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Vstupní maska
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Použití znak p i definici vstupní masky
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Popis
íslice (0 až 9, položka je povinná, znaménka plus [+] a minus [-] nejsou
povolena).
íslice nebo mezera (položka není povinná, znaménka plus a minus nejsou
povolena).
íslice nebo mezera (položka není povinná, prázdné pozice se p evád jí na
mezery, znaménka plus a minus jsou povolena).
Písmeno (A až Z, položka je povinná).
Písmeno (A až Z, položka je nepovinná).
Písmeno nebo íslice (položka je povinná).
Písmeno nebo íslice (položka je nepovinná).
Libovolný znak nebo mezera (položka je povinná).
Libovolný znak nebo mezera (položka je nepovinná).
Zástupný znak pro desetinnou árku a odd lova e tisíc , kalendá ního data
a asu. (Skute n použité znaky závisejí na místním nastavení v Ovládacích
panelech systému Windows.)
Zajistí p evod všech následujících znak na malá písmena.
Zajistí p evod všech následujících znak na velká písmena.
Zajistí zobrazení vstupní masky zprava doleva, a nikoli zleva doprava. Znaky
zadané do masky se vždy zapisují zleva doprava. Znak vyk i níku lze ve
vstupní masce uvést kdekoli.
Zajistí zobrazení následujícího znaku jako literálního znaku. Používá se p i
zobrazení libovolného znaku z této tabulky jako literálního znaku. (P íklad:
posloupnost znak \A se zobrazí jako A).
Nastavením vlastnosti Vstupní maska na hodnotu Heslo se vytvo í textové
pole pro zadání hesla. V tomto poli se místo vkládaných znak zobrazují
hv zdi ky (*).

P íklady použití:
Definice vstupní masky
(000) 000-0000
(999) 999-9999!
(000) AAA-AAAA
#999
>L????L?000L0
>L0L 0L0
00000-9999
>L<??????????????
ISBN 0-&&&&&&&&&-0
>LL00000-0000

P íklady hodnot
(206) 555-0248
(206) 555-0248, ( ) 555-0248
(206) 555-TELE
-20, 2000
GREENGR339M3,MAY R 452B7
T2F 8M4
98115- , 98115-3007
Maria, Pierre
ISBN 1-55615-507-7, ISBN 0-13-964262-5
DB51392-0493
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