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  الجلسة الثالثة

  . بشكل مفصل Unitأصبح الوقت مالئماً اآلن للتعرف على الوحدة 

  :تتألف الوحدة سواء كانت مرتبطة بشكل أم ال من األجزاء التالية 
unit Unit Name ; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
implementation 
end. 

   ) .NewColorsفي مثالنا ( رة أسم الوحدة  يليها مباشUnit ـ  يبدأ رأس الوحدة بالكلمة المحجوزة 1

  :Interfaceقسم االتصال الخارجي 

الذي يحدد بداية منطقة االتصال الخارجي ، أي المنطقة من الوحدة التي يمكن أن تراها وحدات أخرى من وحدات 

  :التطبيق وفيه 

 سواء كانت الوحدات الخاصة توضع فيه جميع أسماء الوحدات التي تتعامل معها الوحدة : Usesالقسم  أ ـ 

عند إضافة عناصر جديدة على النموذج تقوم دلفي بإضافة الوحدة ( بالدلفي أو الوحدات التي أنشأها المبرمج 

  ) .التابعة لهذا العنصر بشكل تلقائي 

ى ، يضاف إل) صنف النموذج  ( TFormتعرف الوحدة هنا صنفاً جديداً موروثاً من النوع  : Type ب ـ القسم 

 للوحدة Typeقارن بين القسم ( الصنف الجديد أسماء جميع العناصر واألحداث المضافة إلى الوحدة 

NewColors والوحدة AboutUnit (  ويتضمن القسمType الجزأين :  

  Private   : وتوضع فيه المتحوالت الخاصة بالوحدة نفسها.  

    Public :  تتبادل الوحدة المعلومات مع الوحدات األخرى من أجل أن( وتوضع فيه المتحوالت العامة  (

  .;end بالتعليمة Typeوسيشرح هذين الجزأين بشكل مفصل فيما بعد ، ينتهي القسم 

 إلى Form1 ويشير TForm1 من النوع Form1اسمه ) غرض ( يتم فيه تعريف عن هدف  :  Varج ـ القسم 

  .النموذج الذي نضيف له العناصر أثناء التنفيذ 
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   :implementationسم التنفيذ ق

يمكن أن يحتوي هذا القسم على تصريحات عن توابع وإجراءات ومتحوالت خاصة بالوحدة نفسها باإلضافة إلى 

  .جميع التوابع واإلجراءات المستخدمة داخل الوحدة 

نا سنتعرف عليه  العمل مع دلفي كما أنةقد يكون الجزء السابق صعباً بعض الشيء لكنه ضروري لمتابع: مالحظة 

  .بشكل أكبر كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

  :سنعمل اآلن على كتابة تطبيقات بسيطة الهدف منها التعرف على عناصر جديدة وخصائصها 

   : Standard من القائمة checkbox ـ التعرف على صندوق االختيار 1

ابدأ مشروع جديداً وصغر حجم النموذج قليالً وأضف أليه عنصر 

   :checkbox وعنصر Buttonالزر 

 من محرر الخواص واعطه الخاصة checkbox1اختر العنصر 

Caption" :  أظهر الزر"  

 فيظهر OnClick واختر منها الحدث Eventثم انتقل إلى الصفحة 

  :محرر الشيفرة اكتب فيه السطر التالي 

  
if checkbox1.Checked then button1.Visible := true else button1.Visible := false ; 

  

 في صندوق االختيار  في حال تم إظهار إشارة True تعيد القيمة checkbox للعنصر Checkedالخاصة 

  . في حال اختفاء اإلشارة السابقة Falseوالقيمة 

  .نفذ البرنامج وشاهد النتائج 

   :Standard  من القائمة ListBox ة ـ التعرف على عنصر صندوق الالئح3

ذا الصندوق قائمة بنصوص تم إدخالها أثناء التصميم يظهر ه

  :أو أثناء التنفيذ 

 ) Edit( قم بإنشاء مشروع جديد وأضف إليه صندوق نص 

  وثالثة أزرار ) ListBox( وصندوق الئحة 

 ) Button (  كما في الشكل المرفق:  

 من محرر Itemsباختيار الخاصة : أ ـ أثناء التصميم 

كن أن نكتب فيها سطور القائمة الخواص تظهر نافذ يم

" في السطر األول و " الجلسة األولى " مثالً أدخل 

  .في السطر الثاني " الجلسة الثانية 

  :ب ـ أثناء التنفيذ 

  : وأضف السطر التالي Buttonأضغط مرتين على الزر 
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Listbox1.items.add (edit1.text); 
  )نفذ البرنامج وشاهد النتائج (  صندوق النص  إلى صندوق الالئحة تقوم التعليمة السابقة بإضافة النص المكتوب في

  :لحذف سطر واحد من عنصر الالئحة نضغط على الزر الثاني ونضيف السطر التالي 
listbox1.DeleteSelected ; 

   .ةتقوم هذه التعليمة بحذف السطر الذي تم اختياره من الالئح

  :اضغط على الزر الثالث مرتين واكتب السطر التالي كذلك لحذف عناصر الالئحة أثناء التنفيذ 
Listbox1.items.clear ; 

  . بالكاملةتقوم هذه التعليمة بمسح صندوق الالئح

   ) :RadioButtons(  ـ التعرف على أزرار الراديو 4

تعتبر أزرار الراديو مشابهة لعنصر صندوق االختيار وتختلف عنه أنه 

فس الوقت أي أنه أمام المستخدم اختيار ال يمكن اختيار زري راديو بن

  .زر واحد من بين األزرار الظاهرة على النموذج

  :كمثال على ذلك 

  :أبدأ مشروعاً جديداً وأضف إليه ثالثة أزرار راديو كما في الشكل 

 وأعط النموذج True القيمة  Checkedأعط الزر الثالث الخاصة 

   .ClCreamاللون 

  :ول وأضف التعليمة التالية أضغط مرتين على الزر األ
form1.Color := clred; 

  :وأضف التعليمة التالية للزر الثاني 
form1.Color := clblue; 

 :وللزر الثالث التعليمة 
 form1.Color := clcream; 

  .نفذ البرنامج وشاهد النتائج 

   :GroupBox ـ التعرف على صندوق المجموعة 5

كانت ( ريد إضافة مجموعة جديدة من أزرار الراديو لتغير لون الخط في النموذج في المثال السابق لنفرض أننا ن

  ، فإذا أضفنا زرين آخرين على النموذج فال يمكننا تغير الخط واللون معاً ) األزرار السابقة تغير لون النموذج 

يؤمن هذا الصندوق ألنه ال يمكن اختيار زري راديو في نفس الوقت ، وهنا يأتي دور صندوق المجموعة حيث 

  :ربطاً بين أزرار الراديو بداخله فقط دون التأثير على أزرار الراديو خارجه ، كما يوضح المثال التالي 

  أضف صندوق مجموعة للمثال السابق وضع عليه زرين راديو كما في الشكل

  وأضف التعليمة التالية للزر األول داخل الصندوق 
form1.Font.Color := clgreen; 

  

  :والتعليمة التالية للزر اآلخر 
form1.Font.Color := clyellow 
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   ) :Events( التعامل مع األحداث 

 للزر OnClickيوجد لكل عنصر في دلفي مجموعة من األحداث التي يمكن أن ينفذها ، تعرفنا مثالً على الحدث 

Button )  عند الضغط مرتين على الزر يتم تفعيل الحدثOnclick ويظهر معالج الشيفرة لكتابة التعليمات  التي 

  .،سنتعرف اآلن على مجموعة جديدة من األحداث)تبين كيفية تعامل البرنامج مع هذا الحدث 

الذين  ) x,y( يعمل هذا الحدث عن مرور الفأرة فوق العنصر ويعيد احداثيات  : OnMouseMove ـ الحدث 1

 أي بعد الفأرة عن شريط  y = top أي بعد الفأرة عن اليسار، و X = leftيشرين على مكان وجود الفأرة حيث 

  :عنوان النافذة وكمثال على ذلك 

 األول في األعلى وفي أقصى اليمين والثاني في األسفل وفي أقصى Labelأنشاء مشروع جديد وضع على عنصر 

 واضغط مرتين على Eventلصفحة اختر محرر الخواص وانتقل إلى ا )  Form1( اليسار ،واآلن حدد النموذج 

  :فُيظهر محرر الشيفرة  التابع  OnMouseMoveالخاصة 
procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 
  Y: Integer); 

  : التعليمات التالية End وBeginلنكتب بين السطرين 
label1.Caption := inttostr(x); 
 label2.Caption := inttostr(y); 

  .نفذ البرنامج 

يعمل هذا الحدث عن الضغط على زر الفأرة ويعيد اإلحداثيات كما في الحدث  : OnMouseDown ـ الحدث 2

من المثال السابق اختر محرر الخواص وانتقل إلى الصفحة  )  Form1( حدد النموذج : السابق ، كمثال عليه 

Event واضغط مرتين على الخاصة OnMouseDown فيظهر محرر الشيفرة أكتب فيه التعليمات التالية :  
label1.Left := x; 
label1.Top := y -10; 
label2.Left := x+20; 
label2.Top := y-10; 
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تم إضافة وطرح األرقام (  في مكان الضغط على الفأرة ، Labelتعمل هذه التعليمات على وضع عنصري العنوان 

  ) .نتائج بشكل أفضل  فقط إلظهار الy و Xمن 

  : يعمل هذا الحدث عند ابتعاد الفأرة عن العنصر  :OnMouseLeave ـ الحدث 5

 لهذا العنصر واكتب التعليمة OnMouseMove جديد إلى الشكل السابق وحدد الحدث Labelأضف عنصر 

  ;label3.font.color := clblue :                                                                       التالية

  : واكتب التعليمة التالية OnMouseLeaveثم حدد الحدث 
Label3.font.color := clblack; 

 يتحول إلى اللون األزرق ثم يعود إلى لونه Label3نفذ البرنامج والحظ أنه عند مرور الفأرة من فوق العنصر 

  .األسود عن مغادرة الفأرة له

  :يعمل هذا الحدث عند الضغط مرتين على العنصر  : On DblClick ـ الحدث 4

 ;Close:               واكتب التعليمة On DblClick ثم أختر الحدث Label3حدد العنصر 

  . للخروج من البرنامج Label3نفذ البرنامج واضغط مرتين على العنصر 
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