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  27الجلسة 

  :برنامج المفكرة 

ويختلف عنه بأنه سيتعامل مع ملفات  ) Notepad( سنقوم اآلن بكتابة برنامج يشابه برنامج المفكرة في ويندوز 

ن ملف  بحيث يمكننا أن نفتح أكثر مMDI ، كما أنه سيكون من النوع Txt باإلضافة إلى الملفات Rtfمن النوع 

  .بنفس الوقت 

 وأعط الخصائص التالية للعناصر OpenDialog والعنصر MainMenuأبدأ مشروعاً جديداً وأضف إليه العنصر 

:  

   :Form1عنصر النموذج 

  القيمة  الخاصة
BiDiMode bdRightToLeft  

Caption برنامج المفكرة  
FormStyle fsMDIForm  

Name MainForm  
Position  poDesktopCenter  

  ):إطار ( والقائمة )  ملف ( أنشئ في هذا العنصر القائمة  : MainMenuعنصر القائمة 

  :التالية  ) األزرار (  وأضف إليه األوامر FileMenu القيمة Nameفي الخاصة ) ملف (أعط الزر 

 Shortcutقيمة الخاصة  Nameقيمة الخاصة  Captionقيمة الخاصة 

    New  جديد&

    OpenFile  فتح&

    CloseApp  خروج&

  :التالية  ) األزرار (  وأضف إليه األوامر Window1 القيمة Nameفي الخاصة ) إطار(أعط الزر 

 Shortcutقيمة الخاصة  Nameقيمة الخاصة  Captionقيمة الخاصة 

      ترتيب

      تتالي

-      

    : OpenDialog1العنصر 
DefaultExt  .rtf 

Filter   ضع في الخاصةFilter  األسطر التالية :  
Filter Filter Name 

*.rtf  Rich Text 
*.Txt Text File 

*.* All File   
   .MyTextEditor.Dpr والمشروع باسم Main.pasاحفظ الوحدة باسم 
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Fileأضف إلى المشروع نموذجاً جديداً   New  Form عنصر :  وأضف أليه العناصر التاليةMainMenu 

  .FontDialog وعنصر PrintDialog و SaveDialog وعنصر Win32 الصفحة  منRichTextو عنصر 

  :أعط النموذج الجديد الخصائص التالية 
BiDiMode bdRightToLeft  
FormStyle fsMDIChild  

Name EditForm  
 وأنشئ في كل منها أزرار    ) تنسيق  ( و  ) تحرير  ( و  ) ملف  (  ثالث قوائم باسم     MainMenu1أنشئ في العنصر    

  : حسب الجدول التالي 

  :التالية  ) األزرار (  وأضف إليه األوامر FileMenu القيمة Nameفي الخاصة ) ملف (أعط الزر 

 Shortcutقيمة الخاصة  Nameقيمة الخاصة  Captionقيمة الخاصة 

    New  جديد&

    OpenFile  فتح&

  Save Ctrl+S  حفظ

   SaveAs  حفظ باسم

   PrintFile  طباعة

   CloseFile  إغالق

    CloseAll  خروج&

  :التالية  ) األزرار ( وأضف إليه األوامر  EditMenu  القيمة Nameفي الخاصة ) تحرير (أعط الزر 

 Shortcutقيمة الخاصة  Nameقيمة الخاصة  Captionقيمة الخاصة 

  CopyText  Ctrl+C  نسخ

  Cuttext  Ctrl+X  قص

  PasteText  Ctrl+V  لصق

  SelectAll  Ctrl+A  تحديد الكل

  :التالية  ) األزرار ( وأضف إليه األوامر  EditMenu  القيمة Nameفي الخاصة ) تنسيق (أعط الزر 

 Shortcutقيمة الخاصة  Nameقيمة الخاصة   Captionقيمة الخاصة 

    Left1 محاذاة إلى اليسار

    Right1  محاذاة إلى اليمين

    Center1  محاذاة إلى الوسط

-      

    WordWrap1  تلقائيالتفاف 

   Font1  خط

 هذا سـيجعلها تبـدو      True القيمة   RadioItemحدد األزرار الثالثة األولى من القائمة تنسيق وأعطها في الخاصة           
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  .كأزرار الراديو وال يمكن اختيار إال واحد منها في ذات الوقت 

  : الخصائص التالية Richedit1أعط العنصر 
Align alClient  
Name Editor  

  : الخصائص التالية Savedialog1أعط العنصر 
DefaultExt  .rtf 

Filter   ضع في الخاصةFilter  األسطر التالية :  
Filter Filter Name 

*.rtf  Rich Text 
*.Txt Text File   

 EditText.pasاحفظ البرنامج وسمي الوحدة الجديدة باسم _ 

   :MainFormى الزر جديد في القائمة ملف للنموذج ـ اكتب التعليمة التالية في حدث الضغط عل
TEditForm.Create(Self); 

  . وسيط معرف يعود إلى النموذج الذي يطلب فيه هذا الوسيط Selfالوسيط 

  :EditForm اكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر جديد في القائمة ملف للنموذج -
TEditForm.Create(Self); 

  

  : اكتب التعليمة التالية EditForm للنموذج OnClose في الحدث -
Action := CaFree ; 

 حيث  CaMinimizedتمكننا هذه التعليمة من إغالق النافذة االبن وتكون قيمتها االفتراضية في النموذج االبن هي               

  .يتم تصغير النموذج االبن بدالً من إغالقه عند الضغط على الزر إغالق 

سنقوم بإنشاء نافـذة    ) سواء في النافذة األب أو  االبن        ( خدم بالضغط على الزر فتح من القائمة        ـ عندما يقوم المست   

، كما سنغير عنوان النافـذة ليكـون باسـم     ) Editor ) TrichEditابن جديدة وسنقوم تحميل الملف إلى العنصر        

  .الملف الذي نفتحه 

  :تعريف ما يلي قبل البدء بكتابة التعليمات الخاصة بفتح ملف سنقوم ب

   .EditText للوحدة Private في القسم String من النوع PathNameـ عرف المتحول 

  :عرف الثابت _ 
const 
DefaultFileName = 'بدون عنوان'; 

   :EditText للوحدة publicأضف تعريف اإلجراء التالي في القسم _ 
Procedure Open(const AFileName: string); 

  

 سيتم عندها إضافة التابع الـسابق       Ctrl+Alt+Cوحة المفاتيح عند السطر السابق واضغط األزرار        ـ ضع مؤشر ل   

  : ، اكتب التعليمات التالية في جسم التابع  Implementationإلى القسم 
   PathName := AFileName; 
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  Caption := ExtractFileName(AFileName); 
  with Editor do 
  begin 
    Lines.LoadFromFile(PathName); 
    SelStart := 0; 
    Modified := False; 
  end; 

  .يعيد اسم الملف مع امتداده وبدون ذكر المسار  : ExtractFileName ( AFileName)التابع 

  : تكافئ التعليمات ;With Editor Do begin …. Endالتعليمات ضمن الكتلة 
Editor.Lines.LoadFromFile(PathName); 
Editor.SelStart := 0; 
Editor .Modified := False; 

  . لنتخلص من ذكر العنصر في كل سطر من سطور البرنامج Widthأي أننا نستخدم التعليمة 

  . في بداية الملف Editor ضع مؤشر التحرير للعنصر Editor.selstart := 0التعليمة 

  .حال عدل المستخدم في أي نقطة من الملف المفتوح  في True تأخذ القيمة Editorr.Modifiedالتعليمة 

  : اكتب التعليمة التالية MainFormفي حدث الضغط على الزر فتح في القائمة ملف للنموذج 
If OpenDialog1.Execute Then 
TeditForm.Create(Self).Open(OpenDialog1.FileName ) ; 

  . الذي كتبناه سابقاً Openثم طلب تنفيذ اإلجراء  بإنشاء نافذة جديدة ومن Thenتقوم التعليمة بعد 

  : اكتب التعليمة التالية EditFormفي حدث الضغط على الزر فتح في القائمة ملف للنموذج 
MainForm.Openfile.Click ; 

فـي  عند إنشاء ملف جديد سنعطي عنوان النافذة التي تفتح هذا الملف اسم افتراضي لذلك اكتب التعليمات التالية                  _ 

   :EditForm للنموذج OnCreateالحدث 
  PathName := DefaultFileName; 

  . سيدل على االسم االفتراضي للملف الجديد PathNameأي أن المتحول 

  :حفظ الملف 

 فقط وعلى برنامجنـا حفـظ الملـف         rtf يقوم بحفظ الملفات بامتداد      TRichEdit وهو من النوع     Editorالعنصر  

 إليه ومن ثم    Editor لنقل أسطر العنصر     Tstrings لذلك سنستخدم متحول من النوع       Txtمتداد   أو باال  rtfبامتداد  

   .Txt.ذا طبعاً عند اختيار المستخدم حفظ الملف باالمتداد ÷حفظ أسطر هذا المتحول على ملف 

  : اكتب التعليمات التالية EditFormفي حدث الضغط على الزر حفظ في القائمة ملف للنموذج 
var S: Tstringlist; 
begin 
if PathName = DefaultFileName then 
    SaveAsClick(Sender) 
else 
begin 
if uppercase(rightstr(PathName,3)) = uppercase( 'rtf' ) then 
    Editor.Lines.SaveToFile(PathName) else 
try 
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S:=Tstringlist.Create ; 
s.AddStrings(Editor.Lines ) 
finally 
s.SaveToFile(PathName) ; 
end; 
 Editor.Modified := False; 
  end; 

"  بـدون عنـوان   " فإذا كانت قيمته هي القيمة االفتراضـية أي          PathNameتقوم التعليمات السابقة بفحص المتحول      

 حفظ باسم أما أذا     يعني أن الملف جديد ولم يتم حفظه سابقاً ،مما يستدعي طلب التعليمات التي تنفذ عند الضغط على                

  : ال يساوي القيمة االفتراضية مما يدل أن للملف مسار وأسم محددين وسندرس هنا احتمالين PathNameكان 

( Editor.Lines.SaveToFile(PathName)     وبالتـالي ننفـذ التعليمـة     rtf ـ أن يكون امتداد الملف هو  1

 'rtf' مع القيمة    PathNameرف الثالثة األخيرة في المتحول      واضح أن الشرط الذي يسبق هذه التعليمة يقارن األح        

  .بعد تحويل القيمتين على أحرف كبيرة 

 وننقل أسـطر العنـصر   TStringList من النوع S وبالتالي ننشئ المتحول Txt ـ أن يكون امتداد الملف هو  2

Editor          إليه ومن ثم نحفظه ، ثم نعيد القيمة False   للخاصة Editor.Modified         أي أن الملف لم يتم تعديله بعـد 

  . الحفظ األخير 

  :حفظ الملف باسم 

   :EditFormـ اكتب التعليمات التالية في حدث الضغط على الزر حفظ في القائمة ملف للنموذج 
SaveDialog1.FileName := PathName; 
if SaveDialog1.Execute then 
  begin 
    PathName := SaveDialog1.FileName; 
 
    Caption := ExtractFileName(PathName); 
    SaveClick(Sender); 
  end; 

التعليمة األولى تجعل صندوق الحوار حفظ باسم أن يظهر االسم الحالي للملف كاسم افتراضي والتعليمـات التاليـة                  

 وتغيـر   PathNameتقوم بوضع اسم الملف الذي اختاره المستخدم في صندوق الحوار حفظ باسم فـي المتحـول                 

 ليتم حفظ الملف وفـق  SaveClick ( Sender )ومن ثم تستدعي اإلجراء .عنوان النافذة ليأخذ اسم الملف الجديد 

  .االمتداد الذي اختاره المستخدم 

  :إغالق الملف 

   :EditFormاكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر إغالق في القائمة ملف للنموذج 
Close; 

  :من البرنامج الخروج 

  :MainFormاكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر خروج في القائمة ملف للنموذج
Close; 

http://www.alshater.net


      http://www.alshater.net                                                                                                         لغة البرمجة دلفي

 194

   :EditFormاكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر خروج في القائمة ملف للنموذج 
MainForm.CloseApp.Click ; 

  .وذج األب يتم إغالق جميع النوافذ األبناء عند إغالق النم

ـ أمامنا اآلن مشكلة جديدة ، افرض أن المستخدم قد عدل الملف ثم ضغط على الزر إغالق بدون حفظ الملـف ،                      

سيقوم البرنامج في هذه الحالة بإغالق الملف دون حفظ ولذلك علينا إظهار رسالة حوار تسأل المـستخدم إذا كـان                    

  .يريد أن يحفظ الملف أم ال 

   :EditForm للنموذج OnCloseQueryة في حدث الضغط على الحدث اكتب التعليمة التالي
Const 
SWarningText = 'هل تريد حفظ التغيرات المدخلة على الملف'; 
begin 
if Editor.Modified then 
  begin 
    case MessageDlg(Format(SWarningText    + #13 + '%s', [PathName]), mtConfirmation, 
      [mbYes, mbNo, mbCancel], 0) of 
      mrYes: SaveClick(Self); 
      mrCancel: CanClose := False; 
    end; 
  end; 
end; 

 عندما يضغط المستخدم على زر إغالق وقبل أن يتم إغالق النموذج ويجود مع              OnCloseQueryيتم تنفيذ الحدث    

 يرفض البرنـامج    False ،وعند إعطاءه القيمة     Trueية   والذي يأخذ قيمة افتراض    CanCloseهذا الحدث الوسيط    

  .إغالق النافذة 

 إذا قام المستخدم بـإجراء أي تعـديل علـى           Trueالذي يأخذ القيمة     (Editor.Modifiedنفحص عندها المتحول    

  :، وعندها نظهر صندوق حوار يسأل المستخدم إذا كان يريد حفظ الملف وهذا الصندوق ذو ثالث أزرار ) الملف 

Yes :  إذا ضغط المستخدم على هذا الزر فإنه يريد حفظ الملف ونستدعي عندها التابعSaveClick.   

No :  إذا ضغط المستخدم على هذا الزر فإنه ال يريد حفظ الملف وسيتم إغالق النافذة.  

Cancel :               وسـيط   إذا ضغط المستخدم على هذا الزر فإنه ال يريد إغالق الملف وبالتالي نغير قيمة الCanClose 

  . وبالتالي لن يستجيب البرنامج لحدث الضغط على الزر إغالق Falseإلى 

 يجعل اسم الملف يظهر في السطر الثاني من الرسالة ، هذا يكافئ كتابة نص               MessageDlg في التابع    13#الرمز  

  . ومن ثم كتابة اسم الملف Enterالرسالة ومن ثم الضغط على زر 

  :ر برمجة القائمة تحري

  :ـ اكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر نسخ في القائمة تحرير 
Editor.CopyToClipboard; 

  :ـ اكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر قص في القائمة تحرير 
Editor.CutToClipboard; 

  :ـ اكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر لصق في القائمة تحرير 
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Editor.PasteFromClipboard; 
  :ـ اكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر تحديد الكل في القائمة تحرير 

Editor.SelectAll; 
 ، Editorمن الواضح أن الزرين نسخ و قص يجب أن يكونا غير فعالين إذا لم يحدد المستخدم نصاً ما في العنصر           

، ) أو في حال كانت فيهـا صـورة         ( عال في حال كانت الحافظة فارغة       كما أن الزر لصق يجب أن يكون غير ف        

  :لتحقيق ذلك أكتب التعليمات التالية في حدث الضغط على الزر تحرير 
Copytext.Enabled := editor.SelLength > 0; 
Cuttext.Enabled :=   editor.SelLength > 0; 
Pastetext.Enabled := clipboard.HasFormat(CF_text); 

   .EditForm في للوحدة uses إلى القسم ClipBrdوأضف الوحدة 

 وهي تساوي الصفر إذا لم يحدد المستخدم أي         Editor يعيد عدد األحرف المحددة في العنصر        SelLengthالمنهج  

  .حرف 

  :برمجة القائمة تنسيق 

  :اكتب في حدث الضغط على الزر محاذاة إلى اليسار التعليمات التالية 
with Sender as TMenuItem do Checked := True; 
  with Editor.Paragraph do 
    if Left1.Checked then 
      Alignment := taLeftJustify 
    else if Right1.Checked then 
      Alignment := taRightJustify 
    else if Center1.Checked then 
      Alignment := taCenter; 

 فـي   OnClickثم أضغط على السهم المجاور للحدث       ) محاذاة إلى اليسار    (و)  إلى اليمين    ةمحاذا( م حدد الزرين    ث

   .Left1Click من محرر الخواص واختر من القائمة Eventالصفحة 

  

  :ـ اكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر التفاف تلقائي 
with Editor do 
  begin 
    WordWrap := not WordWrap; { toggle word wrapping } 
    if WordWrap then 
      ScrollBars := ssVertical 
    else 
      ScrollBars := ssBoth; 
    WordWrap1.Checked := WordWrap; { set menu item check } 
  end; 

  :ـ اكتب التعليمات التالية في حدث الضغط على الزر  خط 
FontDialog1.Font := Editor.Font; 
  if FontDialog1.Execute then 
    Editor.SelAttributes.Assign(FontDialog1.Font); 
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 بإنه يمكن تحديد نمط خط لكل سطر أي أنه يمكن تنسيق الـنص              Memo عن العنصر    RichEditيتميز العنصر   

  . وتنسيق واحد لكل األسطر  الذي يمكنك استخدام خطMemoالمكتوب بداخله على عكس العنصر 

  .TRichEdit يعطيك أمكانية التحكم بتنسيق السطر المحدد في العنصر SelAttributesوالمنهج 

   :MainFormبرمجة القائمة إطار في النموذج 

فذ األبناء  أغلق جميع النوا  ( في البداية تالحظ أن هذه القائمة لن تظهر أثناء تنفيذ البرنامج إذا كان أحد األبناء ظاهراً                 

هذا يحدث ألن قائمة النموذج االبن تأخذ مكان قائمة النموذج األب           ) المفتوحة والحظ ظهور القائمة إطار من جديد        

وإذا أردنا إظهار قوائم النموذج األب بجوار قوائم النموذج االبن علينا استخدام ما يدعى بدمج القوائم  ولتحقيق ذلك                   

:  

   .GroupIndex في الخاصة 1 األب وحدد الزر إطار ثم اكتب القيمة افتح محرر القوائم في النموذج

 ألحد هذه القوائم    1 في هذه الخاصة وإذا أعطيت القيمة        0الحظ أن جميع قوائم النافذة االبن تأخذ القيمة االفتراضية          

 فإنهـا   GroupIndexصة   في الخا  2فإنها ستأخذ مكان القائمة إطار ، أما إذا أعطيت أحد قوائم النافذة االين القيمة               

  .ستظهر بعد القائمة إطار 

  . تستخدم لدمج وترتيب القوائم بين النموذج األب والنماذج األبناء GroupIndexإذاً الخاصة 

  :ـ اكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر ترتيب الكل في القائمة إطار 
MainForm.Tile 

  .عليك أن تفتح أكثر من نافذة ابن لتالحظ النتائج ( بناء بشكل أفقي تقوم هذه التعليمة بترتيب النوافذ األ

  :ـ اكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على الزر تتالي الكل في القائمة إطار
MainForm.Cascade; 

  .تقوم هذه التعليمة بصف النوافذ فوق بعضها البعض 

  :إظهار أسماء النوافذ األبناء ضمن القائمة إطار 

الضغط على القائمة إطار في برنامج الوورد تظهر في نهاية القائمة أسماء جميع ملفات النـصوص المفتوحـة                  عند  

 وأعطاها القيمـة    WindowsMenu ثم اذهب إلى الخاصة      MainFormولتحقيق ذلك في برنامجنا حدد النموذج       

Window1 )      واضغط على القائمة إطار ستالحظ     ، نفذ البرنامج اآلن وافتح أكثر من ملف         ) اسم زر القائمة إطار

ظهور أسماء جميع هذه الملفات في القائمة اإلطار ويمكنك التنقل بين هذه الملفات عن طريق الضغط علـى اسـم                    

  .الملف في هذه القائمة 

  .لتوزيع برنامج المفكرة  ) Setup( أحفظ البرنامج اآلن وانتقل إلى الخطوة التالية وهي عمل برنامج تنصيب 

http://www.alshater.net



