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  الجلسة التاسعة

   :Dialogصناديق الحوار 

لفـتح  ( ا فتح نوافذ خاصة بنظام التشغيل ه ومهمت Dialogsهي عبارة عن صناديق جاهزة موجودة في الصفحة         

  :وسندرس بعض هذه الصناديق بالتفصيل .... ) وحفظ ملف ولتحديد لون ولفتح ملف صورة وللطباعة وللبحث 

   :OpenDialogالحوار فتح ملف صندوق 

يستخدم لفتح ملف ما ،حيث يظهر النافذة المعروفة لفتح         

ملف الموجودة في الويندوز وحيث يمكننـا مـن هـذه           

 ) Open( النافذة اختيار الملف والضغط علـى فـتح         

وسيعيد العنـصر أسـم الملـف المختـار بالخاصـة           
FileName  

العنـصر  ـ سنبدأ بمثال بسيط وسنحاول التعرف على        

  :بشكل أفضل الحقاً 

 وزر إلى مشروع    Memoأضف عنصر مذكرة    : مثال  

   Opendialogجديد باإلضافة إلى العنصر 

  :في حدث الضغط على الزر أكتب التعليمات التالية 
IF Opendialog1.Execute then 
memo1.Lines.LoadFromFile(opendialog1.FileName )  ; 

 openواضـغط علـى      ) TXT( ر سيظهر صندوق الحوار أختر أي ملف نصي         نفذ البرنامج واضغط على الز    

  .سيمكنك اآلن مشاهدة محتويات الملف في المذكرة 

 فـي حـال     True تقوم بإظهار نافذة الحوار فتح ملف وتعيد القيمة          OpenDialog1.Executeالتعليمة  

ــتح       ــزر ف ــى ال ــغط عل ــات وض ــد الملف ــستخدم أح ــار الم ــذه ا  ) Open( اخت ــي ه ــة وف لحال

opendialog1.FileName    سم الملف، وتعيد القيمة     ا ستحتوي علىFalse      في حال أغلق المـستخدم 

ــزر     ــى ال ــغط عل ــوار أو ض ــندوق الح ــر  ص ــاء األم ــة    ) Cancel( إلغ ــذه الحال ــي ه وف

opendialog1.FileNameستحتوي على فراغ .  

 مـن  Filterذة ، اختـر الخاصـة   تحدد هذه الخاصة نوع الملفات التي ستظهر في الناف      : Filterالخاصة  

 Filterفتظهر النافذة التي تحدد نوع الملفات فـي العمـود   ... ضغط على النقاط الثالث امحرر الخواص و

Name       أكتب ملف نص ، والعمود Filter   أكتب *.txt          أغلق النافذة ونفذ البرنامج سـتالحظ أن صـندوق 

 ، وستظهر في أسفل الصندوق في العنـوان الـذي           Txtنصي  الحوار ال يظهر إال المجلدات والملفات من النوع ال        

 أدخل في الـسطر الثـاني   Filterعد إلى الخاصة  ،" ملف نص  " Files Typeيشير إلى نوع الملفات 

" ثم في السطر التالي العمود األول " Filter " *.Batوفي العمود  "دفعيملف  " Filter Nameللعمود 

    . "*.*" وبجانبه " جميع الملفات 
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نفذ البرنامج اآلن واضغط على الزر سيظهر صندوق فتح الملفات حيث يمكنك اآلن اختيار نـوع الملفـات التـي                    

   .Files Typeستظهر عن طريق 

 لتـشير إلـى     1تستخدم هذه الخاصة لتحديد نوع الملفات االفتراضي وتأخذ القيمة          :  FilterIndexالخاصة  

  .... إلى الثاني 2الفلتر األول و

 تقوم هذه الخاصة بتحديد الفهرس االبتدائي الذي سيعمل فيه الصندوق أكتب في هذه               :InitialDirلخاصة  ا 

   ...\:C وسيفتح عندها الصندوق في الفهرس \:Cالخاصة القيمة 

  تمكنك إظهار الخاصة من إظهار نص معين في شريط العنوان لنافذة فتح الملفات ادخل القيمة  : Titleالخاصة 

  ".ملف ما ليقوم البرنامج بفتحه أختر "

ينبثق عن هذه الخاصة العديد من الخواص حاول مراجعة تعليمات دلفـي للحـصول علـى                  :Optionالخاصة  

  .معلومات عن عمل كل خاصة

   :SaveDialogصندوق الحوار حفظ ملف 

عاء والخصائص لذلك ال    يقوم هذا الملف بفتح صندوق الحوار حفظ ملف وهو يشبه الصندوق السابق بطريقة االستد             

  .داعي إلعادة شرح الخصائص 

  :مثال 

ثم أعط " حفظ "   للزر القيمة  Caption إلى البرنامج السابق وأعط الخاصة  SaveDialogأضف زر و

SaveDialog الخصائص التالية :  

  txt.*........ ملف نص  : Filter ـ الخاصة 1

  bat.*....... ملف دفعي :       

  .هذه القيمة ضرورية لتحديد امتداد الملف الذي سيتم حفظه  : Txt.القيمة  : Defaultext ـ الخاصة 2

  :في حدث الضغط على الزر اكتب التعليمات التالية 
if savedialog1.Execute then 
memo1.Lines.SaveToFile(savedialog1.FileName ) 

  ....نفذ البرنامج واضغط على الزر حفظ واكتب االسم الذي تريد 

 OfOverwritePrompt هي الخاصة  Optionإحدى الخصائص المهمة لهذا العنصر والتابعة للخاصة 

  . لكي يتم تنبيه المستخدم قبل أن يحفظ ملف فوق ملف من نفس اإلسم Tureأعط هذه الخاصة القيمة 

   :OpenPictureDialogصندوق الحوار 

لف عنه بظهور قسم يجانب الملفات إلظهار الصور قبـل          صندوق الحوار هذا يشبه صندوق الحوار فتح ملف ويخت        

  . لهذا العنصر مجهزة بأنواع الملفات التي يمكن للدلفي التعامل معها Filterفتحها ، من المالحظ أن الخاصة 

  :مثال

   .OpenPictureDialog إلى مشروع جديد وأضف كذلك العنصر Imageأضف زر وعنصر 

  :عليمة التالية في حدث الضغط على الزر أكتب الت
if OpenPictureDialog1.Execute then 
image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName ) 
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نفذ البرنامج واضغط على الزر واختر أي صورة لتالحظ ظهورها إلى يمين صندوق الحوار وبالضغط على الـزر                  

Open ستظهر الصورة في العنصر Image.   

 أثناء التنفيـذ وإذا   jpg.* ال تظهر الملفات     Filter في الخاصة    Jpgد ملفان من النوع      رغم وجو  :مالحظة  

   .Uses إلى القسم Jpegأردت إظهارها قم بإضافة اسم الوحدة 

   :SavePictureDialogصندوق الحوار 

) نفس الكالم السابق    .. ( ........................................................................................

.............  

  :مثال 

 SavePictureDialog  إلى البرنامج السابق و أعط        SavePictureDialogأضف زر وعنصر    

  الخاصة 

DefaultExt القيمة .Bmp واكتب في حدث الضغط على الزر التعليمة التالية :  
if SavePictureDialog1.Execute then 
image1.Picture.SaveToFile(SavePictureDialog1.FileName) 

يمكنك أيضاً تغير امتداد ملف     ( نفذ البرنامج ثم افتح صورة عن طريق الزر األول واحفظها عن طريق الزر الثاني               

   ) .Save As Typeالصورة أي تغير نوعها عن طريق تغير االمتداد في أسفل صندوق الحوار 

   :FontDialogصندوق الحوار الخطوط 

هذا العنصر بإظهار صندوق الحوار اختيار خط حيث يمكننا هذا الصندوق من تحديد نوع ونمط وحجم ولـون                يقوم  

  .الخط 

 إلى برنامج جديد واكتب في حدث الضغط على الـزر           FontDialog و عنصر    Labelأضف زر وعنصر    

  :التعليمة التالية 
if Fontdialog1.Execute then 
label1.Font := fontdialog1.Font ; 

   :ColorDialogصندوق الحوار تحديد لون 

  .يقوم هذا العنصر بإظهار صندوق حوار الختيار لون حيث يمكن اختيار اللون من عدد كبير جداً من األلوان 

  : إلى برنامج جديد واكتب في حدث الضغط على الزر التعليمات التالية  ColorDialogأضف زر وعنصر 
if colorDialog1.Execute then 
form1.Color := colordialog1.Color ; 

 بالضغط عليـه  Define Custom colors يظهر فيه زر عنوانه ColorDialogصندوق الحوار 

  . كتابة في حال معرفتها RGBيظهر لوح األلوان الذي يمكن من خالله تحديد اللون أو يمكن كتابة 

يل المستخدم، أي أنها ستختلف حسب نظام التشغيل  نظام التشغ Dialogتتبع جميع صناديق الحوار : مالحظـة  

 وبالتالي سيختلف شكل الصندوق من نظـام        Xp يختلف عنه في ويندوز      98فصندوق الحوار فتح ملف في ويندوز       

تشغيل إلى آخر ولكنه سيؤدي نفس الوظيفة بنفس التعليمات ، كما تتأثر هذه الصناديق بلغة النظام أي أنها سـتظهر                    
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ة في حال كانت واجهات نظام التشغيل المستخدم بالعربية وباللغة اإلنكليزية في حال كانـت واجهـات                 باللغة العربي 

  .نظام التشغيل باللغة اإلنكليزية 
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