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  العاشرةالجلسة 

   )Additionalالصفحة  : ( MaskEditالتعرف على العنصر 

نص المدخل وللتعرف على هذه اميـزة   ويختلف عنه بإمكانية تحديد شكل ال Editيشبه هذا العنصر عنصر التحرير      

  :ستظهر النافذة التالية ...  من محرر الخواص وبالضغط على Editmaskاذهب إلى الخاصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مثال 

 مـن  Editmask  إلى برنامج جديد واختر الخاصـة  Additional من الصفحة MaskEditأضف عنصر  ـ  1

 عندها سيظهر Ok واضغط على Sample Masks ( Date(  القسم محرر الخواص واختر من النافذة السابقة في

 اآلن نفذ البرنامج وحاول اإلدخال إلى العنصر والحظ أنه ال يمكنـك إدخـال سـوى                 __/__/__العنصر بالشكل   

   .األرقام

  :تحديد القناع 

  :وز فماذا تعني هذه الرم…  أو L أو 9 أو 0نالحظ أن القيم في الحقل تحديد القناع عبارة عن 

( يستطيع المستخدم إدخال رقم في مكان هذا الرمز وال يمكن إدخال األحرف مع إمكانية عدم إدخال أي رقـم                     : 9

وال ....  ،يستطيع المستخدم إدخال عدد مكون من خمس أرقام أو أربع أو ثالث              99999مثالً في حال كان القناع      

  )يستطيع إدخال األحرف 

 ،  00000في حال كان القنـاع        (  في مكان هذا الرمز وال يمكن إدخال األحرف          يستطيع المستخدم إدخال رقم    : 0

وفي حال ادخل المستخدم أربعة سيصدر البرنـامج        ...) فعلى المستخدم إدخال خمس أرقام حصراً وال يمكن أربعة          

  .رسالة خطأ عن خروج المؤشر من العنصر 

L :         في حال كان القناع     (  يمكن إدخال األرقام     يستطيع المستخدم، إدخال أحرف مكان هذا الرمز والLLLL  فعلى 

  ).المستخدم إدخال أربع أحرف حصراً 

l   : إدخال أحرف فقط مع إمكانية عدم اإلدخال.....  

 حتديد القناع

الرمز الذي سيظهر 
   الفراغ مكان

 لتجربة النص املدخل

 أقنعة جاهزة
  )أمثلة ( 

 حتميل أقنعة جاهزة 
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a :  إدخال أحرف مع أرقام مع إمكانية عدم اإلدخال....  

A :  حصراً ... إدخال أحرف مع أرقام.  

  ............اجعتها في ملفات المساعدة التابعة للدلفي يوجد مجموعة أخرى من الرموز يمكن مر

   )Win32الصفحة  : ( MonthCalendarالعنصر 

  ...يستخدم هذا العنصر إلظهار التاريخ، ويستطيع المستخدم إدخال التاريخ عبره 

تالية فـي الحـدث     في حال أردنا من العنصر إظهار تاريخ اليوم في كل مرة نفتح البرنامج، علينا إدخال التعليمة ال                

OnCreate للنافــــذة التــــي تحــــوي العنــــصر                                               : 
MonthCalendar1.Date := date;  

للحصول على التاريخ المدخل من قبل المستخدم نكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على زر أو حدث الـضغط                   

  :على العنصر نفسه 
form1.Caption := datetostr(MonthCalendar1.Date); 

  ) ..حسب حجم النموذج (  يظهر مفكرة بعدة أشهر  alClient لهذا العنصر القيمة Alignعن إعطاء الخاصة 

  . وهو يشبه العنصر السابق إلى حد ما Calendar العنصر Sampleيوجد في الصفحة : مالحظة 

   )Win32الصفحة  :  ( DateTimePickerالعنصر 

  :التاريخ أو الوقت ) إدخال ( خدم هذا العنصر إلظهار يست

 ويمكن تغير التاريخ عن طريق مفاتيح األسهم dtkDate تساوي Kind ـ يظهر التاريخ في حال كانت الخاصة  1

 MonthCalendarأو عن طريق الضغط على السهم المجاور للعنصر حيث يظهر عندها شكل مـشابه للعنـصر                 

 يظهر سهمين   dmUpDown إلى   DateModeيخ من خالله، كما يمكن تغير قيمة الخاصة         الذي يمكن تحديد التار   

  ....أعلى وأسفل إلدخال التاريخ 

 Timer وحتى يتم تحديث الوقت يجب إضافة dtkTime تساوي Kind ـ يظهر الوقت في حال كانت الخاصة  2

   :OnTimerوكتابة التعليمة التالية في الحدث 
DateTimePicker1.Time := time; 

  : ـ يمكن الحصول على الوقت من هذا العنصر عن طريق التعليمة التالية 3
Form1.Caption := TimeToStr(DateTimePicker1.Time ); 

  :ويكون الحصول على التاريخ عن طريق التعليمة 
Form1.Caption := Datetostr(DateTimePicker1.date ); 

   )Win32الصفحة  : ( PageControlالعنصر 

  :يقوم هذا العنصر بإظهار صفحات مستقلة وللتعرف على هذا العنصر سنبدأ بمثال 

  :مثال 

، اضغط علـى العنـصر      Win32 من الصفحة    PageControlابدأ مشروعاً جديداً وأضف إليه عنصر الصفحات        

، أعد الخطـوة   Tabsheet1 عندها ستظهر صفحة جديدة باسم New Pageبزر الفأرة اليميني وأختر من القائمة 

   .TabSheet3 و TabSheet2األخيرة مرتين إلظهار 
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وأضـف فـي داخلهـا العنـصر        " التـاريخ    " Caption  وأعطها الخاصـة      Tabsheet1اختر الصفحة األولى    

MonthCalendar.   

وأضــف إليهــا العنــصر " الوقــت  "  Caption وأعطهــا الخاصــة TabSheet2اختــر الــصفحة الثانيــة 

DateTimePicker  وأعطه الخاصةKind القيمة dtkTimeوال تنس إضافة مؤقت لتحديث الوقت ...  

وأضـف إليهـا عنـصرين      " التـاريخ والوقـت      " Caption وأعطها الخاصة    TabSheet3اختر الصفحة الثالثة    

DateTimePicker أعط إحداهما الخاصة Kind القيمة dtkTime....   

  ..صفحات نفذ البرنامج والحظ كيفية االنتقال بين ال

 مـن   ESCيمكن االنتقال من عنصر ابن إلى عنصر أب بالضغط على المفتـاح              ( PageControlاختر العنصر   

  .  عندها سيأخذ العنصر حجم النموذج بالكامل  alClient القيمة Alignوأعطه الخاصة ) لوحة المفاتيح 

 Addق حـوار اختـر منـه       واضغط علية مرتين يظهر صندو     Win32 من الصفحة    ImageListأضف العنصر   

 وأعـط الخاصـة     PageControl، عد بعدها إلى العنـصر       Okإلضافة مجموعة من الصور، اضغط بعدها على        

Images   القيمة ImageList1             وعندها ستظهر الصور بجانب عنوانين الصفحات، نستطيع اختيار صـور محـددة 

   ...ImageIndexوبة في الخاصة  ثم كتابة رقم الصورة المطلtabSheetلصفحة ما باختيار الصفحة 

 حيث يمكن أن تكون في األسـفل أو         TapPositionـ يمكن تحويل موضع اختيار الصفحات عن طريق الخاصة          

  على اليمين أو على اليسار

 بإعطائهـا القيمـة     PageControl للعنصر   Styleـ يمكن تحويل شكل الصفحات إلى أزرار عن طريق الخاصة           

tsButtons   أو tsFlatButtons )      ال تعمل هذه الخاصة إال إذا كانت قيمة الخاصةTapPosition تساوي tpTop 

. (  

  . تحدد الصفحة الفعالة عند تنفيذ البرنامج ActivePageـ الخاصة 

 يتحول لون خط عنوان الصفحة إلى اللون األزرق         Trueعند إعطاء هذه الخاصة القيمة       : HotTrackـ الخاصة   

  ) .في وقت التنفيذ ( ه عند مرور الفأرة فوق

   ) Win32الصفحة  : ( TabControlالعنصر 

 ويختلف عنه بكونه ال يعطي صفحات مستقلة حيث أنـه مكـون مـن               PageControlيشبه هذا العنصر العنصر     

أي أن العناصر توضع في صفحة واحدة ويتم تطبيق تغيرات على هذه العناصر عنـدما يـضغط                 ( صفحة واحدة   

  :رار الصفحات المستخدم على أز

   .5سنقوم بكتابة برنامج يعطي جدول ضرب العدد : مثال 

 كل  1,2,3,4,5,6,7,8,9 أكتب القيم    Tabs ،  في الخاصة      TabControlابدأ مشروعاً جديداً وأضف إليه العنصر       

  منها في سطر 

   .TabControl داخل العنصر Labelأضف عنصري 

  : التالية  أكتب التعليماتOnChangeمستقل وفي الحدث 
var i :integer; 
begin 
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i :=  strtoint(tabcontrol1.Tabs[tabcontrol1.tabindex] ); 
label1.Caption := inttostr(i) + ' * 5  = '; 
label2.Caption := inttostr(i * 5); 

  . تعيد رقم الصفحة التي ضغط المستخدم عليها TabControl1.TabIndexحيث 

   .[ ] تعيد عنوان الصفحة التي يوجد رقمها بين القوسين [ ]Tabcontrol1.Tabsو 

  ...نفذ البرنامج واضغط على الصفحات والحظ النتائج 

  .بالنسبة لباقي الخصائص فهي مشابهة تماماً لخصائص العنصر السابق 

   ) Win32الصفحة  : ( UpDownالعنصر 

 واعـط الخاصـة     UpDown1 إلى مشروع جديـد ، حـدد العنـصر           Edit وعنصر   UpDownأضف عنصر   

Associate  القيمة  Edit1 نفذ البرنامج واضغط على أسهم العنصر ، UpDown والحظ تغير الرقم داخل Edit   

   .Edit للعنصر تحدد مقدار الزيادة أو النقصان في العدد داخل الـ Incrementالخاصة 

   .Edit تحددان القيمة الدنيا والعليا للعدد داخل Max و Minالخاصتان 

  . تحدد القيمة االبتدائية للعنصر Positionالخاصة 

  ) .عامودي أو أفقي (   تحدد اتجاه األسهم  Orientationالخاصة 

 يتحول العدد من القيمة السفلى إلى العليا عند الضغط على           Trueعند إعطاء هذه الخاصة القيمة       : Warpالخاصة  

   .Up بعكس عند الضغط على الزر Downالزر 

 الذين يشبهان عمل هـذا العنـصر   SpinButton و  SpinEdit العنصرين   Sample يوجد في الصفحة     :حظة  مال

  .إلى حد ما 

  :التعامل مع السالسل النصية 

   :Concat ـ التابع 1
Concat ( s1, [s2..sn]) :string 

   مع بعضها S1..Snيقوم هذا التابع بوصل السالسل 

  :مثال 

  : حدث الضغط على زر أكتب التعليمات التالية في
var s1,s2,s3 : string; 
begin 
s1:= 'abc'; 
s2 := 'efg'; 
s3:= 'hij'; 
form1.caption:=concat(s1,s2,s3) 

  يشبه هذا التابع عملية جمع السالسل النصية أي أن النتيجة ستكون مشابه لو كانت التعليمة األخيرة 
Form1.Caption := s1+s2+s3; 

   :Copy ـ التابع 2
Copy ( S:string , Index,Count :Integer ) :String 

   .Count وبطول Index تبدأ من الحرف الذي ترتبه Sيعيد هذا التابع سلسلة رمزية جزئية من السلسة 
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   ...  ello A  Copy ( 'Hello All',2,6) ; Copy ( 'Hello All',5,1) = o =              :مثال 

   :Delete ـ اإلجراء 3
Delete ( Var S:string ,Index,Count ) ; 

 وبطول  Index قيمة نفس السلسلة بعد حذف الرموز ابتداء من الرمز الذي ترتيبه             Sيعيد هذا اإلجراء في المتحول      
Count   

  : مثال 

  :اكتب في حدث الضغط على زر التعليمات التالية 
var s1 : String; 
Begin 
s1:= 'Hello All' ; 
Delete (s1,1,3); 
Form1.Caption := s1; 

 سـتكون  Delete ( S1,4,3) ، وإذا غيرنا وسطاء اإلجراء إلى الـشكل  lo Allستكون نتيجة تنفيذ البرنامج القيمة 

   .HelAllالنتيجة 

   :DupeString ـ التابع 4
DupeString ( S: String ,Count :Integer) :String; 

   مرة  Count مكررة Sيعيد هذا التابع القيمة 

   DupeString( 'Ha ',5) = Ha Ha Ha Ha Ha:          ال مث

   StrUtilsمالحظة لتنفيذ هذا التابع نحتاج الستدعاء الوحدة 

   :Insert ـ األجراء 5
Insert ( S1:String , var S:string ; Index :Integer ) ; 

   .S ويعيد النتيجة في Sلسلسة  في اIndex ابتداء من الرمز S في السلسة S1يقوم هذا اإلجراء بحشر السلسة 

  :تكتب التعليمات التالية في حدث الضغط على زر : مثال 
 
 
var s : string; 
begin 
s:= 'Hello Friends' ; 
insert ( 'All ' ,s,7); 
form1.Caption := s; 

   :StuffStringالتابع 
StuffString( s:string , start, length :integer , S1:string ) :string; 

 مع حذف عدد مـن  Start ابتداء من الرمز الذي ترتيبه S في قيمة السلسلة  S1يقوم هذا التابع بحشر السلسة قيمة

   :Length بطول Sالرموز من قيمة 

 قام التابع بحذف ستة أحرف ابتداء من الحـرف  'stuffstring('Hello Friend',7,6,'all') = 'Hello all: مثال 

   .Insert سيعمل التابع عمل اإلجراء 0 إلى 6 ، في حال تغير الرقم all السابع وحشر السلسة

  :يختلف هذا التابع عن سابقة بـ 
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  . ـ التابع يقوم بحذف قسم من السلسة وإدراج غيره 1

 يعيـد السلـسة   StuffString ستعاد قيمة التابع فيه بينما التـابع  S بحاجة إلى متحول Insert ـ اإلجراء  2

  ) .التأثير على وسطاءه النتيجة بدون 

   StrUtilsمالحظة لتنفيذ هذا التابع نحتاج الستدعاء الوحدة 

  

   :LeftStrالتابع 
LeftStr(S:String ,Count : integer) :string 

   :Count وبطول Sيعيد هذا التابع سلسلة نصية تبدأ من يسار السلسلة 

   . LeftStr( 'Hello Frind',6) = Hello ، LeftStr( 'Good Morning,4 ) = Good: مثال 

  :يشبه التابع السابق ولكنه يعيد ابتداء من نهاية السلسة  : RightStrالتابع 

 Rightstr( 'Hello Friend',6)=Friend: مثال 

   :LowerCaseالتابع 

   ) .ةاألحرف الالتيني(  بعد تحويل جميع حروفها إلى حروف صغيرة Sيعيد هذا التابع السلسلة 

   LowerCase(Hello Friend) = hello friend:مثال 

   :UpperCaseالتابع 

  UpperCase (' Hello Friend') = HELLO FRIEND عكس التابع السابق ،مثال

   :Trimالتابع 

   Sيقوم هذا التابع بحذف الفراغات من بداية ونهاية السلسة 

  :مثال 

  :زر اكتب التعليمات التالية  إلى برنامج جديد وفي حدث الضغط على الEditأضف زر وعنصر 
edit1.Text:= Trim(edit1.Text ); 

  واضـغط  '    Hello All   ' وحاول ترك فراغات في بداية هذه النص أو آخرة Edit1أكتب نصاً ما في العنصر 

   .'Hello All'على الزر فيقوم التابع بحذف الفراغات وإعادة القيمة 

 نفس التأثير غير أنهما يحذفان الفراغات من بداية السلسة أو نهايتها على              لهما TrimRight و   TrimLeftالتابعين  

  .التوالي 

   : Formatالتابع 
Format ( S :String ; A:array of const ) ; 

A بعد إدراج القيم في Sيعيد هذا التابع السلسلة  ... داخلها وفقاً لبعض المعايير   

  :مثال 

  :غط على زر أضف التعليمات التالية في حدث الض
var s1:string; 
var i,j :integer; z:real; 
begin 
i:= 200;j:=5; z:= i/j; 
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s1:= format('If You Divide %d by %d the result will be %g',[i,j,z]); 
form1.Caption := s1; 

   .If You Divide 200 by 5 the result will be 40سيعيد التابع القيمة 

 d% وقيمة العنصر الثاني إلى الوسيط d%إلى الوسيط  )  I(  قيمة العنصر األول في المصفوفة قام التابع بإعطاء

   .g% إلى الوسيط Zالثاني وقيمة العنصر الثالث 

 داخل الجملـة    %  من إدراج مجموعة من الثوابت داخل الجملة عن طريق كتابة الرمز              Formatإذاً يمكنك التابع    

  :وسيط المراد إدراجه حسب الجدول التالي ملحقاً برمز يدل على نوع ال

d (decimal) ل إلى جملة من الخانات العشريةعشري، قيمة العدد الصحيح يحو. 

x 
(hexadecimal)

 .عشرية عشري، قيمة الرقم الصحيح تُحول إلى جملة من الخانات الست ست

p (pointer) ر عنها بأعدال إلى جملة معبعشرية د ستمؤشّر، قيمة المؤشر يحو. 

s (string)  قيمة الجملة، الحرف، أو نوعPCharيتم نسخها في مخرجات الجملة . 

e 
(exponential) 

 .مرفوع القوة، قيمة النقطة العائمة تحول إلى جملة مبنية على ترميز مرفوع القوة

f (floating 
point) 

 .ترميز النقطة العائمةنقطة عائمة، قيمة النقطة العائمة تحول إلى جملة مبنية على 

g (general) 
عام، قيمة النقطة العائمة تحول إلى جملة عشرية بأقرب ما يمكن مستخدمة إما ترميز النقطة 

 .العائمة أو مرفوع القوة

n (number) ل إلى جملة نقطة عائمة لكنها أيضا تستخدم فواصل اآلالفرقم، قيمة النقطة العائمة تحو. 

m (money) 

التحويل يعتمد على التوصيف . قيمة النقطة العائمة تحول إلى جملة تمثل مقدار العملةنقود، 

 Currency and:  انظر ملف مساعدة دلفي تحت موضوع-اإلقليمي لبيئة التشغيل

date/time formatting variables. 

 :مثال 

  :عليمة التالية  وزر إلى برنامج جديد ، اكتب في حدث الضغط على الزر الت Editأضف عنصر 

ShowMessage( Format ('ًمرحبا %s',[Edit1.Text])); 

  ...... وأضغط على الزر Editنفذ البرنامج واكتب أسمك في العنصر 
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