
Phần 1: Hướng dẫn sử dụng PictureBox tạo Slide Show

Mục tiêu
Viết một chương trình C# đơn giản có thể mở và xem hình ảnh, và hiển thị từng hình trong slide show. 

Hướng dẫn
Ta thiết kế giao diện như sau: dùng Buttons (for Previous-button1, Open-button2, Next-button3, and 
Start Slideshow-button4), và PictureBox, và một Panel (để chứa PictureBox). PictureBox “SizeMode” 
được chọn là “StretchImage”.

B1. Khai báo 4 biến:

private string [] folderFile = null;

private int selected = 0;

private int begin = 0;

private int end = 0;

Biến đầu là mảng chuỗi dùng để lưu trữ danh sách các tệp tin trong thư mục. Các biến còn lại dùng để 
lưu vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc mảng và hình đang hiển thị.

B2: Ta viết hàm xử lý sự kiện Click cho nút Open

private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)

{

     FolderBrowserDialog folderBrowserDialog1= new FolderBrowserDialog();



    if(folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

    {

        string [] part1=null, part2=null, part3=null;

        part1 = Directory.GetFiles(folderBrowserDialog1.SelectedPath,"*.jpg"); //remember: using 
//namespaces System.IO;

        part2 = Directory.GetFiles(folderBrowserDialog1.SelectedPath,"*.jpeg");

        part3 = Directory.GetFiles(folderBrowserDialog1.SelectedPath,"*.bmp");

        folderFile = new string[part1.Length + part2.Length + part3.Length];

        Array.Copy(part1,0,folderFile,0,part1.Length);

        Array.Copy(part2,0,folderFile,part1.Length,part2.Length);

        Array.Copy(part3,0,folderFile,part1.Length + part2.Length,part3.Length);

        selected = 0;

        begin = 0;

        end = folderFile.Length;

        showImage(folderFile[selected]);

        button1.Enabled = true;

        button3.Enabled = true;

        button4.Enabled = true;

    }

}

Nếu kết quả FolderBrowserDialog là ‘OK’, tất cả các tệp tin JPG, JPEG, and BMP trong thư mục được 
chép vào mảng fileFolder. Sau đó được hiển thị lên thông qua hàm showImage().

private void showImage(string path)

{

    Image imgtemp = Image.FromFile(path);

    pictureBox1.Width = imgtemp.Width / 2;

    pictureBox1.Height = imgtemp.Height / 2;

    pictureBox1.Image = imgtemp;

}

Độ rộng và độ dài được chia 2 để làm giảm kích thước của hình.

B3: Ta viết hàm prevImage() và hàm được gọi trong sự kiện Click của nút Previous

private void prevImage()

{

    if(selected == 0)

    {



        selected = folderFile.Length - 1;

        showImage(folderFile[selected]); 

    }

    else

    {

        selected = selected - 1; showImage(folderFile[selected]);

    }

}

B4: Ta viết hàm nextImage() và hàm được gọi trong sự kiện Click của nút Next

private void nextImage()

{

    if(selected == folderFile.Length - 1)

    {

        selected = 0; 

        showImage(folderFile[selected]);

    }

    else

    {

        selected = selected + 1; showImage(folderFile[selected]);

    }

}

Để hiển thị hình kế và trước đó, đơn giản chỉ thiết lập lại biến selected.

B5: Để chạy slide show, ta kéo vào trong form control timer và bổ sung sự kiện Tick

private void timer1_Tick(object sender, System.EventArgs e)

{ 

    nextImage();

}

B6: Xử lý sự kiện Click của nút Start Slideshow

private void button4_Click(object sender, System.EventArgs e)

{

    if(timer1.Enabled == true)

    { 

        timer1.Enabled = false;

        button4.Text = "<< START Slide Show >>";



    }

    else

    {

        timer1.Enabled = true;

        button4.Text = "<< STOP Slide Show >>";

    }

}

Đối với chức năng slide show, gọi hàm nextImage() trong timer1_tick, và thiết lập Enabled là true hay 
false.

Phần 2: Hiển thị ảnh trên form với C#
Mục tiêu:Hiển thị hình ảnh vào form C#

Hướng dẫn: Sử dụng các namespaces để hiển thị hình ảnh

• System.Drawing
• System.Drawing.Drawing2D

Hướng dẫn
Để hiển thị hình ảnh ta dùng lệnhSystem.Drawing.Graphics.DrawImage(...).

Hàm DrawImage() là một phương thức của lớp Graphics. Vì thế trước khi dùng hàm DrawImage()ta 
cần tạo một đối tượng Graphics. Đối tượng này sẽ là form mà ta vẽ trên đó. Chúng ta sẽ tạo đối tượng 
này trong  Paint Handler của form. Ví dụ Paint Handler :

private void MainForm_Paint(object sender, 

                           System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)

{

    ...

}

Khi ai đó gọi paint handler của form, dữ liệu graphics của form stuff is passed to it. 

Graphics g = e.Graphics;

Bây giờ ta có thể gọi hàmDrawImage():

public void DrawImage(

  Image image,

  Rectangle rect;

);



Phương thức này vẽ một đối tượng Image(System.Drawing.Image), tại vị trí và kích cỡ hình (thông qua 
đối tượng rect của lớp Rectangle 

Chúng ta có thể tạo đối tượng Image từ lớp Bitmap

 MyBitmap = new Bitmap(...);

Chúng ta sẽ dùng hàm khởi tạo lớp Bitmap sau

public Bitmap(

  string filename;

);

Tham số truyền vào là tên tệp tin cần hiển thị.

private void MainForm_Paint(object sender, 

                            System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)

{

    Graphics g = e.Graphics;

     Bitmap   MyBitmap = new Bitmap("c:\\image.bmp");

    g.DrawImage( MyBitmap, new RectangleF(0, 0, MyBitmap.Width, MyBitmap.Height) );

}

Cách tạo mảng ảnh các pictureBox:
PictureBox[] Shapes = new PictureBox[10];
            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                Shapes[i] = new PictureBox();
                Shapes[i].Name = "ItemNum_" + i.ToString();
                Shapes[i].Location = new Point(x, y);
                Shapes[i].Size = new Size(100, 100);
                Shapes[i].BackColor = Color.Black;
                Bitmap MyBitmap = new Bitmap("tên file");
                Shapes[i].Image = MyBitmap;
                Shapes[i].Visible = true;
                this.Controls.Add(Shapes[i]);
            }
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