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

 33

  السادسةالجلسة 

   :Stringـ النوع  2

   هو السلسة المطلوب حساب طولها S حيث Length('s')للحصول على طول سلسلة رمزية نستخدم التابع 

  :مثال 

  : إلى مشروع جديد واكتب التعليمات التالية عند حدث الضغط على الزر  Edit و labelأضف زر وعنصر 
var a:string; 
begin  
a:=edit1.text; 
label1.Caption  := inttostr(length(A); 
label2.Caption :=inttostr(length('asdfgh'); 

   :Pchar ـ النوع 3

  ;Pchar                                             : Var P:pchar من النوع  Pلنفرض أنه عرفنا متحول 

 Form1.Caption := p   'Hello;:                                 التعليمة التاليـة   Beginثم كتبنا في القسم 
All…….' p:=      

  : هذا يكافئ كتابة التعليمات التالية 
 s: string; 

begin 
s:= 'HELLO ALL......'#0   ; 
p:= @s[1]; 
form1.Caption := p; 

   .Null بـ  s السلسلة  ووضعه هنا ينهيNull هو رمز األسكي لـ 0#حيث 

   .s يعيد عنوان موقع الذاكرة المخزن فيه الحرف األول من السلسلة @      

   :Variant) المتنوع (  ـ النوع المتغير 4

  :اكتب التعليمات التالية في حدث الضغط على زر 
var v1,v2,v3 :variant; 
begin 
v1:= 5; 
v2:= 20; 
v3 := v1+v2  ; 
form1.Caption := v3; 

   :EvariantErrorالتعليمات التالية تعطي رسالة خطأ من النوع 
v1:= 5; 
v2:= 'asd'; 
v3 := v1+v2  ; 

  :ولكن التعليمات التالية ال تعطي هذا الخطأ 
 
v1:= 5; 
v2:= '123'; 
v3 := v1+v2  ; 
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 باسكال و ضـد أعـراف       ضد التوجه العام للغة   المتحول  ذا  هالحظ أن   :  دائماً   Variantلماذا ال نستخدم النوع     

 لن يحذرك من    compilerالمجمع  و ، يتم فحص نوعه و يتم حسابه في وقت التشغيل         هذا النوع  ،البرمجة الجيدة 

ـ       ،احتماالت األخطاء، و التي لن يستدّل عليها إال بعد اجراء اختبارات مكثفة            اء ز بصورة عامة، يمكنك اعتبـار أج

 العديـد مـن     لغة تفسيرية، ، ألنه، مثل أي     interpretedة فورية    هي ترجم  هذا النوع  التي تستخدم    رجمةالت

  .نفيذثر بصفة خاصة في سرعة التؤهذا ي،  في وقت التشغيلالعمليات ال يمكن التقرير بشأنها وحلّها إال

  : المتحوالت العامة والخاصة 

ـ    Interfaceيوجد في القسم    سها ويـدعى   لكل وحدة قسم خاص بالمتحوالت المـستخدمة داخـل الوحـدة نف

private    والمتحول المعرف في هذا القسم يمكن استخدامه في جميع إجراءات وتوابع هذه الوحـدة لكـن ال 

  .يمكن الوصول إليه من خارجها 

وهناك قسم آخر يشبه القسم السابق ويختلف عنه بإمكانية الوصول إليه من وحدات خارجية مرتبطة مـع الوحـدة                   

   .Publicدعى المعرف فيها هذا المستخدم وي

  :مثال 

  : المتحول التالي Privateأنشئ مشروعاً جديداً وأضف إليه زراً وعرف في القسم 
private 
  I :integer; 

  : المتحول التالي Publicوعرف في القسم  
public 
  x:integer; 

  : الخاص بالنموذج واكتب فيه التعليمات التالية OnCreateأذهب إلى الحدث 
I := 4 ; X := 24; 

 يتم تنفيذه عند يقوم ويندوز بإنشاء النافذة والتعليمات السابقة تعطي قيم ابتدائية للمتحـولين   OnCreateالحدث 

X,I )    الحظ استخدام هذين المتحولين ضـمن اإلجـراءprocedure TForm1.FormCreate أي 

  ) .يمكن استخدامها ضمن أي جزء من البرنامج 

يه زراً اآلن اذهب إلى النموذج األول واكتب التعليمة التالية في حدث الضغط علـى               أضف نموذجاً جديداً وأضف إل    

  :الزر 
form2.Show ; 

   ) .Usesأو اكتب أسم الوحدة األولى في القسم ( نفذ البرنامج حتى يتم ربط الوحدة الثانية مع األولى بشكل آلي 

  :تعليمة التالية في حدث الضغط على الزر الموجود في النموذج الثاني أكتب ال
Form2.Caption := inttostr ( Form1.X) ; 

نفذ البرنامج لربط الوحدات مع بعضها آلياً ثم نفذ البرنامج، الزر في النافذة األولى سيقوم بإظهار النافـذة الثانيـة،                    

  . من الوحدة األولى ويضعها في عنوان النافذة Xوالزر في النافذة الثانية سيأخذ القيمة 

 Implementation قبل   Varريقة أخرى لتعريف متحول خاص بالوحدة عن طريق تعريفه بالقسم           هناك ط 

  .ويتميز تعريف المتحول هنا بإمكانية إعطاء قيمة مبدئية له مباشرة 
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    Implementation  قبل Varعرف المتحوالت التالية في القسم : مثال 
Y: string = 'abcd'; F : double = 55;  

   :Constالثوابت 

  :الثابت هو حجرة من الذاكرة تحمل قيمة معينة طوال فترة تنفيذ البرنامج 

 فتكون ثوابت عامة ، ويمكن تعريفهـا        Implementation قبل     Typeيمكن تعريف الثوابت خارج القسم      

  :ويكون تعريفها بالطريقة التالية . وتكون ثوابت خاصة بالوحدة Implementationفي القسم  
  Const 
      pi=3.14; 
      pi2=22/7; 
      programmer = 'Khaled'; 

  :ويمكن تعريفها بطريقة أخرى 
Const 
  Pi :Real = 3.14; 
  pi2:single =22/7; 
  programmer :string= 'Khaled'; 

  :توابع اإلجراءات وال

 بهذه الطريقة ،رة باستخدام اسمها في كل مفيذهامبدئيا هي سلسلة من التعليمات تحت اسم خاص، و التي يمكن تن 

  استدعائها في  يمكنكعليمات واحدة من التمجموعةمعاودة كتابة التعليمات مرة بعد أخرى، فتتحصل على  تتجنب

 . كامل البرنامج

 function تابع و  procedure إجراء: افتراضها بشكلين يمكن routine في دلفي اإلجرائية

هو عبارة عن  ما نريد من الحاسب القيام بعمل ما دون أن يعيد قيمة معينة ،والتابععنداإلجراء يستخدم نظريا، 

   له نتيجةتابعحقيقة أن ال هذا الفرق يؤكّده. إجراء ينفذ مجموعة من التعليمات ليعيد قيمة معينة يطلبها المبرمج 

resultيكمن أن يكون لهما عدة النوعين من االجرائيات  كال،، قيمة مسترجعة، بينما اإلجراء ليس كذلك 

  .تعطى لها ، من أنواع بياناتparameters متحوالت

 إلنجاز عمل ما ثم تتخطّى النتيجة تابعاستدعاء  يمكنك:  و اإلجراءات محدود جداتوابع، الفرق عموما بين العملياً

 .تحوالته ضمن م إجراء يمرر نتيجتهاستدعاءمكانك اكما ب) ما شابه التي قد تكون رمز خطأ اختياري أو(
 

  : إجراء تعريفوهذا مثال ل
procedure Hello; 
begin 

  ShowMessage ('مرحباً بكم في دلفي'); 
end; 

  :وهذا مثال لتعريف تابع 
function Double (Value: Integer) : Integer; 
begin 
  Double := Value * 2; 
end; 
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  والستدعائها، أضف زرين واكتب التعليمـة        Implementationتكتب هذه اإلجراءات أو التوابع في القسم        

  : التالية في حدث الضغط على الزر األول 
Hello 

  : والتعليمة التالية في حدث النقر على الزر الثاني 
Form1.caption := inttostr( Double(6)); 

  :المتحوالت داخل إجراء أو تابع 

   ـ الحالة العامة 1
Procedure ProcedureName ( var1,var2,var3: anytype ; 
var4,var5:any type) ; 
Begin 
…. 
… 
end; 

  :مثال 
Procedure Add( x,y : integer) ; 
Begin 
Y:= x+y ; 
End; 

  : واكتب فيه التعليمات التالية Labelأضف زر وعنصري 
var i,j:integer; 
begin 
i:=1;j:=2; 
add(i,j); 
label1.Caption := inttostr(i); 
label2.Caption := inttostr(j); 

  . ولكنه ال يعيد أي نتيجة y إلى x الذي يقوم بإضافة Addيقوم هذا البرنامج باستدعاء التابع 

  : المتغيرة ) الوسطاء (  ـ المتحوالت 2
Procedure ProcedureName ( var1,var2,var3: anytype ;var 
var4,var5:any type) ; 
Begin 
…. 
… 
end; 

  :مثال 

   ليصبح كتالي ونفذ البرنامجAddجراء عدل اإل
procedure add(x:integer;var y:integer); 
begin 
y:= x+y; 
end; 

   .j وبالتالي تتغير قيمة y ولكنه يعيد قيمة y إلى x الذي يقوم بإضافة  Addيقوم البرنامج باستدعاء اإلجراء 
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  : مالحظات 

 ) Add ولكن ال يمكن استدعائه بالـشكل  Add( 1,j) المعدل بالشكل Addأ ـ يمكن استدعاء اإلجراء   

I,2) أو بالشكل Add( 1,2)  وذلك ألن الوسيط الثاني لهذا اإلجراء يجب أن يكون متحول حتى تتم إعـادة 

  .النتيجة فيه 

ب ـ قد يتبادر إلى الذهن هنا السؤال التالي بما أنني أريد من اإلجراء أن يعيد قيمة ما فلمـاذا ال أسـتخدم تـابع؟     

والجواب هنا أنه بهذه الطريقة يمكن أن يعيد اإلجراء أكثر من قيمة بينما يعيد التابع قيمة وحيدة، على كل حال هذه                     

الطريقة يمكن أن تستخدم مع اإلجراءات والتوابع على حد سواء أي انه يمكن أن نعرف تابع يعيد قيمـة مـا عـن                      

  ) .وسطاءه ( طريق إسمه وقيم أخرى عن طريق متحوالته  

  : ـ  الوسطاء الثابتة 3
Procedure ProcedureName ( const var1,var2,var3: anytype ; 
var4,var5:any type) ; 
Begin 
…. 
… 
end; 

 وال يفيد ذلـك إال      Constعندما ال نكون بحاجة لتغير قيمة الوسيط ضمن التابع يمكن أن نعرفه من النوع الثابت                

  .في زيادة سرعة البرنامج 

  : ليصبح بالشكل Addبع عدل التا
procedure add(const x:integer;var y:integer); 
begin 
y:= x+y; 
end; 

  .نفذ البرنامج ولن تالحظ أي فرق في النتائج 

  أما إذا عدل البرنامج ليصبح بالشكل 
procedure add(const x:integer;const y:integer); 
begin 
y:= x+y; 
end; 

  وتعنـي  Left side cannot be assigned to:  رسالة الخطأ التالية فسيعطي تنفيذ البرنامج

  . ألنها من النوع الثابت Yأنه ال يمكن إعطاء قيمة لـ 

  : ـ إجراءات القيمة االفتراضية 5

  :يمكن إعطاء وسيط ما قيمة إفتراضية واالستغناء عن تمرير قيمه له عند الطلب 
Procedure ProcedureName(var1,var2,var3: anytype ; var4: 
anytype = Value ; var5:anytype= value) ; 
Begin 
…. 
… 
end; 
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   ليصبح بالشكلAddعدل اإلجراء : مثال 

  
procedure add(var x:integer;var y:integer=5); 
begin 
x:= x+y; 
end; 

  : بأحد الشكلين التاليين  Addاآلن يمكن أن نطلب اإلجراء 
Add ( I,j) or Add( I )  

  .في الحالة والثانية سيقوم اإلجراء باستخدام القيمة االفتراضية المعطاه في تعريف اإلجراء 

  الوسطاء االفتراضية يجب أن تكون آخر الوسطاء المعرفة في التابع : مالحظة 

  

   :overload ـ تعريف تابع فوق تابع أو إجراء فوق إجراء 4

  .ع لها نفس األسم ولكل منها وظيفة محددة تمكننا هذه الطريقة من تعريف مجموعة تواب

   إلى مشروع جديد واكتب اإلجراءات التاليةLabelأضف ثالثة أزرار وعنصري : مثال 
procedure change( i :integer; var s :string) ; overload; 
begin 
s:=inttostr(i); 
end; 
procedure change( i:tdatetime; var s :string) ; overload; 
begin 
s:= datetostr(i) 
end; 
procedure change( i:tdatetime; var s1,s2 :string) ; 
overload; 
begin 
S1:= datetostr(i); 
S2 := datetostr( i+1); 
end; 
 

  :في حدث الضغط على الزر االول أكتب التعليمة التالية 
Var a:string ; 
begin 
change ( 5,a) ; 
Label1.Caption := a ; end; 

  :وفي حدث الضغط على الزر الثاني أكتب التعليمات التالية 
Var B:String ; begin 
Change ( date,b); 
Label2.Caption := b; End; 

  :وفي حدث الضغط على الزر الثالث أكتب ما يلي 
Var A,B:string; begin 
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Change ( date,a,b); 
Label1.Caption := A; Label2.Caption := B; end; 

   :Result ـ متحول النتيجة 6

Result هو عبارة عن متحول افتراضي في بيئة دلفي توضع قيمة التابع :  

  : بأحد الشكلين Addيمكن كتابة التابع 
Function add( x,y:integer) : 
integer; 
Begin  
result := x+y; 
End; 

  

Function add( x,y:integer) : 
integer; 
Begin  
Add := x+y; 
End; 

  

  

  :جعل اإلجراء مرئي من قبل وحدات أخرى 

نعلم أنه كي نستطيع استدعاء متحول أو تابع من وحـدة إلـى أخـرى يجـب أن تكـون موجـودة فـي القـسم                          

Interface.   

  : مثالً Var قبل Interface ـ وضع أسم اإلجراء في القسم 1
Procedure Add( x,y : integer) ; 

   :Implementationفي القسم  ) Begin… end( ثم نكتب اإلجراء مع جسمه 
Procedure Add( x,y : integer) ; 
Begin 
Y:= x+y ; 
End; 

بهذه الطريقة نستطيع طلب اإلجراء من أي وحدة أخرى مرتبطة بالوحدة التي عرف في اإلجراء عن طريق ذكـر                   

 .اسمه فقط 

   .Type ـ يمكن أن نضيف اسم اإلجراء مع وسطائه إلى القسم 2

   Private قبل Typeأضف السطر التالي في القسم :  مثال
Procedure Add( x,y : integer) ; 

  : بالشكل التالي Implementation في القسم Addعلى أن نعرف  اإلجراء 
Procedure Tform1.Add( x,y : integer) ; 
Begin 
Y:= x+y ; 
End; 

  : بالشكل التالي Form1ائد لل  العAddأضف وحدة أخرى إلى البرنامج وأطلب منها التابع 
Form1.add ( x,y ) ; 
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