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Упражнение 5: 

Проектиране и обработване на събития в прозореца „Категории“ 

1. Проектиране на прозореца „Категории“ 
Прозорецът „Категории“ е достъпен за потребителя от менюто „Системно“ -> „Категории“.  

Този прозорец трябва да позволява въвеждане, редактиране и изтриване на отделни 

категории, към които може да се отнесе даден клип. След компилация, прозореца трябва да 

изглежда по следния начин: 

 

Първо създайте нов прозорец, като използвате File  New  Form – C++ Builder. Съхранете 

новия модул под името Groups.cpp, а името на новата форма нека да бъде formGroups. 

След това от диалоговата кутия Use Unit, която е достъпна чрез менюто File  Use Unit …, 

изберете файла DataModule и натиснете бутона OK. Ако това ви затруднява е достатъчно да 

включите в заглавната част модула DataModule.h, по следния начин: 

 

От самото наименование на този прозорец, става ясно, че данните които ще бъдат 

визуализирани в него са от таблицата Groups. Тя обаче е свързана с таблицата Films 

посредством връзка от типа master/detail. Поради тази причина и двете таблици трябва да 

бъдат добавени към формата по време на нейното конструиране и да се създаде връзката, 

която съществува между тях. 

Необходимите компоненти за тази форма са: 

 ToolPalette  Additional  TBitBtn – btnClose 
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 ToolPalette  Standard  TLabel – lblGroups 

 
 

 ToolPalette  Win32  TStatusBar – StatusBar1 
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 ToolPalette  dbGo  TADOTablse – tblGroups, tblFilms 

 
 

 ToolPalette  DataAccess  TDataSource – dsGroups, dsFilms 

 
 

 ToolPalette  DataControls  TDBGrid – dbGridGroups 

 
 

 ToolPalette  DataControls  TDBNavigator – dbnavGroup 
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След добавяне на необходимите контроли трябва да дървовидния изглед на проекта ще 

изглежда по следния начин: 

 

Следва да определим характеристиките на използваните компоненти. 

2.1 Работа с таблицата TADOTable tblGroups  

Добавете контрол от тип TADOTable по указания по-горе начин. Задайте следните негови 

характеристики от Object Inspector. 

Характеристика Стойност 

Active false 

Connection dmConn->Conn 

Name tblGroups 

TableName Groups 

 

След като добавите таблицата tblGroups е необходимо да щракнете двукратно върху самия 

контрол. След това от контекстното трябва да изберете Add all fields. По този начин ще 

добавите всички налични полета.  
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Сега можете да настроите характеристиките на всяко едно от полетата в таблицата. Това е 

възможно отново след двукратно щракване върху контрола с име tblGroups, и след това 

последователно се избират имената на съответните полета. 

Характеристика Стойност 

TAutoIncField tblGroupspk_group 

DisplayLabel # 

FieldKind fkData 

FieldName pk_group 

Name tblGroupspk_group 

ReadOnly true 

TAutoIncField tblGroupsname 

DisplayLabel Наименование 

FieldKind fkData 

FieldName name 

Name tblGroupsname 

Size 50 

2.2 Работа с TDataSource dsGroups  

Добавете контрол от тип TDataSource по указания по-горе начин. Задайте следните негови 

характеристики от Object Inspector. 

Характеристика Стойност 

DataSet tblGroups 

Name dsGroups 
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2.3 Работа с таблицата TADOTable tblFilms 

Добавете контрол от тип TADOTable по указания по-горе начин. Задайте следните негови 

характеристики от Object Inspector. 

Характеристика Стойност 

Active false 

Connection dmConn->Conn 

Name tblFilms 

TableName Films 

MasterSource dsGroups 

MasterFields 

pk_group 
Щракнете двукратно върху това поле, за 

да ви се отвори формата за настройване 

на master/detail връзката между таблицата 

Groups и таблицата Films.  

Съдържанието на това свойство ще се 

генерира, след извършване на описаните по 

долу стъпки. 

IndexFieldNames 

fk_group 
Стойността и на това свойство ще се 

генерира автоматично след настройване на 

връзката master/detail. 
 

Това което трябва да се направи, за да се обвържат две таблици е показано нагледно в 

следната схема: 

 

Избира се бутона, който се появява при активиране на стойността на характеристиката 

MasterFields, като преди това трябва да бъде избрана таблицата, от която ще се взема външния 
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ключ чрез MasterFields от Object Inspector. Активира се диалоговия прозорец Field Link Designer. 

От списъка с Detail Fields трябва да се избере външния ключ, а от избора Master Fields трябва да 

се избере основния ключ, т.е. трябва да се направи релацията между двете таблици. След 

което се избира бутона Add, за да се добави релацията и накрая бутона OK, за да се приключи 

цялата операция. 

 

След това добавете всички полета към таблицата tblFilms, като щракнете двукратно върху 

самия контрол. След това от контекстното меню да изберете Add all fields. Тук не е нужно да се 

настройват полетата за визуализация. 

2.4 Работа с TDataSource dsFilms 

Добавете контрол от тип TDataSource по указания по-горе начин. 

Характеристика Стойност 

DataSet tblFilms 

Name dsFilms 

2.5 Работа с етиката TLabel lblGroups 

Характеристика Стойност 

Caption Типове категории 

Font 

Name Tahoma 

Style Bold 

Size 8 

Color Black 

Script Cyrillic 

Height 13 

Left 8 

Name lblGroups 

ParentFont false 
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Top 9 

Width 104 

2.6 Работа с мрежа за данни TDBGrid dbGridGroups 

Характеристика Стойност 

DataSource dsGroups 

Height 272 

Left 8 

Name dsGridGroups 

Options 

[dgEditing, dgTitles, dgIndicator, dgColLines, 
dgRowLines, dgTabs, dgConfirmDelete, 
dgCancelOnExit] 
 
Всички елементи в масива са със стойност 

true. Ако използвате copy/paste премахнете 

интервалите между елементите. 

TabOrder 0 

Top 24 

Width 334 

След двукратно щракване върху контрола dbGridGroups,или чрез избор на командата Columns 

Editor от контекстното меню на контрола, трябва да се добавят видимите полета за работа с 

данни от таблицата Groups. Това се осъществява от бутона Add All Fields на тази диалогова 

кутия. Така се добавят абсолютно всички налични полета за данни, но тъй като за потребителят 

е нужно да вижда само наименованието на категорията, полето pk_group трябва да се изтрие и 

да остане само полето name. Тъй като вече сме извършили необходимите настройки на 

полетата за данни, не е нужно отново тяхното форматиране на мрежата за данни. 

 



Мултимедийни бази от данни – упражнения  2012

 

 9  

 

2.7 Работа с навигатора за данни TDBNavigator dbnavGroups 

Характеристика Стойност 

DataSource dsGroups 

Height 25 

Hints 

Първи запис 
Предишен запис 
Следващ запис 
Последен запис 
Добави нов запис 
Изтрий запис 
Редактирай запис 
Запиши редакцията 
Откажи всички промени 
Refresh data 

 
Всички елементи в този списък трябва да 

се поставят в диалоговата кутия String 

List Editor, която се стартира при 

натискане върху скрития бутон на тази 

характеристика. 

Left 8 

Name dsnavGroups 

ParentShowHint false 

ShowHint true 

TabOrder 1 

Top 304 

VisibleButtons 

[nbFirst, nbPrior, nbNext, nbLast, nbInsert, 
nbDelete, nbEdit, nbPost, nbCancel] 
 
Всички елементи в масива са със стойност 

true. Ако използвате copy/paste премахнете 

интервалите между елементите. 

Width 234 

2.8 Работа с бутона TBitBtn btnClose 

Характеристика Стойност 

Caption Изход 

Font 

Name Tahoma 

Style Bold 

Size 8 

Color Black 

Script Cyrillic 

Glyph 
picYpr4/exit.bmp 
 
Използвайте картинката от упражнение 4. 

Height 25 
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Kind bkCustom 

Left 267 

Name btnClose 

TabOrder 2 

Top 304 

Width 75 

2.9. Работа с лентата за състояние TStatusBar StatusBar1 

Характеристика Стойност 

Align alBottom 

Height 19 

Left 0 

Name StatusBar1 

Panels Виж таблицата по долу! 

Top 343 

Width 350 

Настройване на елементите на панелите от лентата за състояния се извършва като се щракне 

върху бутона срещу свойството Panels, и след това се избере бутона Add (добавя нов елемент 

към лентата за състояния) или Delete (изтрива избрания елемент от лентата за състояния). 

Характеристика Стойност 

StatusBar1->Panels->Items[0] 

Text Състояние 

Width 80 

StatusBar1->Panels->Items[1] 

Text  

Width 50 

2.10. Работа с формата TformGroups formGroups 

Характеристика Стойност 

Align alNone 

BorderIcons [biSystemMenu, biMinimize] 

BorderStyle bsSingle 

Caption Категории 

Color clBtnFace 

Height 390 
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Left 0 

Name formGroups 

Position poMainFormCenter 

Width 356 

WindowState wsNormal 

С това завършихме работата по конструиране на формата „Категории“. Тя трябва да изглежда 

по следния начин: 

 

2. Включване на прозореца „Категории“ към главния прозорец 

Сега ще се върнем отново към началния прозорец на приложението, за да направим достъпен 

прозореца „Категории”. Стъпките, които трябва да се изпълнят вече бяха описани в 

упражнение 4. 

Този път към главната форма трябва да се добави: 

 

След което трябва да се обработи командата от менюто Системно  Категории на главния 

прозорец и да се напише съответния код за показване на формата. Незабравяйте също, че 

трябва да определите тази форма, като форма достъпна само при извикване. Това отново е 

описано в упражнение 4. 

3. Определяне на функционалността на прозореца “Категории” 

В тази форма трябва да се напишат следните функции: 

 void __fastcall FormCreate(TObject *Sender); 

 void __fastcall FormDestroy(TObject *Sender); 

 void __fastcall tblGroupsBeforeDelete(TDataSet *DataSet); 
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 void __fastcall dsGroupsStateChange(TObject *Sender); 

 void __fastcall FormCloseQuery(TObject *Sender, bool &CanClose); 

 void __fastcall btnCloseClick(TObject *Sender); 

3.1 Обработване на събития свързани с TformGroups formGroups 

3.1.1 Обработване на събитието OnCreate на формата formGroups 

 

3.1.2 Обработване на събитието OnDestroy на формата formGroups 

 

3.1.4 Обработване на събитието OnCloseQuery на формата formGroups 

Това събитие се генерира при опит за затваряне на текущата форма. 

В нашия случай ще проверим дали има направени промени по данните, без да са съхранени и 

ако това е така, то всичко да бъде запазено. 
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3.2 Обработване на събития свързани с TADOTable tblGroup 

3.2.1 Обработване на събитието BeforeDelete на таблицата tblGroup 
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3.3 Обработване на събития свързани с TDataSource dsGroup 

3.3.1 Обработване на събитието OnStateChange на dsGroups 

 

3.4 Обработване на събития свързани с TBitBtn btnClose 

3.4.1 Обработване на събитието OnClick на btnClose 
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