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Лабораторна робота №32. 

Програмування циклів. Об'єкти: Memo, MainMenu, 

PopupMenu, CheckBox, GroupBox 

 

32.1. Мета роботи 

Вивчити типи циклічних алгоритмів та циклічні оператори 

мови С++. Створити форму для розв'язування задачі табулювання 

функції. Створити у ній головне меню (об'єкт типу MainMenu) з 

командами: закінчити роботу програми, табулювати функцію, 

очистити поля виведення результатів, а також контекстове меню 

(PopupMenu), що міститиме команду для очистки поля виведення. 

Результати табулювання вивести у багаторядкове поле редагування 

(об'єкт типу Мето). Передбачити можливість виведення результатів 

на екран, у файл, у масив. Напрямок виведення задати за 

допомогою трьох прапорців (об'єктів типу CheckBox), 

розташованих на панелі групи об'єктів (типу GroupBox). 

 

32.2. Теоретичні відомості 

Цикли 

Цикли необхідні, коли нам треба повторити деякі дії декілька 

разів, як правило, поки виконується деяка умова. У мові С відомі 

три види оператора циклу: for, while і do-while. 

Цикл for 

Основна форма циклу for має наступний вид: 

for (ініціалізація ; перевірка умови ; зміна) оператор; насправді в 

загальному виді 

for (вираз1 ; вираз2 ; вираз 3) оператор; 

У найпростішій формі ініціалізація використовується для 

присвоєння початкового значення параметру циклу. Перевірка 

умови - звичайно умовний вираз, використовується для зміни 

параметра циклу щораз при повторенні циклу. Ці три поділи 

заголовка циклу повинні бути розділені крапкою з комою. 

Виконання циклу відбувається доти, поки умовне вираз істинно. Як 

тільки умова стає помилковою, починає виконуватися наступний за 

циклом for оператор. Найпростіший приклад оператора циклу for: 

for(i=0; i<10; i++) printf(“%d\n", i); 

У результаті виконання цього оператора будуть надруковані в 
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стовпчик цифри від 0 до 9. Для друку цих цифр у зворотному 

порядку можна використовувати наступний оператор: 

for(i=9; i>0; i++) printf(“%d\n”, i); 

Цикл for схожий на аналогічні цикли в інших мовах 

програмування, і в той же час цей оператор у мові С набагато більш 

гнучкий, потужний і застосовується у багатьох ситуаціях. 

У якості параметра циклу необов’язково використовувати 

цілочисельний лічильник. Приведемо фрагмент програми, що 

виводить на екран літери російського алфавіту: 

unsigned char ch; 

for (ch='A'; ch<=”Я”; ch++) printfl("%c“, ch); 

Наступний фрагмент програми 

for(ch='0'; ch! ='N';) scanf("%c", &ch); 

буде виконуватися доти, поки з клавіатури не буде введений 

символ 'N'. Зауважимо, що місце, де повиний бути приріст, 

порожньо. Випадково або намірено може утворитися цикл, із 

котрого немає виходу, так називаний безкінечний цикл. 

Приведемо три приклада таких циклів. 

fог(;;)рrintf{“Бесконечныйцикл\n"); 

lor(i=l;l;i++) рrintf("Безкінечний цикл\n"); 

for (i=10:i>6;i++) printf(“Безкінечний цикл\n"); 

Проте   для таких циклів також може бути організований вихід. 

Для цього використовується оператор break, що ми зустрічали 

вище. Якщо оператор break зустрічається в складовому операторі 

циклу, то відбувається негайне припинення виконання циклу і 

починається виконання наступного оператора програми. 

#include <stdio. h>  

main( ) 

 { 

unsigned char ch; 

for(;;) 

{  

ch=getchar( ); /*Прочитати символ */ 

if (ch=='Q') break; /'Перевірка символу */ printf("%c", ch); /*Друк 

символу */ 

У цій програмі будуть друкуватися введені символи доти, поки 

не буде введений символ 'Q'. Можливо, і це синтаксично правильно, 
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наявність порожнього оператора (відсутність оператора) у циклі for.  

Наприклад 

for (i=0;i<10000;i++); 

 

Цикли while і do-while 

Наступний оператор циклу в мові С - це цикл while. Основна 

форма має наступний вид: while (умова) оператор; де оператор 

може бути простим, складовим або порожнім оператором. "Умова", 

як і у всіх інших операторах, є просто виразом. Цикл виконується 

доти, поки умова приймає значення "істинно". Коли ж умова 

прийме значення "хибно", програма передасть керування 

наступному оператору програми. Так само як і в циклі for у циклі 

while спочатку перевіряється умова, а потім виконується oператор. 

Це так названий цикл із передумовою. 

На відміну від попередніх циклів у циклі do-while умова 

перевіряється наприкінці оператора циклу. Основна форма 

оператора do-while наступна: 

do{ послідовність операторів }  

while (умова); 

Фігурні дужки необов'язкові, якщо всередині них знаходиться 

один оператор. Проте   вони частіше усього ставляться для кращого 

читання програми, а також щоб не сплутати (програмісту, а не 

компілятору) з оператором while. Оператор do-while називається 

оператором циклу з післяумовою. Яка б умова не стояла наприкінці  

оператора, набір операторів у фігурних дужках один (перший) раз 

виконується обов’язково. У циклах for і while оператор може не 

виконатися жодного разу. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

/* Гра " Вгадай число "*/ 

/* Програма вибирає випадкове число від 1 до 100, ви повинні 

вгадати його */ 

main( ) 

{ 

int s, x; 

int n=0; 
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randomize( ); 

s=random(100)+l; 

do 

{ рrintf(“Введіть число від 1 до 100: “); 

scanf("%d", &x); 

n++; 

if(s<x) рrint(“Загадане число менше\n"); 

if(s>x) рrintf(“Загадане число більше\n”); 

} while (s-x); 

printf("Bи вгадали число ! \n”); 

рrintf("Затратили на вгадування %d спроб\n", n); 

} 

 

Використання  оператора  BREAK  у циклах 

 Оператор break має два застосування. Перше - закінчення case в 

операторі switch. Друге - негайне закінчення циклу, не зв'язане з 

перевіркою звичайної умови закінчення циклу. Коли оператор break 

зустрічається усередині оператора циклу, то відбувається негайний 

вихід із циклу і перехід до виконання оператора, наступного  за 

оператором циклу. 

#include <stdio. h>  

main( )    

{ 

 int i; 

 for(i=0;i<1000;i++) 

  { 

   printf(“%d-%d \n”, i, i*i*i); 

   if (i*i*i>= 10000) break; 

  } 

} 

 

Оператор CONTINUE 

Ще один корисний оператор - оператор continue. Якщо оператор 

continue зустрівся в операторі циклу, то він передає керування на 

початок наступної ітерації циклу. У циклах while і do-while - на 

перевірку умови, у циклі for - на збільшення. Цей оператор 

необхідний, якщо ви хочете закінчити поточну ітерацію циклу і не 
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виконувати залишені оператори,а відразу перейти до наступної 

ітерації циклу. Наприклад, його можна використовувати в програмі, 

що друкує натуральні числа кратні семи. 

#include <stdio. h>  

main( ) 

{ int i; 

  for(i=l;i<1000;i++) 

  { 

    if(i%7) continue; 

    printf("%8d", i); 

   } 

} 

 

Об'єкти Memo, MainMenu, PopupMenu, CheckBox, GroupBox 

Об'єкт Мемо застосовують для створення багаторядкового 

редактора тексту. Крім звичайних властивостей, поле редагування 

Мемо володіє ще такими: 

 

Властивість Опис властивості Приклади значень 

HideSelection Збереження виокремлення 

фрагмента тексту у 

момент втрати фокусу 

True – виокремлення 

не зберігається 

False – зберігається 

Lines Задання початкового 

тексту у полі редагування 

Комплексна 

властивість 

(задається у 

діалоговому вікні) 

MaxLength Максимальна можлива 

кількість уведених 

символів 

Наприклад, 50 – 

п’ятдесят символів, 

0 – без обмежень 

ScrollBars Наявність смуг 

прокручування 

ssNone – відсутні 

ssHorizontal – 

горизонтальна 

ssBoth – обидві. 

 
Об'єкт CheckBox використовують для створення 

незалежного дво- чи трипозиційного прапорця: увімкнено/вимкнено 
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(/недоступний). Для цього об'єкта визначені такі дві нові 
властивості: 

 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
AllowGrayed Наявність третьої 

позиції (сірий 
увімкнений) 

True  – трипозиційний 
прапорець, 
False – двопозиційний 
прапорець 

State Стан прапорця cbGrayed – сірий, 
cbUnchecked – вимкне-
ний,  
cbChecked – увімкнений 

 

Панель групи об'єктів GroupBox призначена для розміщення 

на ній групи із кількох об'єктів. Панель групи використовують для 

покращення дизайну вікна програми. Властивості цього об'єкта 

аналогічні до описаних вище. 
За допомогою об'єкта MainMenu створюють головне меню 

програми. Ось деякі властивості головного меню: 
 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
Items Команди меню Комплексна властивість 

(задається у діалоговому 
вікні) 

Tag Допоміжна змінна, 
використовується в 
тексті програми 

0; 8 (ціле число) 

 
За допомогою об'єкта PopupMenu створюють контекстове 

меню деякого компонента. Для "прив'язування" контекстового 
меню до конкретного об'єкта необхідно його властивості Popup-
Menu надати значення імені (Name) конкретного контекстового 
меню. Розглянемо деякі властивості контекстового меню: 

 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
Alignment Ворівнювання меню 

відносно точки 
клацання правою 
клавішею миші 

paCenter – по центру, 
paLeft – зліва, 
paRight – справа 
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AutoPopup Автоматичний виклик 
контекстного меню 

True – викликається 
клацанням правою 
клавішею, 
False – викликається за 
допомогою методу  
Popup 

 
Конкретна команда меню (головного чи контекстового) 

може мати такі властивості: 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
Break Розбиття меню у 

горизонтальному 
напрямку 

mbNone – без розбиття,  
mbBarBreak – розбиття з 
вертикальною рискою, 
mbBreak –розбиття без 
вертикальної риски 

ShortCut Комбінація «гарячих» 
клавіш для виклику 
команди меню 

None –відсутня, 
CTRL+A, F8, CTRL+F10, 
Shift+F3 

 
 

32.3. Програма роботи 

32.3.1. Завантажте середовище візуального програмування  C++ 

Builder. 

32.3.2. Змініть заголовок (Caption) форми з "Form1" на 

"Табулювання функції" (без лапок) і збільшіть розміри форми у 

вертикальному напрямку. 

32.3.3. Змініть піктограму у лівому верхньому куті форми, 

задавши конкретний файл з рисунком піктограми як значення 

властивості Icon (піктограма) форми. 

32.3.4. Клацніть у рядку Icon на ""і, а потім на кнопці Load вікна 

Picture Editor, щоб отримати вікно Load picture. Відкрийте папку С: 

\ Program Files \ Common Files \ Borland Shared \ Images \ Icons, 

виберіть графічний файл з будь-якою піктограмою => Open => Ok. 

32.3.5.Збережіть виконану на даний момент форму у своїй 

власній папці (File => Save All). 

32.3.6.Розташуйте у формі поля редагування Editi, Edit2, Edit3 і 

відповідні їм текстові поля "Ліва межа", "Права межа", "Крок", а 

також текстове поле для вигляду заданої функції у = sin(x)+1 (див. 

рис. 32.1, читай зауваження). 
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Рис. 32.1. Готова форма               Рис. 32.2. Об’єкти на формі  

 

Зауваження 1. Для того, щоб швидко вставити у форму 

декілька однотипних об'єктів, клацніть на піктограмі цього 

об'єкта, утримуючи натиснутою клавішу Shift. Тепер вставляння у 

форму всіх об'єктів цього типу відбуватиметься без повторного 

вибору піктограми. Якщо випадково вставите зайвий об'єкт, 

то вилучіть його за допомогою клавіші Delete. Щоб відмовитися 

від такого режиму, клацніть на зображенні стрілки на палітрі 

компонентів. Розмір, стиль і колір шрифтів виберіть на власний 

розсуд так, щоб форма виглядала якнайкраще. Save all. 

 

32.3.7. Вирівняйте вставлені поля редагування до лівого краю 

першого об'єкта та відцентруйте текстове поле вигляду функції, 

скориставшись вікном вирівнювань Alignment. 

Виокремте групу полів редагування та підписи до них і 

виконайте команду головного меню Edit (редагувати) => Align 

(вирівняти) => Horisontal - Left sides (горизонтально - ліві межі) => 

Vertical - Space equally (вертикально - рівномірно) => Ok. 

Виокремте текстове поле вигляду функції Edit => Align => 

Horisontal - Center in Window (горизонтально — до центру вікна) => 

Ok. Save All. 
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32.3.8. Вставте у форму панель групи об'єктів (об'єкт типу 

GroupBox). Для цього використайте компоненту GroupBox із 

закладки Standard. Змініть значення властивості Caption (підпис) 

цього об'єкта на слово "Виведення" (без лапок). Розмір, стиль і 

колір шрифту виберіть на власний розсуд. Збільшіть панель групи. 

32.3.9.Вставте у панель три прапорці (об'єкти типу CheckBox). 

Для цього використайте компоненту CheckBox із закладки Standard 

палітри компонентів C++Builder. Вирівняйте прапорці, заздалегідь 

виокремивши їх (див. п. 32.3.7). Змініть значення властивості 

Caption (підпис) цих об'єктів на такі, як показано на рис. 32.1. Стиль 

і колір шрифтів виберіть на власний розсуд. 

32.3.10.Встановіть прапорці "На екран" та "У масив" у 

положення "увімкнено". 

Для цього виокремте ці об'єкти та змініть значення їхніх 

властивостей Checked (контроль вибору) на True. 

32.3.11. Вставте у форму багаторядкове поле редагування (об'єкт 

Меmo). Для цього використайте компоненту Меmo із закладки 

Standard палітри компонентів C++Builder. Збільшіть розміри поля. 

Властивість ScrollBars (наявність смуг прокручування) цього 

об'єкта задайте як ssBoth (будуть обидві смуги — вертикальна і 

горизонтальна). File => Save All. 

32.3.12. Задайте початкові значення для полів редагування лівої і 

правої меж аргумента функції та для кроку зміни цього аргумента, 

наприклад, такі, як на рис. 32.1. Для цього змініть властивість Text 

цих обєктів. Для набору символа десяткової крапки використайте 

символ, передбачений операційною системою комп'ютера. 

32.3.13. Витріть слово Memo1 у багаторядковому полі 

редагування (див. пояснення нижче). 

Для цього у вікні Object Inspector змініть значення властивості Lines 

(рядки) об'єкта Memol. Натиснувши на кнопку ""і, викличте вікно 

редагування цієї властивості (вікно String list editor - редактор 

багаторядкового поля). Витріть слово Memol та закінчіть роботу з 

цим вікном, клацнувши на кнопці Ok. 

32.3.14. Вставте у форму головне і контекстове меню (об'єкти 

типу MainMenu і PopupMenu). Для цього використайте компоненти 

MainMenu і PopupMenu із закладки Standard. Розташуйте 
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піктограми в довільному місці форми, на етапі виконання програми 

вони будуть невидимими. 

32.3.15. Введіть назви команд головного меню форми (див. рис. 

32.3). Для цього виберіть об'єкт MainMenui і двічі клацніть на 

значенні його властивості Items. Інший шлях - двічі клацніть на 

самому об'єкті. У вікні, яке відкриється (Form1->MainMenu1), виби-

райте мишею рамку команди і записуйте назву команди, наприклад, 

"Обчислення", як значення властивості Caption у вікні Object 

Ispector. Закрийте вікно створення команд головного меню Form1 - 

>MainMenu1. 

 
Рис. 32.3 Створення головного меню 

 

32.3.16. Введіть назви команд контекстового меню форми. 

Для цього аналогічно змініть значення властивості Items об'єкта 

PopupMenui за допомогою вікна Forml.PopupMenul (виклик цього 

вікна див. у п. 32.3.15). У вікні Object Ispector введіть текст 

"Очистити поле виведення" без лапок як значення властивості 

Caption (рис.32.4). За бажанням можете придумати ще якусь 

команду. Закрийте вікно Forml.PopupMenul. Збережіть форму 

(Save All). 

 

Рис. 32.4. Створення контекстного меню 
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32.3.17.  Запрограмуйте команду "Очистити поле виведення" 

головного меню, скориставшись методом Clear об'єкта Меmоі. 

Методи об'єкта — це набір функцій, які, аналогічно до влас-

тивостей, застосовують до об'єкта. Як і у випадку властивості, ім'я 

об'єкта від імені його метода відокремлюється крапкою. Виконайте 

команду меню "Очистити поле виведення", не запускаючи 

програму на виконання. З'явиться заготовка функції реакції на 

подію виклику цієї команди. У ній запишіть команду виклику 

методу Clear для очищення поля виведення об'єкта Меmо1: 

 
 

32.3.18. Запрограмуйте команду "Вийти" головного меню, 

скориставшись стандартною функцією exit(). 

 
Збережіть виконану на даний момент форму у своїй папці (File => 

Save All). 

32.3.19. Запрограмуйте команду "Очистити поле виведення" 

контекстового меню. 

Двічі клацніть на команді контекстового меню "Очистити поле 

виведення" у вікні Forml.PopupMenu1 (виклик цього вікна див. у п. 

32.3.15). Текст функції очищення такий самий, як і у команди 

головного меню, а саме: Memo1 -> Сlеаг(); (див. п. 32.3.17). 

32.3.20. "Прив'яжіть" контекстове меню PopupMenu1 до форми 

Form1. Клацніть на формі і задайте властивість форми PopupMenu 

як PopupMenu1. 
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Зауваження 2. Значення властивості форми Menu 

автоматично встановлюється як MainMenu1 у момент створення 

головного меню (п. 32.3.14). 

 

32.3.21. Запустіть створену програму та дослідіть її роботу. 

Поекспериментуйте з багаторядковим полем редагування Memo1, 

вводячи та коректуючи у ньому будь-який текст. Зверніть увагу на 

те, що в цьому вікні можна виконувати такі ж дії з текстом, як і в 

текстовому редакторі: виокремлювати фрагмент тексту, копіювати, 

переносити чи вилучати цей фрагмент. Витріть текст за допомогою 

команди головного меню "Очистити поле виведення". Ще раз 

введіть текст і витріть його за допомогою контекстового меню (для   

викликуконтекстового меню форми потрібно клацнути правою 

клавішею миші на вільному місці форми). Закінчіть роботу програ-

ми, клацнувши на команді меню "Вийти". 

Додайте бібліотеку #include <math.h> для можливості 

використання математичних функцій, в даному випадку sin(x). 

 

32.3.22. Запрограмуйте команду "Протабулювати".  

Властивість Lines об'єкта типу Мето є комплексною, тобто також є 

об'єктом зі своїми властивостями та методами. Результат роботи 

цієї програми - це таблиця, що складається з декількох рядків. Щоб 

долучити (додати) у поле Memo1 новий рядок до таблиці, треба 

змінити значення комплексної властивості Lines (рядки) за 

допомогою її методу Append (вставити) з одним аргументом - 

символьним рядком: Memol->lines->Append (рядок символів). 

Виконайте команду "Протабулювати" з головного меню, 

клацнувши на ній один раз. З'явиться заготовка функції, яку 

заповніть так: 
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32.3.23 Виконайте програму і поекспериментуйте з різними 

значеннями лівої, правої межі та кроку аргументу. Закрийте вікно 

програми "Табулювання функції". 

32.3.24.Збережіть створену програму у своїй папці. 

32.3.25.Створіть exe-файл вашої програми. 

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

виконайте обчислення для різних початкових даних. 

32.3.27. Продемонструйте створену форму викладачеві. 

Завершіть роботу. 

 

32.4. Обладнання та програмне забезпечення 

32.4.1.Персональний комп’ютер. 

32.4.2. Програмне забезпечення: C++ Builder 6.0. 

 

 

32.5. Порядок виконання роботи і опрацювання результатів 

32.5.1. Додайте до контекстового меню команду "Вийти" і 

запрограмуйте її. 

32.5.2. Створіть ще одне контекстове меню з командами "Зняти 

всі прапорці", "Встановити всі прапорці", "Встановити інверсивно" 

і запрограмуйте його. Таке меню має з'являтися після клацання 

правою клавішею миші на довільному місці панелі з прапорцями. 

Не забудьте "прив'язати" це меню (PopupMenu2) до панелі з 

прапорцями (див. пункт 32.3.20). 
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32.5.3. Модифікуйте реалізацію програми, передбачивши 

можливість табулювання функції і її похідної. Вибір варіанта 

табулювання (з похідною чи без неї) здійсніть за допомогою 

додаткового прапорця. 

Підказка. Виконайте такі дії: 

• вставте у форму об'єкт типу CheckBox  (прапорець), надайте 

його властивості Caption значення "Похідна", виберіть для 

підпису один із кирилізованих шрифтів 12-го розміру, 

вирівняйте вставлений об'єкт; 

• змініть програмний код команди "Протабулювати". 

 

32.5.4.Визначте кількість елементів масиву більших, ніж 

0,5, і менших, ніж 1. 

32.5.5. Передбачте у створеній програмі додаткову 

можливість для визначення максимального та мінімального 

значень функції. 

Підказка. У тілі функції N4Click, що описує 

програмний код кнопки "Протабулювати", скористайтеся 

командами: 

max = sin(a) + 1; //  Ha початку функції: 

 . . . 

if (max < у) max = у; // У циклі табулювання: 

 . . . 

 

32.5.6. Змініть функції команди "Протабулювати" так, 

щоб для увімкненого прапорця "У масив" виведення 

результатів виконувалось в одновимірний масив. 

32.5.7. Вставте у форму об'єкт Chart із закладки 

Aditional для побудови графіка функції: 
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Двічі клацніть на ньому і на закладці Series, 

клацнувши на кнопці Add, у вікні TeeChart Gallery, 

виберіть піктограму потрібного графіка. Набору даних, що 

відповідатиме цьому типу графіка, присвоється стандартне 

ім'я Seriesl. Поставте чи заберіть прапорець 3D за 

власним бажанням => Ok. Поекспериментуйте з різними 

закладками вікна Editing Chartl. Створіть додатковий 

пункт меню або вставте кнопку "Нарисувати графік" для 

отримання графіка і запрограмуйте (наприклад, кнопку) так: 

 

 
 

Поекспериментуйте з різними закладками вікна 

Editing Chartl, щоразу запускаючи програму на виконання 

Заберіть легенду (Legend), маркери (Points) і підписи до них 

(Marks). Придумайте та вставте заголовок (Title) та підпис 

(Foot) до графіка. 

32.5.8.Сумістіть побудову графіка з табулюванням функції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

 

32.6. Вимоги до звіту з лабораторної роботи  

Звіт повинен включати в себе: 

• Титульний лист із зазначенням номеру варіанту 

• Мету роботи 

• Завдання 

• Текст програми 

• Результат виконання програми, скопійований з монітора 

комп‘ютера 

 

32.7. Контрольні запитання 

1. Які типи циклів Ви можете назвати? 

2. Назвіть відомі Вам оператори циклу мови С. 

3. Запишіть загальний вигляд циклічного оператора for. 

4. Що таке мітка? 

5. Запишіть загальний синтаксис циклічного оператора while. 

6. Відтворіть загальний запис циклічного оператора do-while. 

7. Назвіть оператор безумовного переходу. 
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Лабораторна робота №33 

Створення навчальної програми в С++ Builder 
 

33.1. Мета роботи 

Розробити програму для перевірки знань англійських слів 

шляхом тестування. Набути навичків роботи з такими об'єктами: 

геометрична фігура (Shape), таймер (Timer), мультимедійний 

програвач (Ме-diaPlayer), спарена кнопка з полем редагування 

(CSpinEdit), індикатори стану (Gauge та ProgressBar). 
 

33.2. Теоретичні відомості 
Розглянемо деякі нові об'єкти. 
Таймер (Timer, піктограма на закладці System) використовують 

для повторення фрагмента коду програми з певною періодичністю. 
Відповідний фрагмент  розташовують у тілі функції опрацювання 
події OnTimer таймера. Періодичність вмикання таймера у 
мілісекундах задають властивістю Interval. Геометрична фігура 
(Shape, піктограма на закладці Additional) призначена для 
зображення елементарних геометричних фігур і має, зокрема, такі 
властивості: 
 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
Brush Характеристики 

кольору (Color) і 

стилю (Style) заливки 

Brush-Color: clMaroon 

Brush-Style: bsSolid, 

bsVertical 
Shape Форма фігури stRoundRect – 

прямокутник зі 

округленими краями 

stEllipse, stSquare 
Pen Характеристики 

границі фігури 

Комплексна 

властивість 

 

Мультимедійний програвач (MediaPlayer, піктограма на закладці 

System) призначений для програвання відео- та аудіофайлів. 

Керування програвачем може здійснюватися як за допомогою 

традиційних кнопок Play, Pause, Stop, Next тощо на етапі 
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виконання програми, так і з програмного коду шляхом виконання 

методів цього об'єкта, наприклад: 

 

 MediaPlayer1->FileName="noвнеe ім'я відео- чи аудіофайлу"; 

 MediaPlayer1 ->Open(); 

 MediaPlayer1 ->Play(); 

 

Рис. 33.1. Створення форми для тестування знань 

Спарена кнопка з полем редагування (CSpinEdit, піктограма на 

закладці Samples) призначена для введення та корекції 

цілочислового значення деякої величини під час роботи програми. 

Властивості кнопки: 
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Властивість Опис властивості Приклади значень 
EditirEnabled Можливість прямого 

редагуваня 
True, False 

Enabled Можливість будь-
якого редагування 

True, False 

Increment Крок зміни 1; 4 (ціле число) 
MaxValue Максимальне значення Ціле число 
MinValue Мінімальне значення Ціле число 

Індикатор стану (CGauge, піктограма W на закладці Samples, 

ProgressBar, піктограма "" на закладці Win32) використовують для 

наочної демонстрації стану виконання деякого процесу. Розглянемо 

три властивості індикатора CGauge: 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
Kind Тип індикатора gkHorizontalBar – 

горизонтальний рядок, 

gkPie – кругова діаграма 

gkText – процентне 

відображення  
Progress Відображає стан 

індикатора 

Ціле число між MaxValue i 

MinValue 
ShoeText Додатково 

відображає стан у 

процентах 

True, False 

 

33.3. Програма роботи 

33.3.1. Розробити програму для перевірки знань англійських слів 

шляхом тестування. 
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Рис. 33.2. Тестування з англійської мови 

Користувач має за обмежений час методом перетягування 

розташувати три малюнки під відповідними англійськими словами 

(див. рис. 33.2). Застосувати індикатор часу виконання завдання, 

звукові ефекти та навести аналіз - підсумок тестування. 

  

33.4. Обладнання та програмне забезпечення 

33.4.1.Персональний комп’ютер. 

33.4.2. Програмне забезпечення: C++ Builder 6.0. 

 

33.5. Порядок виконання роботи і опрацювання результатів 

33.5.1. Завантажте середовище візуального програмування 

C++Builder. 
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33.5.2. Замініть заголовок (Caption) форми з "Forml" на 

"Англійська мова — тестування". 

33.5.3. Відмовтесь від усіх системних кнопок форми, задавши 

значення False в усіх  позиціях  властивості Borderlcons: 

biSystemMenu, biMinimize, biMaximize та biHelp. Роботу з 

програмою завершуватимемо натисканням на кнопку "Вихід". 

33.5.4. Розташуйте на формі об'єкти так, як показано на рис. 33.1. 

Залайте такі властивості об'єктів: 

 

Властивість Опис властивості Приклади значень 
Timer1 Interval 500 
Timer2 Interval 100 
MediaPlayer1 

 

Visible 

Orientation 

Max 

Min 

Position 

False 

pbHorisontal 

100 

0 

100 

ProgressBar1 

SpinEdit EditorEnabled 

MaxValue 

MinValue 

Value 

False 

10 

1 

5 
BitBtn1 Kind 

Caption 

bkOk 

Готово 
BitBtn2 Kind 

Caption 

bkClose 

Вихід 
Shape1, Shape2, 

Shape3 

Brush-Color 

Shape 

clInfoBk 

stRoundRect 
Image1, Image2, 

Image3 

Stretch True 

Label1 Caption 

 

 

WordWrap 

Обов’язково натисніть на 

кнопку «Готово» після 

розміщення рисунків!!! 

True 
 

Зауваження 1. Розміри фігур повинні бути більшими, ніж 

розміри малюнків, оскільки малюнки слід розташовувати строго у 

середині фігур. Якщо під час накладання рисунка на фігуру 
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рисунок зникає, перемістіть його на передній план командою його 

контекстового меню Bring To Front. 

 

33.5.5. Двічі клацніть на першому таймері і запрограмуйте 

блимання повідомлення "0бов"язково натисніть на кнопку "Готово" 

після розміщення рисунків!!!" так: 
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender) 

     { 

      if(Label ->Visible)                        // Якщо поле світиться 

                  Label->Visible=false;      // поле гаситься, 

 else 

                  Label->Visible=true;       // інакше-поле засвічується 

} 

Запустіть програму і переконайтесь, що напис на формі блимає. 

33.5.6. Уведіть опис глобальних змінних програми: 

Для цього у вікні тексту програми після існуючого опису змінної 

форми введіть такі рядки: 
TForm1 *Form1;         //  Цей рядок вже є в заготовці модуля 

   bool click=false;      //   Наявність клацання миші 

   int shiftX, shifty ;    //  Координати миші всередині малюнка 

   int x1,x2,x3,y;        //  Початкові координати малюнків 

   enum info{right,wrong,more}; 

// Результати тесту 

 

33.5.7. Вставте  малюнки factory.bmp, shipping.bmp і finance.bmp 

з папки С:\ Program Files \Common Files \ Borland Shared \ Images\ 

Splash \ 256Color у об'єкти Imagei, Image2 і ІmageЗ відповідно. 

Вставте підписи до цих малюнків (див. рис. 33.1). 

33.5.8. Запрограмуйте конструктор форми  TForm1::TForm1 і 

функцію Result() повідомлення результатів тесту: 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner): TForm(Owner) 

           { 

           x1=Image1->Left;  //  Зберігаємо початкові координати 

           x2=Image2->Left;  //  лівих верніх кутів 

           x3=Image3->Left;  //  трьох малюнків у формі 

           y=Image1->Top;     

} 
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void Result(info msg) 

          { 

          // Зупиняємо таймери: 

         Form1->Timer1->Enabled=false; 

         Form1->Timer2->Enabled=false; 

         // Зчитуємо звуковий файл 

         if(msg==right)  Form1->MediaPlayer1->FileName="tada.wav"; 

                 else  Form1->MediaPlayer1->FileName="ding.wav"; 

         // Відкриваємо плеєр 

         Form1->MediaPlayer1->Open(); 

        // Відтвороємо звук 

         Form1->MediaPlayer1->Play(); 

        // Відкриваємо вікно повідомлення 

         if(msg==right)Application-      

>MessageBoxA("Правильно!","Повідомлення ",MB_OK); 

         if(msg==wrong) Application-

>MessageBoxA("Неправильно!","Повідомлення",MB_OK); 

         if(msg==more)Application->MessageBoxA("Спробуйте ще      

раз!","Повідомлення",MB_OK); 

         Form1->Timer1->Enabled=true;              // Запускаємо таймери 

         Form1->Timer1->Enabled=true; 

        Form1->ProgressBar1->Position=100;    //  Індикатор стану – на           

початок 

         Form1->Image1->Left=x1;              //  Повертаємо малюнки у  

         Form1->Image2->Left=x2;             //  вихідне положення 

         Form1->Image3->Left=x3; 

         Form1->Image1->Top=y; 

         Form1->Image2->Top=y; 

         Form1->Image3->Top=y; 

}  

Функція Result() не є методом класу Form1. Тому зміна 

властивостей будь-яких об'єктів форми в ній відбувається 

шляхом явного зазначення імені форми Form1 перед іменем 

відповідного об'єкта, наприклад, Form1->Timer1->Enabled. 

 33.5.9. Забезпечте перетягування першого малюнка на формі, 

запрограмувавши опрацювання таких трьох подій для об'єкта 

Imagei: OnMouseDown (ЯкщоНатиснутиМишу), OnMouseMove (Як-
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щоТягнутиМишу) та OnMouseUp (ЯкщоВідпуститиМишу). Для 

заповнення заготовок наведених функцій скористайтесь закладкою 

Events вікна інспектора об'єктів першого малюнка. 

 
void __fastcall TForm1::Image1MouseDown(TObject *Sender, 

                  TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y) 

      { 

     click=true;  //  click- це індикатор натискання на клавішу миші 

      shiftX=X;   //   Запам’ятовує координату (X,Y) точки 

      shiftY=Y;  //    клацання мишею всередині малюнка 

       } 

 

void __fastcall TForm1::Image1MouseMove(TObject *Sender, 

                                               TShiftState Shift, int X, int Y) 

{ 

іf (click) {        //  Якщо натиснута клавіша миші, змінюємо  

                       //  координати малюнка на величину 

                      //   зміни координати 

    Image1->Left=Image1->Left + X – shiftX;  // вказівника миші  

    Image1->Top=Image1->Top + Y – shiftY;  //  з урахуванням його 

//зміщень у середині 

// малюнка shiftX,  shiftY;   

  } 

void __fastcall TForm1::Image1MouseUp(TObject *Sender, 

                  TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y) 

      { 

// Запам’ятовуємо, що клавіша миші відпущена  

click = false; 

  } 

 

Зверніть увагу, що програма не перевіряє, на яку саме клавішу 

миші натиснув користувач, і тому перетягування можна 

здійснювати будь-якою клавішею. Перевірити клавіші миші можна, 

проаналізувавши аргумент Button (типу TMouseButton) наведених 

функцій: Button = {mbLeft (ліва клавіша), mbRight (права), 

mbMiddle (середня)}. Координати вказівника миші у пікселях 

передаються у функції за допомогою аргументів X і Y цілого типу. 
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33.5.10. Аналогічно запрограмуйте відповідні події для 

перетягування двох інших малюнків. 

 

33.5.11. Створіть функцію ImagelnShape для перевірки 

розташування малюнка (об'єкта Image) в середині деякої 

геометричної фігури (об'єкта Shape). 

 
bool ImagelnShape(TImage*I,TShape*S) 

    { 

     if((I->Left>=S->Left)&& 

                   (I->Left+I->Width<=S->Left+S->Width)&& 

              (I->Top>=S->Top)&& 

                   (I->Left+I->Height<=S->Left+S->Height)) 

     return true;    //  Малюнок є всередині фігури 

                else   

                return false;   //  Малюнок поза фігурою 

      } 

 

33.5.12. Запрограмуйте кнопку "Готово", яка перевіряє 

правильність розташування малюнків усередині фігур: 

 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

            {              //  Якщо перший малюнок є у другій фігурі 

            if(ImagelnShape(Image1,Shape2)&& 

                           //   другий малюнок у третій фігурі  

                             ImagelnShape(Image2,Shape3)&& 

                               //   третій малюнок у першій фігурі 

                             ImagelnShape(Image3,Shape1)) 

                        Result(right); 

                    else 

                        Result(wrong); 

} 
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33.5.13. Запрограмуйте другий таймер, який забезпечує 

індикацію часу виконання від 100 до 0% зі швидкістю, обернено 

пропорційною до числа в CSpinEditi. 

У випадку, коли користувач не встиг розташувати малюнки у 

прямокутниках і натиснути на кнопку "Готово" у відведений час, 

подається звук "ДІНГ" і відкривається інформаційне вікно з 

повідомленням "Спробуйте ще раз!". 

 
void __fastcall TForm1::Timer2Timer(TObject *Sender) 

            { 

            //   Задаємо швидкість руху індикатора 

           Timer2->Interval=CSpinEdit1->Value*50; 

           //    Працює індикатор часу 

           ProgressBar1->Position=ProgressBar1->Position-1; 

           //   Якщо час вичерпано ‘Спробуйте ще раз!’ 

           if(ProgressBar1->Position==0) 

                                    Result(more); 

           } 

33.5.14. Збережіть програму та проект у робочій папці. 

33.5.15. Скопіюйте музичні файли ding.wav та tada.wav у свою 

робочу папку з папки C:\WINDOWS\MEDIA. 

33.5.16. Запустіть програму. Перетягуйте мишею малюнки в 

середину відповідних фігур.  

33.5.17. Забезпечте можливість перетягування малюнків 

лише лівою клавішею миші (див. п. 33.5.9). 

33.5.18. Збільшіть удвічі частоту блимання тексту 

"Обов'язково натисніть на кнопку "Готово" після розміщення 

рисунків!!!". 

33.5.19. Замініть у програмі індикатор стану типу 

ProgressBar на індикатор типу Gauge. 

33.5.20. Підберіть найвдалішу швидкість руху 

індикатора часу і зробіть об'єкт SpinEditi недоступним для 

внесення змін. 

33.5.21. Вилучіть об'єкт SpinEditi і задайте найвдалішу 

швидкість руху індикатора часу безпосередньо в проекті. 

 

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

• Титульний лист із зазначенням номеру варіанту 

• Мету роботи 

• Завдання 

• Текст програми 

• Результат виконання програми, скопійований з монітора 

комп‘ютера 

 

 

33.7. Контрольні запитання 

1. Для чого призначена Геометрична фігура Shape? 

2. Які властивості має Індикатор стану CGauge? 

3. Яке значення властивості Kind відповідає круговій 

діаграмі стану CGauge? 

4. Які значення може приймати аргумент Button? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


