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Лабораторна робота № 6
Властивості форм
Мета роботи:
знайомство зі структурою форма;
практика створення форм;
практика конструювання форм;
знайомство з режимом майстра.

Вступ
У попередній лабораторній роботі одне з контрольних питань звучало так: "Подумайте, які недоліки є у
створеної вами форми?". Відповідь проста:
 бажаючи додати нові записи, ви можете зіпсувати попередні;
 порядок введення записів у поля може бути порушений;
Як же позбутися цих та подібних їм недоліків?
У більшості об'єктів: Windows і програм цієї операційної системи, є можливість задання деяких
параметрів (властивостей). Найпростіший спосіб для їх зміни – це викликати діалогове вікно натисненням
правої клавіші миші на заданому об'єкті (контекстне меню).

Хід роботи
Частина 1. Задання властивостей форми та її полів





















Зробіть дві копії своєї форми. Для цього:
з меню Правка виберіть команду Копировать а потім команду Вставить;
у діалоговому вікні, що з'явилося, задайте ім'я - Ввід нових даних;
повторіть команду Вставить і задайте ім'я - Видалення записів;
своїй першій формі задайте нове ім'я - Редагування даних.
Відкрийте форму Ввід нових даних в режимі Конструктор.
Клацніть правою клавішею миші на заголовку вікна форми.
Виберіть з контекстного меню команду Свойства.
У діалоговому вікні, що з'явилося, перейдіть на закладку Все.
Переведіть курсор у рядок Разрешить изменение і, використовуючи кнопку виклику списку, виберіть і
встановіть Нет.
Аналогічну операцію зробіть у рядку Разрешить удаление.
Закрийте форму із збереженням, відкрийте її і спробуйте:
- змінити запис;
- видалити запис;
- додати запис.
Подумайте: які зміни слід внести в дві інші форми. Зробіть їх.
Відкрийте одну з форм в режимі конструктора.
Викличте, на заголовку її вікна контекстне меню.
Виконайте команду Последовательность перехода.
У діалоговому вікні, що з'явилося, змініть послідовність так, щоб поля йшли як вони розташовані
всередині форми (якщо ця послідовність змінена).
Перевірте зроблені зміни.
Відкрийте будь-яку форму в режимі конструктора.
Викличте контекстне меню на одному з полів форми.
Виконайте команду властивості і, у вікні, що з'явилося спробуйте самостійно змінити величину
шрифту.

Частина 2. Контрольні запитання
1. Як викликати діалогове вікно властивостей об'єкта?
2. Як ви думаєте: які команди містить контекстне меню?
3. Які команди ви використали при розмноженні форм?
4. Що ви ще змогли змінити в формі?

