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  22الجلسة 

  :برنامج دليل الهاتف 

  : ـ قاعدة البيانات 1

قبل الشروع بكتابة البرنامج علينا تحديد قاعدة البيانات المطلوبة وتحديد عدد الجداول وطرق الربط بين الجـداول                 

  ...ونوعية البيانات والفهارس المطلوبة 

  في برنامج دليل الهاتف سنحتاج إلى جدول واحد وهو
NumFNameLNameHPhonWPhonMobilFax Email Web Country  City ss
هاتف   الكنية  االسم  رقم

  المنزل

هاتف 

  العمل

الهاتف 

  الخلوي

البريد   الفاكس

اإللكتروني

موقع 

  االنترنت

ال  المدينة  الدولة

+  A(15) A(15) A(15) A(15) A(15)A(15)A(40) A(40) A(15) A(15))

  .اح رئيسي  هو حقل مفتNumحيث الحقل 

سنحتاج أيضاً إلى تعريف فهرسين ثانويين األول لترتيب الجدول حسب االسم والثاني لترتيب الجدول حسب الكنيـة            

.  

  :وللبدء بإنشاء القاعدة 

 ، حيث سنقوم بتخـزين ملفـات قاعـدة    Data وأنشئ داخله المجلد C على القرص MyPhon ـ أنشئ المجلد  1

حاول دائماً أن تضع ملفات قاعدة البيانات في         (Dataزن ملفات البرنامج في المجلد       وسنخ Dataالبيانات في المجلد    

   .Paradoxمجلد منفصل وخاصة إذا كانت القاعدة تتألف من عدد من الملفات كما في قاعدة البيانات 

 BDE باسـتخدام  C:\MyPhon\Data ليـشير إلـى المجلـد    Myphon باسـم  Alias ـ أنشئ اسم بـديل   2

Administrator أو باستخدام البرنامج Database  Desktop.    

 و ال تنس إنشاء Paradox باستخدام قاعدة البيانات Database Desktop ـ أنشئ الجدول السابق في البرنامج  3

  : الفهارس الثانوية كما يلي 

  Define  واضـغط علـى الـزر    Table properties ة من الالئحSecondary Indexesأ ـ اختر    

 وأعـط اسـم للفهـرس     Ok علـى الترتيـب واضـغط علـى     Lname و  Fnameأضف الحقلين و

FNameIndex.   

وأعـط  ....  على الترتيب FName و Lname مرة أخرى وأضف الحقلين Defineب ـ اضغط على    

   .LNameIndexالفهرس اسم 

 أو داخل المجلـد  MyPhon  الذي أنشأته سابقاAliasً ضمن االسم البديل Phonebook ـ أحفظ الجدول باسم  4

C:\MyPhon\Data.   

  :بهذا نكون قد أنشأنا قاعدة البيانات وسننتقل إلى المرحلة الثانية 

  : ـ كتابة البرنامج 2

قبل الشروع بكتابة البرنامج يجب عليك أن تملك تصوراً كامالً للشكل الذي تريد للبرنامج أن يظهر عليه ، ما هـو                     

( ي العناصر التي ستتوضع عليها وما هي النوافذ األخرى الواجب وضعها في البرنـامج   شكل النافذة الرئيسية وماه   
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، ) بكلمات أخرى ، أمسك ورقة وقلم وحاول أن ترسم ما تريد أن تفعله وما هو المطلوب من البرنامج أن يقدمـه                      

ه النقاط أو لعـدم قـدرة   حدد ما هي النقاط األصعب في البرنامج وهل هي لعدم خبرتك البرمجية في التعامل مع هذ   

عملياً لغة البرمجة عالية المستوى ال تكون قاصرة عن أداء شيئ معـين ولكـن               ( لغة البرمجة على تقديم ما تطلبه       

، سأورد اآلن بعـض األمثلـة علـى هـذه           ) على المبرمج أن يبحث كثيراً لتعلم كيفية التعامل مع مواضيع معينه            

يكون برنامجه قادراً على طباعة حقول معينة وأنت حتى اآلن لـم تـتعلم              المشاكل ، تصور أن المستخدم طلب أن        

  :شيئاً عن الطباعة ستكون هنا اآلن أمام طريقين 

عملياً يتـرك   ( البدء بكتابة البرنامج وتعلم الطباعة عند الوصول إلى النقاط التي تحتاج الطباعة في البرنامج                :األول

  ) . حتى آخر نقطة من البرنامج هذا النوع من المبرمجين النقاط الصعبة

  .تعلم الطباعة والتعرف على إمكانيات الطباعة التي تقدمها لغة البرمجة ومن ثم الشروع بكتابة البرنامج : الثاني 

 ثم اكتشفت أن لغة البرمجة      Memoتصور أنك عرفت بعض الحقول من النوع مذكرة         : المشكلة في الطريق األول     

 أو على األقل ال تستطيع طباعتها بالشكل الذي تريده ، ماذا سـتفعل              Memoل من نوع    ال تستطيع أن تطبع الحقو    

اآلن ،  إما أن تقوم بكتابة خوارزميات جديدة للطباعة وهذا صعب جداً بالنسبة لمبرمج عادي أو العودة إلى قاعـدة                     

   Alphaالبيانات وتحويل نوع هذه الحقول إلى النوع نص 

اذج وتعديلها أيضاً لمالئمة التغيرات في القاعدة األمر الذي قـد يـضطرك أحيانـاً لكتابـة                 وبالتالي العودة إلى النم   

  .البرنامج من جديد 

  .الطريقة الثانية هي الطريقة األفضل وربما هي الطريقة الوحيدة التي تجعلك تنهي ما بدأت بالشكل الذي تريد 

  .ى تستطيع الوصول إلى النهاية ابدأ أوالً من أصعب النقاط وحاول حلها حت: والقاعدة هي 

  :سننشئ اآلن النافذة الرئيسية والتي ستظهر بالشكل 

  
  :أضف اآلن العناصر التالية 
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  : ـ أعط النموذج األول الخصائص التالية 1

  القيمة  الخاصة
BiDiMode  bdRightToLeft  

Caption برنامج دليل الهاتف  
Hieght 470 
Width  750 

Position poScreenCenter  
    

  :  وأعطه الخصائص التالية Win32 من الصفحة TabControl ـ أضف العنصر 2
Align alTop  

MultiLine True 
Style tsButtons 
Tabs أكتب الحروف األبجدية من أ إلى ي وكل حرف في سطر 

HotTrack  True  
  

   :  وأعطه الخصائص التاليةStandard من الصفحة Panel ـ أضف العنصر 3
Align alClient  

Bevelinner bvLowered 
BevelOuter bvRaised  

Caption '' فراغ   

   : Table ـ العنصر 4
DatabaseName  MyPhone  

TableName  Phonebook  
IndexName FnameIndex 

Active  True  
ثم أعط لكل حقل  لكي ال يظهر في الجدول Numأدخل إلى محرر الحقول وأضف جميع الحقول ثم احذف الحقل 

  . التابعة لكل حقلDisplayLabelغة العربية في الخاصة لاسمه بال

   :Tabcontrolضعه ضمن العنصر  : DataSource ـ العنصر 5
Dataset  Table1  

   :DbGrid ـ العنصر 6
Align alClient  

DataSource  DataSource1  
وغير +  واضغط على Titelب إلى الخاصة أدخل إلى محرر األعمدة وأضف جميع الحقول ثم حددها واذه

  taCenter إلى Aligmentالخاصة 

   :Panelضعه ضمن العنصر  : GroupBox ـ العنصر 7
Caption ترتيب حسب  
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  GroupBox1ضعه داخل العنصر  : RadioButton1 ـ العنصر 8
Caption  االسم  

Checked True 
Name RBTName 

  GroupBox1اخل العنصر ضعه د : RadioButton2 ـ العنصر 9
Caption  الكنية  

Name RBTLname 
   :GroupBox1ضعه داخل العنصر  : Edit1 ـ العنصر 10

Text  "فراغ  

  GroupBox1ضعه داخل العنصر  : Button ـ العنصر 11
Caption  بحث حسب االسم  

Name  BtnSearch 
  : إلكمال بقية العناصر الحقاً  حتى هذه النقطة وسنعودةسنبدأ اآلن بكتابة التعليمات الالزم

  

  

ـ عندما يضغط المستخدم على زر الراديو االسم سيتم ترتيب الجدول حسب حقل االسم وسيكون البحـث متاحـاً                   

   :RBTNameحسب اسم الشخص لذلك نكتب التعليمة التالية في حدث الضغط على زر الراديو االسم 
table1.IndexName := 'FnameIndex'; 
btnSearch.Caption := 'بحث حسب االسم'; 

ـ وفي حدث الضغط على زر الراديو الكنية سيرتب الجدول حسب حقل الكنية وسيكون البحث متاحاً حسب حقـل                   

   :RBTLnameالكنية لذلك اكتب التعليمات التالية في حدث الضغط على زر الكنية 
table1.IndexName := 'LnameIndex'; 
btnSearch.Caption := '  حسب الكنيةبحث '; 

 سيتم إظهار األسـماء التـي تبـدأ         Tabcontrolـ عندما يضغط المستخدم على أي صفحة من صفحات العنصر           

بالحرف التي ضغط عليه المستخدم ، أما إذا كان المستخدم قد اختار الترتيب حسب الكنية فستظهر الحقول التي يبدأ                   

 Tabcontrol1 للعنـصر    OnCahngeلك اكتب في الحدث     فيها حقل الكنية بالحرف الذي ضغط عليه المستخدم لذ        

  :التعليمات التالية 
if RBTName.Checked then 
table1.Filter := 'fname = ' + quotedstr( tabcontrol1.Tabs[tabcontrol1.tabindex]+ '*') else 
table1.Filter := 'Lname = ' + quotedstr( tabcontrol1.Tabs[tabcontrol1.tabindex]+ '*') 

  ...لمعرفة عمل هذه التعليمات راجع المحاضرات السابقة 

  :ـ زر البحث 
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وفـي  ) حسب خيار المستخدم    (  في حقل االسم أو حقل الكنية        Edit1سيتم البحث عن القيمة المكتوبة في العنصر        

 الجدول فيجـب    حال عدم وجدوها سيتوقف مؤشر السجالت عند أقرب قيمة للبحث ، بما أن البحث سيتم في كامل                

   :BtnSearch قبل القيام بالبحث ، اكتب التعليمات التالية في حدث الضغط على الرز Filterإلغاء التصفية 
table1.Filtered := false;  
table1.FindNearest([edit1.text]); 

  .............أضف بعض السجالت على سبيل التجربة 

  :ـ البحث عن رقم هاتف 

بحث عن رقم هاتف فلن يكون مهماً أن تحدد في أي حقل أي ال يهم إن كان الهاتف الذي سـنبحث                     عندما تريد أن ت   

عن صاحبه هو هاتف المنزل أو هاتف العمل فالمهم أن يعيد البحث اسم الشخص الذي نبحث عن رقم هاتفه لـذلك                     

م سـنبحث فـي الحقـل        فإذا لم نجد الـرق     WPhon فإذا لم نجد الرقم نبحث في الحقل         HPhonستبحث في الحقل    

Mobilوإذا لم نجد الرقم تظهر رسالة تخبرنا بأن الرقم غير موجود   

  :لذلك أضف العناصر التالية إلى النموذج السابق 

   :Panelضعه ضمن العنصر  : GroupBox ـ  العنصر 1
Caption بحث عن رقم الهاتف  

   Edit2 ـ عنصر 2
Text  "فراغ  

   :Button ـ العنصر 3
Caption  حث ب  

Name BtnPhSearch 
  :وفي حدث الضغط على هذا الزر اكتب التعليمات التالية 

  

  
Table1.Filtered := false; 
if  not Table1.Locate('HPhon',edit2.text,[]) then 
if not Table1.Locate('WPhon',edit2.text,[]) then 
if not Table1.Locate('Mobil',edit2.text,[]) then 
showmessage( 'الرقم غير موجود' ) ; 

  ....يمكنك اآلن إضافة أزرار للبحث عن البريد االلكتروني و الفاكس و

 وأعـط المـشروع اسـم       Main.pas أعط الوحدة اسـم      C:\MyPhonاحفظ التطبيق في المجلد     :حفظ البرنامج   

MyPhone.   

  :أضف اآلن العناصر التالية إلى النموذج 

   :Panel ضمن العنصر ضعه : GroupBoxـ  العنصر 
Caption خيارات  
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  Caption أعطها Buttonـ أربع أزرار 

 إلدخال البيانات إلـى القاعـدة وعـدم    Data controlجرت العادة على استخدام العناصر في الصفحة :  اإلدخال 

 ضـمن    الذي ال يمكن اإلدخال إليـه      Memo فقط وخاصة أنه لدينا حقل من نوع         DBGridاالعتماد على العنصر    

DBGrid )  في أغلب األحيان يعطى العنصرDBGrid  الخاصة ReadOnly وذلك الستخدامه للعرض فقط . (  

  :ـ أنشئ نموذجاً جديداً وأعطه الخصائص التالية 
BiDiMode  bdRightToLeft  

Caption إدخال  
Position poScreenCenter  

Name DataEnter 
 على  Table1 لهذه الوحدة وذلك لكي نتمكن من الوصول إلى العنصر           Uses إلى القسم    Mainوأضف اسم الوحدة    

  :النموذج األول 

   .DataEnterUاحفظ الوحدة باسم 

 على النموذج كما في الشكل      DBNavigator وعنصر   Label وعناصر   DBEditضع مجموعة من عناصر الـ      

:  

  
وأعطها   ) Labelالنموذج عدا عناصر الـ جميع العناصر على ( حدد جميع عناصر التعامل مع قواعد المعطيات 

   .Form1.DataSource1 القيمة DataSourceالخاصة 

  . المجاور Label وذلك حسب العنصر DataField بحقل في الخاصة DBEditثم اربط كل عنصر من عناصر 

  :لتالية إلظهار هذا النموذج عد إلى النموذج األول واكتب في حدث الضغط على الزر إدخال التعليمة ا
DataEnter.ShowModal ; 

 لذلك DBGridمن المفيد إيضاً ظهور هذا النموذج عندما يضغط المستخدم على اسم أحد األشخاص داخل العنصر 

   DBGrid1 للعنصر OnDbClickاكتب التعليمة التالية في الحدث 
DataEnter.ShowModal ; 
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  :الطباعة 

ي دلفي وتستطيع هذه الصفحة التعامل مع قواعد البيانات كما يمكنك  للطباعة فQReportيستخدم صفحة العناصر 

  :طباعة الصور واألرقام والحسابات عن طريقها 

   : 7مالحظة لمستخدمي دلفي 

 وإذا أردت QReport بدالً من الصفحة Raveأضافت بورالند صفحة مجموعة جديدة من العناصر في الصفحة 

  : الصفحة عن طريق  أضف هذه7 في دلفي QReportاستخدام 
Commponnant  install package  add 

   .Delphi7 داخل مجلد Bin من الفهرس dclqrt60.bplأضف الوحدة 

  :لطباعة دليل الهاتف 

 لهذه الوحدة وذلك لكي نـتمكن مـن         Uses إلى القسم    Mainأضف وحدة جديدة إلى البرنامج وأضف اسم الوحدة         

   .Name Printformالنموذج األول وأعطها الخاصة  على Table1الوصول إلى العنصر 

  : وأعطه الخصائص التالية Qreport من الصفحة QuickRepوأضف إليها العنصر 

 و HasDetail و Band : HasColumnHeader للخصائص التالية الموجودة ضمن الخاصة Trueأعط القيمة 

HasPageHeader و HasPagefooter.   

   .Form1.DataSource1القيمة  أعطها Datasetالخاصة 

  "برنامج دليل الهاتف  " Caption أو أعطه الـ Page Header إلى القسم QRlabelأضف اآلن العصر 

  : كما في الشكل QRlabel عدد من العناصر Column Headerأضف للـ 

  
 كما Dataset واربطها مع الحقول المناسبة في الخاصة QRDbText مجموعة من العناصر Detailأضف إلى 

  .في الشكل السابق 

   ...Page Number القيمة data وأعطه الخاصة QRSysData العنصر Page Footerأضف إلى 

   .PrintUnitاحفظ الوحدة باسم 

  .  لتشاهد النتائج  Preview واختر QUickRep1اضغط بزر الفأرة اليميني على العنصر 

  :ذج األول التعليمة التالية اكتب في حدث الضغط على الزر طباعة في النمو
Printform.QuickRep1.Preview 

http://www.alshater.net



