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Zagadnienia

1. Delegaty wi ązane, wła ściwo ści indeksowane
2. Delegaty niewi ązane
3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty
4. Zastosowanie delegatów do obsługi zdarze ń

użytkownika



1. Delegaty wi ązane (1)

Delegaty słu żą do sygnalizowania zdarzenia.

Definicja przykładowego delegatu:

public delegate void lista_Operacji(wchar_t oper_);

• typ referencyjny delegatu lista_Operacji (pochodny klasy 
System::Delegate)

• tworzona jest lista referencji do metod, które spełniają
następujące warunki: nagłówek metody powinien zawierać
parametr typu wchar_t , a zwracany wynik jest równy void .

lista_Operacji ^ lista_operacji=
gcnew lista_Operacji(kalkulator,&Dzialania_kalkulatora::obsluga);

• Metody mogą być typu static lub obiektowe.



Delegaty wi ązane (2)

• Utworzenie listy z jedn ą metod ą obiektow ą

lista_Operacji ^ lista_operacji= 
gcnew lista_Operacji (kalkulator,&Dzialania_kalkulatora::obsluga);

• Dodanie do listy metody obiektow ą

lista_operacji += 
gcnew lista_Operacji (kalkulator,&Dzialania_kalkulatora::info2);

• Usuni ęcie z listy metody obiektow ąlista_operacji -=
gcnew lista_Operacji (kalkulator,&Dzialania_kalkulatora::info2);

•Dodanie do listy metody statycznej

lista_operacji += gcnew lista_Operacji (Dzialania_kalkulatora::info4);



Delegaty wi ązane (3)

•Tworzenie nowej listy metod obsluga_zdarzen1

lista_Operacji^ lista_operacji1 = 
gcnew lista_Operacji (kalkulator,&Dzialania_kalkulatora::info2);

• Utworzenie sumy list

lista_operacji += lista_operacji1;



Zakładanie projektu CLR Console Application z plikiem TKalkulator3



Klasa 
TKalkulator_3 nie 
posiada jawnej 
definicji 
właściwo ści info



Do obsługi kalkulatora 
zdefiniowano klas ę

Dzialania_kalkulatora



1.1. Klasa Dzialania_kalkulatora posiada właściwo ść indeksowan ą
komunikaty , która pozwala pobra ć właściwy komunikat informuj ący o 

stanie pracy kalkulatora

Generowanie 
wyj ątku za pomoc ą
throw w przypadku 
niewła ściwego 
indeksu. Wła ściwo ść
komunikaty powinna 
być wywoływana w 
bloku try… catch, 
jeśli indeks mo że 
przybiera ć warto ść
dowoln ą





Metoda info4
wstawia 
komunikaty do 
tablicy 
komunikat 
pobierane za 
pomoc ą
właściwo ści 
indeksowanej 
komunikaty



Lista_operacji nie potrafi 
reagować na zły operator 
po usunięciu z listy 
delegatu metody info2

Wywołanie właściwości indeksowanej



2. Delegaty niewi ązane (2)
Definicja delegatu niewi ązanego
Delegat niewi ązany wskazuje na funkcje obiektowe o okre ślonej li ście 

parametrów dla danego typu obiektu i mo że być wywołany dla wielu 
obiektów typu u żytego w definicji.
public delegate void lista_Operacji1(Dzialania_kalkulatora^,wchar_t c);

• dodano do listy metod klasy Dzialania_kalkulatora metodę obsluga

lista_Operacji1^  lista_operacji =  
gcnew lista_Operacji1(&Dzialania_kalkulatora::obsluga);

• na obiekcie kalkulator1 wykonuje się metodę obsluga dla operacji odejmowanie
lista_operacji(kalkulator1,'-');

• dodano do listy metod klasy Dzialania_kalkulatora metodę info1

lista_operacji += gcnew lista_Operacji1(&Dzialania_kalkulatora::info1);

• na obiekcie kalkulator2 wykonuje się metody obsluga dla operacji mnożenie oraz info1

lista_operacji(kalkulator2,‘*');



Delegaty niewi ązane (2)
// TKalkulator3_.cpp : main project file.
#include "stdafx.h"
#include "TKalkulator3.h"
using namespace System;
using namespace TKalkulator3;
public delegate void lista_Operacji1(Dzialania_kalkulatora^,wchar_t c);
int main(array<System::String ^> ^args)
{ Dzialania_kalkulatora^ kalkulator1 = 

gcnew Dzialania_kalkulatora(gcnew TKalkulator_3(2,3,'+'));
Dzialania_kalkulatora^ kalkulator2 = 

gcnew Dzialania_kalkulatora(gcnew TKalkulator_3(5,8,'+'));
Dzialania_kalkulatora^ kalkulator3 = 

gcnew Dzialania_kalkulatora(gcnew TKalkulator_3(2,0,'+'));
lista_Operacji1^  lista_operacji =  

gcnew lista_Operacji1(&Dzialania_kalkulatora::obsluga);
lista_operacji += gcnew lista_Operacji1(&Dzialania_kalkulatora::info1);
lista_operacji += gcnew lista_Operacji1(&Dzialania_kalkulatora::info2);
lista_operacji += gcnew lista_Operacji1(&Dzialania_kalkulatora::info3);
lista_operacji(kalkulator1,'-');  Console::WriteLine(L"1: "+kalkulator1->kalkulator->info);
lista_operacji(kalkulator2,'k');  Console::WriteLine(L"2: "+kalkulator2->kalkulator->info);
lista_operacji(kalkulator3,'/'); Console::WriteLine(L"3: "+kalkulator3->kalkulator->info);
return 0;

}





3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty



Zmiana nazwy pliku 
nagłówkowego Form1.h na 
Kalkukator_6.h



Dołączenie do projektu pliku nagłówkowego TKalkulator3.h z  projektu 
konsolowego z p.2. (skopiowano plik TKalkulator3.h  do katalogu Kalkulator_6/Kalkulator_6 z katalogu 

TKalkulator3/TKalkulator3 i dodano go do projektu Kalkulator_6 za pomocą wyskakującego menu wywołanego prawym klawiszem 
myszy)



Zawartość pliku TKalkulator3.h



Wykorzystanie klasy Dzialania_kalkulatora z przykładu o uniwersalnym wykorzystaniu kalkulatora 
– wywołanie operacji i podanie wyniku lub reakcja na nieprawidłowy operator lub argument (1, 2)



Zastosowanie klasy z uniwersalnym wykorzystaniem kalkulatora z GUI





Zastosowanie klasy z uniwersalnym wykorzystaniem kalkulatora z GUI –
wersja 1 konstruktora (1-y sposób tworzenia listy funkcji). Tworzenie listy  

pozwala tworzyć różne scenariusze działania aplikacji podczas jej działania)



Zastosowanie klasy z uniwersalnym wykorzystaniem kalkulatora z GUI 
– wersja 2 konstruktora (2-i sposób tworzenia listy funkcji)



Wywołanie właściwości indeksowanej komunikaty, definiowanie metod info_1 i 
info_2 wstawianej do listy delegatu typu lista_Operacji







Dodanie nowego klawisza, który 
uruchamia list ę metod, słu żących o 
obsługi wybranych oblicze ń





Pierwszy scenariusz działania aplikacji (konstruktor 1 z pierwszą listą)-
zamykanie aplikacji za pomocą prawego górnego klawisza ze znakiem „x”



Drugi scenariusz działania aplikacji 
(konstruktor 2 z drugą listą)- zamykanie 

aplikacji za pomocą prawego górnego 
klawisza ze znakiem „x” lub przycisku „Nie” z 
okienka dialogowego. Naciśnięcie klawisza 

„Tak” powoduje powrót do okna działań
kalkulatora. Okienko dialogowe pojawia się po 

naciśnięciu klawisza „Wykonaj”



4. Zastosowanie delegatów do obsługi 
zdarzeń użytkownika



Okno Kalkulator3  domyślnie zamykane jest przyciśnięciem górnego prawego 
przycisku oznaczonego znakiem  ‘+’

Obsługa zdarzeń użytkownika typu 
event za pomoc ą listy typu 
delegate



Funkcje do obsługi zdarze ń jako elementy listy  typu delegate









Zamykanie programu prawym 
górnym klawiszem ‘+’

Dodatkowo zamykanie programu możliwe po 
naciśnięciu na klawisz Wykonaj i naciśnięciu na 
klawisz Nie w wywołanym standardowym 
okienku dialogowym

Zaznaczanie przycisku typu CheckBox (obsługa metodą
checkBox1_CheckedChange d) pozwala zmieniać obsługę zdarzenia klikania na 
przycisk Wykonaj (zmiana scenariusza zdarzenia oblicz wywołanego jako wtórne 

zdarzenie w metodzie wykonaj_Click )



Pierwszy scenariusz działania kalkulatora Drugi scenariusz działania kalkulatora


