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Vi skal nu lave en "lommeregner".

Nok vil den ikke ligne Windows lommeregner, men det er meger lærerigt at give sig i kast med.

Med visual Studio skal du lave en "Windows Application"
Derefter går du ind i design (på Form1) og laver to textbokse,
1 knap og en enkel label.

Dobbeltklik på knappen, og du kan nu begynde at kode.

Start med at to variabler.

Double t1 og Double t2.

Så konvetere du det til toDouble sådan koden vil se sådan ud:

Double t1=Convert.ToDouble
Double t2=Convert.ToDouble

Nu bliver de begge konveteret, så computeren forstår det der bliver skrevet i de to tekstbokse, men den
ved ikke hvad den skal konvetere, så derfor skriver du at det er tekstbox1.text og tekstbox2.text. Så vil
koden komme til at se sådan ud:

Double t1=Convert.ToDouble(TextBox1.text);
Double t2=Convert.ToDouble(TextBox2.text);

Nu skal du så lave en variable hvor du pludser de to tekstbokse sammen.

Double res=t1+t2;

Nu har den regnet svaret ud, du skal bare have den til at skrive det i din label som en streng, det kommer
til at se således ud:

label1.text=res.ToString();

så hele koden vil se sådan ud:

Double t1=Convert.ToDouble(TextBox1.text);
Double t2=Convert.ToDouble(TextBox2.text);
Double res=t1+t2;
label1.text=res.ToString();

Du skulle nu gerne kunne køre programmet, og skrive et tal i hver af den enkelte tekstbokse og derefter
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trykke på knappen og svaret vil stå i label1.

Hvis du gerne vil have programmet skal gange istedet for at pludse, kan du skrive

Double res=t1*t2;

Istedet for pluds.

Håber du har fået en lille smule ud af denne artikel.
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