
mini kalender i VB
I denne artikel vil jeg give et par eksempler på hvordan man fx viser tiden, datoen,
dagen osv. Denne serie af artikler er for VB nybegyndere.
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Vis Tiden

Det første jeg vil vise dig er hvordan man får en label til at vise tiden.
Start med at lav en label i din form. Du skal kalde den lblTime. Du kan også kalde den for andet men husk
ikke start med stort og husk at ændre koden til det. Du skal også oprette en Timer, kalde den timDisplay
og sætte intervallet til 1000.

I Hvert program skal du starte med at skrive i kodeproceduren:

Option Explicit

I timerens kodeproceduren skal du så skrive:

Private Sub timDisplay_Timer()
Dim Today As Variant 'sætter Today som en Variant
Today = Now 'Siger at Today er nu
lblTime.Caption = Format(Today, "h:mm:ss") 'sætter lablen til at vise tiden
End Sub

Prøv at trykke F5 for at køre programmet. Du vil nu se en form hvor klokken vises.
For at vise fx datoen skal du oprette en label der hedder lblDato
Skrv så følgene kode:

Option Explicit

Private Sub timDisplay_Timer()
Dim Today As Variant
Today = Now
lblDato.Caption = Format(Today, "dddd")
End Sub

Det var så mit første eksempel på datoer. Jeg har selvfølgelig tænkt mig at lave nogle flere af disse
artikler så alle VB begynderne har noget at lære af.

Kommentar af snowball d. 14. Oct 2004 | 1

Lidt kort, men alligevel et OK tip til helt nybegyndere. Synes dog du i synopsis bør skrive at denne artikel
henvender sig til absolutte nybegyndere. Et par kommentare til indholdet: Ved navngivning af en label:
"men husk ikke start med stort" - hvorfor må den ikke starte med et stort bogstav!? - "I Hvert program skal
du starte med at skrive (Option Explicit)" - Det er måske nok en fordel at forklare hvorfor det er en god idé
at have det stående i sin kode :)
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Alt for lidt at tage point for.
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hmm.. rimelig kort, men fin nok!
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at tage point for så lidt er altså latterligt...
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God artikel. Håber du laver nogle flere af disse to. Måske lidt mere for øvede.
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Der står ikke noget, overdrevet spænende!


