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  الثامنةالجلسة 

  : بعض التوابع المعرفة في دلفي 

  :ًأ ـ توابع التعامل مع األعداد 

 للوحدة التي تستدعي هذه Uses لذلك يجب إضافتها إلى القسم Mathهذه التوابع موجودة في الوحدة معظم 

  .لتوابع ا

 عمله أسم التابع
Abs(x)  يعيد القيمة المطلقة لعدد معطىx   
Exp(x)  يعيد التابع القيمةeX 

Floor(x)  يعيد أقرب عدد طبيعي أقل أو يساويX مثال  :Floor (2.8) = 2;
 Floor(-2.8) = -3  

Frac(x)  يعيد الجزء العشري للعددX مثال :Frac(234.987)= 0.987 
Int(x)   تعيد القسم الطبيعي من عدد حقيقيInt(234.987)= 234 

IntPower(X,y)   يعيد القيمةXY مثال 
intpower(2,3)=8;intpower(2,2)=4  

Isinfinite(X)  يعيد القيمةTrue  في حال كان  Xال حظ المثال في  .( ةى إلى الالنهاي يسع

  ) األسفل 
LdExp(x,y)  يعيد التابع القيمX*2Y 

Ln(x)  يعيد اللوغاريتم الطبيعي للعددX : Len(e) = 1 
Log10(X)  يعيد اللوغاريتم العشري للعددX : Log10(10) = 1 

LogN(Y,X)  يعيد لوغاريتم القيمةX بالنسبة لألساس Y 
Max(X,Y) يمة الرقم األكبر يعيد ق :Max(3,6) = 6 

Min ( X,Y)  يعيد قيمة العدد األصفر:Min(3,6) = 3 
Pi  3.14159265358932358يعيد القيمة 

Poly ( x,y:array 
of double) 

 الحظ Y[0]*X0+Y[1]*X1+…..+Y[n]*Xnيعيد قيمة السلسة       

  المثال في األسفل
Power ( X,Y)    يعيد القيمةXY  

Round ( X)   يعيد تدوير العدد الحقيقيX : Round ( 1.5) = 
2;Round(1.4)=1;Round(1.6) =2 

Sing(X)   إذا كان 1يعيد القيمة X إذا كان 1- موجباً و X إذا كان 0 سالباً و X=0  
Sqr(x)  يعيد القيمةX2 

Sqrt(x)  يعيد القيمةX 
Trunc(x)   العدد يعيد الجزء الطبيعي منX : Trunc(5.022) = 
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5;Trunc(5.999)=5 

  :مثال 

   :Isinfinite(X) ـ 1

  :أضف زر واكتب في حدث الضغط عليه التعليمات التالية 
var v: variant;  

x:double; 
begin 

x:=1/0; 
v:= isinfinite(x); 

if v then 
form1.Caption := 'true'; 

   .Integer من النوع Xتقبل في حال كون  والتي لن 1/0 القيمة Xالحظ أننا وضعنا في 

   :Poly ( x,y:array of double) ـ 2

  :أضف زر واكتب في حدث الضغط عليه التعليمات التالية 
var v: variant; 

begin 
v:= poly (4,[2,3,4,5]); 

form1.Caption := v; 

 بعضها ببعض لذلك وجدت بعض  ترفض لغة دلفي إلحاق األنواع المختلفة: ـ توابع قلب وتحويل األنواع 2ً

  :التوابع واإلجراءات التي تقوم بقلب بين األنواع التي لها نفس الحجم ومن هذه التوابع 
Integer ('A') = 65; Integer ('a') = 97; 

Char (48) = '0'; char (65)= 'A';  Char ( 97 ) = 'a'; 
Boolean(0) = false; Boolean ( 1 ) = true;  

  :حويل بين األنواع المختلفة في الحجم بواسطة توابع معرفة مسبقاً كما يمكن الت

  :الجدول التالي يوضح بعض توابع تحويل األنواع 

  عمله  أسم التابع
Strtoint64  يشبه التابعStrtoint ولكنه يحول النص المعطى إلى النوع int64 

Floattostr(X)  يحول العدد الحقيقيX إلى نص  :
Floattostr(5.5e3)='5500';Floattostr(5.5)='5.5' 

FloattostrF(x,,,,) يحول العدد الحقيقيX أنظر األمثلة في األسفل (  إلى نص ولكن بشكل محدد. (  
Strtofloat(s)  يحول النصS إلى رقم ذو فاصلة عائمة  :Strtofloat(3.3)= 3.3; 

Strtofloat( 3.3e4)=33000   
Strtocurr(S) نص يحول هذا التابع الS إلى رقم من النوع عملة .  

Inttohex(X,y)  يحول هذا التابع العدد الصحيحX إلى عدد ست عشري وتمثل y عدد أرقام النتيجة ال 

  : حظ المثال 
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  :أمثلة 

  :function  FloatToStrF(Value: Extended; Format: التابع 
TFloatFormat ; Precision, Digits: Integer):string ;   

 بعدة طرق حسب الوسطاء المعطاه في التابع وخاصة الوسيط Valueـ يظهر هذا التابع العدد الحقيقي  1

Format الذي يأخذ عدة قيم سيتم شرحها مع األمثلة :  

   ) :1( مثال 

  Format = FFGeneral ـ 1

إزالة كافة األصفار على  إلى أقرب عدد بالفاصلة الثابتة أو العائمة مع Valueتقوم هذه التعليمة بتحويل العدد 

والقيمة . التي تحدد العدد األعظمي ألرقام النتيجة Precisionيسار الفاصلة وتتأثر هذه الخاصة بالقيمة 

Digits  التي تحدد عدد أرقام األس   

  :أضف إلى حدث الضغط على زر التعليمة التالية 
form1.caption := floattostrf(55.2723e+3, ffgeneral,5,2); 

 ، غير اآلن 5 يساوي Precision متجاهالً القيم بعد الفاصلة ألنه الوسيط 55272يعيد هذا التابع القيمة س

 والحظ ظهور النتيجة 4 ، غير الرقم السابق إلى 55272.3 والحظ تغير النتيجة إلى الشكل 7 إلى 5الرقم 

   .527e4: بالشكل 

    Format = FFExponent ـ 2

 وتحدد الخاصة (ddd.edd) العدد الحقيقي إلى عدد ذي فاصلة عائمة من الشكل ستقوم التعليمة بتحويل

Precision هنا عدد أرقام النتيجة والقيمة Digits وتحدد عدد أرقام األس 4..0 تتراواح بين .  
form1.caption := floattostrf(52.34, ffexponent,8,3); 

:  تصبح النتيجة 2 إلى 3 والرقم 4 إلى 8ر الرقم  في حال تغي5.2340000e+001سيعيد التابع النتيجة 
5.234E+01 

   Format = fffixed ـ 3

ستقوم التعليمة بتحويل العدد الحقيقي إلى عدد ذو فاصلة ثابتة حيث يحدد عدد األرقام بعد الفاصلة بالقيمة 

Digits:   
form1.caption := floattostrf(100.36, fffixed,6,1); 

  . ألنه إلظهار رقم واحد بعد النتيجة قام التابع بتدوير النتيجة 100.4ة سيعيد التابع القيم

  . أصغر من عدد أرقام العدد سيعيد التابع النتيجة بالفاصلة العائمة Precisionفي حال كانت قيمة 

   Format = ffNumber ـ 4

  .تشبه الحالة السابقة ولكن مع إظهار فواصل بين اآلالف مع تقريب النتيجة 
form1.caption := floattostrf(195784430.36, ffnumber,10,5); 

   .195,784,430.4000سيعيد التابع القيمة 
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   : Format = ffcurrency ـ 5

يعيد التابع اسم العملة المحددة في الجهاز عن ( س بجانب الناتج .سيعيد التابع نفس القيمة السابقة ولكن مع ذكر ل

  ) .جودة في لوحة التحكم طريق اعدادات إقليمية المو
form1.caption := floattostrf(195784430.36, ffcurrency,10,5); 

  195,784,430.4000س . ل

   :Inttohex(X,Y)التابع

   2345 التي تكافئ العدد العشري 929 سيعيد القيمة ;inttohex(2345,1) :مثال 

نه يمكن  إلحاق اإلعداد الست عشرية مباشرة في ال حاجة لتحويل العدد الست عشري إلى عدد طبيعي في دلفي أل

 تكافئ J:=$F و I:=2345 تكافئ I:= $929... (  أو الحقيقية Integerالمتحوالت الطبيعية 

J=15(   

هناك آالف التوابع واإلجراءات المعرفة في دلفي وال يمكن شرحها كلها لذلك سنتعرف اآلن على طرق البحث عن 

  :اعدة الموجودة في دلفي تابع ملفات في ملفات المس

  :التابع معروف ولكننا بحاجة إلى تذكر الوسطاء التابعة له : الحالة األولى 

 سيظهر شرح كامل للتابع باللغة اإلنكليزية ، إذا كان F1اكتب إسم التابع في أي مكان في محرر الشيفرة وإضغط 

سيظهر نوع هذا  ) Floattostrfبع  للتاFormatكما هي الحالة في الوسيط ( ألحد الوسطاء عدة قيم 

  .الوسيط باللون األخضر يمكننا بالضغط عليه االنتقال لصفحة تشرح هذه القيم 

  :التابع غير معروف ولكننا نتذكر تابع قريب أو مشابه له : الحالة الثانية 

حن نعلم بوجود  ، نCurrencyفرضاً أريد أن أجد التابع الذي يحول النص إلى العدد الحقيقي من نوع عملة 

 لذلك نكتب اسم هذا التابع في محرر الشيفرة ونضغط Strtofloatتابع يحول النص إلى عدد حقيقي وهو 

F1 سيظهر اآلن شرح للتابع ، Strtofloat ستالحظ اآلن وجود الكلمة ، See Also باللون األخضر 

ابع المتعلقة بالتابع المذكور أو التوابع في أعلى الصفحة ، في حال الضغط عليها ستظهر هذه الوصلة قائمة بالتو

في  ( Category، كما يوجد أحياناً الوصلة بعد العنوان  )Strtocurrيمكن أن نختار منها ( المشابهة له 

بالضغط عليها ستظهر كل التوابع   ) Floating point Conversion Routinesمثالنا 

ستظهر كل التوابع المتعلقة بتحويل العدد الحقيقي إلى (  في مثالنا Strtofloatالمتصلة بموضوع التابع 

  ) .صيغة أخرى 

  :نريد أن نبحث عن تابع له صفة معينة : الحالة الثالثة 

 Mathمن المعروف أن معظم التوابع الرياضية تنتمي إلى الوحدة ) فرضاً نريد أن نبحث عن تابع رياضي ( 

 سيظهر شرح التابع F1ونضغط )  مثالً Power التابع ( mathأي تابع ينتمي للوحدة ( لذلك يمكن أن نكتب 

Power بالضغط عليه تظهر قائمة بجميع التوابع الموجودة في الوحدة (  مع ظهور أسم الوحدة في األعلى

math.(   

   .Sysutilموجودة في الوحدة  ..... )Strtoint(  معظم توابع التحويل :مالحظة 
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  :ء من الحاالت السابقة النعرف أي شي: الحالة الرابعة 

  Helpمن قوائم الدلفي نختار ) مثالً ) يه ( تابع الجيب جب ( نريد أن نوجد تابع ما يقوم بعملية معينة 
Delphi help  
 ألول مرة يظهر صندوق حوار لتحديد طرق Findعند الضغط على الصفحة  (Findنختار بعدها الصفحة 

  ) أختر الخيارات األفتراضية(البحث 

فيظهر في األسفل جميع )  في مثالنا Sin( ظهر بعدها صندوق حوار نكتب فيه اسم التابع في اللغة اإلنكليزية ي

ويظهر أسفل هذه القائمة قائمة أخرى  ) Sin( الكلمات المكتوبة في ملفات المساعدة والتي تبدأ باألحرف المكتوبة 

طلبك واضغط عليه مرتين فيظهر نص المساعدة المرتبط  التي تحوي هذه الكلمة حاول أن تختار منها نبالعنواني

 Helpوللعودة إلى القائمة أختر السابقة  Other Standard routineفي مثالنا ( بهذا العنوان 

topic. (   

  :مالحظات 

    .F1لمعرفة عمل أي عنصر في دلفي أختره وأضغط على 

   ....F1خاصة واضغط على لمعرفة عمل أي خاصة تابعة لعنصر ما في دلفي أختر هذه ال
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