми BorderStyle значення 

bsDialog. 

Задавши це значення, виконайте програму і переконайтеся, що 

не можна змінити розмір форми. Зверніть увагу на відсутність у 

вікні кнопок мінімізації і максимізації, а також системного меню. 

Завершіть роботу програми. 

31.5.32. Вставте у форму два об'єкти типу RadioButton 

(перемикачі) як це показано на рис. 31.5. 

31.5.33. Для цього клацніть на піктограмі об'єкта типу 

RadioButton (перемикач), яка розміщена на закладці Standard 

палітри компонентів головного вікна C++ Builder, а після цього 

клацніть на потрібному місці на формі. Повторіть ці дії, щоб вста-

вити другу радіокнопку. 

31.5.34. Задайте початкове значення  другого перемикача як 

активне.  

Для цього клацніть на правому перемикачі і значення його 

властивості Checked (контроль вибору) задайте як True. 

31.5.35. Вставте у форму два поля редагування — об'єкти Edit1 

та Edit2. Для цього клацніть на піктограмі  об'єкта типу Edit (реда-

гування), яка знаходиться на закладці Standard палітри компонентів 

головного вікна C++ Builder, а потім клацніть у потрібному місці на 

формі. Вставте другий об'єкт (рис. 31.5). Запустіть програму і 

поекспериментуйте зі вставленими об'єктами: клацніть у полі 

редагування, введіть деяке число, вилучіть його. Закрийте вікно 

програми. 

31.5.36. Розташуйте  у  формі  два  текстові  поля  —  об'єкти  

Label1 та Label2 (див. рис.31.5). 

31.5.37. Вставте у форму два поля редагування — об'єкти Edit3 

та Edit4 (див. рис. 31.5). 
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31.5.38. Вставте у форму дві кнопки - об'єкти типу Button (див. 

рис. 31.5). 

31.5.39. Вставте у форму ще два текстові поля - об'єкти Label3 і 

Label4 (див. рис. 31.5). 

31.5.40. Збережіть створену у цей момент форму у своїй папці. 

File => Save All. Файли тексту програми та проекту назвіть 

різними іменами. Імена занотуйте у звіт. У подальшому періодично, 

зокрема перед черговими запусками проекту на виконання, 

зберігайте файли програми (File => Save All, вводити імена файлів 

вже не потрібно). 

 
Рис. 31.5. Об’єкти на формі 

 

 
Рис. 31.6. Готова форма 
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31.5.41. Змініть назву форми з "Form1" на "Обмін валюти". 

Для цього змініть значення властивості Caption форми. Клацніть 

на формі і на рядку Caption у вікні Object Inspector. Введіть назву 

форми без лапок. Зверніть увагу на те, що для об'єктів багатьох 

типів (зокрема, Label, Button, Form, RadioButton, CheckBox та 

інших) значення властивостей Caption та Name збігаються. 

31.5.42. Змініть підписи Caption на об'єктах типу RadioButton, 

Label та Button так, як показано на рис. 31.6. 

Для цього по черзі вибирайте об'єкти (клацайте на них) і змі-

нюйте значення властивості Caption. 

31.5.43. Задайте однакові розміри для всіх текстових полів, полів 

редагування та кнопок і вирівняйте їх на формі. 

Для цього одночасно виокремте п'ять об'єктів лівого стовпця 

одним із способів: 

• тримаючи натиснутою клавішу Shift, почергово 

активізуйте об'єкти, клацаючи на них лівою клавішею миші; 

• обведіть навколо цих об'єктів контур, утримуючи 

натиснутою ліву клавішу миші. 

У вікні Object Inspector задайте спільні для цих об'єктів значення 

властивостей Width (ширина), Height (висота) та Left (відступ від 

лівої межі вікна) у пікселях. Зверніть увагу, що після активізації 

відповідної властивості її значення – це значення властивості 

першого виокремленого об'єкта створеної групи. Можете змінити 

стиль, колір чи розмір шрифта одночасно для усіх виокремлених 

об'єктів (властивість Font). Зніміть виокремлення, клацнувши на 

вільному місці форми. Аналогічно виконайте вирівнювання правого 

стовпця об'єктів. Вирівняйте вставлені поля попарно у 

горизонтальному напрямку. Для цього змініть властивість Тор 

(відступ від верхньої межі вікна у пікселях) для відповідних груп 

об'єктів. Збережіть роботу (Save All).  

31.5.44. Задайте значення курсів купівлі та продажу валюти, а 

також кількість валюти, яку кантор купує чи продає.  

Для цього введіть потрібне число, наприклад 5, як значення 

властивості Text об'єкта Edit1. Повторіть це для об'єкта Edit2 

(значення 5.2) та Edit3 (значення 20). Для набору символа 

десяткової крапки використайте символ, передбачений опера-

ційною системою комп'ютера. 
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31.5.45.Очистіть поле редагування Edit4. 

Для цього вилучіть значення властивості Text для об'єкта Edit4. 

Не сплутайте значення властивостей Name та Text цих об'єктів. 

31.5.46. Заблокуйте можливість введення даних для поля Edit4, 

задавши його властивість Readonly як True, оскільки це поле місти-

тиме результат. 

Змінювати значення певної властивості можна подвійним 

клацанням на ній лівою клавішею миші. Збережіть роботу (Save 

All). Виконайте програму і переконайтеся, що не можна ввести чи 

редагувати дані у полі Edit4. 

31.5.47. Запрограмуйте радіокнопки так, щоб напрямок 

стрілки показував на вид операції: купівля чи продаж. Зробіть 

активним поле Edit3. 

Клацніть двічі на правому перемикачі RadioButton2 (Продаж). 

Отримаєте заготовку функції RadioButton2Click. У тілі цієї функції 

опишіть дії, які мають відбутися у результаті клацання на правому 

перемикачі RadioButton2: 

void    fastcall TForm1 ::RadioButton2Click(TObject "Sender) 
{  
Label3->Caption = "=>"; // Змінюємо напрямок стрілки  
//Активізуємо поле Edit3  
Edit3 -> SetFocus(); 
  

Аналогічно запрограмуйте подію Click клацанням на лівому 

перемикачі RadioButtoni, врахувавши, що стрілка має показувати на 

ліве поле ('<='). Фрагмент програмного коду створеної функції 

запишіть у звіт. 

31.5.48. Запустіть програму і переконайтесь, що перемикач 

виконує свої функції згідно з п. 31.5.47. 

31.5.49. Запрограмуйте кнопку "Кінець". 

Скористайтесь функцією закінчення роботи програми exit(): 

    void    fastcall TForm1 ::Button2Click(TObject 'Sender)  
     {  
     exit(1);                           // Закінчуємо роботу програми  
     } 
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31.5.50. Запрограмуйте кнопку "Обчислити". 

Дане у полі редагування - це значення властивості Text об'єкта 

типу рядок. Для перетворення цього даного у числовий дійсний тип 

(float) скористайтесь функцією StrToFloat(), а навпаки - функцією 

FloatToStr(). Опишіть основні (kurs, suma) і додаткові (cod, ed) 

змінні. 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

     { 

      float f1 = StrToFloat(Edit1 ->Text);  //Одержуємо значення курсу 

купівлі 

      float f2 = StrToFloat(Edit2 ->Text);  // Одержуємо значення курсу 

продажу 

   float f3 = StrToFloat(Edit3 ->Text);              // Одержуємо числове 

значення суми в USD 

       float f4;                                               //Змінна для суми в гривнях 

       if (RadioButton1 -> Cheked) f4 = f1* f3; 

      else  f4 = f2*f3; 

      Edit4  -> Text = FloatToStr(f4); 

     // Одержане число суми в гривнях перетворюємо у текстовий 

формат і результат присвоюємо властивості Text поля Edit4 

      } 

 

31.5.51. Збережіть роботу (Save All). 

31.5.52. Виконайте програму і проекспериментуйте з різними 

грошовими  сумами  й  операціями  купівлі  чи  продажу.   Закрийте 

вікно програми "Обмін валюти". 

Для переривання роботи програми у випадку неправильного 

введення вхідних даних виконайте пункт головного меню Run => 

Program Reset. 

31.5.53. Змініть розміри та кольори символів (зокрема об'єктів 

Label3 і Edit3), розташування об'єктів, фон форми (властивість 

Color) так, щоб форма виглядала якнайкраще. 

31.5.54. Забезпечте появу підказки "Введіть суму в доларах"  

після переміщення вказівника миші до поля Edit3. 

Виберіть об'єкт Edit3 і встановіть властивість ShowHint у True, a 

як значення властивості Hint введіть текст підказки. Збережіть 
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роботу, запустіть програму і переконайтеся, що підказка 

з'являється. 

31.5.55. Поміняйте вигляд стрілки з => на =>, а <= на <=. 

Для цього виберіть об'єкт Label3 і як значення властивості 

Caption введіть українську букву р, після чого, активізувавши 

властивість Font, виберіть назву шрифта Wingdings. Двічі клацніть 

на правому перемикачі і в його функції введіть українську букву р 

замість =>. У функції для лівого перемикача символи <= замініть 

буквою п. Збережіть роботу, запустіть програму і переконайтеся, 

що стрілка змінила свій вигляд. 

31.5.56. Створіть exe-файл вашої програми. 

Виконайте пункт головного меню Project => Make Project. 

31.5.57. Закрийте C++ Builder, запустіть створену програму і 

виконайте обчислення для різних початкових даних. 

Запустіть exe-файл з іменем проекту і відповідною піктограмою 

зі своєї папки. 

Зауваження 1. Зверніть увагу на використання коми чи 

крапки у вхідних даних. У числах, які стосуються курсу валюти, 

гривневої чи доларової сум для десяткової крапки використайте 

символ, передбачений операційною системою вашого 

комп'ютера (див. Start (Пуск) => Settings (Налаштовування) => 

Control Panel (Панель керування) => Regional Settings (Місцеві 

параметри) =-. закладка Number (Числа), рядок Decimal symbol 

(Символ десяткової крапки)). 

 

31.5.58. Передбачте у створеній програмі ще одну кнопку 

для очищення полів грошових сум. Виконайте програму і 

переконайтесь у правильності її роботи. 

Підказка. Для об'єктів Edit3, Edit4 у функції опрацювання 

події натискання на цю кнопку використайте команду 

присвоєння їхнім властивостям Text порожнього рядка ("). 

31.5.59. Забезпечте появу підказки "Введіть курс купівлі" 

та "Введіть курс продажу" після переміщення вказівника 

миші до полів Edit1 та Edit2 відповідно (див. п. 31.5.54). 

31.5.60. Модифікуйте програму, передбачивши додаткову 

можливість зміни типу операцій (купівля, продаж) унаслідок 

клацання мишею на стрілці. Запишіть у звіт фрагмент 
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програмного коду, який реалізує цю можливість. Виконайте 

програму. 

Підказка. Для цього двічі клацніть на текстовому полі 

стрілки. Відкриється  вікно програмного  коду із заготовкою 

функції Label3Click (опис дій у випадку клацання на об'єкті 

Label3). У тілі цієї функцій можна скористатися командами 

вигляду:  

if (RadioButton1.Checked=True) 

// Встановлюємо перемикач у праве положення, змінюючи  

// значення властивості Checked об'єкта RadioButton2 

 

else 

//Встановлюємо перемикач у ліве положення, змінюючи  

//значення властивості Checked об'єкта RadioButtoni 

31.5.61. Спростіть форму (вилучіть зайві об'єкти) та 

змініть код кнопки "Обчислити" так, щоб її можна було 

використати для переведення миль у кілометри чи навпаки 

залежно від положення перемикача (1 миля =1,609344 км). 

31.5.62. У створену для задачі у п. 31.5.31. форму вставте 

групу перемикачів (об'єкт RadioGroup) для вибору типу милі 

з двох можливих значень: морської чи звичайної (1 морська 

миля = 1,852 км). 

Підказка. Для задання підписів до перемикачів 

використайте властивість Items групи перемикачів 

RadioGroup, а для контролю вибору певного перемикача 

скористайтесь властивістю Itemlndex (дорівнює: 1, якщо 

жоден не вибрано, 0 - якщо вибрано перший перемикач 

групи, 1 - якщо другий і т. д.) 

31.5.63. Продемонструйте створену форму викладачеві. Закінчіть 

роботу. 

 

31.6. Вимоги до звіту з лабораторної роботи  
Звіт повинен включати в себе: 

• Титульний лист із зазначенням номеру варіанту 

• Мету роботи 

• Завдання 

• Текст програми 
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• Результат виконання програми, скопійований з монітора 

комп‘ютера 

 

31.7. Контрольні запитання 
1. З чого складається середовище програмування С++ Builder? 

2. Як створити новий проект в середовищі С++ Builder? 

3.  Які можливі типи програм в середовищі С++ Builder? 

4. Які елементи можна розміщувати на формі проекту? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


