
4.1. Lihtne kalkulaator 
Tavapäraselt on üks esimesi Windows rakenduse loomise näidiseid  lihtsa aritmeetiliste tehete 

kalkulaatori loomine. Kui vormi kujundamise ja nupule vajutamisel käivituva funktsiooni loomine on 
selge, ei tohiks raske olla luua erinevaid spetsiaalselt mingi ülesande lahendamiseks vajalikke kalku‐
laatoreid. 

4.1.1. Windows vormide rakenduse projekti loomine 

Uue  Windows  vormide  projekti  loomiseks  vali  VS  projekti  loomise  lehelt  piiranguteks  C#, 
Windows, Desktop  ja seejärel Windows Forms App  (.NET Framework). Uue projekti  lisamiseks  juba 
olemasolevale lahendusele mine kursoriga  lahenduse sirvijas (Solution Explorer)  lahenduse nimele, 
vajuta paremat hiireklahvi ja vali Add → New Project. Seejärel vali projekti tüüp nagu eelpool kirjas. 
Anna  oma  projektile  nimi.  Näiteks  Calculator  ja  määra  projekti  asukoht  oma  arvutis.  Näiteks 
C:\VSProjects\. Kui valik Create directory for solution on sisse lülitatud, tuleb lahenduse kataloogile 
nimi anda.  

4.1.2. Lahendusega töötamise aken 

Projekti  loomise  järel  avaneb  lahendusega  töötamise  aken,  mille  vasakus  servas  on  Server 
Explorer, Toolbox  ja  Data  Sources. Server  Explorer  on  serveri  juhtimiseks, Data  Sources  võimaldab 
hoida andmebaasiühendusi.  Lihtsa  kalkulaatori  jaoks pole neid  tarvis.  Töövahendite  kast  (Toolbox) 
sisaldab  rakenduse  komponentide  (controls)  toorikuid  (joonis  4‐1).  Elemendid  on  näiteks  teksti 
sisestamise lahter, kuupäeva valimise vorm, faili avamise dialoog, graafiku toorik jt. Töövälja keskel 
on põhiaknas tühi vorm. Paremal peaks vaikimisi olema avatud lahenduse sirvija (Solution Explorer) 
ja omaduste (Properties) aken, milles kuvatakse parajasti valitud objekti omadusi.  

   



 

Joonis 4‐1. Windows vormi peamised elemendid.  

Pointer  ―  vormi  elementide  valimise  vahend  ehk  kursor.  Igal 
kuvataval  elemendil  on  omadus  .Cursor,  mis  määrab  selle 
elemendi kohal oleva kursori kuju. 

Button ― teks ga nupp, millel mille vajutamine käivitab mingi 
protseduuri. 

CheckBox ― valikunupp kaheväärtuselise otsuse sisestamiseks. 

CheckedListBox ―  kuvab  linnukestega  loetelu, millest  kasutaja 
saab valida ühe variandi või ei ühtegi. 

ComboBox ― nupust avanev valikut võimaldav loetelu. 

DateTimePicker ― kuupäeva ja kellaaja valik. 

Label ― tekst, vormil mida programmi kasutaja ei saa muuta. 

LinkLabel ― tekst hüperlingiga. 

ListBox ― loetelu, millest kasutaja saab valida ühe variandi. 

ListView ― mitme osaline loeteluvaade. 

MaskedTextBox  ―  tekstilahter  õige  ja  väära  sisestuse 
eristamise maskiga. 

MonthCalendar ― kalender kuude kaupa. 

NotifyIcon  ―  kuvab  rakenduse  ikooni  Windows  tegumiriba 
paremas servas, kui rakendus on käivitatud. 

NumericUpDown  ―  järjestikuste  arvude  valik  kerimisnupuga 
aknas. 

PictureBox ― kujutise paneel. 

ProgressBar ― edenemisriba. 

RadioButton ― üksteist välistavate variantide valik. 

RichTextBox ― kujundusega teks  toimetamise aken. 

TextBox ― teks  sisestamise ja toimetamise aken. 

ToolTip ― selgitav tekst kui kursor on elemendi kohal. 

TreeView ― tekstide ja kujutiste hierarhiline esitus. 

WebBrowser ― veebilehtede kuvamise paneel. 

 

4.1.3. Kalkulaatori kujundamine 

Äsja loodud WinForms projekti aknas peaks olema vormi toorik. Venita see veidi suuremaks ja 
väiksemaks. Pane tähele, et vormi suurust näitavad arvud omaduste aknas muutusid. 

Anna vormile nimi, näiteks Kalkulaator.  Selleks vali  vorm kursoriga  ja  leia omaduste  loetelust 
Text. Vaikimisi on seal kirjas Form1. Kirjuta sinna oma valitud nimi ja vajuta sisestusklahvi.  



Lisa kalkulaatorile numbritega nupud. Selleks ava töövahendite kast (Toolbox) ja lohista vormile 
üks nupp  (Button). Kui  töövahendite  kast ei ole projekti  akana vasakus  servas,  siis  leia  see menüü 
jaotusest View.Töövahendite kastis oleva elemendi saab vormile  lisada ka topeltklõpsuga elemendi 
ikoonil. Muuda nupul olev  tekst button1  tekstiks 1  ja  kujunda nupp kalkulaatori  klahviks. Nii  nagu 
sulle meeldib. 

Kopeeri  seda  klahvi  kõigi  teiste  kalkulaatoril  vajalike  klahvide  toorikuks.  Muuda  kopeeritud 
klahvide  nimed,  et  kalkulaatoril  oleksid  kõik  numbrid  nullist    üheksani  ja  ka  su meelest  vajalikud 
tehtenupud.  Lisa  vormile  kaks  tekstilahtrit  (TextBox) ― üks  valitud  numbrite  ja  tehte  kuvamiseks, 
teine tulemuse kuvamiseks. Järgnevalt on eeldatud, et tuleks arvutuse tekstilahtri nimi on textBox1 
ja  tulemuste  lahtri  nimi  on  textBox2.  Kui  lahtreid  on  vormil  rohkem,  tasuks  nendele  sisukamad 
nimed omistada. Ülesande koostaja kujundatud kalkulaator on joonisel 4‐2. 

 

Joonis 4‐2. Lihtne kalkulaator. 

 

Nüüd  tuleb  klahvid  midagi  tegema  panna.  Toimingu  lisamiseks  nupule  topeltklõpsa  nupul. 
Avaneb  vormiga  seotud  koodi  aken  selle  nupu  klõpsamisel  käivituva  sündmuse  (event)  koodiga. 
Näiteks kujul: 

private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
} 

Loogeliste  sulgude  vahele  tuleb  kirjutada,  mis  nupu  klõpsamisel  juhtub.  Praegusel  juhul,  kui 
vajutati  nuppu  7,  tuleks  tekstilahtrisse  lisada  number  7.  Eeldame,  et  lahter  ei  pruugi  olla  tühi. 
Tekstilahtril on omadus Text, mida tuleks täiendada. Seega piisab koodist: 

private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    textBox1.Text += 7; 
} 



Sama moodi tuleks läbi klõpsata kõik nupud ja lisada iga nupu vajutamisel käivituva sündmuse 
kood. Koodi kopeerimisest ei piisa. Koma ja tehtemärkide puhul tuleks kasutada jutumärke. Näiteks 
jagamistehte nupule vajutamisel käivitub järgnev rida.  

textBox1.Text += "/"; 

numbrite puhul ei ole jutumärgid vajalikud. Lahtri puhastamiseks kustutamise nupu vajutamisel 
tuleks  sulgude  vahele  kirjutada  kas  textBox1.Text  =  "";  või  siis  textBox1.Text  = 

string.Empty;. 

Arvutust  käivitava  võrdusmärgiga  nupu  vajutamisel  tuleks  tekstilahtris  oleva  avaldise  arvutus 
käivitada. Selleks tuleb sisendlahtrist leida tehtemärk, selle järgi sisend kaheks osaks jagada ja vastus 
arvutada.  Veebist  võib  leida  erinevaid  lahendusi,  kuidas  seda  on  tehtud.  Näidislahendus  loeb 
tehtemärgi  eel  sisestatud  muutuja  staatilisena  mälusse  kohe  tehtemärgi  valimisel.  Tehtemärk 
hoitakse mälus arvutuse käivitamiseni. Arvutuse käivitamisel loeb kalkulaator tehtemärgi järel oleva 
arvu.  

Kalkulaatori arvutuste osa võib toimida erinevate algoritmide järgi. Üks teine võimalik lahendus 
on esitatud MVC kalkulaatorina. 

   



 


