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  الجلسة الرابعة

  :التعامل مع واجهة الدلفي 

  : من العنصر نفسه  ـ إضافة عدة نسخ1

 من لوحة المفاتيح وإبقاؤه مضغوطاً Shiftيمكن إضافة عدة نسخ من العنصر نفسه وذلك بالضغط على المفتاح 

حتى نختار العنصر المراد إضافته من لوحة العناصر، عندئٍذ يظهر مربع أزرق يحيط بأيقونة العنصر ضمن لوحة 

صر وفي كل مرة ننقر على النموذج تظهر نسخة أخرى من العنصر العناصر ، ننقر اآلن فوق النموذج ليظهر العن

نفسه ، إليقاف العملية نضغط أيقونة المؤشر ضمن لوحة العناصر ليختفي الصندوق األزرق حول العنصر ، كمثال 

 انقل الفأرة إلى النموذج shift بمؤشر الفأرة مع الضغط على المفتاح Labelعلى ذلك اضغط على العنصر 

  .دة مرات واضغط ع

  : ـ التحكم بمكان العنصر وحجمه على النموذج من لوحة المفاتيح 2

كما رأينا يمكن التحكم بهذه الخواص بدقة عن طريق محرر الخواص ولكن هناك طريقة أخرى ومفيدة للتحكم بهذه 

  .الخواص 

  :أ ـ تحريك العنصر 

سهم فسيتم نقل العنصر باتجاه السهم المضغوط أزرار األ + Ctrlأختر العنصر المراد تحريكه اضغط على المفاتح 

  .أزرار األسهم  + Ctrl + Shift، ولتحريك العنصر بسرعة أكبر أستخدم األزرار 

  :ب ـ تغير حجم العنصر 

أزرار األسهم وسيتم التكبير أو التصغير حسب  + Shiftاختر العنصر المراد تغير حجمه واضغط على المفتاح 

  .السهم المضغوط 

  :ختيار أكثر من عنصر في نفس الوقت  ـ ا3

يمكن أن نختار أكثر من عنصر على نموذج في نفس الوقت على عن طريق الضغط على العنصر األول ومن ثم 

، وعند تنفيذ هذه العملية تظهر في محرر الخواص ...  وهكذا Shiftالضغط على العنصر الثاني مع مفتاح 

 ستظهر الخواص Edit والثاني Labelند أختيار عنصرين األول ع( الخواص المشتركة للعناصر المختارة 

   )Caption, Text، وستختفي بعض الخواص مثل  ... ,Width, Height, left, topالمشتركة مثل 

  :ـ رصف العناصر 

يمكننا رصف العناصر نسبياً وفق بعضها البعض ، أو نسبياً وفق الشكل وذلك من خالل اختيار العنصر المراد 

 من القائمة Alignment أو  View من القائمة Alignment paletteه ومن ثم استخدام لوحة الرصف رصف

Edit:   

   :Alignment paletteأ ـ لوحة الرصف 

  :كل زر في هذه اللوحة له مهمة ما وسيتم شرح كل منها على حدة 

ه  ترصف جميع العناصر المختارة إلى الجهة اليسارية ألول عنصر تم اختيار

.  

  نفس العمل السابق ولكن الرصف يتم للجهة اليمينية
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تجعل ( منتصف العنصر األول الذي تم اختياره بشكل أفقي   ترصف العناصر جميع العناصر المختارة إلى

  )جميع العناصر على عمود واحد 

  ).ف واحدتجعل جميع العناصر المختارة على ص( نفس عمل الزر السابق ولكن الرصف يتم بشكل عمودي،

  .تنقل جميع العناصر المختارة إلى وسط النافذة األب بشكل أفقي 

  .تنقل جميع العناصر المختارة إلى وسط النافذة األب بشكل عامودي 

تثبت العنصر األول واألخير وتحرك العناصر التي بينهما (  تجعل المسافة بين العناصر األفقية متساوية 

  .لتأخذ مسافات متساوية 

  . الخاصة السابقة للعناصر العامودية نفس

  .تحريك العناصر إلى نفس الناحية السفلية ألول عنصر تم اختياره 

  .تحريك العناصر إلى نفس الناحية العلوية ألول عنصر تم اختياره 

  

  : ستظهر النافذة التالية Edit من القائمة Alignأختر  : Alignmentب ـ 

نافذة السابقة ولكن تم عمل هذه النافذة يشبه عمل ال

االستعاضة عن األيقونات بأزرار راديو ليتم االختيار 

  .منها

  

  

  

  :تثبيت موقع العناصر 

بعد أن نعطي العناصر مواقعها يمكننا تثبيت هذه المواقع لكي ال تتحرك العناصر بطريق الخطأ وذلك عن طريـق                   

 ، عندها لـن نـستطيع تحريـك هـذه     Editائمة  من القLock Controlsاختيار العنصر ومن ثم استخدام األمر 

  .العناصر حتى نختار نفس األمر مرة أخرى 

  :قص ونسخ ولصق العناصر 

يمكن قص أو نسخ العناصر ولصقها على نفس النموذج أو على نموذج آخر عن طريق اختيار العناصر وقصها او                   

  : من نفس القائمة  Pasteريق األمر  ولصقها عن طEdit في القائمة Copy أو Cutنسخها عن طريق األوامر 

  .مالحظة العنصر الملصق يأخذ جميع خصائص العنصر األصل باإلضافة إلى جميع أحداثه 

  :عنوان البرنامج 

  أختر األمر) عنوان البرنامج يظهر على شريط المهام بقرب أيقونة البرنامج ( يمكن وضع عنوان للبرنامج 

File  Optionsوانتقل إلى الصفحة  وانتقل إلى الصفحة Application   واكتب فـي القـسم، Application 

setting  قرب Title   النص الذي تريد، نفذ البرنامج والحظ العنوان على شريط مهام ويندوز  .  
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  : أيقونة برنامج 

امج هي نفس أيقونة الملف     أيقونة البرن ( وسنتعلم اآلن تغير أيقونة البرنامج      ) نموذج  ( تعلمنا سابقاً تغير أيقونة نافذة      

EXE الذي ينتج عند تنفيذ البرنامج وتظهر أيقونة البرنامج على شريط المهام وفي أي اختصار يوضع للبرنامج (،  

 Load ،اضغط علـى الـزر   Application انتقل إلى الصفحة Project  Optionsمن نفس الصفحة السابقة 

Icon   اختيار أيقونات من الفهرس يمكن ( واختر أيقونة جديدة للبرنامج  
C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\Images\Icons 

  .  نفذ البرنامج والحظ النتائج 

  :صناديق الرسائل 

   :ShowMessageأ ـ الصندوق 

 إلظهار رسالة للمستخدم حيث تظهر نافذة صغيرة تحـوي نـص   showmessage (S : string)يستخدم اإلجراء 

 فقط  ويكون عنوان هذه النافذة هو أسم الملـف التنفيـذي للبرنـامج               Okة وعلى الزر    الرسال

 وأضف التعليمة التالية عند حـدث       Buttonكمثال على ذلك أنشأ مشروعاً جديداً وأضف إليه         

  :الضغط على الزر 

showmessage('أهالً بكم مع دلفي'); 

  نفذ البرنامج واضغط على الزر لتشاهد صندوق الرسالة 

   :MessageDlgب ـ الصندوق 

هذا الصندوق يشبه الصندوق السابق ولكنه يتوقع من المستخدم أن يعيد قيمه للبرنامج من خالل الضغط على أزرار                  

 وتعليمات أخرى في    Yesهذا الصندوق فرضاً سيقوم البرنامج بتنفيذ تعليمات معينة إذا ضغط المستخدم على الزر              

  : استدعاء هذا الصندوق عن طريق التابع التالي  ، يتمNOحال الضغط على الزر 
Function MessageDlg(const Msg: string ; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: 
TMsgDlgButtons ; HelpCtx: Longint): Word 

  .نص الرسالة المطلوب إظهارها  : Msgحيث 

Dlgtype :  تحديد نوع لصندوق الرسالة ويأخذ أحدى القيم التالية:  

mtWarning   :  يظهر في صندوق الرسالة أيقونة على شكل مثلث أصفر له إشارة تعجب.  

    mtError :  يظهر في صندوق الرسالة أيقونة على شكل دائرة حمراء داخلها إشارة ×.  

mtInformation :  يظهر في صندوق الرسالة أيقونة على شكل        داخلها إشارة تعجب.  

mtConfirmation  : يظهر في صندوق الرسالة أيقونة على شكل        داخلها إشارة?.   

     mtCustom :  ال يظهر في صندوق الرسالة أيقونة.  

يعتمد نوع صندوق الرسالة على نوع الرسالة المراد إظهارها للمستخدم هل هـي للتنبيـه أو إلعـالم المـستخدم                    

  .... .بحصول خطأ ما أو إعطاءه معلومة جديدة 

Buttons :   

  :تحدد األزرار التي ستظهر في صندوق الرسالة وتأخذ القيم التالية 

!

!
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mbYes,mbNo,mbOK,mbCancel,mbAbort,mbRetry,mbIgnore,mbAll,mbNoToAll,mbYesT
oAll, mbHelp 

  . وتوضع بينهما فاصلة [ ]توضع األزرار بين قوسين 

HelpCtx : سيشرح ملف المساعدة ( توضع فيه رقم السطر في ملف المساعدة المرتبط مع الزر*.HLP ًالحقا .(  

بع للزر الذي ضغط عليه المستخدم حسب الجـدول         يعيد التابع قيمة تت   

 mrok سيعيد التابع القيمة     OKأي أنه عند الضغط على الزر       : التالي  

.  

  .وهكذا 

   ) :1( مثال 

 واكتب التعليمة التاليـة     Buttonأبدأ مشروعاً جديداً وضع عليه الزر       

  :عند حدث الضغط عليه 

if MessageDlg('  هل تريد إغـالق البرنـامج',mtConfirmation 
,[mbyes,mbno],0)= mryes then close; 

تظهر هذه التعليمة الصندوق التالي مـع       

   .Yesحال تم الضغط على زر  وتغلق البرنامج في    No و Yesالزرين  

   : 2مثال 

واكتب التعليمة التالية عند حدث الـضغط       أضف زر جديد إلى المشروع الـسابق       

 : عليه

messagedlg( ' تجربة',mterror,[mball,mbyestoall,mbNoToAll,mbIgnore],0) ; 

   :InputBox الصندوق 3

  : وله الشكل التالي Cancel و Ok مع الزرين Editيظهر هذا الصندوق على شكل نافذة فيها عنصر 
InputBox( const  ACaption, APrompt, ADefault:  string ):  string ; 

  .هو عنوان الصندوق  : ACaptionحيث 

Aprompt :  نص الرسالة.  

ADefault :  قيمة افتراضية تظهر في الصندوق.  

   .Editيعيد التابع النص المدخل في العنصر 

  :أضف زر جديد إلى المشروع السابق واكتب التعليمة التالية : مثال 

form1.Caption := inputbox('تغير عنوان النموذج', 'أدخل أسماً جديداً للنموذج'  ;('جديد ',

  mbOK mrOk  
  mbCancel mrCancel  
  mbYes mrYes  
  mbNo mrNo  
  mbAbort mrAbort  
  mbRetry mrRetry  
  mbIgnore mrIgnore  
  mbAll mrAll  
 
 mbNoToAll 

mrNoToAll  

mbYesToAll mrYesToAll  
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