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  السابعةالجلسة 

  :التوابع ذات الوسطاء المتعددة 
Procedure procedureName ( var parameter1 : array of anytype 
; par2,par3:anytype ); 
Begin 
…………………… 
…… 
end; 

   مصفوفة غير محدودة العناصر وسيط على أنه من نوع) التوابع ( يعرف في هذه اإلجراءات 

  : مثال 
Function add( a:array of integer): string  ; 
var h,i,s : integer; 
begin 
s:=0; 
h := high(a); 
for i:= 0 to h do s:= s + a[i]; 
result:= inttostr(s); 
end; 

رفنا مصفوفة ما بالشكل إي إذا ع(  الذي يعيد رقم آخر عنصر في مصفوفة  Highاستخدمنا هنا التابع 

 وإذا عرفت بالشكل 3 سيعيد القيمة [3..2] وإذا عرفنها بالشكل 3 سيعيد التابع القيمة [3..0]

   .88 سيعيد [88..22]

  :في حدث الضغط على زر أكتب التعليمات التالية 
form1.Caption := add([1,3,4,89]) 

  النافذة سيقوم البرنامج بجمع األعداد ووضع الناتج في عنوان 

 وتنتهي بحسب العناصر التي أدخلها A[0]المصفوفات المتغيرة تبدأ دائماً بالعنصر رقم صفر أي : مالحظة 

  . من الصفر Addلذلك بدأت الحلقة المستخدمة في التابع ( المستخدم 

  :  ProgressBar شريط العمل 

 أي Setupط الذي يظهر عند بدأ تنصيب نفس الشري( هو شريط يؤشر إلى كمية إنجاز العمل حتى لحظة معينة 

  .كما يمكن استخدامه إلظهار قيمة  معينة ) برنامج 

  :مثال 

  : إلى مشروع جديد Timer وWin32 من الصفحة   Progress Barأضف

  : التعليمات التالية OnTimer واكتب في الحدث 100  للمؤقت القيمة  Intervalأعط الخاصة 
if progressbar1.Position < 100 then 

progressbar1.Position := progressbar1.Position+1;  
  :  الخصائص المهمة التالية   ProgressBarلـ 

 و Min  وتأخذ قيمة بين   ProgressBarتعطي موقع الشريط األزرق داخل  : Position ـ  1

Max.   
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   .Postionتحدد أصغر قيمة يمكن أن تأخذها الخاصة  : Min ـ 2

   .Postionتحدد أكبر قيمة يمكن أن تأخذها الخاصة :  Max ـ 3

  :طول الخطوة وتحدد المسافة التي يقطعها الشريط األزرق في كل مرة تنفذ فيها التعليمة  : Step ـ 4
progressbar1.Position := progressbar1.Position+1;  

  .ق بدون تقطيعات  لهذه الخاصة يظهر الشريط األزرTrueعند إعطاء القيمة  : Smooth ـ 5

 يعمل بشكل     ProgressBar ، الـ pbVerticalعند إعطاء القيمة  :orientation ـ 6

  )  مثالً 100قيمة كبيرة     ProgressBar لـ Heightلمالحظة ذلك أعط الخاصة ( عمودي 

   :TrackBar:شريط القيمة 

يك مؤشره بواسطة الفأرة ومكان المؤشر سيعيد يشبه هذا الشريط الشريط السابق ولكنه يختلف عنه بإمكانية تحر

  قيمة ليستخدمها البرنامج 

 1000 القيمة  Max وأعط الخاصة Win32 من الصفحة TrackBar أضف إلى المشروع السابق :مثال 

  1 القيمة Minوالخاصة 

   التعليمة التاليةOnchange واكتب في الحدث 
timer1.Interval := trackbar1.Position ; 

  trackbar1 كلما تغير موقع مؤشر الـ Intervalوم هذه التعليمة بتغير الخاصة تق

  :  لتصبح بالشكل ontimerعدل التعليمات الموجودة في 
if progressbar1.Position < 100 then 

progressbar1.Position := progressbar1.Position+1 
else  progressbar1.Position := 0; 

 . رك المؤشر لتالحظ كيف يمكن أن نتحكم بسرعة المؤقت أثناء التنفيذنفذ البرنامج وح

  :التعامل مع الحلقات 

  :لن أشرح هنا الحلقات ولكن سأتعرض لبعض الحلقات ومشاكلها 

  :حلقة التأخير الزمني 

والهدف منها تأخير  ) For ,Repeat ,While( حلقة التأخير الزمني يمكن تمثيلها بأي نوع من الحلقات 

إلى مشروع جديد واكتب التعليمات التالية progressbar أضف زر و : عمل ما لفترة زمنية بسيطة مثال 

  :في حدث الضغط على الزر 
var i :integer; 
begin 
for i := 0 to 100 do  
progressbar1.Position := i 

عدل (  حلقة للتأخير الزمني  لذلك نضيف) غير ملحوظة ( نالحظ أن مؤشر الخط األزرق قد تحرك بسرعة كبيرة 

  :التعليمات السابقة كما يلي
var i,j :integer; 
begin 
for i := 0 to 100 do  begin 
for j := 0 to 90000 do ; 
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progressbar1.Position := i 
end; 

 التالية بعض ة ال تنفذ شيء لكنها تعيق تنفيذ التعليم; for j := 0 to 10000 doنالحظ أن الحلقة 

 .لوقت ا

  :أضف اآلن إلى البرنامج السابق زر جديد واكتب في حدث الضغط عليه التعليمة التالية 
Form1.color := clred; 

والحظ أنه ال يمكن الضغط ) إضغط على الزر األول ثم الثاني ( حاول الضغط على الزر الثاني أثناء تنفيذ الحلقة 

  .عليه حتى ينتهي تنفيذ الحلقة 

 ال يؤثر ثلك على بقية البرنامج ولكن عند استخدام progressbarالمؤقت لتحريك الـ  عندما نستخدم 

الحلقات ال يمكن تنفيذ حدث جديد حتى الخروج من الحلقة ولحل هذه المشكلة أضافت دلفي التعليمة التالية في حلقة 

  التأخير الزمني  

  
For j := 0 to 90000000 do 
Application.ProcessMessages  ; 

أي يمكنك اآلن الضغط على الزر ( تقوم هذه الرسالة بإعطاء البرنامج فرصة لتنفيذ تعليمات أخرى خارج الحلقات 

  ) .الثاني وتنفيذ التعليمات المرتبطة به على الرغم من أن الحلقة تعمل 
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