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  الجلسة الحادية عشرة

  :اللوائح النصية 

ضـمن   لتعريف اللوائح النصية حيث يقوم هذا النوع بتخزين عدد من السالسل النـصية               TSringsيستخدم النوع     

 التابعة لعنصر المذكرة    Lines والخاصة   ListBox التابعة لـ    Itemsسطور وقد تعاملنا معه في السابق فالخاصة        

Memo من النوع Tstrings.   

 التي تقوم بحجز مكان لهذا النوع في الـذاكرة،          TStringList.Create بالتعليمة   TStringsيبدأ التعامل مع النوع     

خذ مجال كبير من الذاكرة تبعاً لحجم السالسل النصية المراد تخزينها فيه، وينتهي اسـتخدام  علماً أن هذا النوع قد يأ    

  . لتحرير الذاكرة المستخدمة من قبل هذا العنصر Freeهذا النوع بالتعليمة 

  : مالحظة 

 مـشغوالً   Tstrings سيبقى حيز الذاكرة المحجوز من قبل المتحول         Freeعند إنهاء البرنامج دون استخدام التعليمة       

 ) .تظهر هذه المشكلة مع العديد من البرامج العربية ( مما يعطل موارد الجهاز 

  : وتقسم اللوائح النصية إلى قسمين 

  : ـ اللوائح النصية قصيرة األمد 1

  .تكون الالئحة قصيرة األمد إذا تم إنشاؤها وتحريرها في نفس اإلجراء أو التابع 

  :مثال 

 ، أكتب في حدث الـضغط علـى   Edit وزر وعنصر ListBoxوأضف إليه عنصر الالئحة  أنشئ مشروعاً جديداً    

  :الزر التعليمات التالية 
var a:TStrings; 
Begin 
a := TStringList.Create; // إنشاء الالئحة وحجز مكان لها في الذاكرة 

a.Add(Edit1.text); // إضافة النص الموجود في صندوق النص إلى االئحة 

Form1.Caption := a.Strings [0]; //  في عنوان النموذجةمن سطور الالئح ) 0( وضع السطر  

ListBox1.Items.AddStrings(a); //          ة   إلى عنصر الالئحةإضافة عناصر الالئح     
a.Free ; 
end; 

 TsrtingList.Createحاول استخدام البرنامج بدون التعليمة 

  :لة األمد  ـ اللوائح النصية طوي2

 وهنا علينا تحريره عند إغالق TStringsتكون الالئحة طويلة األمد عند تعريف متحول عام أو خاص من النوع 

  :النموذج الذي قام بإنشائه 

  : مثال 

  . من برنامج جديد Puplic في القسم TStrings من النوع Aأضف متحول 

  : للنموذج أكتب التعليمة التالية OnCreatفي الحدث 
A := TStringList.Create; 

aListBox 

http://www.alshater.net


       http://www.alshater.net                                                                                                         لغة البرمجة دلفي

 60

  : اكتب التعليمة التالية OnDestroyفي الحدث 
A.Free; 

  . في أي جزء من البرنامج ةبإمكانك اآلن استخدام عنصر الالئح

  . يتم تنفيذه عند إغالق النافذة OnDestroyالحدث 

امل معها، وهذه الطريقة تشبه  عند انتهاء التعFree تحتاج إلى Createمعظم األنواع التي تحتاج إلى  : مالحظة 

  .طريقة التعامل مع المؤشرات حيث يجب إنهاء المؤشر بعد االنتهاء منه 

  :معالجة األخطاء في دلفي 

يجب على كل تطبيق جيد أن يعالج جميع احتماالت األخطاء وأن يوجه المستخدم إلى حل ما للخروج مـن حالـة                     

  .... لى األقل الخطأ أو يقوم بإنهاء البرنامج بأسلوب جيد ع

متحـوالت، توابـع ،     (  وهي عبارة عن أهداف      Exceptionsتدعى حاالت حدوث الخطأ في دلفي باالعتراضات        

  .تحوي معلومات عن وقوع الخطأ ومكان حدوثه) إجراءات معرفة 

  . لحماية كتل التعليمات والتي لها شكلين سنشرح كل منهما بالتفصيل Tryتستخدم التعليمة 

   :Try. . . . . .  Exceptة  ـ التعليم1

لمعالجة هـذا الخطـأ نـضع هـذه         ) مجموعة تعليمات   ( بفرض أننا نتوقع حدوث خطأ ما في كتلة من التعليمات           

 لتوجيه البرنامج لتنفيذ عمليـات      End قبل   Except ، وتستخدم    End والتي تنتهي بـ     Tryالتعليمات ضمن الكتلة    

  .محددة عند حدوث الخطأ 

  :مثال 

  : إلى برنامج جديد واكتب في حدث الضغط على الزر التعليمات التالية Edit وأضف زر
var i :integer; 
begin 
i:= strtoint(edit1.text); 

واضغط على الزر سيتوقف عندها تشغيل البرنامج وتظهـر         ) ال تكتب أرقام      ( Editنفذ البرنامج واكتب نصاً في      

  :دلفي الرسالة التالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرسالة املوضحة لسبب االعتراض اإلعتراض أسم الربنامجأسم 
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ليس عـدد   " النص الذي أدخلته    " مع رسالة    EconvertErrorتي تعني أن البرنامج قد رفع اعتراضاً من النوع          وال

  .صحيح ، تم إيقاف العملية اضغط على تنفيذ مرة أخرى إلكمال عمل البرنامج 

  :عند الضغط على تنفيذ تظهر الرسالة التالية 

  

  

  ..والتي تعني أن النص المدخل ليس عدد صحيح 

 ،  Exception1ثم اذهب إلى فهرس البرنامج وشغل الملف التنفيـذي          ..  ونفذه   Exception1فظ البرنامج باسم    اح

، إذاً فهذه هي الرسالة التي ستظهر للمـستخدم         .. أكتب نصاً واضغط على الزر ستالحظ ظهور الرسالة الثانية فقط           

  .م سبب المشكلة وسيعتقد أن البرنامج سيئ وعلى فرض أن المستخدم ال يعرف اللغة اإلنكليزية فإنه ال يفه

  :لمعالجة هذا الخطأ عدل البرنامج السابق ليصبح بالشكل 
Var i :integer; 
Begin 
Try 
i:= strtoint(edit1.text ); 
Except 
Showmessage ( ‘أدخل عدد صحيح من فضلك’ ) 
 end; 

تظهر هذه الرسالة لتنبيه المبرمج عـن       ( ألولى نفسها   نفذ البرنامج اآلن بالطريقة السابقة وستالحظ ظهور الرسالة ا        

 مـن   Exceptولكن الرسالة الثانية لن تظهر ولكن ستنفذ مكانها التعليمات التي وردت بعد القسم              ) وجود خطأ هنا    

   .Tryالتعليمة 

  .أحفظ البرنامج و أعد تشغيله من فهرس البرنامج والحظ النتائج 

 لم تمنع حدوث الخطأ ولكنها تعاملت مع الخطأ بأسـلوب متطـور   Try . . Endمن الواضح أن الكتلة : مالحظة 

والبرامج األقوى هي البرامج التي تمنع حدوث الخطأ قدر المستطاع قبل التعامل معه فمثالً في برنامجنا هنـا مـن                    

  . وبالتالي لن يحدث الخطأEditاألفضل منع المستخدم من إدخال األحرف داخل 

  :تحديد نوع الخطأ  

   :2مثال 

  : إلى البرنامج السابق وعدله ليصبح بالشكل  Editأضف عنصر 
var i,j :integer;z:real; 
Begin 
Try 
i:= strtoint(edit1.text); 
j:= strtoint(edit2.text ); 
z:= i/j; 
edit3.Text := floattostr(z); 
Except 
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Showmessage ( ‘أدخل عدد صحيح من فضلك’ ); 
 end; 

 أو فـي  Edit1  في حال حدوث الخطأ عند إدخال نـص فـي    Exceptنامج ونفذه والحظ تنفيذ القسم احفظ البر

Edit2       أي أن جميع التعليمات بين Try و Except         سوف تخضع للفحص و جميع التعليمات بين Except   و End 

  .سيتم تنفيذها في حال حدوث خطأ 

نفذ البرنـامج وسـتظهر دلفـي     / 0/  القيمة Edit2خل في وأد/ 232/ القيمة Edit1نفذ البرنامج اآلن وأدخل في   

" ) أدخل عدد صحيح من فضلك    ( "  والرسالة الثانية ستظهر من قبل برنامج        EzeorDivideرسالة خطأ من النوع     

 عدد صحيح لذلك أوجدت دلفي أسلوباً لتحديد نوع الخطأ وتنفيذ التعليمات المناسبة للتعامل              لبالرغم من قيامك بإدخا   

  :ه ، عدل اآلن البرنامج السابق ليصبح بالشكل مع

  
Var i,j :integer;z:real; 
Begin 
Try 
i:= strtoint(edit1.text); 
j:= strtoint(edit2.text); 
z:= i/j; 
edit3.Text := floattostr(z); 
Except 
On Econverterror Do Showmessage ( ‘أدخل عدد صحيح من فضلك’ ); 

On EZeroDivide Do shOwmessage )'ال يمكن القسمة على صفر' (   ; 
 end;  

  Do نفذ التعليمة بعد EconvertErrorعند وقوع خطأ من النوع :  تعني On Econverterror Doالتعليمة 

  ...وبذلك نستطيع تحديد كيفية التعامل مع كل خطأ على حدى  

االعتراضات الرياضـية     : EmathError( هناك عدد كبير من االعتراضات والتي تصنف في مجموعات رئيسية           

 أو  EzerDivideمثـل   ( ينبثق عنهـا اعتراضـات جزئيـة        .... )  اعترضات األعداد الصحيحة     EintErrorأو  

ErangeError (                 وأفضل طريقة للتعرف على هذه اإلعتراضات هي التعامل معها أثناء ظهورهـا حيـث يمكننـا

 EconvertErrorتظهرها دلفي عند حدوثه كما رأينا عند ظهـور          الحصول على اسم االعتراض من الرسالة التي        

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

   :Try .. .. Finally ـ التعليمة 2

  :سنبدأ بالمثال التالي لشرح هذه التعليمة 

   :1مثال 

  :أضف في حدث الضغط على زر التعليمات التالية 
Var a:tstrings ; 
i:integer; 
begin 
a:= Tstringlist.Create ; // إنشاء المتحول وحجز مكان له في الذاكرة  
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i:= strtoint(edit1.text);// وضع القيمة الموجودة في عنصر التحرير داخل عنصر التحرير 
i:= i * 5; 
a.Add(inttostr(i)); //  إضافة قيمة المتحول إلى الالئحة 
Form1.Caption := 'Done' 
a.Free ; 

 ولـم يـدخل أرقامـاً سينـشئ عنـدها االعتـراض             Edit التحريـر    لنفرض أن المستخدم أدخل نصاً في عنصر      

EConvertErrorr         وسيخرج البرنامج من اإلجراء قبل تنفيذ التعليمة a.Free          مما سـيؤدي إلـى بقـاء الـذاكرة 

جميع التعليمات التي تلي مكان االعتراض ال يتم تنفيذها ولو عاد البرنامج إلـى              (  ،   aمحجوزة من قبل  المتحول      

   التـي لـم يـتم تنفيـذها فـي حـال حـدث        'Form1.Caption := 'Done ال حـظ مـثالً التعليمـة    العمـل، 

  ) االعتراض

  :عدل البرنامج السابق بحيث يصبح بالشكل 

  
Var a:tstrings ; 
i:integer; 
begin 
Try 
a:= Tstringlist.Create ; // إنشاء المتحول وحجز مكان له في الذاكرة  

i:= strtoint(edit1.text);// وضع القيمة الموجودة في عنصر التحرير داخل عنصر التحرير 
i:= i * 5; 
 
a.Add(inttostr(i)); 
Finally 
Form1.Caption := 'Done' ; 
a.Free ; 
end; 

 تم  Finally وستجد أن التعليمات في القسم       Runنفذ البرنامج ، والحظ حدوث االعتراض ، أعد الضغط على الزر            

  ) .غير عنوان النافذة ال حظ ت( تنفيذها 

 سواء حدث االعتـراض أم لـم   Finally بأنها ستقوم بتنفيذ التعليمات بعد Try Finallyأكثر ما تتميز به التعليمة 

  ) . قد تم تنفيذه Finally والحظ أن القسم Editنفذ اإلجراء وأدخل عدد صحيح في العنصر ( يحدث 

 تكون عند الحاجة إلنشاء متحوالت وتحريرها بعد        ان أكثر استخداماته  تسمى هذه التعليمة بتعليمة تحرير الموارد أل      

  .انتهاء عملها 

   :Tryتداخل تعليمات 

  : مع بعضها البعض إذا كانت من نفس النوع كما يلي Tryيمكن أن تتداخل تعليمات 
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Try  
……. 
   Try 
    ….. 
    Finally  
     ………. 
     End; 
…….. 
Finally 
……… 
End; 
Try  
……. 
   Try 
    ….. 
   Except  
    ………. 
   End; 
…….. 
Except 
……… 
End; 
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( والثانية لحماية المـوارد      ) Exceptالقسم  (  األولى لمعالجة االعتراض     Tryكما أنها يمكن أن دمج نوعي عبارة        

 التداخل لمعرفة أي منهما     وذلك لتزويد البرنامج بحماية أكبر ، ولكن يجب الحذر عند استخدام هذا            ) Finallyالقسم  

  .يحدث أوالً 

  :تنقيح البرنامج 

بعد االنتهاء من كتابة البرنامج ال بد من فحص األخطاء التي قد تحدث والتي ال يمكن التنبه لها عند تنفيذ البرنـامج                 

فحـص  ويوجد مع دلفي العديد من األدوات التي تمكن المبرمج من            ) Bugs( ألول مرة وتدعى هذه األخطاء بـ       

( برامجه والتأكد من خلوها من األخطاء قبل النشر ، تسمى عمليات فحص البرنامج والتخلص من أخطائـه بــ                    

Debug(   

  

  : ـ التحكم بتنفيذ برنامج 1

من المفيد معرفة قيم متحوالت البرنامج أثناء التنفيذ ومعرفة كيفية تغير قيم هذه المتحوالت ، ولهذا أوجـدت دلفـي             

ء من تعليمات البرنامج ثم التوقف أو تنفيذ تعليمات البرنامج خطوة خطوة وفحص قيم المتحـوالت                طرقاً لتنفيذ جز  

  .عند نقطة معينة ثم العودة للتنفيذ 

  :تنفيذ البرنامج خطوة خطوة 

 أو عبر Run والذي يمكن اختياره من القائمة Trace into األمر ايوجد أمرين لتنفيذ البرنامج خطوة خطوة أوالهم

   ط على الزر الضغ

 Run الذي يمكن تنفيذه من القائمـة  Step Over من لوحة المفاتيح والثاني F7من أزرار السرعة أو الضغط على 

   .F8  أو الضغط على أو الضغط على الزر 

مـة   يقوم بتنفيذ التعليمة األولى من البرنامج ثم نضغط عليه مرة ثانية لتنفيـذ التعلي Trace Intoعند اختيار األمر 

  .الثانية وهكذا  وإذا صادف هذا األمر إجراء أو تابعاً ينتقل إليه لينفذ تعليماته كذلك 

 ولكنه إذا صادف إجراء أو تابعاً فإنه ينفذه بالكامل ويعـود إلـى   Trace Into يشابه األمر  Step Overواألمر  

  .التعليمة التي تلي طلب هذا اإلجراء 

  :مثال 

  : إلى برنامج جديد واكتب في حدث الضغط على الزر التعليمات التالية ListBoxأضف زر وعنصر الئحة 
Var s:string ; 
i , j ,z :integer; 
begin 
for i := 0 to 500 do 
begin 
j:= i * 5; 
z:= j * 2 ; 
s:= inttostr ( j ) + '    ' + inttostr(z); 
Form1.Caption := s; 
listbox1.Items.Add(s) 
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end; 
 تعليمات تهيئة البرنامج ويدخل فـي جملـة التعليمـات    Trace Into عدة مرات حتى ينهي األمر F7أضغط على 

 مرة أخرى والحظ انتقال تنفيذ البرنامج إلى التعليمة التالية حيث يظهر            F7المكتوبة في األعلى ، أضغط اآلن على        

  .الية  في المرة التF7سهم أخضر على يسار التعليمة التي ستنفذ عن الضغط على 

 ، حـرك اآلن مؤشـر       listbox1.Items.Add(s) حتى يصل السهم األخضر إلى التعليمة        F7 كرر الضغط على    

 I ستظهر عندها القيمة المخزنة في       Iالفأرة ليقف فوق المتحوالت في جسم الحلقة مثالً أوقف المؤشر فوق المتحول             

  ....S و Zوكذلك في 

 والحظ أنه يمكنك الحصول على قيمة j:= i * 5خضر بجانب التعليمة  مرتين حتى يقف السهم األ F7أضغط على 

I          الجديدة وال يمكنك الحصول على كل من قيمة j   و Z   و s     ويعود السبب ألن I       قد أخذت قيمتها الجديدة بينما باقي 

  .القيم لم يتم إعطائها قيم جديدة بعد 

  : مالحظة 

 حتى يتم تنفيـذ التعليمـة   Trace Intoك بدأ تنفيذ البرنامج بـ  بنفس الطريقة ولكن عليStep Overيستخدم األمر 

Application.Run ألن اإلجراء Step Over يعتبرها تعليمة واحدة وينفذ البرنامج بعدها بالكامل .  

  

   :Run To Cursorاألمر  

ها لذلك وجد هذا    قد يكون أحياناً من الصعب تنفيذ البرنامج خطوة خطوة للوصول إلى مجموعة تعليمات نريد فحص              

  مـن  Run To Cursor الذي تريد ثم تختار األمـر  ياألمر حيث يكفي أن تضع مؤشر الكتابة في السطر البرمج

  . عندها سيتم تنفيذ البرنامج حتى التعليمة التي وقفت عندها F4 أو الضغط على Runالقائمة 

ب ، فهي تستخدم في البرامج الكبيرة وخاصـة          ال تستخدم هذه الطرق الثالث لمعرفة قيم المتغيرات فحس         :مالحظة  

عندما يعطي البرنامج في أماكن معينة نتائج غير متوقعة أو نتائج غير المطلوبة ، حيث تقوم هذه األوامر بإعطائك                   

معلومات عن سير البرنامج ومعرفة النقطة التي يحدث فيها الخلل، كما أن دلفي قد تعطيك بعض رسائل األخطـاء                   

  . تحديد مكانها بسهولة  التي ال يمكن

  : نقاط التوقف 

تستخدم نقاط التوقف إليقاف البرنامج في نقاط محددة حيث يستمر تنفيذ البرنامج حتى وصول البرنامج إلى الـسطر        

 بأننا نستطيع إضافة عدد كبير من نقاط التوقـف فـي   Run To Cursorالمحدد وتختلف نقاط التوقف عن األمر 

  .البرنامج 

 Add Breakpointقطة توقف في البرنامج نضع المؤشر في السطر المراد التوقف عنده ونختار األمر وإلضافة ن

 أو الضغط على يـسار الـسطر    F5 في صندوق الحوار أو الضغط على  Ok  ثم الضغط على Runمن القائمة 

  .بالفأرة وتتميز السطور المعلمة بنقاط توقف بلونها األحمر 

  .عامل مع نقاط التوقف وسنتعلم الحقاً كيفية االستفادة منها سنتعلم اآلن كيفية الت
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  :التعامل مع نقاط التوقف 

  : ـ عرض جميع نقاط التوقف 1

يمكن توزيع نقاط التوقف في كل وحدات البرنامج بنفس الوقت ولعرض قائمة بجميع أوامر التوقـف نختـار مـن                    

    Viewالقائمة 
View  Debug Window  Breakpoints 

  .حيث تظهر نافذة تظهر نافذة تخبرك باسم الوحدة الموجودة فيها نقطة التوقف وفي أي سطر من الشيفرة 

  : ـ تعطيل نقاط التوقف 2

 Enableيمكن تعطيل نقاط التوقف مؤقتاً بالضغط على الدائرة الحمراء بزر الفأرة اليميني والضغط على الخيـار                 

  ة التوقف إلى اللون األخضر ويمكن إعادة النقطة إلى العمل بتكرار العملية من القائمة المنبثقة حيث يتحول لون نقط

  : ـ حذف نقطة توقف 3

أي بإمكانك الضغط على الدائرة الحمراء بزر الفأرة اليساري         ( يتم حذف نقطة التوقف بالطريقة التي تم إنشاءها بها          

   .... ) F5أو الضغط على 

 ومن View  Debug Window  Breakpointsعرض االئحة يمكن حذف جميع نقاط التوقف عن طريق 

   ....Breakpoint  Delete Allثم الضغط على إحدى النقاط في الالئحة بزر اليمين للفأرة واختيار األمر 

  : ـ استخدام نقاط توقف شرطية 4

 في المثال السابق وصول     مثالً( يمكنك تحديد شرط لنقطة التوقف حيث ال يتوقف البرنامج إال إذا حصل هذا الشرط               

ويتم ذلك عن طريق الضغط بزر الفأرة اليميني على النقطة الحمراء ومن ثم اختيـار             ) 500 إلى القيمة    jالمتحول    

Breakpoint Properties  ومن ثم كتابة الشرط في القسم Condition    في النافذة مثالً أكتـب الـشرط   )j = 

500 (   

  :ر  ـ استخدام عدد مرات العبو5

يمكن أن نطلب من البرنامج أن يقف عن نقطة التوقف عند تنفيذها لعدد معين من المرات، ويتم ذلك عـن طريـق                      

 ومن ثم كتابـة عـدد    Breakpoint Propertiesالضغط بزر الفأرة اليميني على النقطة الحمراء ومن ثم اختيار 

 Pass countالمرات المطلوبة في القسم 

 نفذ البرنامج اآلن 100 بـ  Pass Count ثم حدد listbox1.Items.Add(s)ن السطر مثالً أضف نقطة توقف ع

  . مرة 100وستالحظ توقف البرنامج عن العمل عندما تنفذ الحلقة 

  :مراقبة التعابير والمتحوالت 

إحدى الطرق  تستخدم المراقبة لمعرفة قيم تعابير ومتحوالت محددة أثناء سير البرنامج ،وإلضافة نقطة مراقبة اتبع               

  :التالية 

 Debug  Add ـ حدد المتحول الذي تريد إضافة نقطة مراقبة له واضغط بزر الفأرة اليميني وأختر األمـر   1
Watch at Cursor 

   .Ctrl F5 أو اضغط  Run من القائمة Add Watch ـ اختر 2

 View View  Debug Windows  watches من القائمة Watch List ـ إظهار النافذة 3
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   .Expressionعندئٍذ سيظهر صندوق الحوار التالي حيث يمكنك كتابة القيمة المراد مراقبتها في القسم 

بعد إضافة المتحوالت المطلوب مراقبتها عليك تنفيذ البرنامج خطوة خطوة أو استخدام نقاط التوقف، حيث سـتبقى                 

  .يتوقف فيها البرنامج نافذة المراقبة مفتوحة وتعطيك قيمة المتحوالت في كل لحظة 

  View  Debug Windows :أفتح أوالً الئحة عناصر المراقبة عن طريق :التعامل مع عناصر المراقبة 
watches               

 ، ولحذف عنصر    Disableيمكنك تعطيل عنصر مراقبة عن طريق الضغط عليه بزر الفأرة اليميني واختيار األمر              

   .Deleteمراقبة نهائياً نختار 

  : فتظهر النافذة Edit Watchللتغير في عنصر المراقبة نختار األمر 

 هو التعبير المراد مراقبته     Expressionحيث  

ونستطيع هنا أن نكتب تعبراً ما فرضاً يمكـن         

 رغم أن هذه التعليمة غيـر       i+jمراقبة قيمة     

  .موجودة في سطور البرنامج 

Repeat Count :  تــستخدم مــع األنــساق

جالت فبفرض لدينا مصفوفة مـن أربـع        والس

 أسـم   Expressionعناصر فنكتب في القسم     

ــل   المـــــصفوفة وفـــــي الحقـــ

 Repeat Count عندها ستظهر جميع عناصر المصفوفة أثناء المراقبة / 4/  القيمة.  

تحول  سيظهر قيمة الم   Hexadecimalكما يمكن تحديد كيفية ظهور المعطيات من جزء النافذة في األسفل فاختيار             

 عدد األرقام بعد الفاصلة عنـد إظهـار الـرقم بالفاصـلة العائمـة               Digitsفي النظام الست عشري ويحدد الحقل       

Floating Point.   

  :رؤية استدعاء الروتينات 

 View  Debug Windows  callيمكننا مشاهدة المكدس الذي يحوي على استدعاء االجراءات عن طريق 
Stack 

  .النافذة التابع المستدعى حالياً والسطر الذي يليه التابع الذي قام باستدعائه حيث يتوضع في أعلى 

                                                        ; Add ( 10 ):اكتب في حدث الضغط على زر التعليمة التالية : مثال 
         

                                                               ; Procedure Add ( x ): بالشكل التالي Addوعرف اإلجراء 
          

Begin  
X := x +1; 
If X < 50 then Add ( x ) ; //  50سيعيد هذا التابع تنفيذ نفسه حتى وصول المتحول إلى القيمة  

End;                                                                                   نفذ اآلن البرنامج خطوة خطوة والحظ تغير

.النتائج   
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