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VIII. Използване на различни типове календари 

и създаване на аналогов часовник 
гл. ас. д-р Радослава Кралева, 
ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград 

 

Задача 1. 
Да се разработи програма с графичен потребителски интерфейс, която да демонстрира използването 

на различни типове календари в C++ Builder. Да се нарисува в PaintBox аналогов часовник, който да 

показва текущото време от клиентския компютър. 

Очакван интерфейс на приложението: 

 

Фиг. 1 Изглед на основния прозорец след компилация. 

Решение на задача 1 
Стартирайте RAD Studio 10.1 и от началния прозорец Welcome Page изберете Create a new project … 

Ще се отвори диалоговия прозорец New Items, от който трябва да се избере бутона VCL Forms 

Application и да се натисне бутона OK (виж фиг. 2). 

Съхранете новия проект под име CalcCalendarypr7.cbproj, главната форма - MainCalc.cpp, а хийдър 

файла с междинната компилация - с името CalcCalendarypr7PCH1.h. 
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Фиг. 2 Изглед на диалоговия прозорец New Items в RAD Studio 10.1. 

За да се реализира това приложение е необходимо към декларацията на класа TForm1 Form1, 

намираща се в хийдър файла MainCalc.h. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#ifndef MainCalcH 
#define MainCalcH 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#include <System.Classes.hpp> 
#include <Vcl.Controls.hpp> 
#include <Vcl.StdCtrls.hpp> 
#include <Vcl.Forms.hpp> 
#include <Vcl.ExtCtrls.hpp> 
#include <Vcl.ComCtrls.hpp> 
#include <Vcl.Buttons.hpp> 
#include <System.DateUtils.hpp> 
#include "cspin.h" 
#include "ccalendr.h" 
#include <Vcl.Grids.hpp> 
#include <Vcl.Samples.Spin.hpp> 
#include <Vcl.WinXCalendars.hpp> 
//--------------------------------------------------------------------------- 
class TForm1 : public TForm 
{ 
__published: // IDE-managed Components 
 TTimer *Timer1; 
 TGroupBox *gbCalendar; 
 TGroupBox *gbClock; 
 TBitBtn *btnClose; 
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 TCCalendar *CCalendar1; 
 TSpinEdit *seYear; 
 TComboBox *cbMonth; 
 TImage *HiddenImage; 
 TPaintBox *PaintBox1; 
 TLabel *lblDateNow; 
 TBitBtn *btnCurrentDate; 
 TLabel *lblTimeNow; 
 TSpeedButton *sbLeft; 
 TSpeedButton *sbRight; 
 TCalendarView *CalendarView1; 
 TCalendarPicker *CalendarPicker1; 
 TDateTimePicker *DateTimePicker1; 
 TMonthCalendar *MonthCalendar1; 
 void __fastcall FormCreate(TObject *Sender); 
 void __fastcall seYearChange(TObject *Sender); 
 void __fastcall cbMonthChange(TObject *Sender); 
 void __fastcall sbLeftClick(TObject *Sender); 
 void __fastcall sbRightClick(TObject *Sender); 
 void __fastcall Timer1Timer(TObject *Sender); 
 void __fastcall PaintBox1Paint(TObject *Sender); 
 void __fastcall CCalendar1Change(TObject *Sender); 
 void __fastcall btnCurrentDateClick(TObject *Sender); 
private: // User declarations 
 TDateTime LastTime; 
 TPoint Center; 
 int Radius; 
 void __fastcall InitializeImage(); 
 void __fastcall DrawClockToHiddenImage(const TDateTime &Time); 
public:  // User declarations 
 __fastcall TForm1(TComponent* Owner);   // Конструктор на класа на формата 
}; 
//--------------------------------------------------------------------------- 
extern PACKAGE TForm1 *Form1; 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#endif 

 

 

От горния листинга може да се види, че в приложението ще се използват множество компоненти. 

Освен това в private частта на декларацията на класа трябва да се добавят три променливи и две 

процедури. Без тях кодът, който предстои да бъде описан няма да е възможен и ще дава грешки. 

Ето защо допишете ръчно след private, следните няколко реда: 

private: // Потребителски декларации на променливи, константи, процедури и функции 
 TDateTime LastTime; 
 TPoint Center; 
 int Radius; 
 void __fastcall InitializeImage(); 
 void __fastcall DrawClockToHiddenImage(const TDateTime &Time); 
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Фиг. 3 Изглед на структурата на всички използвани компоненти и контроли в приложението. 

Дизайн на приложението 

Дизайн на главната форма 

Променете следните свойства от Object Inspector на главната формат TForm1 Form1: 

BorderIcons = {biSystemMenu = “true”, biMinimize = “true”, biMaximize = “false”, 
               biHelp = “false”} 
BorderStyle = bsSingle 
Caption = Календар и аналогов часовник 
Color = clBtnFace 
Height = 540 
Icon.Data = {“clock.ico”} 
Name = Form1 
Position = poDesktopCenter 
Width = 914 

Добавяне на компонент GroupBox с име gbCalendar към Form1 

От страницата Standard на палитрата с компоненти изберете компонента GroupBox и го добавете към 

главната форма. Неговите свойства са: 

Left = 8 
Top = 8 
Width = 337 
Height = 225 
Caption = Календар 
Name = gbCalendar 
TabOrder = 0 

Добавяне на компонент GroupBox с име gbClock към Form1 
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От страницата Standard на палитрата с компоненти изберете компонента GroupBox и го добавете към 

главната форма. Неговите свойства са: 

Left = 8 
Top = 239 
Width = 337 
Height = 264 
Caption = Аналогов часовник 
Name = gbClock 
TabOrder = 1 

Добавяне на бутон btnClose към Form1 

От страницата Additional на палитрата с компоненти изберете компонента BitBtn. Неговите свойства 

са: 

Left = 558 
Top = 478 
Width = 75 
Height = 25 
Caption = Изход 
Name = btnClose 
Kind = bkClose 
NumGlyphs = 2 
TabOrder = 2 

Добавяне на полето за дата CalendarPicker1 към Form1 

От страницата Windows 10 на палитрата с компоненти, изберете компонента CalendarPicker. Това 

поле позволява избора на дата от стандартния календар на Windows 10.  

Неговите свойства са: 

Left = 359 
Top = 19 
Width = 282 
Height = 32 
Color = clWindow 
Name = CalendarPicker1 
ShowHint = True 
TabOrder = 4 
TextHint = 'Изберете дата'  

Добавяне на календара CalendarView1 към Form1 

От страницата Windows 10 на палитрата с компоненти, изберете компонента CalendarView. Това е 

стандартен календар на Windows 10, който позволява преглед и търсене на дата само за един месец. 

С помощта на неговото свойство  

DisplayMode = {dmDecade, dmMonth, dmYear},  

може да се премине съответно към три различни изгледа на календара:  

 dmDecade – изглед по години,  

 dmMonth – изглед на един месец,  

 dmYear – изглед на имената на месеците в една година. 

Неговите свойства са: 
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Left = 359 
Top = 62 
Width = 282 
Height = 384 
Date = '19.04.2017' 
DisplayMode = 'dbMonth 
FirstDayOfWeek = 'dwMonday' 
Name = CalendarView1  

Добавяне на календара DateTimePicker1 към Form1 

От страницата Win 32 на палитрата с компоненти, изберете компонента DateTimePicker. Това е 

стандартен календар на Windows, който позволява преглед и търсене на дата само за един месец. 

Неговите свойства са: 

Left = 654 
Top = 19 
Width = 241 
Height = 32 
Date = '19.04.2017' 
Time = '15:11:32' 
TabOrder = 5 
Name = DateTimePicker1 

 

Добавяне на календара MonthCalendar1 към Form1 

От страницата Win 32 на палитрата с компоненти, изберете компонента MonthCalendar. Това е 

стандартен календар на Windows, който позволява преглед и търсене на дата от няколко месеца. 

Неговите свойства са: 

Left = 652 
Top = 53 
Width = 244 
Height = 450 
Date = '19.04.2017' 
TabOrder = 6 
WeekNumbers = True 
Name = MonthCalendar1  
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Сега ще бъдат представени компонентите, които трябва да се добавят към контейнера gbCalendar. 

Това, което ще се цели с този контейнер, е да се реализира собствен календар, независещ от 

операционната система. Това дава по-голяма възможност за създаване на собствен дизайн. 

Добавяне на падащ списък cbMonth към gbCalendar 

От страницата Standard на палитрата с компоненти изберете компонента ComboBox и го добавете 

към GroupBox с име gbCalendar. Неговите свойства са: 

DropDownCount = 12 
Height = 21 
Hint = 'Избор на месец' 
Items.Strings = {Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, 
Октомври, Ноември, Декември} 
Left = 31 
Name = 'cbMonth' 
ShowHint = True 
TabOrder = 0 
TabStop = True 
Top = 21 
Width = 148 

Добавяне на компонент TSpinEdit с име seYear към gbCalendar 

От страницата Sample на палитрата с компоненти изберете компонента CSpinEdit и го добавете към 

GroupBox с име gbCalendar. Неговите свойства са: 

Left = 185 
Top = 21 
Width = 122 
Height = 22 
Hint = Избор на година 
Name = seYear 
MaxValue = 2200 
MinValue = 1900 
ShowHint = True 
TabOrder = 1 
Value = 1900 

Добавяне на компонент CCalendar с име CCalendar1 към gbCalendar 

От страницата Sample на палитрата с компоненти изберете компонента CCalendar и го добавете към 

GroupBox с име gbCalendar. Неговите свойства са: 

Left = 31 
Top = 48 
Width = 276 
Height = 143 
Color = clWhite 
Name = CCalendar1 
TabOrder = 2 
UseCurrentDate = True 

Добавяне на компонент TSpeedButton с име sbLeft към gbCalendar 
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От страницата Additional на палитрата с компоненти изберете компонента TSpeedButton и го 

добавете към GroupBox с име gbCalendar. Неговите свойства са: 

Left = 9 
Top = 48 
Width = 23 
Height = 120 
Color = clWhite 
Flat = True 
Name = sbLeft 
Gliph = ‘sbLeft.bmp’ 
NumGlyphs = 2 

Добавяне на компонент TSpeedButton с име sbRight към gbCalendar 

От страницата Additional на палитрата с компоненти изберете компонента TSpeedButton и го 

добавете към GroupBox с име gbCalendar. Неговите свойства са: 

Left = 306 
Top = 48 
Width = 23 
Height = 120 
Color = clWhite 
Flat = True 
Name = sbRight 
Gliph = ‘sbRight.bmp’ 
NumGlyphs = 2 

Добавяне на етикет с име lblDateNow към gbCalendar 

От страницата Standard на палитрата с компоненти изберете компонента Label и го добавете към 

GroupBox с име gbCalendar. Неговите свойства са: 

Left = 32 
Top = 199 
Width = 54 
Height = 13 
Name = lblDateNow 
Caption = 'Текуща дата' 

Добавяне на бутон с име btnCurrentDate към gbCalendar 

От страницата Additional на палитрата с компоненти изберете компонента BitBtn и го добавете към 

GroupBox с име gbCalendar. Неговите свойства са: 

Left = 224 
Top = 195 
Width = 83 
Height = 23 
Name = btnCurrentDate 
Caption = 'Днешна дата 
TabOrder = 3 

Добавяне на етикет с име lblTimeNow към gbClock 
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От страницата Standard на палитрата с компоненти изберете компонента Label и го добавете към 

GroupBox с име gbClock. Неговите свойства са: 

Left = 145 
Top = 239 
Width = 53 
Height = 13 
Alignment = taCenter 
Name = lblTimeNow 
Caption = 'Текущо време' 

Добавяне на компонент PaintBox с име PaintBox1 към gbClock 

От страницата System на палитрата с компоненти изберете компонента PaintBox и го добавете към 

GroupBox с име gbClock. Предназначението на този компонент е да визуализира рисунката на 

часовника. Неговите свойства са: 

Left = 54 
Top = 21 
Width = 219 
Height = 218 
Align = alCustom 
Name = PaintBox1 

Добавяне на компонент Image с име HiddenImage към gbClock 

От страницата Additional на палитрата с компоненти изберете компонента Image и го добавете към 

GroupBox с име gbClock. Ще използваме този компонент, който ще бъде скрит, за рисуването на 

часовника. Неговите свойства са: 

Left = 98 
Top = 103 
Width = 30 
Height = 30 
Name = HiddenImage 
Visible = False 

Добавяне на компонент Timer с име Timer1 

От страницата System на палитрата с компоненти изберете компонента Timer и го добавете към 

формата. Ще използваме този компонент опресняване на рисунката на часовника. Неговите свойства 

са: 

Left = 304 
Top = 256 
Enable = True 
Interval = 1000 
Name = Timer1 

Всичко, което направихме е да добавяме контроли към формата и да променяме техните свойства от 
Object Inspector. Главата форма трябва да изглежда по следния начин: 
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Фиг. 4. Изглед на основния прозорец по време на конструиране. 

За да компилираме програмата трябва да използваме бутона Run, F9 или от менюто Run / Run. След 

компилация ще се покаже нашият готов изпълним файл. 

Преминаваме към втора фаза от създаване на нашето приложение, а именно обработване на 

необходимите събития. 

Първо е необходимо да декларирате един глобален масив от тип AnsiString с име LongDayNames, от 

който ще се четат дните от седмицата на български език. Това трябва да се направи във файла 

MainCalc.cpp, веднага след декларацията на указателя към главната форма: 

AnsiString LongDayNames [7] = {"Понеделник", "Вторник", "Сряда", "Четвъртък", "Петък", 

       "Събота", "Неделя"}; 

//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
 
#include "MainCalc.h" 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#pragma package(smart_init) 
#pragma link "cspin" 
#pragma link "ccalendr" 
#pragma resource "*.dfm" 
TForm1 *Form1; 
 
AnsiString LongDayNames [7] = {"Понеделник", "Вторник", "Сряда", "Четвъртък", "Петък", 
       "Събота", "Неделя"}; 
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//--------------------------------------------------------------------------- 
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 
 : TForm(Owner) 
{ 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Потребителската процедура InitializeImage() 

За да се използва тази процедура, преди това трябва да е декларирана в декларацията на класа в 

частта private. Тя служи за първоначалното инициализиране на съответните променливи и рисуване 

на часовника. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::InitializeImage() 
{ 
   // Изчисляване ширината и височината на изображението, в зависимост от 
   // ширината и големината на PaintBox1 
   HiddenImage->Width = PaintBox1->Width; 
   HiddenImage->Height = PaintBox1->Height; 
 
   // Намираме центъра на изображението 
   Center.x = HiddenImage->Width / 2; 
   Center.y = HiddenImage->Height / 2; 
   // Определяме радиуса 
   Radius = (3.5*(Center.x < Center.y ? Center.x : Center.y) / 4); 
 
   // Определяме област с формата на квадрат, в която да е циферблата 
   TRect BoundingBox(Center.x - Radius, Center.y - Radius, 
      Center.x + Radius, Center.y + Radius); 
   Radius -= 5;  // Искаме радиуса за стрелките да бъде в окръжността 
 
   // Определяме рамката, цвета на рамката и фона, и изрисуваме областта около 
   // циферблата с текущия цвят на формата 
   HiddenImage->Canvas->Pen->Width = 1; 
   HiddenImage->Canvas->Pen->Mode = pmCopy; 
   HiddenImage->Canvas->Pen->Color = clBtnFace; 
   HiddenImage->Canvas->Brush->Color = clBtnFace; 
   HiddenImage->Canvas->Brush->Style = bsSolid; 
   HiddenImage->Canvas->Rectangle(HiddenImage->ClientRect); 
 
   // Определяме цвета на фона на циферблата и на рамката, и изрисуваме самия циферблат 
   HiddenImage->Canvas->Brush->Color = clWhite; 
   HiddenImage->Canvas->Pen->Color = clBlack; 
   HiddenImage->Canvas->Ellipse(BoundingBox); 
   HiddenImage->Canvas->Brush->Style = bsSolid; 
 
   // Ще изчерпаем основните чертички за часовете върху циферблата 
 
   // Числото 9 на циферблата 
   HiddenImage->Canvas->Brush->Color = clBlack; 
   HiddenImage->Canvas->Rectangle(Center.x-Radius-5, Center.y-1, 
     Center.x-Radius+5, Center.y+1); 
 
   // Числото 3 на циферблата 
   HiddenImage->Canvas->Brush->Color = clBlack; 
   HiddenImage->Canvas->Rectangle(Center.x+Radius-5, Center.y-1, 
     Center.x+Radius+5, Center.y+1); 
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   // Числото 12 на циферблата 
   HiddenImage->Canvas->Brush->Color = clBlack; 
   HiddenImage->Canvas->Rectangle(Center.x-1, Center.y-Radius-5, 
     Center.x+1, Center.y-Radius+5); 
 
   // Числото 6 на циферблата 
   HiddenImage->Canvas->Brush->Color = clBlack; 
   HiddenImage->Canvas->Rectangle(Center.x-1, Center.y+Radius-5, 
     Center.x+1, Center.y+Radius+5); 
 
   // Намираме текущото време и викаме функцията за чертане 
   LastTime = TDateTime::CurrentTime(); 
   DrawClockToHiddenImage(LastTime); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Потребителската процедура DrawClockToHiddenImage(const TDateTime &Time): 

За да се използва тази процедура, преди това трябва да е декларирана в декларацията на класа в 

частта private. Тя служи за рисуване на часовника в скритото изображение. Това е необходимо с цел 

скриване на премигването при рисуване върху PaintBox.  

//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::DrawClockToHiddenImage(const TDateTime &Time) 
{ 
  const float TwoPi = 2 * 3.141592; 
  unsigned short hour, min, sec, msec; 
 
  // Разделя стойността Time, която е от тип TDateTime на часове, минути, секунди 
  // и милисекунди, и записва тези  стойности съответно в hour, min, sec и msec. 
  Time.DecodeTime(&hour, &min, &sec, &msec); 
 
  // Изчисляване на местоположението на стрелките 
  float angleOfSecondHand = (sec * TwoPi) / 60; 
  float angleOfMinuteHand = (min * TwoPi) / 60; 
  float angleOfHourHand = (hour % 12) * TwoPi/12 + angleOfMinuteHand/12; 
 
  TPoint SecondPoint((Radius)*sin(angleOfSecondHand) + Center.x, 
                     (-Radius)*cos(angleOfSecondHand) + Center.y); 
  TPoint MinutePoint(Radius*sin(angleOfMinuteHand) + Center.x, 
                     -Radius*cos(angleOfMinuteHand) + Center.y); 
  TPoint HourPoint((Radius/2)*sin(angleOfHourHand) + Center.x, 
                   (-Radius/2)*cos(angleOfHourHand) + Center.y); 
 
  // Сега ги изчертаваме. Използваме pmNotXor за режим (mode) на pen, така че 
  // при пречертаване на същото място да се освободи линията. 
 
  // Определя как молива ще пречертае линиите на Canvas обекта, 
  // pmNotXor: комбинация от цветове във всяка рамка или фон на Canvas обекта, 
  // но не и двете едновременно 
  HiddenImage->Canvas->Pen->Mode = pmNotXor; 
 
  // Изчертаване на стрелката показваща часа 
  HiddenImage->Canvas->Pen->Color = clNavy; 
  HiddenImage->Canvas->Brush->Color = clNavy; 
  HiddenImage->Canvas->Pen->Width = 4; 
  HiddenImage->Canvas->PenPos = Center; 
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  HiddenImage->Canvas->LineTo(HourPoint.x, HourPoint.y); 
 
  // Изчертаване на стрелката показваща минутите 
  HiddenImage->Canvas->Pen->Color = clRed; 
  HiddenImage->Canvas->Brush->Color = clRed; 
  HiddenImage->Canvas->Pen->Width = 4; 
  HiddenImage->Canvas->PenPos = Center; 
  HiddenImage->Canvas->LineTo(MinutePoint.x, MinutePoint.y); 
 
  // Изчертаване на стрелката показваща секундите 
  HiddenImage->Canvas->Pen->Color = clGray; 
  HiddenImage->Canvas->Brush->Color = clGray; 
  HiddenImage->Canvas->Pen->Width = 2; 
  HiddenImage->Canvas->PenPos = Center; 
  HiddenImage->Canvas->LineTo(SecondPoint.x, SecondPoint.y); 
 
  HiddenImage->Canvas->Pen->Mode = pmCopy; 
 
  // Викаме отново функцията OnPaint, за пречертаване на часовника 
  PaintBox1Paint(this); 
 
  // Прерисуване на контрола 
  Invalidate(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Добавяне на метод към конструктора на класа TForm1(TComponent* Owner): 

Тук се извиква функцията за инициализиране на часовника. 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 
 : TForm(Owner) 
{ 
 // Функция за първоначалното инициализиране на изображението на часовника 
 InitializeImage(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Събитието OnCreate на формата Form1: 

Тази процедура се изпълнява при генериране на формата. Използваме я за първоначално 

инициализиране на някои елементи. 

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) 
{ 
   // Инициализиране календара с текущата дата от компютъра 
   CCalendar1->CalendarDate = Date(); 
 
   // Визуализираме текущата година в seYear 
   seYear->Value = CCalendar1->Year; 
 
   // Визуализираме текущия месец в падащия списък cbMonth 
   cbMonth->ItemIndex = CCalendar1->Month - 1; 
 
   // Показваме текущото време от часовенкиа на компютъра 
   lblTimeNow->Caption = TDateTime::CurrentTime(); 
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   // В етикета lblDateNow показваме текущата дата и ден от седмицата 
  if (CCalendar1->CalendarDate.DayOfWeek() > 1) 
   // Актуализираме датата, визуализирана в lblDateNow 
   lblDateNow->Caption = DateToStr(CCalendar1->CalendarDate) + " - " 
       + LongDayNames[CCalendar1-
>CalendarDate.DayOfWeek() - 2]; 
  else 
    lblDateNow->Caption = DateToStr(CCalendar1->CalendarDate) + " - " 
       + LongDayNames[6]; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Събитието OnTimer на таймера Timer1: 

Това събитие се генерира на всеки 1000 мили секунди. То се използва за обновяване на стрелките на 

часовника, като се извиква функцията DrawClockToHiddenImage(LastTime), с параметър новото 

текущо време. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender) 
{ 
  // чертае изображението на часовника 
  DrawClockToHiddenImage(LastTime); 
 
  // връща текущато време 
  LastTime = TDateTime::CurrentTime(); 
 
  // визуализираме текущото време върху lblTimeNow 
  lblTimeNow->Caption = LastTime; 
 
  // чертае изображението на часовника 
  DrawClockToHiddenImage(LastTime); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Събитието OnPaint на PaintBox1: 

Тази процедура се използва за пречертаването на часовника от HiddenImage в PainBox1. За тази цел 

се използва специалната функция CopyRect, която посочва клиентската област и източника. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::PaintBox1Paint(TObject *Sender) 
{ 
   // Копира информацията от областта за рисуване на HiddenImage върху областта 
   // за рисуване на PaintBox1 
   PaintBox1->Canvas->CopyRect(PaintBox1->ClientRect, HiddenImage->Canvas, 
          HiddenImage->ClientRect); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Събитието OnChage на падащия списък cbMonth: 

Това събитие се изпълнява, след промяна на текущата стойност в падащия списък. Използва се за 

актуализация на месеца визуализиран в CCalendar1. 
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//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::cbMonthChange(TObject *Sender) 
{ 
   // Актуализира месеца на календара, при избор на нов месец от падащия списък 
   CCalendar1->Month = cbMonth->ItemIndex + 1; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Събитието OnChage на текстовото поле за превъртане на стойност seYear: 

Това събитие се изпълнява, след промяна на текущата стойност в текстовото поле за превъртане на 

цяла стойност seYear. Използва се за актуализация на годината визуализирана в CCalendar1. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::seYearChange(TObject *Sender) 
{ 
 // Актуализира годината на календара, при избор на нова година 
 CCalendar1->Year = seYear->Value; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Събитието OnChage на календара CCalendar1: 

Това събитие се изпълнява, след промяна на текущата дата върху календара. Използва се за 

актуализация на датата показвана в етикета lblDateNow. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::CCalendar1Change(TObject *Sender) 
{ 
  ShowMessage(CCalendar1->CalendarDate.DayOfWeek()); 
  if (CCalendar1->CalendarDate.DayOfWeek() > 1) 
   // Актуализираме датата, визуализирана в lblDateNow 
   lblDateNow->Caption = DateToStr(CCalendar1->CalendarDate) + " - " 
       + LongDayNames[CCalendar1-
>CalendarDate.DayOfWeek() - 2]; 
  else 
    lblDateNow->Caption = DateToStr(CCalendar1->CalendarDate) + " - " 
       + LongDayNames[6]; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Събитието OnClick на бутона btnCurrentDate: 

Това събитие се изпълнява при еднократно щракване върху бутона btnCurrentDate. Използва се 

настройване на календара CCalendar1, падащия списък за текущия месец cbMonth и полето за 

превъртане на цели стойности сочещо годината seYear, да показват днешната дата взета от 

компютъра. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::btnCurrentDateClick(TObject *Sender) 
{ 
   // Присвояваме текущата дата взета от часовника на компютъра 
   CCalendar1->CalendarDate = Date(); 
   // Актуализараме текущия месец в падащия списък cbMonth 
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   cbMonth->ItemIndex = CCalendar1->Month - 1; 
   // Актуализираме текущата година в seYear 
   seYear->Value = CCalendar1->Year; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Събитието OnClick на бутона sbLeft: 

Събитието се изпълнява при еднократно щракване върху бутона sbLeft и служи за преминаване с 

месец назад. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::sbLeftClick(TObject *Sender) 
{ 
    CCalendar1->PrevMonth(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

Събитието OnClick на бутона sbRight: 

Събитието се изпълнява при еднократно щракване върху бутона sbRight и служи за преминаване с 

месец напред. 

//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::sbRightClick(TObject *Sender) 
{ 
    CCalendar1->NextMonth(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

 

Съхранете и компилирайте отново! 

 

Задача 2. 
Да се добави към програмата „Календар и аналогов часовник” бутон стартиращ диалогов прозорец 

„За програмата”. Да се настрои също така глобалното име на приложението и иконката. Да се 

отбележи версията, автора и останалите необходими данни за цялото приложение. 

(Използвайте от менюто Project / Options страниците Application и Version Info). 
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