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  الخامسةجلسةال

  

   :Memoالتعرف على عنصر المذكرة 

  .كما يمكن فيه كتابة نص من عدة سطور )  حرف 256أكثر من ( يستخدم عنصر المذكرة لكتابة نص طويل 

 في محرر الخواص ،كما لها بعـض الخـصائص          Linesتتم الكتابة في المذكرة أثناء التصميم عن طريق الخاصة          

  :المهمة مثل 

WordWrap  :حال كانت قيمة هذه الخاصة    في True   يقوم المؤشر باإلنتقال إلى السطر التالي عنـد الوصـول 

   .إلى آخر السطر الحالي

WantTabs  : في حال كانت قيمة هذه الخاصةTrue فراغات عند الضغط على الزر 6 فإنه ستتم إضافة Tab  

  .أثناء التنفيذ 

Wantreturns  :       في حال كانت قيمة هذه الخاصةTrue          سيتم إضافة سطر جديد عند الضغط على الزر Enter 

   .Falseوستتم الكتابة على سطر واحد في حال قيمتها 

ReadOnly  : في حال كانت قيمة هذه الخاصةTrueال يمكن الكتابة في العنصر أثناء التنفيذ .   

Alignment   : تظهر طريقة عرض النص في المذكرة وتأخذ إحدى القيم التالية:  

  taRightJustify : في حال كانت الخاصة( ةيظهر النص في الجهة اليميني  

       BiDiMode  تساوي bdRightToLeft(      

  taLeftJustify :   في حال كانت الخاصة( يظهر النص في الجهة اليسارية  

       BiDiMode  تساوي bdRightToLeft(      

        taCenter : عنصر يظهر النص في وسط ال.  

 ،أعـط الـزر األول الخاصـة        Button وزرين   Memoأنشئ مشروعاً جديداً وأضف إليه عنصر مذكرة        : مثال  

Caption "  واكتب التعليمة التالية بعد الضغط عليه " حفظ:  
Memo1.Lines.SaveToFile( 'c:\a.txt') ; 

هنـا  ( إلى الملف المحدد بين القوسين      ) يذ  أثناء التنف (تقوم هذه التعليمة بحفظ النص المكتوب داخل عنصر المذكرة          

a.txt. (   

  :واكتب التعليمة التالية بعد الضغط عليه " فتح  " Captionأعط الزر الثاني الخاصة 
Memo1.lines.LoadFromFile ('c:\a.txt') ; 

  .إلى المذكرة ) المذكور اسمه بين القوسين ( تقوم هذه التعليمة بتحميل النص من الملف 

    :Bitbtnف على عنصر الزر التعر

  :يشبه هذا العنصر عنصر الزر إلى حد بعيد ويختلف عنه في 

   ) .Caption(  ـ إمكانية تغير لون خط العنوان 1

  : ـ إمكانية إضافة صورة لهذا الزر وذلك عن طريق 2

   .Kind أ ـ الصور االفتراضية الموجودة في الخاصة 
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  يوجد بعض صور لألزرار في المجلد ( ار منها صورة ما للزر  التي يمكن أن نختGlyphالخاصة  ب ـ 
C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\Images\Buttons 

   عبارة عن ثالث صور متجاورة بنفس الحجم Glyphيمكن تغير صورة الزر عند الضغط عليه باختيار الصورة 

 ، حيث تكون الصورة األولى للزر       3 إلى   NumGlyph وتغير قيمة الخاصة     : كما في الصورة التالية     

 والصورة الثالثة تظهر     False تساوي   Enabeledفي الوضع االفتراضي والصورة الثانية في حالة كانت الخاصة          

  .عند الضغط على الزر 

   :SpeedButtonعة يزرار السراألالتعرف على 

  : باإلضافة إلى الخصائص التالية BitBtnلزر هي عبارة عن أزرار تستخدم في أشرطة األدوات ولها خصائص ا

  .تعطي مظهر مستوي للزر ويصبح المظهر ثالثي البعد عند مرور الفأرة فوقه  :  Flat ـ 1

عند إعطاء مجموعة من أزرار السرعة قيمة واحدة لهذه الخاصة  أكبر من الصفر تعمـل   :GroupIndex ـ  2

  .هذه األزرار كأزرار الراديو 

  :مثال 

 Glyph أضف لكل زر صورة عن طريق الخاصة         Speedbuttonمشروعاً جديداً وأضف أليه أربع أزرار       أنشأ  

، نفذ البرنامج والحظ أنه ال يمكن ألكثر من زر من هـذه             1 القيمة   GroupIndexوأعط جميع األزرار الخاصة     

  .المجموعة أن يكون مضغوطاً في نفس الوقت 

   ) :MDI و SDI( أنواع النماذج 

 أي إظهار نافـذة واحـدة       SDIواجهة الوثيقة الواحدة    : كل واجهات التطبيقات التي نصممها إلى نوعين هما         تقسم  

  .وتعتمد على عدد من النوافذ األبناء تظهر ضمن النافذة األب  : MDIللبرنامج ،وواجهة الوثائق المتعددة 

  :ي تأخذ إحدى القيم التالية  والتFormStyleيمكن تحديد نوع التطبيق الذي نصممه من خالل الخاصة 
FormStyle مالحظات  عملها  
fsNormal   تنشئ شكالً وحيداً من النوعSDI    

fsMDIForm   ًيمكن لهذا الشكل أن يحتوي على        )شكل رئيسي للتطبيق(تنشئ شكالً أبا

  .أشكال أخرى أثناء التنفيذ 
fsMDIChild           تنشئ شكالً ولداً ، أي شـكل ثـانوي

  متعلق بشكل آخر

هذا الشكل سوف يحتوي من قبل      

  .الشكل األب أثناء التنفيذ
fsStayOnTop          تنشئ شكالً وحيداً يبقى ظـاهراً فـي

  األمام مهما كانت التطبيقات المفتوحة

  

  : أن يحتوي شكالً ولداً سنقوم بما يلي MDIوحتى نشرح كيف يستطيع الشكل األب من النوع 

   .fsMDIForm القيمة Form1 للنموذج Formstyle ـ ننشئ مشروعاً جديداً ونعطي الخاصة 1

   .fsMDIChild له القيمة Formstyle ـ نضيف نموذج جديد للمشروع ونعطي الخاصة 2

  . ـ نفذ البرنامج والحظ أن النموذج الثاني يظهر ضمن حدود النموذج األول وال يمكن تحريكه خارجه 3
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   :fsStayOnTopالمثال التالي يشرح الخاصة 

 ، نفـذ البرنـامج      fsStayOnTop القيمـة    Form1 للنموذج   Formstyleمشروعاً جديداً وأعط الخاصة     ابدأ  

حاول مثالً فـتح نافـذة جهـاز        ( والحظ أن النافذة ستظهر على الشاشة وال يمكن ألي نافذة أخرى الظهور فوقها              

  ) .برنامج الكمبيوتر أو نافذة سلة المحذوفات والحظ أن هذه النوافذ ستظهر خلف نافذة ال
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  :إنشاء قوائم للنماذج 

  تعطي القوائم طريقة سهلة للمستخدم للوصول إلى عدد من األوامر وهناك نوعين من القوائم

   ) .Popup Menu( والقائمة المنبثقة  ) Main Menu( القائمة الرئيسية 

  :للقائمة الرئيسية الشكل التالي  ) : Main Menu(القائمة الرئيسية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  :مثال 

    Standered من القائمة MainMenu ـ ابدأ مشروعاً جديداً وأضف إلى النموذج عنصر 1

  : عن طريق  ) Menu Desigenr(  ـ افتح مصمم القوائم 2

 من محرر الخواص أو الضغط مرتين على عنصر القائمة أو الضغط على العنصر بالزر               Items        الخاصة  

  اليميني

 Menu Item(  من القائمة عند ذلك سيظهر مصمم القوائم وفيه عنصر قائمة Menu Desigenr واختر       

  . ضمن محرر الخواص Captionفارغ مضاء وستضاء أيضاً الخاصة ) 

ستالحظ ظهور عنصر القائمة ملف وظهور خط صغير تحـت  ) : ملف &(  القيمة  Caption ـ أعط الخاصة  3

   .Captionقبل هذا الحرف في الخاصة & لك ألننا وضعنا الرمز الحرف م في كلمة ملف وذ

  ) .جديد &(  للزر الظاهر تحت عنصر القائمة ملف القيمة Caption ـ أعط الخاصة 4

  ) .فتح & ( Caption ـ وسيظهر عندها زر جديد تحت الزر السابق أعطه 5

  .صل بين أوامر القائمة  وذلك إلظهار خط فا–للزر األخير القيمة  Caption  ـ أعط الـ 6

 وامر القائمةأ

 عناصر القوائم ضمن شريط القوائم

  أمر يفتح قائمة فرعية
  مفتاح تسريع

 اختصارات لوحة المفاتيح

  شريط فاصل
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  .إغالق &  آلخر زر ناتج القيمة Caption ـ أعط ال 7

  .تحرير  &Caption ـ أختر عنصر القائمة الموجود بجانب العنصر ملف وأعطه الـ 8

ـ 9  وتقوم هذه الخاصة Ctrl + c القيمة Shortcut القيمة نسخ، والخاصة  Caption ـ أعط الزر الذي تحته ال

  .الضغط على عنصر القائمة عند طريق استخدام لوحة المفاتيح بتنفيذ عملية 

   .Ctrl + X القيمة Shortcut قص ، والخاصة  Caption ـ أعط الزر التالي الـ 10

   .Ctrl + V القيمة Shortcut لصق ، والخاصة  Caption ـ أعط الزر التالي الـ 11

  :إنشاء قائمة فرعية لقائمة رئيسية 

   نمـط الخـط ، اضـغط عليـه بـزر الفـأرة اليمينـي       Captionي يلي الزر لصق الــ   ـ أعط الزر الذ 12

  : ستظهر عندئذ قائمة فرعية أعط فيها األوامر الثالث التالية Create SubMenu واختر 

  .غامق ، مائل ، تحته خط 

  :العمل مع عناصر القائمة 

ضغط بزر الفـأرة األيمـن ونختـار     أو نDelete ـ لحذف عنصر قائمة نختار أي عنصر ونضغط على الزر  1

Delete من القائمة .  

 مـن  Insert ـ إلضافة عنصر جديد بين عنصرين نختار العنصر السفلي ونضغط بزر الفأرة األيمن ونختـار   2

  .القائمة 

نضغط بزر الفـأرة علـى   (  ـ لتغيير موقع عنصر قائمة أو إلعادة ترتيب قائمة نسحب العنصر الذي نريد نقله  3

  .ثم نحرر زر الفأرة ليتوضع في المكان الجديد )  ونبقيه مضغوطاً العنصر

أو إلـى  mbBreak  ألمر القائمة المطلوب إلى Break ـ إلظهار عناصر قائمة متجاورين أفقياً نغير الخاصة  4

mbBarBreak                 وحيث تظهر الثانية خط عمودي بين األوامر ، وإلعادة القائمة إلى الحالـة االفتراضـية نختـار

mbNone.   

  :حدث الضغط على عنصر قائمة 

 ـ تستخدم القوائم لتنفيذ تعليمات معينة ولكتابة هذه التعليمات نضغط على األمر في القائمة أو نختاره ونـضغط   5

  . في محرر الخواص Event من الصفحة OnClickعلى الحدث 

ج قوائم النافذة األبن مع نوافذ النافذة األب  ويمكن دمMDI ـ غالباً ما تستخدم القوائم مع البرامج متعددة الوثيقة  6

  .وسندرس ذلك الحقاً

   ) :Popup Menu( القائمة المنبثقة 

هي عبارة عن قائمة تظهر عند الضغط على زر الفأرة اليميني ويمكن ربطها مع النمـوذج أو أي عنـصر آخـر                      

   .Main Menuوتصميهما مشابه لتصميم القائمة الرئيسية 

  :مثال 

  . كذلك Panel إلى مشروع جديد وأضف عنصر PopUpMenuي قائمة منبثقة أضف عنصر

  .األمر األول ، األمر الثاني ، األمر الثالث : أضف إلى عنصر القائمة األولى األوامر التالية 

  .الرابع ، الخامس : أضف إلى عنصر القائمة الثانية األوامر التالية 
  األولى ' 'لقد ضغطت على األمر األول من القائمة'
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  : لتاليةاضغط على األمر األول واكتب التعليمة ا
Showmessage (  "you  click the first button"  ); 

    :اضغط على األمر الثاني  واكتب التعليمة التالية  
Showmessage ( "you click over the second button " );  

:اضغط على الرابع واكتب التعليمة التالية   
 Showmessage ("you click over the third button") 

  : غط على الخامس واكتب التعليمة التالية اض
Showmessage ("you click over the fifth button" )  

   .PopUpMenu1 التابعة للنموذج وأعطها القيمة PopUpMenuاختر الخاصة 

  .PopUpMenu2 وأعطها القيمة Panel التابعة للـ PopUpMenuاختر الخاصة 

   .Panelن على كل من النموذج والـ واضغط بزر الفارة األيم نفذ البرنامج 

  

   ) :Comments(إضافة مالحظات إلى البرنامج 

يستخدم المبرمج المالحظات ليتذكر عمل مقطع برمجي محدد ، وليترك فكرة عما يريد أن يطـوره مـستقبالً فـي                    

  .سطور برمجية معينه 

  :يمكن إضافة مالحظات إلى البرنامج 

   .}ن القوسين ، ويمكن أن يكون على عدة أسطر    أكتب أي نص تريده بين هذي{ ـ 1

   .*) أكتب أي نص تريده بين إشارتي القوس والنجمة ، ويمكن أن يكون على عدة اسطر (* ـ 2

  .أكتب أي نص تريده بعد هذين اإلشارتين ، النص على سطر واحد فقط //  ـ 3

 في وسط محرر الـشيفرة واختـر مـن القائمـة     اضغط بمؤشر الفأرة األيمن :لكتابة المالحظات في اللغة العربية     

properties  فتظهر النافذة  Property Editors أختر منها الصفحة Display وغير الخاصة Editor Font إلى 

   ...Ok ، اضغط على Courier New ( Arabic)القيمة 

   Data Types:أنواع المعطيات 

   من أنواع المعطيات مسبقة التعريف بحيث تمكننا من التصريحعدداً) Object Pascal(تملك لغة باسكال الهدفية  

  :والجدول التالي يعرض أنواع المعطيات مسبقة التعريف في هذه اللغة.  مباشرة عن متحوالت تنتمي لهذه األنواع

  :األنواع الصحيحة 

  وصفها  نوع المعطيات
Integer وحتى )2147483648-( ال من تقع هذه األعداد ضمن المج. هي أعداد بدون فاصلة عشرية

كان حجمه في تربو باسكال ( ، وتتطلب أربع بايتات من الذاكرة لتخزينها ) 2147483647(

  ) .لذلك ليس من الضروري ان تتطابق أنواع المعطيات بين دلفي و تربو باسكال)  بايت 2
Shortint  وتتطلب بايتاً واحداً )127(وحتى) 128-(تقع في المجال بين . هي أعداد بدون فاصلة عشرية 

  .من الذاكرة 
Smallint  وتتطلب ) 32767(وحتى )32768-(وهي أعداد بدون فاصلة عشرية وتقع في المجال بين
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  بايتين من الذاكرة لتخزينها
Longint وحتى )-2147483648(وتقع في المجال بين، هي أعداد بدون فاصلة عشرية

  كرة لتخزينهاوتتطلب أربع بايتات من الذا)2147483647(
Byte       وتتطلب )225(وحتى ) 0(هي أعداد بدون فاصلة عشرية وبدون إشارة تقع في المجال بين

  .بايتاً واحداً من الذاكرة 
Word      وتحتاج )65535(وحتى)0(هي أعداد بدون فاصلة عشرية وبدون إشارة وتقع في المجال بين

  .بايتين من الذاكرة
Cardinal وحتى ) 0(ون فاصلة عشرية وبدون إشارة وتقع في المجال بينوهي أعداد بد

  .وتحتاج أربع بايتات لتخزينها) 2147483647(
Int64   1-1063*2( وحتى المجال  ) 1063*2-( وهي أعداد بدون فاصلة عشرية وتقع ضمن المجال 

  وتحتاج إلى ثمان بايتات من الذاكرة ) 

  

  األنواع الحقيقية 
Single   أرقام وتقع فـي المجـال       ) 8( أو   ) 7( توي فاصلة عشرية وجزءاً عشرياً فيه       هي أعداد تح

   وتحتاج إلى أربع بايتات من الذاكرة 1038*3.4 وحتى 45-10 *1.5من 
Real           وتقع ضـمن المجـال      ) 12( أو   ) 11( هي أعداد تحتوي فاصلة عشرية وجزءاً عشرياً فيه

ت بايتات من الذاكرة وتستخدم للتوافق مع نسخ         وهي تحتاج إلى س    1038*1.7 إلى   10-39*2.9

   أولى Double أو Extendedباسكال القديمة وإال فإن استخدام 
Double           وتقع ضـمن المجـال     ) 16( أو   ) 15( هي أعداد تحتوي فاصلة عشرية وجزءاً عشرياً فيه 

 .وتحتاج إلى ثماني بايتات من الذاكرة  10308*1.7 إلى 10-324*5.0 
Extended        رقم وتقع فـي المجـال    ) 20( أو ) 19( هي أعداد تحتوي فاصلة عشرية وجزءاً عشرياً فيه

   وتحتاج إلى عشرة بايتات من الذاكرة 104932*1.1 وحتى 10-4932*3.4
Currency                  وهي أعداد حقيقية ذات فاصلة ثابتة بخالف باقي األنواع ذات الفاصلة العائمة ، وهي مالئمـة

وتقـع ضـمن المجـال      )  رقـم    20( أو   ) 19( ية وتملك جزءاً عشرياً مـن       للحسابات المال 

 ويتطلب تخزينها ثمان بايتات     922337203685477 وحتى   922337203685477.5808- 

.  
Comp        رقم وتقع فـي المجـال    ) 20( أو ) 19( هي أعداد تحتوي فاصلة عشرية وجزءاً عشرياً فيه

  .ى ثمان بايتات من الذاكرة  وتحتاج إل1018*9.2 وحتى 1018*9.2-
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  :األنواع البوليانية 
Boolean  هو نوع منطقي يمكن أن تأخذ المتحوالت المنتمية إليه إحدى قيمتينTrue أو False ويحتاج 

  .إلى بايت واحد من الذاكرة 
ByteBool  مثل نوعBoolean يستخدم للتوافق مع لغات أخرى مثل C ويحتاج إلى بايت واحد من 

  ذاكرةال
Wordbool  مثل نوعBoolean يستخدم للتوافق مع لغات أخرى مثل Cويحتاج إلى بايتين من الذاكرة   
Longbool  مثل نوعBoolean يستخدم للتوافق مع لغات أخرى مثل C ويحتاج إلى أربع بايتات من 

  الذاكرة

  :األنواع الرمزية 
AnsiChar كرة لتخزين شيفرة أسكي المقابلة لرمز معين هو نوع رمزي يحتاج إلى بايت واحد من الذا

Character .   
WideChar   هو نوع رمزي يحتاج إلى بايتين من الذاكرة لتخزين رمز بالشيفرة الموحدةUnicode ) 

 وهي عبارة Windows 2000,Xpالشيفرة الموحدة تم اعتمادها منذ فترة في أنظمة التشغيل 

  . بت 16ويحتاج كل رمز فيها إلى ) لغات شرق آسيا عدى ( تمثيل يضم جميع لغات العالم 
Char  هو نفس النوعAnsiChar تحت بيئة Windows 98,Me ولكنه قد يشير إلى WideChar  

   .Windows 2000,Xpفي بيئة 

  :أنواع السالسل الرمزية 
AnsiString  جيغا 2ي بـ بايت وينته4هو عبارة عن مصفوفة من الرموز غير محدودة الطول يبدأ حجمها 

  بايت

   ) .0ال وجود للحجرة  ( 1وتبدأ رموزها من الحجرة األولى 
Sortstring  بايت و 2 رمز ويأخذ حجمها بين 256هو عبارة عن مصفوفة من الرموز حدها األقصى 

  طول المصفوفة  ) 0الحجرة رقم (  بايت ويخزن في الحجرة األولى منها 256
 
 
WideString

  

  بايت وينتهي4 يبدأ حجمها Unicodeوفة من الرموز بالشيفرة الموحدة هو عبارة عن مصف

   ) .0ال وجود للحجرة  ( 1 جيغا بايت وتبدأ رموزها من الحجرة األولى 2 بـ 
String  بشكل افتراضي تعريف متحول من هذا النوع يكافئ تعريف متحولAnsiString أو 

WideString إلى  حسب نظام التشغيل ، ويمكن أن يشيرShortstring في حال أضفنا 

     implementation  {$H-}التعليمة التالية في بداية القسم 
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   ) .Null( السالسل الرمزية المنتهية بال شيء 
PAnsiChar                  هو عبارة عن نوع معطيات مؤشر يؤشر إلى على سالسل رمزيـة منتهيـة برمـزNull 

 AnsiCharورموز هذه السلسة من النوع 
PWideChar                 هو عبارة عن نوع معطيات مؤشر يؤشر إلى على سالسل رمزيـة منتهيـة برمـزNull 

 WideCharورموز هذه السلسة من النوع 
Pchar  نفس النوعين السابقين ويؤشر على النوعChar 

 المؤشر
Pointer                 وهو مؤشر غير محدد النوع أي يؤشر إلى أي نوع من المعطيات ،ويحتاج إلى أربع حجرات

  . الذاكرة من

  )المتغير ( النوع المتنوع 
Variant   نوع متغير متوافق مع جميع انواع المعطيات ويمكن أن يخزن قيماً وفق أي نوع.  

  :أمثلة 

   :Boolean ـ النوع 1

   وأكتب التعليمات التالية  Edit وعنصري  Buttonأنشأ مشروعاً جديداً وأضف إليه زر 
var a:Boolean; 
i,j:integer; 
begin 
i:=strtoint(edit1.text); 
j:= strtoint(edit2.text); 
a:= i>j; 
if a then showmessage ) 'العدد الألول أكبر من الثاني' (  else showmessage العدد الثـاني أكبـر مـن    '(

؛)'األول  

   :Shortstring ـ النوع 2

  : التالية عند الضغط على الزر واكتب التعليمات:  إلى مشروع جديد Edit و عنصر Labelأضف زر وعنصري 
var a:shortstring; 
begin 
a:=edit1.text; 
form1.Caption := inttostr(word(a[0]); 
if  word(a[0]) >= 4 then 
label1.Caption := a[3]+a[4]; 

 طـول    واستخدم هذا التابع ألن    65 يساوي   Word('A') بإعادة شيفرة األسكي لرمز معين مثالً        Wordيقوم التابع   

  .السلسة مخزن كرمز وليس كرقم 
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