
 
 
 
  

 

Методичні 
вказівки 

 

Бендюг В.І., 
Комариста Б.М. 

Основи роботи з сучасними 
інтегрованими 
програмними комплексами 
Основи створення прикладного програмного 
забезпечення 



  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 1 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

Хіміко-технологічний факультет 
 
 

Основи роботи з 
сучасними інтегрованими 

програмними 
комплексами.  

Основи створення прикладного програмного 
забезпечення 

 

Методичні вказівки  
до виконання комп’ютерних практичних 
робіт, лабораторних робіт та самостійної 

роботи студентів 
 

для студентів напряму підготовки  

6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» 

 
Затверджено методичною радою 

хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ» 
 
 

Київ – 2014 



  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 2 

 

Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними 
комплексами. Основи створення прикладного програмного 

забезпечення. Методичні вказівки для студентів напряму 

підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., 
Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 229 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat 
Reader — Назва з екрану. 

 
Гриф надано методичною радою ХТФ НТУУ “КПІ”,  

протокол № 00 від 00.00.2014 р. 
 
 

Електронне навчальне видання  
 

Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними 

комплексами. 

Основи створення прикладного програмного забезпечення. 

М е т од и ч н і  в к аз і в ки  

 

для студентів напряму підготовки  
6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» 
 
 
Укладачі:  Бендюг Владислав Іванович, канд. техн. наук, доцент 

  Комариста Богдана Миколаївна 
 
 
Відповідальний  
редактор   Т. В. Бойко, канд. техн. наук, доцент 
 
 
Рецензент   О. І. Букет, канд. техн. наук, доцент. 
 
 

За редакцією укладачів



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 3 

 

ЗМІСТ 

 
ВСТУП ...................................................................................................................................................... 9 

Розподіл навчального часу ................................................................................................................ 9 

Мета і завдання дисципліни .............................................................................................................. 9 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН .......................................................................................... 11 

ЛЕКЦІЇ .................................................................................................................................................... 13 

САМОСТІЙНА РОБОТА .................................................................................................................... 21 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ. ................................................................ 22 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ...................................................................................................................... 23 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ.................................................................... 24 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання ................................................. 25 

Умови допуску до заліку ................................................................................................................. 27 

Умови отримання семестрової атестації ....................................................................................... 27 

Розрахунок шкали рейтингу ............................................................................................................ 27 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 ................................................................................................................ 30 

Знайомство з Delphi .......................................................................................................................... 30 

П.1.1. Знайомство з Delphi .......................................................................................................... 30 

П.1.1.1. Основні елементи інтерфейсу .................................................................................. 30 

П.1.1.2. Палітра компонентів Component palette ................................................................. 32 

П.1.1.3. Проектувальник форм Form Designer ..................................................................... 32 

П.1.1.4. Вікно редактора коду Code Editor ........................................................................... 33 

П.1.1.5. Інтуїтивний помічник написання коду Code Insight ............................................ 34 

П.1.1.6. Інспектор об’єктів Object Inspector ......................................................................... 35 

П.1.1.7. Файли і розширення їх імен ..................................................................................... 36 

П.1.2. Розробка додатків (програмних комплексів) у середовищі Delphi ........................... 37 

П.1.2.1. Підготовка середовища до створення нового додатка та встановлення 

заголовка вікна .......................................................................................................................... 37 

П.1.2.2. Запуск додатка, компіляція та компонування програми  ..................................... 38 

Хід виконання ............................................................................................................................... 39 

Контрольні питання...................................................................................................................... 39 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 ................................................................................................................ 40 

Конструювання меню ....................................................................................................................... 40 

П.2.1. Конструювання меню ....................................................................................................... 40 

П.2.1.1. Компоненти ................................................................................................................. 40 

П.2.1.2. Меню що розкриваються .......................................................................................... 41 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 4 

 

П.2.1.3. Головне меню ............................................................................................................. 41 

П.2.1.4. Спливаючі меню......................................................................................................... 41 

П.2.1.5. Пункти меню ............................................................................................................... 41 

П.2.1.6. Імітування вибору команди ...................................................................................... 43 

П.2.1.7. Властивість Items ....................................................................................................... 43 

П.2.1.8. Каскадне меню............................................................................................................ 44 

П.2.1.9. Клавіші швидкого виклику пунктові меню ........................................................... 45 

П.2.1.10. Спливаючі меню....................................................................................................... 46 

П.2.1.11. Права кнопка миші .................................................................................................. 46 

П.2.1.12. Інші методи виклику спливаючого меню ............................................................ 46 

П.2.2. Динамічне меню ................................................................................................................ 47 

П.2.2.1. Заміна рядків меню .................................................................................................... 47 

П.2.2.2. Вставка та видалення меню що розкриваються .................................................... 47 

П.2.2.3. Заміна пунктів меню .................................................................................................. 48 

П.2.2.4. Додавання вставка та видалення пунктів меню .................................................... 48 

П.2.3. Підключення програмного коду до пункту меню ........................................................ 49 

П.2.3.1. Додавання в меню імен файлів ................................................................................ 50 

П.2.3.2. Використання клавіш-акселераторів ...................................................................... 53 

П.2.3.3. Дозвіл та блокування команд ................................................................................... 54 

П.2.3.4. Злиття та розділення об’єктів MainMenu ............................................................... 56 

П.2.4. Компонент TActionList ..................................................................................................... 57 

Хід виконання ............................................................................................................................... 60 

Контрольні питання...................................................................................................................... 61 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 ................................................................................................................ 62 

Використання діалогових вікон...................................................................................................... 62 

П.3.1. Взаємодія з діалоговими вікнами ................................................................................... 62 

П.3.1.1. Компоненти ................................................................................................................. 62 

П.3.1.2. Модальні діалогові вікна .......................................................................................... 63 

П.3.1.3. Немодальні діалогові вікна....................................................................................... 64 

П.3.1.4. Діалогові вікна відкриття та збереження файлові ................................................ 64 

П.3.1.5. Фільтри та типи файлів ............................................................................................. 67 

П.3.1.6. Створення спискові файлів які недавно використовувались .............................. 67 

П.3.1.7. Діалогові вікна пошуку ............................................................................................. 68 

П.3.1.8. Діалогове вікно пошуку та заміни........................................................................... 69 

П.3.1.9. Програмування пошуку та заміни ........................................................................... 69 

П.3.2. Багатосторінкові документи ............................................................................................ 73 

П.3.2.1. Компоненти ................................................................................................................. 73 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 5 

 

П.3.2.2. Компонент TPageControl........................................................................................... 73 

П.3.2.3. Властивості компонента TPageControl ................................................................... 74 

П.3.2.4. Компонент TTabSheet ................................................................................................ 75 

П.3.2.5. Властивості компонента TTabSheet ........................................................................ 75 

П.3.2.6. Компонент TTabControl ............................................................................................ 76 

П.3.2.7. Властивості компонента TTabControl..................................................................... 77 

П.3.2.8. Приклад використання компонентів TPageControl, TTabSheet та TTabControl

 ..................................................................................................................................................... 77 

Хід виконання ............................................................................................................................... 80 

Контрольні питання...................................................................................................................... 81 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 ................................................................................................................ 82 

Розробка багатодокументних додатків.......................................................................................... 82 

П.4.1. Створення багатодокументного інтерфейсу ................................................................. 82 

П.4.1.1. Компоненти ................................................................................................................. 82 

П.4.1.2. Основи програмування MDI – додатків ................................................................. 82 

П.4.1.3. Форма основного вікна MDI – додатка .................................................................. 83 

П.4.1.4. Додавання до MDI – додатка екранних форм дочірніх вікон ............................. 83 

П.4.1.5. Створення основного меню MDI – додатка........................................................... 85 

П.4.1.6. Доступ до дочірніх вікон .......................................................................................... 86 

П.4.2. Дочірні вікна ...................................................................................................................... 87 

П.4.2.1. Робота з дочірніми вікнами одного типу ............................................................... 87 

П.4.4.2. Створення екземплярів об’єктів дочірніх вікон .................................................... 90 

П.4.4.3. Використання дочірніх вікон різних типів  ............................................................ 94 

П.4.3. Робота з меню .................................................................................................................... 98 

П.4.3.1. Об’єднання меню ....................................................................................................... 98 

П.4.3.2. Використання команд меню Window ..................................................................... 99 

П.4.4. Інші MDI – технології ..................................................................................................... 101 

П.4.4.1. Інші команди MDI – додатка.................................................................................. 101 

П.4.4.2. Отримання доступу до клієнтської області та рамці вікна ............................... 102 

П.4.5. Використання шаблона MDI –додатка ........................................................................ 102 

Хід виконання ............................................................................................................................. 104 

Контрольні питання.................................................................................................................... 104 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 .............................................................................................................. 106 

Обробка виключних ситуацій додатків ....................................................................................... 106 

П.5.1. Поняття виключної ситуації .......................................................................................... 106 

П.5.1.1. Як виникають виключні ситуації .......................................................................... 106 

П.5.1.2. Деякі корисні терміни ............................................................................................. 107 

П.5.2. Блоки захищених операторів ......................................................................................... 108 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 6 

 

П.5.2.1. Структура блоку та принципи застосування ....................................................... 108 

П.5.2.2. Деякі примітки .......................................................................................................... 112 

П.5.3. Блоки захищених ресурсів ............................................................................................. 112 

П.5.3.1. Структура блоку та принципи застосування ....................................................... 112 

П.5.4. Вкладені блоки try-except і try-finally........................................................................... 114 

Хід виконання ............................................................................................................................. 116 

Контрольні питання.................................................................................................................... 117 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 .............................................................................................................. 118 

Типи виключних ситуацій, класи виключних ситуацій користувача .................................... 118 

П.6.1. Обробка та генерування виключень ............................................................................. 118 

П.6.1.1. Екземпляр виключення ........................................................................................... 118 

П.6.1.2. Обробка деяких виключень .................................................................................... 118 

П.6.1.3. Звернення до екземпляру виключення ................................................................. 118 

П.6.1.4. Перехоплення певних типів виключень ............................................................... 119 

П.6.2. Класи виключень ............................................................................................................. 120 

П.6.3. Обробка декількох виключних ситуацій  ..................................................................... 124 

П.6.4. Генерування нових виключних ситуацій  .................................................................... 125 

П.6.4.1. Основні принципи генерування нових виключних ситуацій  ........................... 125 

П.6.4.2. Повторне генерування виключних ситуацій ....................................................... 128 

П.6.5. Створення класів виключних ситуацій  ........................................................................ 129 

П.6.5.1. Класи виключних ситуацій користувача .............................................................. 129 

П.6.6. Базовий клас виключних ситуацій ............................................................................... 133 

Хід виконання ............................................................................................................................. 136 

Контрольні питання.................................................................................................................... 136 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 .............................................................................................................. 137 

Робота з базами даних .................................................................................................................... 137 

П.7.1. Компоненти ...................................................................................................................... 137 

П.7.2. Створення баз даних ....................................................................................................... 139 

П.7.2.1. Робота з майстром форм баз данних ..................................................................... 139 

П.7.2.2. Робота з базою даних Biolife .................................................................................. 142 

П.7.2.3. Створення бази даних Sample ................................................................................ 143 

П.7.3. Компоненти для роботи з БД  ........................................................................................ 145 

П.7.3.1. Категорія палітрі компонентів Data Access ......................................................... 145 

П.7.3.2. Елементи керування які пов’язані з даними БД.................................................. 147 

П.7.3.3. Великий подвійний об’єкт ...................................................................................... 151 

П.7.4. Створення діаграм за допомогою бібліотеки TeeChart ............................................. 153 

П.7.4.1. Початок роботи з діаграмами ................................................................................. 154 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 7 

 

П.7.4.2. Друк та експорт діаграм .......................................................................................... 157 

П.7.4.3. Джерела даних діаграм............................................................................................ 160 

П.7.5. Створення звітів за допомогою засобу QuickReport.................................................. 170 

П.7.5.1. Початок роботи зі звітами ...................................................................................... 170 

П.7.5.2. Друк заголовків стовпчиків .................................................................................... 173 

Хід виконання ............................................................................................................................. 174 

Контрольні питання.................................................................................................................... 175 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №8 .............................................................................................................. 176 

Довідкова система додатку ........................................................................................................... 176 

П.8.1 Створення файлів документів довідкової системи  ..................................................... 176 

П.8.2. Створення файлу довідкової системи  .......................................................................... 179 

П.8.3. Створення файлів змісту довідкової системи  ............................................................. 184 

П.8.4. Використання довідкової системи ................................................................................ 188 

Хід виконання ............................................................................................................................. 189 

Контрольні питання.................................................................................................................... 189 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 ......................................................................................................... 190 

Програмування операцій з матрицями додатку ......................................................................... 190 

Л.1.1. Конструювання меню ..................................................................................................... 190 

Л.1.1.1. Компоненти ............................................................................................................... 190 

Л.1.1.2. Головне меню............................................................................................................ 191 

Л.1.1.3. Спливаючі меню ....................................................................................................... 191 

Л.1.1.4. Пункти меню ............................................................................................................. 191 

Л.1.1.5. Імітування вибору команди .................................................................................... 193 

Л.1.1.6. Властивість Items...................................................................................................... 193 

Л.1.2. Компонент TActionList ................................................................................................... 194 

Хід виконання ............................................................................................................................. 198 

Контрольні питання.................................................................................................................... 198 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 ......................................................................................................... 199 

Дослідження гідродинаміки потоку за допомогою методу стандартних збурень  ............... 199 

Л.2.1. Математичну модель гідродинаміки потоку .............................................................. 199 

Л.2.2 Опис насадкового колонного абсорбера за допомогою коміркової моделі ............ 200 

Хід виконання ............................................................................................................................. 201 

Контрольні питання.................................................................................................................... 202 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 ......................................................................................................... 203 

Програмування числових методів ................................................................................................ 203 

Л.3.1. Структура програми ........................................................................................................ 203 

Л.3.2. Визначення та оголошення типів  .................................................................................. 204 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 8 

 

Хід виконання ............................................................................................................................. 210 

Контрольні питання.................................................................................................................... 210 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 ......................................................................................................... 212 

Створення системи керування базою даних. Розробка діаграм та звітів  .............................. 212 

Л.4.1. Бази даних моделі “головний/підлеглий” .................................................................... 212 

Л.4.2. Робота з модулями даних ............................................................................................... 213 

Хід виконання ............................................................................................................................. 216 

Контрольні питання.................................................................................................................... 217 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 ......................................................................................................... 218 

Створення незалежного програмного комплексу...................................................................... 218 

Л.5.1. Програма InstallShield Express ....................................................................................... 218 

Л.5.2. Настроювання програми установки  ............................................................................. 219 

Л.5.2.1. Вибір об’єктів Delphi для установочної дискети ................................................ 221 

Л.5.2.2. Файли та компоненти які потрібно включати  ..................................................... 221 

Л.5.2.3. Настроювання діалогів ............................................................................................ 222 

Л.5.2.4. Місце розташування та команда запускові додатка  ........................................... 224 

Л.5.2.5. Створення установочної дискети  .......................................................................... 225 

Хід виконання ............................................................................................................................. 226 

Контрольні питання.................................................................................................................... 227 

ЛІТЕРАТУРА ...................................................................................................................................... 228 

Основна література ......................................................................................................................... 228 

Додаткова література ..................................................................................................................... 228 

Додаток 1 .............................................................................................................................................. 229 

Питання до модульної контрольної роботи  .................................................................................... 229 

 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 9 

 

ВСТУП 

Робоча навчальна програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої 
освіти за професіональнім спрямуванням автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології. Вивчення дисципліни заплановано на 4 курсі в  7-ому семестрі. 
Дисципліна “Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами” 

викладається згідно з учбовим планом бакалаврської підготовки інженерно-хімічного 
факультету й призначена ознайомити майбутніх фахівців хімічної промисловості з сучасними 
інтегрованими програмними комплексами на прикладі об’єктно-орієнтованого середовища 
програмування Borland Delphi. 

Вивчення дисципліни спирається на знання, отриманні в програмі середньої освіти  та 
попередніх років навчання у НТУУ “КПІ” за вище зазначеною спеціалізацією: 

 1 Програмування та 
алгоритмічні мови 

Алгоритмічні мови як засіб програмування. Середовища 
програмування. Оператори та команди. Інтерфейси 
користувача. Меню та їх особливості. Основи теорії алгоритмів.  

 2 Комп’ютерна техніка 
та організація 
обчислювальних робіт  

Побудова та принцип роботи комп’ютера. Компоненти 
комп’ютера. Носії інформації. Операційна система MS-DOS. 
Файли та робота з файлами. Сучасні операційні системи. 
Система Windows. 

Розподіл навчального часу 
Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять здійснюється 

відповідно до робочих навчальних планів і за змістом є :  
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7/4 126 18 18 – 18 – 72 - 2 - залік 

Мета і завдання дисципліни 
Дисципліна “Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами” 

викладається згідно учбового плану бакалаврської підготовки студентів спеціальності 
"Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва". Вона призначена навчити 
студентів: 

 сучасних методів програмування, які використовуються для вирішення типових 
задач хімії і хімічної технології  

 об’єктно-орієнтованому підходу до реалізації програм на персональному 
комп`ютері (ПК). 
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Ця дисципліна базується на початкових знаннях студентів про побудову та принципи 

роботи ПК (викладається в дисципліні «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних 

робіт») та на їх початковому вмінні працювати на ПК в операційних системах Windows (в тому 

числі – з додатками Excel та Word). Після вивчення курсу студент повинен знати:  

 стандарти сучасних об’єктно-орієнтованих мов програмування; 

 інтерфейс середовища програмування Delphi; 

 сучасні методи конструювання програм в тому числі засобами об'єктно-орієнтованої 
мови програмування Borland Delphi; 

 ефективні методи збереження і обробки інформації.  

Крім того, студент повинен вміти: 

 самостійно розробляти ефективні алгоритми і програми на сучасній алгоритмічній 
мові для вирішення поставленої задачі;  

 налагоджувати програми на ПК до надійної працездатності в ОС Windows;  

 виконувати налаштування середовища програмування для ефективної роботи;  

 оформляти розроблені програми згідно вимогам ЄСПД.  
Знання та навички, одержані в цій дисципліні, у подальшому використовуються в усіх 

дисциплінах, які потребують програмної реалізації розрахунків на комп'ютері, і в першу чергу 
– в курсах “Числові методи”, "Математичне моделювання на ЕОМ”, “Методи оптимізації 
хіміко-технологічних процесів”, “Інформаційні системи та комплекси”, в курсових і дипломних 
роботах і проектах. 

Вимоги до оформлення протоколу. Протокол готується на аркушах формату А4 в 
друкованій чи письмовій формі.  Протокол обов’язково має містити наступні складові: 

1) Титульний аркуш; 
2) Тема та Мета роботи; 
3) Завдання до роботи (загальне та індивідуальне);  
4) Теоретичні відомості (у стислому викладанні); 
5) Хід виконання роботи (з коротким описом етапів виконання роботи);  
6) Результати виконання в роздрукованому вигляді - наводиться програмний код 

та/або (при його відсутності) результати роботи;  
Висновки з описом отриманих результатів згідно власного варіанту. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Найменування розділів, 
тем 

Розподіл за семестрами та видами занять 

всього лекції практ. семін. лабор. СРС 

Семестр сьомий 

Розділ 1 Введення в 
Delphi 

18 4 4 - - 10 

Тема 1.1. Основи Delphi (2 
години) 

9 1 4 – - 4 

Тема 1.2. Об’єктно-
орієнтоване 
програмування (2 години) 

3 1 - – - 2 

Тема 1.3. Візуальні 
компоненти (1 година) 

3 1 - – - 2 

Тема 1.4. Екранні форми 
та створення списків (1 
година) 

3 1 - - - 2 

Розділ 2 Інтерфейс 
користувача 

16 4 2 - - 10 

Тема 2.1. Використання 
кнопок та перемикачів (2 
години) 

3 1 - - - 2 

Тема 2.2. Створення 
панелей інструментів та 
робота з строковими 
компонентами (1 година) 

3 1 - - - 2 

Тема 2.3. Події та 
оброблювачі подій (1 
година) 

5 1 - - - 4 

Тема 2.4. Конструювання 
меню (2 години) 

5 1 2 - - 2 

Розділ 3 Основи 
програмування в Object 
Pascal 

31 3 - - 8 20 

Тема 3.1. Основи Object 
Pascal (4 години) 

28 2 - - 8 18 

Тема 3.2. Програмування 
друку документів (2 
години) 

3 1 - - - 2 

Розділ 4 Розробка 
додатків 

29 3 8 - 6 12 

Тема 4.1. Взаємодія з 
діалоговими вікнами (2 
години) 

9 1 2 - 2 4 

Тема 4.2. Розробка 
багатодокументних 
додатків (2 години) 

9 1 2 - 2 4 
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Найменування розділів, 
тем 

Розподіл за семестрами та видами занять 

всього лекції практ. семін. лабор. СРС 

Тема 4.3. Обробка 
виключних ситуацій (2 
години) 

11 1 4 - 2 4 

Розділ 5 Бази даних 16 2 2 - 2 10 

Тема 5.1. Робота з базами 
даних (4 години) 

13 1 2 - 2 8 

Тема 5.2. Розробка 
діаграм та звітів (4 
години) 

3 1 - - - 2 

Розділ 6 Створення 
незалежного 
програмного комплексу 

16 2 2 – 2 10 

Тема 6.1. Довідкова 
система додатку (2 
години) 

10 1 2 - 1 6 

Тема 6.2. Створення 
установочної дискети (2 
години) 

6 1 - - 1 4 

Всього в семестрі 126 18 18 - 18 72 
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ЛЕКЦІЇ 

Розділ 1 
Введення в Delphi 

Тема 1.1. Основи Delphi (1 година) 

Л – 1. 

 Знайомство з Delphi: 

 Палітра компонентів Component palette;  

 Проектувальник форм Form Designer; 

 Вікно редактора коду Code Editor; 

 Інтуїтивний помічник написання коду Code Insight;  

 Інспектор об’єктів Object Inspector. 

 Файли і розширення їх імен. 

 Розробка додатків (програмних комплексів) в середовищі Delphi:  

 Підготовка середовища до створення нового додатка та встановлення 
заголовка вікна; 

 Запуск додатка, компіляція та компонування програми.  
Література [1-3]. 

Тема 1.2. Об’єктно-орієнтоване програмування (1 година) 

 Windows як середовище розробки та виконання програм. 

 Керування програмою на основі повідомлень про події: 

 Створення та обробка повідомлень; 

 Зв’язок між подіями та додатками; 

 Обробка стандартних повідомлень. 

 Основні поняття: 

 Класи; 

 Наслідування; 

 Інкапсуляція; 

 Поліморфізм. 

 Реалізація ООП в Delphi: 

 Новий тип даних: клас; 

 Об’явлення типів; 

 Об’єкти, класи та екземпляри; 

 Область видимості. 
Література [1-3]. 
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Тема 1.3. Візуальні компоненти (1 година) 

Л – 2. 

 Категорії візуальних компонентів. 

 Властивості компонентів загального призначення. 

 Положення елементів керування. 

 Видимість компонентів. 
Література [1]. 

Тема 1.4. Екранні форми та створення списків (1 година) 

 Екранні форми як компоненти Delphi: 

 Екранні форми і модулі, збереження екранних форм; 

 Деякі властивості екранних форм; 

 Деякі події екранних форм. 

 Створення списків: 

 Компоненти списків; 

 Списки (компонент TListBox); 

 Поля зі списками (компонент TComboBox). 
Література [1]. 

Розділ 2 
Інтерфейс користувача 

Тема 2.1. Використання кнопок та перемикачів (1 година) 

Л – 3. 

 Компоненти. 

 Основні кнопки: 

 Кнопки виклику команд (компонент TButton); 

 Прапорці опцій (компонент TCheckBox);  

 Кнопки із залежною фіксацією (компонент TRadioButton). 

 Яскраві кнопки: 

 Кнопки із зображенням (компонент TBitBtn); 

 Компонент TSpeedButton. 

 Групи кнопок: 

 Компоненти TPanel і TBevel; 

 Використання компонентів TGroupBox та TRadioGroup. 

 Корисні поради. 
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 Резюме. 
Література [1, 5]. 

Тема 2.2. Створення панелей інструментів та робота з строковими 

компонентами (1 година) 

 Компоненти. 

 Панелі інструментів (компоненти TToolBar). 

 Компонент TLabel, поля вводу TEdit та TMaskEdit. 
Література [1, 2, 5]. 

Л – 4. 

Тема 2.3. Події та оброблювачі подій (1 година) 

 Які бувають події. 

 Події, обумовлені діями користувача:  

 Події миші; 

 Події клавіатури. 

 Програмно-керовані події. 
Література [1-2]. 

Тема 2.4. Конструювання меню (1 година) 

 Компоненти. 

 Меню що розкриваються: 

 Головне меню; 

 Спливаючі меню; 

 Пункти меню; 

 Імітування вибору команди; 

 Властивість Items; 

 Каскадне меню; 

 Клавіші швидкого виклику пункту меню. 

 Спливаючі меню: 

 Права кнопка миші; 

 Інші методи виклику спливаючого меню. 

 Динамічне меню: 

 Заміна строк меню; 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 16 

 

 Вставка та видалення меню що розкриваються;  

 Заміна пунктів меню; 

 Додавання вставка та видалення пунктів меню;  

 Підключення програмного коду до пункту меню;  

 Додавання в меню імен файлів; 

 Використання клавіш-акселераторів; 

 Дозвіл та блокування команд; 

 Злиття та розділення об’єктів MainMenu. 

 Компонент ActionList. 

 Корисні поради. 

 Резюме. 
Література [1, 2, 5]. 

Розділ 3 
Основи програмування в Object Pascal 

Тема 3.1. Основи Object Pascal (2 години) 

Л – 5. 

 Опис мови програмування Object Pascal: 

 Синтаксис; 

 Символи, що використовуються; 

 Програми; 

 Визначення та об’явлення типів; 

 Константи. 

 Опис мови програмування Object Pascal (частина друга): 

 Мітки; 

 Змінні; 

 Процедури та функції; 

 Область видимості змінних; 

 Управління ходом виконання програми;  

 Стандартні процедури та функції Object Pascal. 
Література [2-4]. 
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Тема 3.2. Програмування друку документів (1 година) 

Л – 6. 

 Компоненти. 

 Друк текстового документу: 

 Модуль Printers; 

 Коди керування та шрифти; 

 Відомості про принтер; 

 Друк списків строк; 

 Діалогові вікна друку. 

 Клас TPrinter: 

 Властивості класу TPrinter; 

 Методи класу TPrinter. 

 Друк графіки: 

 Друк форм; 

 Друк графічних об’єктів; 

 Друк растрових зображень, піктограм та метафайлів. 

 Корисні поради. 

 Резюме. 
Література [1, 5]. 

Розділ 4 
Розробка додатків 

Тема 4.1. Взаємодія з діалоговими вікнами (1 година) 

 Компоненти. 

 Діалогові режими: 

 Модальні діалогові вікна; 

 Немодальні діалогові вікна. 

 Стандартні діалогові вікна: 

 Діалогові вікна вибору шрифту та кольору;  

 Діалогові вікна відкриття та збереження файлу;  

 Фільтри та типи файлів; 

 Створення списку файлів які недавно використовувались.  

 Діалогові вікна пошуку: 

 Діалогові вікна пошуку; 

 Діалогове вікно пошуку та заміни; 
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 Програмування пошуку та заміни. 

 Багатосторінкові документи: 

 Компонент TPageControl; 

 Властивості компонента TPageControl; 

 Компонент TTabSheet; 

 Властивості компонента TTabSheet; 

 Компонент TTabControl; 

 Властивості компонента TTabControl. 

 Обмеження розміру вікна. 

 Створення стикуючих елементів інтерфейсу:  

 Створення стикуючої станції; 

 Створення елементу що стикується. 
Література [1-3, 5]. 

Тема 4.2. Розробка багатодокументних додатків (1 година) 

Л – 7. 

 Компоненти. 

 Основи програмування MDI – додатків: 

 Форма основного вікна MDI – додатка; 

 Додавання до MDI – додатка екранних форм дочірніх вікон;  

 Створення основного меню MDI – додатка; 

 Доступ до дочірніх вікон. 

 Дочірні вікна: 

 Робота з дочірніми вікнами одного типу;  

 Створення екземплярів об’єктів дочірніх вікон; 

 Використання команд меню Window; 

 Інші команди MDI – додатка; 

 Використання дочірніх вікон різних типів;  

 Об’єднання меню. 

 Інші MDI – технології: 

 Отримання доступу до клієнтської області та рамці вікна; 

 Використання шаблона MDI –додатка. 

 Корисні поради. 

 Резюме. 
Література [1, 4]. 
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Тема 4.3. Обробка виключних ситуацій (1 година) 

 Поняття виключної ситуації: 

 Як виникають виключні ситуації; 

 Деякі корисні терміни; 

 Блоки захищених операторів; 

 Деякі примітки; 

 Блоки захищених ресурсів; 

 Вкладені блоки try-except і try-finally. 

 Обробка та генерування виключень: 

 Екземпляр виключення; 

 Обробка деяких виключень; 

 Звернення до екземпляру виключення; 

 Перехоплення певних типів виключень;  

 Класи виключень; 

 Обробка декількох виключних ситуацій; 

 Генерування нових виключних ситуацій; 

 Повторне генерування виключних ситуацій. 

 Створення класів виключних ситуацій:  

 Класи виключних ситуацій користувача; 

 Базовий клас виключних ситуацій. 

 Інші методи роботи з виключеннями:  

 “Тихі” виключення; 

 Заміна обробника виключень по умовчанню. 

 Корисні поради. 

 Резюме. 
Література [1-3]. 

Розділ 5 
Бази даних 

Тема 5.1. Робота з базами даних (1 година) 

Л – 8. 

 Компоненти. 

 Створення баз даних: 

 Робота з майстром форм баз даних; 

 Терміни та компоненти баз даних; 

 Створення нової бази даних; 
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 Робота з базою даних Biolife; 

 Створення бази даних Sample. 

 Компоненти для роботи з БД: 

 Категорія палітрі компонентів Data Access;  

 Елементи керування які пов’язані з даними БД;  

 Великий подвійний об’єкт. 

 Мова структурованих запитів: 

 Компонент Query; 

 Редактор побудови SQL-запитів. 

 Бази даних моделі “головний/підлеглий”. 

 Робота з модулями даних. 

 Корисні поради. 

 Резюме. 
Література [6, 7]. 

Тема 5.2. Розробка діаграм та звітів (1 година) 

 Компоненти. 

 Створення діаграм за допомогою бібліотеки TeeChart: 

 Початок роботи з діаграмами; 

 Друк та експорт діаграм; 

 Джерела даних діаграм. 

 Створення звітів за допомогою засобу QuickReport:  

 Початок роботи зі звітами; 

 Друк заголовків стовпчиків; 

 Друк системної інформації; 

 Стовпчики підсумування; 

 Сортування даних звіту. 

 Друк звітів під час виконання програми. 

 Корисні поради. 

 Резюме. 
Література [1, 6, 7]. 
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Розділ 6 
Створення незалежного програмного комплексу 

Тема 6.1. Довідкова система додатку (1 година) 

Л – 9. 

 Створення файлу документу довідкової системи. 

 Створення файлу довідкової системи. 

 Використання довідкової системи. 
Література [1, 5]. 

Тема 6.2. Створення установочної дискети (1 година) 

 Програма InstallShield Express. 

 Настроювання програми установки: 

 Загальна інформація; 

 Вибір об’єктів для установочної дискети;  

 Файли та компоненти які потрібно включати; 

 Настроювання діалогів; 

 Зміни в реєстрі; 

 Місце розташування та команда запуску додатка. 

 Створення установочної дискети. 
Література [1, 5]. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота призначена для вивчення матеріалу лекцій та для поглиблення 
знань з властивостей основних операторів мови і набуття навичок програмування та 
налагодження програм. Вона полягає в підготуванні до виконання лабораторних робіт та в 
розробці алгоритмів і програм для завдань підвищеної складності за темами цих робіт та їх 
налагодженні. 

На самостійну роботу студентів виноситься вивчення наступних тем:  

Тема 1. Розробка графічних додатків 

 Властивість Canvas графічних компонентів: 

 Малювання за допомогою властивості Canvas;  

 Малювання з використанням компонента Shape; 

 Методи та події об’єкту Canvas. 

 Малювання та перемальовка: 

 Компонент TPaintBox; 

 Використання властивостей Pen та Brush. 
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 Технологія програмування графіки: 

 Взаємозв’язки графічних класів; 

 Малювання з використанням компонентів; 

 Файли з растровим зображенням, піктограми та мета файли;  

 Растрові зображення у файлах ресурсів. 

 Діалогові компоненти для роботи з графічними зображеннями:  

 Компонент OpenPictureDialog; 

 Компонент SavePictureDialog. 

 Створення анимації: 

 Компонент Animate; 

 Властивості компоненту Animate. 

Література [1] с. 358-394. 

Тема 2. Створення власних компонентів 

 Знайомство з компонентами: 

 Створювачі та користувачі компонентів; 

 Ієрархія класів компонентів. 

 Знайомство з пакетами. 

 Створення компонентів: 

 Властивості, методи події; 

 Реєстрація класу компоненту; 

 Ініціалізація компоненту; 

 Методи доступу до властивостей компоненту. 

Література [1] с. 577-605, [2] c. 770-790. 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ. 

1) Що таке модальне та немодальне діалогові вікна. Як відобразити форму у вигляді 
відповідного діалогового вікна? 

2) Охарактеризуйте компоненти TPageControl і TTabControl та TTabSheet, опишіть їх 
призначення та властивості. 

3) Для чого призначені властивості форми ActiveMDIChild, MDIChildCount та MDIChildren.  
4) Надайте пояснення, що таке обробник та екземпляр виключення? 
5) Роз’ясніть що таке блок захищених операторів та блок захищених ресурсів? Їх 

структура та призначення. 
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6) Що таке MDI-додаток та SDI-додаток? 
7) “Тихі” виключення: що це таке, для чого вони призначені та коли використовуються?  
8) Повторне генерування виключних ситуацій: що це таке, для чого воно призначене та 

коли використовується? 
9) Створення та обробка повідомлень про події. Як відбувається керування програмою 

на основі повідомлень про події. 
10) Надайте визначення наступним поняттям об’єктно-орієнтованого програмування: 

клас, наслідування, інкапсуляція, поліморфізм. 
11) Що таке об’явлення типів? Наведіть структуру та приклади. 
12) Що таке область видимості ідентифікатора? 
13) Перелічіть які типи даних використовуються в Object Pascal, та дайте їм короткий опис. 
14) Перерахуйте структуровані типи даних, які використовуються в Object Pascal. 
15) Умовний оператор If. Надайте структуру оператора та приклад застосування. 
16) Оператор вибору Case. Наведіть структуру оператора та приклад застосування. 
17) В яких випадках застосовується оператор циклу For та Repeat. Структура оператора та 

приклад застосування. 
18) Дайте визначення поняттям процедура і функція та наведіть структуру запису в Object 

Pascal. 
19) Перерахуйте цілочисельні та дійсні типи даних, які використовуються в Object Pascal. 
20) Що таке константа та змінна, які типи використовуються в Object Pascal. Наведіть 

приклад їх обя’влення. 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

В процесі вивчення дисципліни заплановано проведення модульної контрольної 
роботи. Модульна контрольна робота складається з двох частин: теоретичної частини і 
проводиться у письмовій формі для закріплення теоретичних засад прослуханого матеріалу, 
та практичної частини у вигляді комп’ютерної практичної роботи зі створення програмного 
обчислювального модуля згідно отриманого варіанту завдання для перевірки засвоєних 
навичок програмування у середовищі Delphi. За результатами модульної контрольної роботи 
робиться висновок про достатнє (недостатнє) володіння студентом матеріалом дисципліни. 
Завдання для теоретичної частини модульної контрольної роботи наведене в Додатку 1. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:  
1) Виконання та захист лабораторних робіт; 
2) Виконання та захист практичних робіт; 
3) написання модульної контрольної роботи (теоретична частина);  
4) Виконання модульної контрольної роботи (практична частина);  

 

1. Лабораторні роботи. 
Кожна лабораторна робота у середньому базується на двох лабораторних заняттях 

та одному лекційному, тому при визначенні ЛРt  враховуємо 6 год. аудиторних занять і 4 

год. СРС, пов’язаних з цими заняттями. Таким чином ЛРt  = 10 год. 

2. Практичні роботи ПРt  = 4 год. 

3. Виконання МКР МКРt  = 36 год. 

По-друге, визначаємо орієнтовні значення відповідних вагових балів із розрахунку 100-
бальної шкали РСО: 

Σ tk  = ЛРt  × 5 + ПРt
 
× 8+ МКРt  = 10 × 5 + 4×8 + 36 = 118; 

ЛРr  = 10 × 100 / 118 ≈ 9; ПРt = 4× 100 / 118 ≈ 3; МКРr  = 36 × 100 / 118 ≈ 30. 

Остаточно визначаємо вагові бали.  
9 × 5 + 3 × 8+30 має дорівнювати 100 балам. Тому залишаємо наступні бали: 

ЛРr = 9; ПРr = 3   МКРr  = 30. 

Шкала балів за відповідні рівні оцінювання з кожного виду контролю. З урахуванням 
межових значень 0,9 – 0,75 – 0,6 – 0 маємо такий розподіл: 

а) Лабораторні роботи: 
«відмінно» – 8-9 балів; 
«добре» – 6-7 балів; 
«задовільно» – 4-5 балів; 
«незадовільно» – 0 балів.  

б) Практичні роботи: 
«відмінно» – 3 балів; 
«добре» – 2 балів; 
«задовільно» – 1 балів; 
«незадовільно» – 0 балів.  

в) МКР: 
«відмінно» – 27 – 30 балів; 
«добре» – 22 – 26 балів; 
«задовільно» – 18 – 21 балів; 
«незадовільно» – 0 балів.  

Контрольна перевірка: студент, який отримав мінімальні позитивні бали за всіма 
контролями, матиме у підсумку не менше 60 балів. 

4 × 5 + 1 × 8 +18 +18= 64 бали. 
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Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання  
1. Лабораторні роботи. 
Ваговий бал – 9. 
Рейтингові бали лабораторної роботи складаються з балів за підготовку та виконання 

роботи (від 0 до 2), балів за оформлення протоколу роботи (від 0 до 2 балів) і балів за захист 
роботи (від 1 до 5). Таким чином за результатами роботи студент може отримати від 1 до 9 
балів. 

 
За виконання роботи бали виставляються наступним чином:  

 робота повністю і вірно виконана у відведений час – 2 бали; 

 робота виконана у відведений час, але не повністю висвітлює деякі аспекти 
завдання – 1 бал; 

 робота виконана невчасно або має суттєві недоліки – 0 балів. 
 
За оформлення протоколу роботи бали виставляються наступним чином:  

 протокол відповідає вимогам, оформлений охайно, без виправлень і помарок 
(допускається не більше 1 виправлення на 1 сторінці протоколу) – 2 бали; 

 протокол відповідає вимогам, проте є певні недоліки – 1 бал; 

 протокол не відповідає основним вимогам до оформлення – 0 балів. 
 
За захист роботи бали виставляються наступним чином:  

 студент вірно і повністю відповів на всі поставлені йому запитання (виконав надані 
для захисту роботи завдання) – 5 балів; 

 студент відповів на запитання в цілому вірно, проте при відповідях припускався 
несуттєвих неточностей – 3-4 бали; 

 студент при відповідях на запитання припустився суттєвих помилок,  або не відповів 
на деякі запитання – 2 бали; 

 студент припустився помилок при відповідях на більшість питань або взагалі не 
відповів на більшу частину запитань – (1 бал); 

 при отриманні 0 балів за захист, студент має повторно захищати лабораторну 
роботу на наступному занятті. 

 
2.Практичні роботи 
Ваговий бал – 3. 
Рейтингові бали практичної роботи складаються з балів за вчасну підготовку та 

виконання роботи (від 0 до 1 балу) та балів за захист роботи (від 1 до 2 балів).  
 
За виконання роботи бали виставляються наступним чином: 

 робота повністю і вірно виконана у відведений час – 1 бал; 

 робота виконана у відведений час, але не повністю висвітлює деякі аспекти заданої 
теми або робота виконана невчасно – 0 балів. 

 
За захист роботи бали виставляються наступним чином:  

 студент вірно і повністю відповів на всі поставлені йому запитання (виконав надані 
для захисту роботи завдання) – 2 бали; 

 студент відповів на запитання в цілому вірно, проте при відповідях припускався 
несуттєвих неточностей – 1 бал; 
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 при отриманні 0 балів за захист, студент має повторно захищати практичну роботу 
на наступному занятті. 

 
3.Модульний контроль (теоретична частина)  
Ваговий бал – 20.  

Модульна контрольна робота являє собою теоретичне завдання – набір питань згідно 
отриманого варіанту, на які необхідно відповісти протягом відведеного часу. Теоретична 
частина модульної контрольної роботи поділена на дві частини і проводиться після 
вичитування лекцій по кожній з двох частин курсу. За кожне з 20 запитань студент може 
отримати від 0 до 1 балу. Оцінювання такої роботі проводиться за наступною шкалою:  

 студент повністю вірно і у повному обсязі відповів на питання або припустився несуттєвих 
помилок але висвітлив суть питання (1 бал);  

 студент дав неповну відповідь, яка не викрила суті питання, або припустився суттєвих 
помилок (0 балів); 

 студент не з'явився без поважних причин на модульний контроль (– 2 бали за кожну 
частину МКР). 

В разі, якщо студент не закінчив виконання роботи вчасно, оцінюється та частина, яка 
фактично виконана. 

 
4.Модульний контроль (практична частина) 
Ваговий бал – 10.  

Модульна контрольна робота являє собою практичне завдання – створення 
програмного модуля у середовищі Delphi згідно отриманого варіанту протягом відведеного 
часу. Оцінювання такої роботі проводиться за наступною шкалою: 

 студент повністю вірно і у повному обсязі виконав поставлене завдання та відповів на 
додаткові питання (9-10 балів); 

 студент повністю вірно і у повному обсязі виконав поставлене завдання але не відповів 
на додаткові питання (від 6 до 8 балів); 

 студент в цілому вірно та повністю виконав поставлене завдання але припустився 
несуттєвих помилок (від 4 до 5 балів); 

 студент виконав завдання неповністю та (або) припустився при виконанні суттєвих 
помилок (0 балів); 

 студент не з'явився без поважних причин на модульний контроль (– 2 бали). 
В разі, якщо студент не закінчив виконання роботи вчасно, оцінюється та частина, яка 

фактично виконана. 
 
Штрафні та заохочувальні бали за *: 

 Присутність на практичному занятті з підготовленим протоколом роботи +1 бал; 

 Присутність на лабораторному занятті з підготовленим протоколом роботи+1 бал;  

 Недопущення до лабораторної (практичної) роботи у зв’язку  
 з незадовільним вхідним контролем (відсутність протоколу,  
недостатня підготовка до лабораторної роботи)      –1 бал; 

 Відсутність на лабораторному занятті без поважної причини   –1 бал; 

 Відсутність на практичному занятті без поважної причини    –1 бал; 
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 Відсутність у студента конспекту під час перевірки     –1 бал; 
 

Умови допуску до заліку 
Умовами допуску до заліку є: 

 Захист 5-ти лабораторних робіт на позитивну оцінку (4 і більше балів); 

 Захист 8-ми практичних робіт на позитивну оцінку (1 і більше балів);  

 Написання модульної контрольної роботи (теоретична частина) на позитивну 
оцінку (12 або більше балів); 

 Виконання модульної контрольної роботи (практична частина) на позитивну 
оцінку (6 або більше балів); 

 Наявність конспекту лекцій. 
 

Умови отримання семестрової атестації 
 Календарна атестація студентів (на 8 та 14 тижнях семестрів) з дисциплін проводиться 
викладачами за значенням поточного рейтингу студента на час атестації. Якщо значення цього 
рейтингу не менше 50 % від максимально можливого на час атестації, студент вважається 
задовільно атестованим. В іншому випадку в атестаційній відомості виставляється 
«незадовільно». 
 
 1-ша атестація 

rС =(2*9 +2*3+8)*0,5=16 
Якщо rС ≥ 16 студент вважається задовільно атестованим 
 
 2-га атестація 

rС =(4*9+7*3+14+10)*0,5=40 
Якщо rС ≥ 40 студент вважається задовільно атестованим 

 

Розрахунок шкали рейтингу 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:  

RС = 5*9 + 8*3 + 10 + 10 + 10 = 100 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  R = 100 балів. 
Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг менше 60 балів зобов'язані виконувати 

залікову контрольну роботу.  
Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (60 балів і більше), 

мають можливості отримати залікову оцінку (залік) так званим “автоматом” відповідно до 
набраного рейтингу (табл. 1); 

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче 
підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову контрольну роботу. При цьому до балів 

за МКР ( МКРr ) додаються бали за контрольну роботу і ця рейтингова оцінка є остаточною. 

Завдання контрольної роботи складається з практичного завдання по створенню 
програмного комплексу. Додаткове питання з тем лекційних занять отримують студенти, які 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 28 

 

були відсутні на певній лекції. Незадовільна відповідь з додаткового  питання знижує загальну 
оцінку на 4 бали. 

Оцінка за залікову контрольну роботу складається з 3-х частин: вірність і оптимальність 
розрахункового алгоритму програми – 25 балів; обробка та введення вихідних данних і 
виведення результатів розрахунку – 25 балів; оформлення інтерфейсу користувача, його 
зручність та оптимальність – 20 балів. 

Оцінювання такої роботи проводиться за наступною шкалою: 

 програмний комплекс відповідає всім вимогам та виконує вірно всі розрахунки – 63-
70 балів; 

 програмний комплекс працює вірно, проте, не відповідає певним вимогам до 
створення програмного інтерфейсу – 53-52 балів; 

 програмний комплекс працює в цілому вірно, проте, не відповідає більшості вимог до 
створення програмного інтерфейсу, або обробки вхідних данних та виведення 
результатів розрахунку – 42-52 балів; 

 програмний комплекс працює не вірно, інтерфейс не відповідає сучасним вимогам, 
обробка вхідних данних та результатів не на належному рівні – 0 балів; 

 якщо в програмному комплексі присутні помилки, або інтерфейс повною мірою не 
відповідає вимогам, то бали знімаються наступним чином:  

 програмний комплекс працює, але не вірно виконує розрахунки – знімається 5 
балів; 

 не запрограмоване обробник помилок або не всі стандартні помилки при роботі 
програми перехоплюються програмою чи не виводяться відповідні конкретні 
повідомлення по певним типам помилок – знімається 3 бали; 

 відсутні підказки для користувача при роботі з програмою – знімається 3 бали; 

 відсутнє головне меню програми або воно не відповідає вимогам – знімається 3 
бали; 

 відсутнє контекстне меню програми або воно не відповідає вимогам – 
знімається 3 бали; 

 відсутня панель керування програми або вона не відповідає вимогам – 
знімається 3 бали; 

 не передбачена можливість завантаження даних з файлу чи збереження 
результатів роботи у файл за допомогою відповідних діалогових вікон – 
знімається 3 бали; 

 не оптимально виконана компоновка елементів у вікні, не виділені блоки 
введення даних і виведення результатів окремими логічними блоками - 
знімається 2 бали; 

 допущено дрібні помилки при створенні чи роботі програмного комплексу – 
знімається 1 бал за кожну помилку. 

В разі, якщо студент не закінчив виконання роботи вчасно, оцінюється та частина, яка 
фактично виконана. 

Загальна сума балів за залікову контрольну роботу розподіляється наступним чином:  
– «відмінно», завдання виконане повністю без помилок (не менше 90% потрібної 

інформації) – 63-70 балів; 
– «добре»,  завдання виконане в достатньому обсязі з дрібними неточностями (не 

менше 75% обсягу завдання або незначні неточності) – 53-62 бал; 
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– «задовільно», виконана більша частина завдання, або наявні деякі помилки (не 
менше 60% виконаного завдання та деякі помилки) – 42-52 балів; 

– «незадовільно», незадовільне виконання завдання – 0 балів. 

321 rrrrR МКР   

Сума балів за кожне з трьох завдань та МКР переводиться до залікової оцінки згідно з 
таблицею 1. 

Таблиця 1 – Системи переведення балів до залікової оцінки 

Бали, R ECTS оцінка Залікова оцінка 

95-100 A 

Зараховано 

85-94 B 

75-84 C 

65-74 D 

60-64 E 

Менше 60 Fx Незараховано 

МКР не зараховано F Не допущено 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

Знайомство з Delphi 
Мета роботи: ознайомитись з основними елементами інтерфейсу користувача та засвоїти 
принципи роботи з ними. 

Завдання 

Ознайомитись з наступними елементами інтерфейсу Delphi: Палітра компонентів; 
Проектувальник форм; Вікно редактора коду; Інтуїтивний помічник написання коду; 
Інспектор об’єктів. Вивчити основні типи файлі, які використовуються в Delphi та 
ознайомитись з розширення їх імен. Засвоїти основні етапи створення інтерфейсу користувача, 
команди запуску проекту на виконання, компіляції, перевірки правильності написання 
програмного коду, прийоми налагоджування роботи програми. 

Теоретичні відомості 

П.1.1. Знайомство з Delphi 

П.1.1.1. Основні елементи інтерфейсу 
Delphi має графічний інтерфейс користувача, подібний використовуваному Microsoft у 

Visual Basic і С++. В даний час безліч фірм прийняли його як стандарт для розробки інтерфейсів 
власних додатків. Оскільки інтерфейс користувача створюється візуально, про Delphi говорять 
як про середовище, призначене для швидкого створення додатків. Основною складовою 
середовища швидкого створення додатків є технологія, що одержала назву Two Ways Tools. 
Це значить, що при розміщенні або зміні компонента в якій-небудь формі відповідний 
програмний код буде автоматично доповнений або модифікований. І навпаки, усі зміни, що 
вносяться в програмний код при розробці додатка, автоматично відбиваються на 
функціональних властивостях форми. Для створення інтерфейсу користувача Delphi пропонує 
широкий набір допоміжних засобів. 

Інший аспект графічного середовища розробки – це довідкова система Microsoft. Delphi 
надає у ваше розпорядження засоби, що дозволяють постачати додаток контекстно-залежною 
довідковою інформацією (Help). 

Delphi, як і всяке сучасне середовище розробки додатків, засноване на Об’єктно-
орієнтованому програмуванні (ООП). Ця технологія програмування є тією основою, що і 
дозволяє реалізувати усі функціональні можливості Delphi. При створенні додатків на основі 
готових компонентів з використанням властивостей, методів і заздалегідь визначених 
оброблювачів подій можна обходитися програмним кодом невеликого розміру. Для 
розроблювача це означає, що при розробці інтерфейсу користувача своїх додатків він може 
одержати значну економію часу. 

Мовою програмування Delphi є Object Pascal. Ця мова по програмних конструкціях 
нагадує Pascal сьомої версії середовища Borland Pascal. Під програмними конструкціями варто 
розуміти структури, що визначають, у якій послідовності виконуються інструкції в програмі. 
Прикладами програмних конструкцій можуть служити умовні оператори If-Then-Else, 
оператори циклу Repeat-Until, а також механізми виклику методів. 

Основою Delphi є графічне середовище розробки додатків, назване  інтегрованим 
середовищем розробки (Integrated Development Environment, IDE). Воно може бути запущене 
в Windows подвійним щигликом на піктограмі Delphi або за допомогою меню Пуск. 
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Рис. П.1.1 – Головне вікно Delphi 
Основою створюваного в Delphi додатка завжди є форма (Form). Розроблювач додатка 

може розміщати у формі різні компоненти (поля, кнопки, системи меню і т.д.). Програмний 
код цих компонентів автоматично генерується Delphi. Для створення багатьох додатків буває 
досить розмістити у формі стандартні компоненти, оскільки їхнє число в Delphi дуже велике.  

Інтегроване середовище розробки Delphi (IDE) включає кілька основних елементів.  

 Піктограми (Speed buttons). Це піктографічні кнопки, що дублюють деякі команди 
меню. Найменування кожної піктограми можна одержати прямо на екрані в 
маленькому вікні контекстної підказки, що з'являється, якщо покажчик миші 
затримати на якийсь час на зображенні відповідної піктограми.  

 Головне меню (Menu bar). Це стандартне меню в стилі Windows. Біля більшості 
команд меню в Delphi зображені піктограми. Це ті ж самі піктограми. Що і на панелі 
інструментів. 

 Палітра компонентів (Component palette).  Тут представлені піктограми 
компонентів, що включені в бібліотеку візуальних компонентів (VCL). Клацнувши 
мишею, можна вибрати кожен з компонентів, а клацнувши ще раз на поле 
проектованої екранної форми, можна вказати Delphi, куди варто вставити об'єкт 
обраного компонента. 

 Категорії палітри. У кожен момент часу в полі палітри відкрита тільки одна 
сторінка (категорія) компонентів. Для того щоб відкрити іншу категорію, клацніть на 
корінці відповідної вкладки палітри. 

 Інспектор об'єктів (Object Inspector). Це діалогове вікно відображає списки усіх 
властивостей і подій одного або більш об'єктів компонентів, обраних у проектованій 
екранній формі. Жодний інший засіб Delphi не використовується так часто в процесі 
розробки програми, як вікно Object Inspector. 

 Вкладки властивостей і подій. Вікно інспектора об'єктів Object Inspector містить 
дві вкладки. Вкладку властивостей (Properties) об'єктів компонентів, включених в 
екранну форму, і вкладку подій (Events) об'єктів компонентів. Властивості описують 
атрибути об'єкта – розмір кнопки або шрифт текстової етикетки. Події ж 
представляють деякі дії, наприклад щиглик на кнопці або натискання клавіші.  

 Вікно проектування екранної форми (Form window). При розробці більшості 
програм екранна форма є візуальним представленням головного вікна додатка. Але 
вона може відноситься і до інших вікон, наприклад до діалогового вікна додатка або 
дочірнього вікна MDI-додатка (MDI – Multiple Document Interface, 
многодокументный інтерфейс). Якщо в простих додатках, як правило, 
використовується тільки одна екранна форма (SDI – Single Document Interface, 
однодокументний інтерфейс), то в складних їхня кількість може досягти десятка. 
Крапкова сітка на полі проектування форми допомагає вибрати точне місце 
установки об'єктів і вирівняти їх. У працюючому додатку ця сітка відсутня. 
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 Редактор коду програми (Code editor window).  У цьому вікні можна переглядати і 
редагувати код (текст) програми мовою Object Pascal, зв'язаний з будь-якою 
екранною формою розроблювального додатка. Більшість рутинних фрагментів коду 
– оголошення і заготівки процедур обробки подій – Delphi вставляє в програму 
автоматично. Після цього від розроблювача потрібно наповнити заготівки коду 
змістом – уключити необхідні оператори і вираження Object Pascal, що, власне, і 
визначають поводження програми в тій або іншій ситуації, наприклад реакцію на 
щиглик мишею або вибір команди меню. У цьому ж вікні можна переглядати і 
редагувати інші модулі Pascal-програм. 

 Діалогове вікно Module Explorer. Цей засіб включений у Delphi починаючи з 
четвертої версії. Вікно Module Explorer виводить інформацію про поточний 
програмний модуль – перелік класів, список інших модулів, що він використовує, 
змінних, об'єктів, методів і т.д. Для переходу у вікні коду програми до оголошення 
того або іншого програмного об'єкту або до коду реалізації методу або функції 
потрібно клацнути на відповідному елементі у вікні Module Explorer.  

Крім описаних, у Delphi є безліч інших діалогових вікон – менеджер проекту Project 
Manager, броузер об'єктів Object Browser, убудований налагоджувач, “інтелектуальне” 
доповнення до редактора коду Code Insight, редактор зображень Image Editor, редактор 
пакетів Package Editor, проектувальник меню Menu Desiner і т.д. 

П.1.1.2. Палітра компонентів Component palette 
У палітрі компонентів (Palette) відображаються компоненти, за допомогою яких 

користувач створює свої додатки. Компоненти є основними елементами кожного Delphi – 
додатка і, одночасно, основою бібліотеки візуальних компонентів Delphi – Visual Component 
Library (VCL). Вони дозволяють створювати інтерфейс користувача ваших прикладних програм.  

Піктограми стандартних компонентів Delphi, відповідно до виконуваних ними функцій, 
розділені на групи; кожна з цих груп піктограм розташована на  окремій сторінці палітри 
компонентів. Після запуску Delphi активної є сторінка Standard палітри компонентів. Вибрати 
іншу сторінку можна щигликом на вкладці з відповідною назвою. Наприклад, при створенні 
додатків для роботи з базами даних, як правило, бувають необхідні компоненти сторінок Data 
Access і Midas. Для відкриття потрібної сторінки варто виконати щиглик на вкладці з цією 
назвою. 

П.1.1.3. Проектувальник форм Form Designer 
Кожен Windows-додаток виконується у власному вікні – головному вікні відповідного 

додатка. Delphi призначає головне вікно для кожного додатка автоматично. Розробка додатка 
завжди починається зі створення нового проекту. Для кожного нового проекту в IDE 
автоматично відображається вікно проектувальника форми, що являє собою головне вікно 
вашого майбутнього додатка і за замовчуванням має ім'я Form1.  
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Рис. П.1.2 – Проектувальник форм Form Designer 
Головне вікно – це перше, що бачить користувач після запуску додатка. Якщо 

користувач закриває це вікно, тим самим він закриває додаток.  
Для вас, як розроблювача, головне вікно – це форма, відображувана при розробці 

додатка в проектувальнику форм (Form Designer), у якому ви створюєте графічний інтерфейс 
користувача вашого додатка. 

Для того щоб розмістити компоненти у формі, необхідно спочатку  виконати щиглик на 
піктограмі потрібного компонента, а потім у тім місці проектувальника форми, де повинний 
бути розташований компонент. Знайти зазначені компоненти в палітрі компонентів 
допоможуть спливаючі підказки (hints). 

При виконанні додатка форма буде за замовчуванням відображатися в тім же виді, як і 
при проектуванні, тобто буде мати ті ж розміри і містити ті ж компоненти. 

Проектувальник форм містить контекстне меню, за допомогою якого можна 
виконувати визначені команди редагування компонентів. Контекстне меню можна викликати, 
виконавши в будь-якому місці проектувальника форми щиглик правою кнопкою миші.  

П.1.1.4. Вікно редактора коду Code Editor 
Вікно редактора коду (Code Editor) має за замовчуванням заголовок Unit1.pas, воно 

знаходиться за вікном проектувальника форм. Редактор коду і проектувальник форм тісно 
зв'язані між собою. 

У редакторі коду можуть бути відкриті кілька файлів. Кожен відкритий файл 
розміщається на окремій сторінці, а його назва відображається у верхній частині вікна на 
окремій вкладці. Назва файлу, відкритого першим, - крайнє ліворуч. Виконавши щиглик на 
імені потрібного файлу, можна активізувати сторінку з вихідним кодом модуля, який потрібно 
відредагувати або переглянути. Ім'я файлу, сторінка якого активізована, відображається в 
рядку заголовка редактори коду. 

У лівій частині вікна редактора коду розташовується вікно провідника коду (Code 
Explorer), що є нововведенням Delphi 4. Провідник коду спрощує пошук інформації в коді 
програмних модулів і автоматизує створення нових класів. 
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Рис. П.1.3 – Вікно редактора коду Code Editor  
У нижній частині вікна редактора коду розташований рядок стану, у якому міститься 

наступна інформація: 
Таблиця П.1.1 - Інформація в рядку стану вікна редактори коду  

Інформація в рядку стану Значення 

7:1 Позиція курсору в тексті (рядок і стовпчик) 
Modified Указує на те, що після останнього збереження в тексті 

були зроблені зміни 
Insert Указує на те, що редактор знаходиться в режимі вставки 

Вікно редактора коду ніколи не буває порожнім. Якщо відкритих файлів немає, вікно 
закрите. 

П.1.1.5. Інтуїтивний помічник написання коду Code Insight 
Редактор коду Delphi оснащений набором засобів, що забезпечують виконання цілого 

ряду допоміжних функцій. Ці засоби мають загальну назву Code Insight – інтуїтивний 
помічник написання коду (Insight - інтуїція). Code Insight має п'ять складових. 

 Доповнення коду (Code Completion).  За допомогою функції доповнення коду в 
програму можуть бути легко введені імена властивостей, методів і оброблювачів 
подій об'єктів. У Delphi існує дві можливості використання цієї функції. Спочатку 
необхідно ввести ім'я об'єкта, поставивши наприкінці крапку, наприклад: Edit1. 
після деякої паузи Delphi  відобразить на екрані список усіх властивостей і методів 
даного об'єкта. Можна також увести перший символ імені події або методу, а потім 
натиснути клавіші <Ctrl+Space>. Після цього на екрані відобразиться список 
властивостей і методів, імена яких починаються з цієї букви. Такий спосіб активізації 
функції доповнення коду зручно використовувати в операторах присвоювання. 
Наприклад, якщо у вихідний код уведені символи x:= те після натискання 
<Ctrl+Space> на екрані відобразиться список всіх об'єктів, змінних і констант, 
використовуваних у даному додатку. 

 Шаблони коду (Code Templates). Шаблони коду містять у собі часто використовувані 
програмні конструкції, які можна легко включити в програмний код. Шаблони коду 
активізуються натисканням клавіш <Ctrl+J>. Після цього на екрані з'явиться вікно зі 
списком наявних шаблонів. Для цілеспрямованого пошуку потрібного шаблона 
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варто спочатку ввести ключове слово (наприклад, if або array), потім скористатися 
сполученням клавіш <Ctrl+J>. Після цього на екрані відобразиться список шуканих 
шаблонів коду. 

 Контекстний список параметрів (Code Parameters).  Після введення імені 
процедури і відкриваючої дужки функція контекстного списку параметрів виводить 
на екран довідкове вікно (Hint) зі списком параметрів функції або методу. У списку 
параметрів напівжирним шрифтом виділяється поточний аргумент функції. 

 Швидка оцінка значення (Tooltip Expression Evaluation).  Дана функція дозволяє 
легко перевірити значення змінних і властивостей. Якщо  в режимі налагодження 
призупинити виконання додатка й установити курсор на імені змінної або 
властивості у вікні редактора коду, через якийсь час на екрані з'явиться вікно з 
поточним значенням цієї змінної. 

 Спливаючі підказки про оголошення ідентифікаторів (Tooltip Symbol Insight). Ця 
функція відображає на екрані спливаючу підказку про тип і місце оголошення 
ідентифікатора при установці курсору на його імені у вікні редактора коду.  

П.1.1.6. Інспектор об’єктів Object Inspector 
При розробці додатків часто приходиться використовувати інспектор об'єктів (Object 

Inspector). Якщо вікна Object Inspector немає на екрані, його можна відкрити за допомогою 
команди ViewObject Inspector. Оскільки за допомогою інспектора об'єктів задаються і 
редагуються властивості й оброблювачі подій компонентів, його зручно постійно “мати під 
рукою”. Інспектор об'єктів можна активізувати за допомогою натискання клавіші <F11>. Крім 
того, за допомогою клавіші <F11> можна переключатися між вікнами проектувальника форм, 
редактори коду й інспектори об'єктів. 

Вікно Object Inspector містить дві сторінки, кожну з яких можна активізувати, виконавши 
щиглик на вкладці з відповідною назвою. Перша сторінка має назву Properties. Лівий стовпчик 
цієї сторінки містить список усіх властивостей компонента, що редагується, доступних під час 
проектування. Друга сторінка Events. У її лівому стовпчику перераховані всі наявні 
оброблювачі подій компонента. У правих колонках обох сторінок можуть установлюватися 
значення відповідних властивостей або оброблювачів  подій. 

Функціональні можливості компонента, використовуваного в проектованому додатку, 
визначаються шляхом присвоєння властивостям компонента визначених значень і зв'язування 
з оброблювачами подій визначених процедур. Процедури обробки подій являють собою  
published-методи компонента, що виконуються при виникненні визначеної події. 

Таким чином, інспектор об'єктів є інструментом, що використовується для формування 
зовнішнього вигляду і функціональних можливостей форми і компонентів у процесі розробки 
додатка. 

Деякі властивості, відображені на сторінці Properties, мають початкові значення. Це 
стандартні значення даних властивостей. Значення в правому стовпчику можуть бути змінені 
користувачем під час проектування додатків. Крім того, значення властивостей компонентів 
можуть бути змінені або задані й у процесі виконання додатка, але для цього необхідно 
написати відповідний програмний код. 
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Рис. П.1.3 – Інспектор об'єктів Object Inspector  
На сторінці Events у лівому стовпчику приведений список всіх оброблювачів подій 

компонента. Правий стовпчик при цьому порожній. Цей стовпчик призначений для процедур 
обробки подій. У ньому користувач встановлює імена процедур обробки подій, що повинні 
бути виконані при виникненні визначених подій. Кожен компонент має стандартний  
оброблювач події. 

П.1.1.7. Файли і розширення їх імен 
Типовий додаток у Delphi складається з файлів самих різних типів, кожний з яких має 

своє розширення імені. 

 .~*. Це файли-копії модифікованих і збережених файлів (наприклад, Main.~dp). Ці 
файли можна час від часу видаляти. Вони можуть знадобитися для відновлення 
додатка в тім виді в якому він був до останнього збереження.  

 .bpg. Файли категорії Borland Project Group, у яких зберігаються групові проекти. Ці 
текстові файли містять список залежностей між окремими модулями, що необхідні 
для компілятора і компоновщика при створенні багатомодульних додатків. 

 .dcr. Файли типу Delphi Component Resource (ресурси компонентів Delphi). Ці файли 
містять піктограми, що ви можете побачити на палітрі компонентів з бібліотеки VCL. 
Файли цього типу видаляти не можна. 

 .dcu. Файли цього типу містять компільований код і дані програмного модуля. 
Оскільки Delphi заново формує файл типу .dcu при кожнім сеансі компіляції додатка, 
їх можна зовсім безболісно видаляти. 

 .dfm. Файли цього типу містять двоїнні дані, що стосуються властивостей екранної 
форми і включених у неї компонентів. Тут же утримується інформація про події і 
процедури їхньої обробки. Delphi копіює цю інформацію в остаточний виконуваний 
файл .exe. Файл .dfm видаляти не можна. 
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 .dll. Файли цього типу містять код бібліотеки динамічного компонування. Видаляти 
такі файли не можна. 

 .dof. Ці файли зберігають опції проекту (Delphi Options File). У файлах даного типу 
Delphi зберігає настройки проекту, модифіковані в діалоговому вікні, що 
відкривається по команді ProjectOptions. Видаляти його можна тільки у випадку, 
якщо ви вирішили повернутися до настройок, заданих за замовчуванням.  

 .dpk. У файлах цього типу зберігаються пакети (форма об'єднання декількох 
модулів). Видаляти ці файли не можна. 

 .dpr. Файли проекту Delphi. Це, по суті, звичайні файли вихідного коду мовою Pascal. 
Delphi створює файл .dpr при першому збереженні нового додатка і видаляти його 
не можна. 

 .dsk. Файли цього типу зберігають інформацію про конфігурації робочого столу 
додатка а також повний шлях до файлів проекту. Тому, якщо ви перенесли дані 
файли в інший каталог або “розкидали” файли модулів по різних каталогах, файл 
.dsk прийдеться видалити. 

 .exe. Виконувані файли. У процесі роботи над проектом можна видаляти виконувані 
файли додатків, оскільки Delphi створює їх при кожній повторній компіляції. 

 .pas. Файли цього типу містять вихідний код програми мовою Pascal. Типовий 
додаток, розроблений у середовищі Delphi, має по одному файлі .pas для модуля 
кожної екранної форми. Видаляти ці файли не можна. 

 .res. Файли цього типу містять двоїнні ресурси (піктограми та інші растрові 
зображення). 

П.1.2. Розробка додатків (програмних комплексів) у середовищі Delphi 

П.1.2.1. Підготовка середовища до створення нового додатка та встановлення 
заголовка вікна 

Для того щоб розробити інтерфейс користувача додатка, необхідно виконати наступні 
дії: 

 вибрати необхідні компоненти;  

 розташувати компоненти у формі; 

 визначити зовнішній вигляд і функціональні можливості компонентів;  

 задати в інспекторі об'єктів значення властивостей і процедур обробки подій;  

 написати програмний код для заданих процедур обробки подій.  
Перше, що потрібно зробити при створенні нового додатка, - дати йому ім'я. Найкраще 

привласнювати ім'я відразу ж після виклику команди FileNew Application. Delphi 
використовує ім'я додатка (проекту) у самих різних цілях. Наприклад, це ім'я використовується 
при автоматичній генерації деяких оголошень і виражень. Якщо ж проект вами не іменований, 
Delphi використовує ім'я, задане за замовчуванням, що створює певні незручності. 

Типовий проект у Delphi складається з файлів декількох типів. Одні з них містять текст 
програми, інші – двоїнні коди самого різного призначення: машинні інструкції, растрові 
зображення, дані і т.п. Тому доцільно зберігати усі файли одного проекту в окремому каталозі. 
Це полегшить роботу з проектом як з окремою структурною одиницею у файловій системі 
комп'ютера – копіювання, переміщення, видалення і т.п. 

Для створення в Delphi додатка необхідно виконати наступні дії. 
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1) Виберіть у меню FileNew Application. Інший варіант – виберіть FileNew, а потім 
клацніть на вкладці Page і виберіть піктограму Application. Якщо до цього в Delphi 
був відкритий інший проект, вам буде надана можливість зберегти внесені в нього 
зміни або відмовитися від них. 

2) Перш ніж вносити що-небудь у тільки що створений проект, виберіть у меню 
FileSave All або клацніть на піктограмі Save All. Після цього на екрані з'являться 
одне за іншим два діалогових вікна. Перше – Save Unit1 As – вимагає задати ім'я для 
файлу коду головного програмного модуля. Можна привласнити файлу ім'я Main, 
це відразу вказує, що даний файл містить текст програми, зв'язаної з головним 
вікном додатка. До введеного імені файлу Delphi автоматично додасть розширення 
.pas (скорочення від Pascal). 

3) Після цього з'явиться друге діалогове вікно Save Project1 As. Бажано називати проект 
по імені каталогу, у якому він зберігається. Після введення імені проекту Delphi 
додасть до нього розширення .dpr (скорочення від Delphi Project). 

За замовчуванням у рядку заголовку вікна проектування екранної форми Delphi 
установлює напис Form1. Для зміни заголовка вікна необхідно клацнути мишею у вікні 
проектування екранної форми (його легко впізнати по крапковій сітці) для активації 
характеристик екранної форми у вікні Object Inspector. У верхнім полі Object Inspector повинне 
відобразитися TForm1. Клацніть на вкладці Properties вікна Object Inspector і з'явиться список 
властивостей об'єкта екранної форми додатка. Для зміни заголовка вікна виділіть властивість 
Caption і введіть нове значення в правому стовпчику того ж рядка замість напису Form1.  

П.1.2.2. Запуск додатка, компіляція та компонування програми 
Для запуску додатка необхідно натиснути <F9> або вибрати команду RunRun з меню. 

Можна також клацнути на піктограмі Run (зелений трикутник). Зовсім не обов'язково цілком 
завершувати роботу над додатком, щоб запустити його на виконання. Після запуску додатка 
його необхідно закрити для можливості подальшого редагування додатка.  

У рядку заголовка головного вікна Delphi відображається ім'я відкритого в даний 
момент проекту: Project1. Проект може бути відкритий у IDE як у режимі проектування, так і в 
режимі виконання. По заголовку головного вікна можна визначити в якому режимі відкритий 
проект. У лівій частині заголовка головного вікна, поруч із символом Delphi, знаходиться напис 
Delphi № – <Ім'я проекту>. Під час виконання проекту після цього напису випливає позначка 
[Running]. 

Коли ви натискаєте <F9> Delphi спочатку формує виконуваний файл. Цей процес 
поділяється на дві стадії. По-перше, компілятор Delphi транслює вихідний текст програми і 
формує двоїстий об'єктний код. По-друге, компонувальник Delphi зв'язує отриманий 
об'єктний код модуля з об'єктними кодами інших модулів, зокрема модулів бібліотек. У 
результаті утвориться виконуваний файл програми, що має те ж ім'я, що і проект, але з 
розширенням .exe. 

Якщо вам потрібно тільки скомпілювати і скомпонувати проект, але не запускати його 
на виконання, натисніть <Ctrl+F9> або виберіть у меню команду ProjectSyntax Check. Цей 
метод можна використовувати, щоб переконається в тім, що в програмі немає синтаксичних 
помилок. 

Для відкриття проекту в середовищі Delphi виберіть команду FileOpen або клацніть 
на піктограмі Open project. Коли з'явиться діалогове вікно Open Project, перейдіть у потрібний 
каталог і виберіть файл <Ім'я проекту>.dpr. 

Література [1-3]. 
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Хід виконання 
1) Запустіть Delphi. 
2) Ознайомитись зі вкладками Палітри компонентів та оглянути елементи на них 

розташовані. 
3) Оглянути Проектувальник форм, вивчити його можливості та призначення. 
4) Переключитись на Вікно редактору коду, вивчити його основні можливості та 

принципи написання програмного коду в ньому. 
5) Вивчити методи виклику Інтуїтивного помічника написання коду та його можливості: 

 Доповнення коду; 

 Шаблони коду; 

 Контекстний список параметрів; 

 Швидка оцінка значення; 

 Спливаючі підказки про оголошення ідентифікаторів.  
6) Викликати Інспектор об’єктів. Ознайомитись з вкладками Властивості та Події. 
7) Вивчити основні типи файлів, які використовуються в Delphi, та їх розширення імен. 
8) Вивчити основні етапи створення інтерфейсу користувача програмного комплексу.  
9) Засвоїти команди запуску доданка на виконання, компілювання та перевірки 

синтаксису написання програмного коду. 
10) Вивчити прийоми налагоджування роботи програми: 

 Встановлення точок зупинки виконання програмного коду; 

 Запуск програми на покрокове виконання; 

 Переривання виконання програми, зупинка виконання, перезапуск на виконання 
програми. 

11) Занотувати всі етапи виконання роботи у протоколі. 

Контрольні питання 
1. Перерахуйте основні складові інтерфейсу Delphi. 
2. Перерахуйте основні вкладки Палітри компонентів. 
3. Опишіть призначення та принципи роботи Проектувальника форм. 
4. Опишіть призначення та принципи роботи Вікна редактору коду. 
5. Перерахуйте складові Інтуїтивного помічника написання коду. 
6. Опишіть призначення та принципи роботи Інтуїтивного помічника написання коду. 
7. Опишіть призначення та принципи роботи Інспектору об’єктів. 
8. Перерахуйте основні типи файлів в Delphi та їх призначення. 
9. Назвіть основні етапи створення інтерфейсу користувача. 
10. Опишіть прийоми налагоджування роботи програми. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

Конструювання меню 
Мета роботи: засвоїти методи створення меню в Delphi, навички його редагування та 
підключення програмного коду до команд меню. 

Завдання 

Ознайомитись з компонентами для створення меню в Delphi. Вивчити принципи створення 
меню що розкривається, контекстного меню та динамічного меню . 

Теоретичні відомості 

П.2.1. Конструювання меню 

П.2.1.1. Компоненти 
Слово меню походить від латинського minute, що означає дуже маленький або 

деталізований. Любий користувач Windows знає, що меню являє собою детальний перелік 
команд, таких як Open або Exit. У рядках меню (menu bar) більшості додатків перераховані 
імена декількох меню що розкриваються. У додатку можна викликати на екран і спливаюче 
меню (floating pop-up menu), клацнувши правою кнопкою миші. 

Працюючи в середовищі Delphi, не так вже і складно створити зручне у використанні 
меню. Для цього Delphi надає у ваше розпорядження три компоненти меню і кілька методів 
роботи з ними, про які і піде мова далі. 

Нижче перераховані три різновиди компонентів для конструювання меню, що маються 
в Delphi. 

 TMainMenu. Цей компонент варто використовувати для створення рядка головного 
меню додатка, що завжди виводиться безпосередньо під рядком заголовка вікна. 
Для створення динамічного меню (тобто меню, що змінюється в ході виконання 
програми) можна вставити в екранну форму кілька об'єктів компонента MainMenu і 
зв'язати з кожним з них індивідуальний набір команд, про що буде докладно 
розказане в одному з наступних розділів. 
Категорія палітри: Standard. 

 TPopupMenu. Цей компонент варто використовувати для створення спливаючого 
меню, що з'являється на екрані після щиглика правою кнопкою миші на полі 
клієнтської області вікна додатка. Можна виводити спливаюче меню й у відповідь 
на інші дії користувача, причому меню може з'являтися в будь-якому місці 
клієнтської області вікна додатка. 
Категорія палітри: Standard. 

 TMenuItem. Любий елемент спливаючого меню чи меню що розкривається є 
об'єктом класу TMenuItem. Хоча компонент MenuItem і відсутній на палітрі 
компонентів, його досить просто створити в екранній формі за допомогою такого 
спеціалізованого засобу Delphi, як Menu Designer. Для створення пунктів меню 
також можна використовувати оператори програми або сценарії ресурсів (resource 
script). 
Категорія палітри: відсутній. 
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П.2.1.2. Меню що розкриваються 
Строго кажучи, меню що розкривається є вікном, яке з'являється на екрані при виборі 

одного з пунктів у рядку меню вікна додатка. Спливаюче меню — це різновид меню що 
розкривається. На відміну від меню що розкривається, спливаючому меню може з'являтися в 
будь-якому місці вікна (це єдине розходження між ними). Прийоми формування обох типів 
меню будуть описані в цьому розділі. Для створення меню що розкривається потрібно 
використовувати компонент MainMenu, а для створення спливаючих меню — компонентів 
PopupMenu. 

П.2.1.3. Головне меню 
У більшості додатків Windows мається головне меню, що створюється компонентом 

TMainMenu. Після подвійного щиглика на об'єкті цього компонента в екранній формі на екран 
виводиться діалогове вікно Menu Designer Delphi, що дозволяє включити в меню команди, 
специфічні для створюваної програми. 

1) Виберіть команду ProjectOptions, а потім відкрийте вкладку Forms. Виберіть 
форму Main як екранну форму головного вікна додатка. Така установка 
пропонується Delphi за замовчуванням для додатка з єдиним вікном.  

2) Вставте об'єкт компонента TMainMenu в екранну форму. 
3) Задайте для властивості Menu екранної форми значення, що відповідає імені 

об'єкта компонента MainMenu. 
Хоча, за невеликими виключеннями, у додатку може бути тільки одне головне меню, 

будь-яка екранна форма, навіть діалогове вікно, може мати рядок меню. Для установки цього 
рядка досить включити в екранну форму об'єкт компонента TMainMenu.  

Виключення ж наступні. 

 Властивість BorderStyle екранної форми не дорівнює bsDialog.  

 Властивість FormStyle екранної форми не дорівнює fsMDlChild (дочірні вікна MDI -
додатка можуть мати власні об'єкти компонента MainMenu, але ці меню зливаються 
з рядком меню головного вікна додатка). 

П.2.1.4. Спливаючі меню 
Для створення спливаючого меню, що, як правило, з'являється на екрані після щиглика 

правою кнопкою миші, виконаєте наступні операції. 
1) Вставте об'єкт компонента TPopupMenu в екранну форму. За замовчуванням Delphi 

привласнить новому об'єктові найменування PopupMenu1.  
2) Двічі клацніть на об'єкті PopupMenu1 і за допомогою Menu Designer введіть у меню 

список команд. 
3) Привласніть значення PopupMenu1 властивості PopupMenu екранної форми.  

П.2.1.5. Пункти меню 
Кожен пункт меню являє собою об'єкт класу TMenuItem. Delphi створює ці об'єкти 

автоматично в міру того, як ви додаєте в меню нові пункти за допомогою Menu Designer. 
Об'єкт MenuItem можна створити і програмно. До нього (об'єкта) також приходиться часто 
звертатися в програмі. Наприклад, для того щоб сформувати маркер перед написом пункту 
меню, потрібно програмно привласнити значення True властивості Checked відповідного 
об'єкта MenuItem. Можна виконувати різні операції з пунктами меню (об'єктами MenuItem) у 
рядку меню (об'єкті MainMenu) або в спливаючому меню (об'єкті PopupMenu), звертаючись 
до відповідних елементів масиву Items у цих об'єктах.  
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Суворе дотримання прийнятих угод про іменування об'єктів у випадку роботи з 
об'єктами меню дозволить створити зрозумілу, а отже, і просту у використанні програму. За 
замовчуванням Delphi автоматично привласнює об'єктам MenuItem такі імена, як File1, Open1 
і Save2, з якими можна погодитися тільки в експериментальних або демонстраційних 
програмах, життєвий цикл яких нетривалий. Варто завжди заміняти ці імена, керуючись 
наступними правилами. 

 Для пунктів рядка меню додавати слово Menu до найменування пункту 
відповідного об'єкта MenuItem, наприклад MenuFile для пункту File і MenuEdit — 
для пункту Edit. 

 Для пунктів меню що розкривається використовувати найменування відповідного 
пункту рядка меню як префікс. Наприклад, для об'єктів MenuItem у меню File 
необхідно вибирати найменування FileOpen, FileSave і FileSaveAs. Об'єкти в меню 
Edit одержують найменування типу EditCut, EditCopy і EditPaste. Деякі розроблювачі 
програм в середовищі Delphi приєднують до цих імен ще і слово Item — виходить 
щось типу FileOpenItem і EditCutItem. Можете так діяти і ви, особливо якщо плануєте 
використовувати мастер для створення нових оболонок додатків.  

Такі об'єкти, як MenuFile (що представляє меню File) і FileOpen (що представляє пункт 
(команду) Open у меню File), є об'єктами того самого класу TMenuItem, як і всі інші об'є кти 
пунктів меню (до них відноситься навіть такий об'єкт, як роздільник, що відокремлює у 
великому меню одну категорію команд від іншої). 

Властивості Caption об'єкта MenuItem в якості значення необхідно привласнити текст, 
що буде відображатися у відповідному пункті меню працюючої програми. Найпростіший 
спосіб розробки нового меню — спочатку увести всі значення Caption, а потім відповідно 
змінити пропоновані за замовчуванням значення властивостей Name для об'єктів MenuItem.  

Значення властивостей об'єктів MenuItem можна змінювати й у процесі виконання 
програми. Таким чином, у додатку буде створене динамічне меню, команди в якому будуть 
з'являтися або зникати в залежності від ситуації. Щоб довідатися, як це робиться, виконаєте 
наступне. 

 Вставте об'єкт компонента MainMenu в екранну форму і відкрийте Menu Designer, 
двічі клацнувши мишею на вставленому об'єкті. 

 Сформуйте меню File, а в ньому — команду Exit (уведіть &File і E&xit, щоб 
призначити F і X як клавіші швидкого виклику цих пунктів меню). 

 Виберіть по черзі ці пункти або у вікні Menu Designer, або у вікні проектування 
форми. Змініть ім'я об'єкта File1 на MenuFile, a Exit1 — на FileExit. 

Тепер у вас є об'єкт компонента MainMenu, що "володіє" двома об'єктами MenuItem —
MenuFile і FileExit. У програму можна включити оператори, що запрограмували б 
найрізноманітніші дії з цими пунктами меню. Наприклад, додайте в екранну форму кнопку і, 
двічі клацнувши на ній, сформуйте заготовку процедури обробки події за замовчуванням — 
щиглика на кнопці мишею. Потім у нову процедуру між рядків ключових слів begin і end 
додайте наступний оператор: 

with FileExit do Visible := not Visible; 
Уставте також оператор Close; у процедуру обробки команди FileExit. Запустіть 

програму на виконання. У працюючій програмі після кожного щиглика на кнопці пункт меню 
Exit буде то зникати, то з'являтися. Властивість Visible дає програмістові простий і зручний 
спосіб динамічного керування набором команд у меню — у залежності від значення цієї 
властивості відповідний пункт меню може з'являтися або зникати. 
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Інший варіант динамічного керування меню — використання властивості Enabled, що 
може також приймати значення True або False, дозволяючи або блокуючи відповідний пункт. 
Наприклад, зміните приведений вище фрагмент програми в такий спосіб: 

with FileExit do Enabled := not Enabled; 

П.2.1.6. Імітування вибору команди 
Для імітації вибору команди потрібно викликати в програмі метод Click відповідного 

об'єкта MenuItem. Це може знадобитися, наприклад, якщо ви хочете, щоб у програмі була 
виконана та ж операція, що і по команді меню. Якщо таким об'єктом є OptionsProject, у 
програмі можна викликати відповідну процедуру за допомогою наступного оператора:  

OptionsProject.Click;   {Імітація вибору команди Project з меню Options.} 
У принципі, щиглик мишею на пункті рядка меню не повинний мати ніяких наслідків, 

оскільки з цим пунктом не зв'язана жодна команда. Однак і в такому випадку викликається 
процедура обробки події OnClick відповідного об'єкта MenuItem, у якій можна запрограмувати 
виконання яких-небудь дій, наприклад зміна найменувань команд у меню або вставку в них 
маркерів. 

П.2.1.7. Властивість Items 
Звернутися до об'єкта MenuItem можна, скориставшись властивістю Items об'єктів 

компонентів TMainMenu, TPopupMenu і TMenuItem. Items — це або об'єкт класу TMenuItem, 
методи якого можна викликати, використовуючи крапкову нотацію (наприклад, Items.Insert), 
або масив, до якого можна звернутися, наприклад, у такий спосіб: MyMenu.Items[N]. В об'єкті 
MainMenu властивість Items містить пункти рядка меню. Допустимо, у деякій програмі мається 
рядок меню з пунктами File, Edit і Help, кожному з яких відповідає своє меню що 
розкривається. Тоді наступний фрагмент програми змінить найменування першого пункту 
меню на Presto-Chango, заблокує пункт Edit і сховає (зробить невидимим) пункт Help: 

with MainMenu1 do  
begin 
  Items[0].Caption := 'Presto-Chango'; 
  Items[1].Enabled := False; 
  Items[2].Visible := False; 
end; 
У свою чергу, кожен об'єкт MenuItem також має властивість Items, яку можна 

використовувати для доступу до відповідних команд меню. Наприклад, щоб заблокувати 
команду FileExit, думаючи, що це єдина команда в даному раскрывающет меню, можна 
використовувати наступний оператор:  

FileMenu.Items[0].Enabled := False; 
Той же результат дасть і інший оператор, у якому об'єкт визначений явно: 
FileExit.Enabled := False; 
Як правило, якщо операція задається для окремого об'єкта MenuItem, простіше явно 

використовувати його ім'я. Якщо ж потрібно виконати однакові операції з декількома 
об'єктами, краще використовувати звертання до них через властивість Items. У будь-якому 
випадку звертання відбувається до того самого об'єкта. Наприклад, оператор блокує в циклі 
всі пункти об'єкта меню FileMenu: 

For I := 0 to MenuFile.Count - 1 do 
  MenuFile.Items[I].Enabled := False; 
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Зверніть увагу на те, що, оскільки в цьому операторі двічі використовується ім'я об'єкта 
MenuFile, можна записати його простіше, скориставшись конструкцією with-do. Хоча рядків 
начебто б стало більше, зміст оператора став більш ясним:  

with MenuFile do  
  for I := 0 to Count - 1 do  
    Items[I].Enabled := False; 
Оператор with повідомляє Delphi, що потрібно використовувати властивості Count і 

Items об'єкта MenuFile. Таким чином, відпадає необхідність у використанні крапкової нотації 
(кваліфікування) стосовно даних властивостей. Це, по-перше, скорочує обсяг тексту, що 
вводиться з клавіатури, (а виходить, і імовірність появи помилок) і, по-друге, спрощує роботу 
компілятора і допомагає йому сформувати більш ефективний машинний код. Тому 
рекомендується скрізь, де це можливо, використовувати язикову конструкцію with-do. 

Значення властивості Count об'єкта MenuFile є не що інше, як кількість елементів у 
масиві Items — кількість "підлеглих" об'єктів MenuItem. Оскільки індекс початкового елемента 
масиву - 0, останній елемент масиву буде мати індекс Count - 1. Не забувайте про це, коли 
використовуєте звертання до елементів масиву Items у циклі.  

П.2.1.8. Каскадне меню 
Любий пункт меню що розкривається може, у свою чергу, містити підменю. Як показано 

на мал. 2.4.1, цю "вкладеність" можна розвивати, скільки завгодно. Але це робити не 
рекомендується, тому що при цьому ускладнюється шлях до вибору необхідної команди.  

У Windows 95 вибір у такому меню трохи полегшується, оскільки не потрібно клацати 
мишею на кожнім рівні. Але навіть у цьому випадку створювати більш двох рівнів вкладеності 
не слід без вагомих на те причин. 

 
Рис П.2.1 – Каскадне меню дозволяє реалізувати в програмі досить складну структуру 

команд. 
У наступній покроковій інструкції описаний процес створення підменю за допомогою 

Menu Designer. 
1) Створіть пункт меню, наприклад Search (див. рис. П.2.1). 
2) Виділите цей пункт, натисніть <Ctrl+→>, і буде сформовано підменю, яке можна 

редагувати за допомогою Menu Designer так само, як будь-яке меню що 
розкривається. 

3) Повторіть ці операції для кожного наступного каскаду меню. 
Каскадні меню не вимагають якихось спеціальних прийомів програмування. 

Процедури обробки команд каскадного меню створюються по такій же методиці, як і 
процедури звичайних однорівневих меню. Тому кожен пункт каскадного меню (об'єкт 
MenuItem) повинний мати унікальне в межах модуля ім'я — значення властивості Name. 
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П.2.1.9. Клавіші швидкого виклику пунктові меню  
Асоціювати комбінації клавіш з пунктами (командами) меню можна подвійно. 

Виділивши знаком “амперсанд” (&) деяку букву в імені пункту (поставивши символ & перед 
необхідною буквою в значенні властивості Caption відповідного об'єкта), можна вказати 
клавішу швидкого виклику (“гарячу” клавішу), що разом із клавішею <Alt> дублює відповідну 
команду уже відкритого меню. Наприклад, якщо привласнити властивості Caption об'єкта 
MenuItem значення &Configure, користувач зможе відкрити меню Configure, натиснувши 
<Аlt+С>. 

Другий тип комбінацій клавіш для звертання до команди меню можна назвати 
акселератором (accelerator). Як правило, це комбінація якої-небудь алфавітно-цифрової 
клавіші і спеціальної (<Ctrl>, <Shift>), функціональної або клавіші керування курсором. Назву 
— акселератори -ці клавіатурні комбінації одержали тому, що з їх допомогою можна 
викликати команду меню, не відкриваючи його. 

Не потрібно явно вказувати комбінацію акселератора в тексті пункту меню, тобто в 
значенні його властивості Caption. Delphi зробить це самостійно, як тільки ви визначите 
відповідну комбінацію як значення властивості Shоrtсut об'єкта. 

Значення комбінацій-акселераторів можна або ввести у виді тексту, або вибрати зі 
списку властивості ShortCut, що розкривається. Щоб не шукати необхідну комбінацію клавіш 
можна використовувати перший спосіб, оскільки пошук у довгому списку не завжди зручний 
(значно швидше набрати на клавіатурі Ctrl+S, чим шукати такий же елемент у списку 
пропонованих значень властивості ShortCut). До речі, у списку перераховані не всі припустимі 
варіанти для значення ShortCut. Якщо як акселератор ви хочете використовувати клавішу 
<Enter>, можете сміло вводити в поле значення властивості ShortCut текст ENTER.  

У табл. П.2.1 перераховані деякі стандартні акселератори для пунктів меню, широко 
застосовувані у додатках Windows. Змінювати звичні комбінації не рекомендується, оскільки 
користувачі, що вже звикли до них, навряд чи відмовляться від своїх звичок заради нової 
програми. Але деякі стандартні призначення можна при необхідності змінити. Зокрема, 
стандарт рекомендує використовувати клавішу <Ins> як акселератор команди переключення 
режиму Insert/Overtype (Вставка/Заміна) у меню Edit. Цю клавішу можна використовувати як 
акселератор команди вставки поля. У цьому Delphi надає розроблювачеві повну волю.  

Таблиця П.2.1 – Стандартні комбінації акселераторів у Windows  

Команда Меню Акселератор 

Cascade (Каскад) Window <Shift+F5> 
Collapse all (Згорнути усі) Tree <Ctrl+*> (на цифровій клавіатурі) 
Collapse item (Згорнути елемент) Tree <-> (на цифровій клавіатурі) 
Сміттю (Копіювати) Edit <Ctrl+C> 
Cut (Вирізувати) Edit <Ctrl+X> 
Delete (Видалити) Edit <Del> 
Exit (Вихід) File <Alt+X> 
Expand all (Розгорнути усі) Tree <*> (на цифровій клавіатурі) 
Expand item (Розгорнути елемент) Tree <+> (на цифровій клавіатурі) 
Expand/Collapse 
(Розгорнути/Згорнути) 

Tree <Enter> 

Find (Знайти) Edit <Ctrl+F> 
Find next (Знайти наступний) Edit <F3> 
Insert/Overtype (Вставка/Заміна) Edit <lns> 
Help (Допомога) Help F1 
New (Створити) File <Ctrl+N> 
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Команда Меню Акселератор 
Open (Відкрити) File <Ctrl+0> 
Paste (Вставити) Edit <Ctrl+V> 
Print (Друк) File <Ctrl+P> 
Replace (Замінити) Edit <Ctrl+H> 
Save (Зберегти) File <Ctrl+S> 
Select all (Виділити усі) Edit <Ctrl+A> 
Tile (Розташувати усі) Window <Shift+F4> 
Undo (Скасувати) Edit <Ctrl+Z> 

П.2.1.10. Спливаючі меню 
У принципі, спливаючі меню і меню що розкриваються відрізняються тільки 

положенням на екрані. Об'єкт компонента PopupMenu програмується в додатку так само, як і 
об'єкт компонента MainMenu, але з'являється він не поруч з рядком меню вікна, а в будь -
якому місці екрана (точніше, у клієнтській області вікна додатка). 

Для створення спливаючого меню потрібно вставити в екранну форму об'єкт 
компонента TPopupMenu, двічі клацнути на ньому і ввести в об'єкт необхідні команди за 
допомогою Menu Designer, як ми це робили для об'єкта компонента TMainMenu. Тепер ім'я 
об'єкта PopupMenu необхідно привласнити властивості PopupMenu екранної форми.  

Дуже часто, але не завжди, команди спливаючого меню використовують ті ж 
процедури обробки, що і відповідні команди меню що розкривається. При бажанні можна 
створити й окремі процедури обробки команд спливаючого меню. 

П.2.1.11. Права кнопка миші 
Для того щоб запрограмувати появу на екран спливаючого меню після щиглика правою 

кнопкою миші, потрібно привласнити властивості PopupMenu екранної форми ім'я об'єкта 
компонента TPopupMenu. Тепер відповідне меню буде під час виконання програми з'являтися 
в тім місці екрана, де користувач клацне правою кнопкою миші.  

Таке присвоювання можна виконати і програмно під час виконання програми. Таким 
чином, з'являється можливість у залежності від конкретної ситуації вибрати в програмі, який з 
декількох наявних об'єктів PopupMenu зв'язати з екранною формою. У будь-якому 
підходящому місці програми, а таким найчастіше є процедура обробки щиглика на якій-
небудь командній кнопці або процедура обробки якої-небудь команди основного меню, 
використовуйте наступний оператор, що привласнює властивості PopupMenu екранної форми 
ім'я підходящого об'єкта компонента TPopupMenu:  

PopupMenu := PopupMenu2; {Присвоєння імені об'єкта властивості PopupMenu.} 

П.2.1.12. Інші методи виклику спливаючого меню 
Вивести на екран спливаюче меню можна також, викликавши метод Popup об'єкта 

PopupMenu у відповідь на яку-небудь подію, на відміну від щиглика правою кнопкою миші. 
Під час виклику методу Popup як параметри повинні бути передані координати х и у: 

PopupMenu1.Popup(100, 100); 
Параметри х и у представляють координати щодо екрана Windows з початком відліку в 

лівому верхньому куті. 
Якщо ви хочете вивести спливаюче меню в тім же місці, де був виконаний щиглик 

мишею, прийдеться конвертувати поточні координати миші перш, ніж передати їх як 
аргументи в метод Popup. Справа в тім, що координати миші зчитуються щодо границь 
активного вікна, а в Popup потрібно передати координати щодо границь екрана. 
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Перетворення здійснюється за допомогою функції ClientToScreen. Для початку потрібно 
оголосити перемінну типу TPoint: 

var  
  Pt: TPoint; 
Потім у процедуру обробки події MouseDown екранної форми включите наступні 

операторы: 
Pt.X := X; 
Pt.Y := Y; 
Pt := ClientToScreen(Pt); 
PopupMenu1.Popup(Pt.X, Pt.Y); 
Два перших оператори привласнюють поточні координати покажчика миші, що 

передаються в цю процедуру при виклику, членам змінної типу TPoint. Третій оператор 
викликає метод ClientToScreen класу TControl, що є одним з далеких предків класу TForm. Цей 
метод перетворить значення членів об'єкта Pt із системи координат клієнтської області вікна в 
систему координат екрана. Останній оператор передає перетворені координати в метод 
Popup об'єкта компонента TPopupMenu. 

П.2.2. Динамічне меню 
У Delphi можна використовувати кілька методів створення меню, що динамічно 

змінюються в процесі виконання програми:  

 цілком заміняти рядок меню у вікні додатка;  

 вставляти і видаляти меню що розкривається; 

 додавати і видаляти окремі команди;  

 зливати об'єкти компонентів меню. 
У наступних підрозділах про ці методи буде розказано більш докладно.  

П.2.2.1. Заміна рядків меню 
Найпростіший спосіб змінити рядок меню у вікні додатка — привласнити нове значення 

(новий об'єкт MainMenu) властивості Menu екранної форми. Для цього спочатку вставте в 
екранну форму два або більш об'єкти компонента TMainMenu і включіть в них необхідні 
пункти за допомогою Menu Designer. Потім у підходящому місці програми, наприклад у 
процедурі обробки щиглика на якій-небудь кнопці екранної форми, вставте оператор 
наступного виду: 

Menu := MainMenu2; 
Коли програма буде запущена на виконання, після щиглика на відповідній кнопці рядок 

меню зміниться відповідно до вмісту об'єкта MainMenu2.  

П.2.2.2. Вставка та видалення меню що розкриваються 
У програмі можна злити об'єкти меню (даний спосіб буде докладно описаний у розділі 

“Злиття і поділ об'єктів MainMenu”, приведеному нижче в цій главі), але є більш простий метод 
— уставити меню що розкривається в рядок меню вікна додатка або цілком видалити його. 
Щоб випробувати цю технологію на практиці, вставте один об'єкт компонента MainMenu в 
екранну форму, двічі клацніть на ньому і за допомогою Menu Designer включіть в нього меню 
що розкривається з різними наборами команд. 

Потім сформуйте процедуру обробки події OnCreate для екранної форми. Вставте в цю 
процедуру оператори, що дозволяють зробити деякі меню невидимими: 

MenuOption.Visible := False; 
MenuWindow.Visible := False; 
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І нарешті, у програмі обробки щиглика на якій-небудь кнопці екранної форми або 
процедурі обробки команди в одному з “видимих” меню що розкривається встановіть 
значення True для властивості Visible раніше схованого меню. У результаті у відповідь на цю 
подію при виконанні програми на екрані з'явиться меню. Описана методика дозволяє швидко 
запрограмувати команду Advanced Menu, що заміняє скорочений варіант меню додатка 
повним варіантом. Але врахуйте, що невидимі пункти меню в програмі присутні, до їхніх 
процедур обробки команд можна звертатися і програма викликає ці процедури у відповідь на 
натискання відповідних клавіш-акселераторів. 

П.2.2.3. Заміна пунктів меню 
Для того щоб замінити видимий текст пункту меню, потрібно змінити значення 

властивості Caption відповідного об'єкта MenuItem. Наприклад, можна запрограмувати 
виведення у пункті меню команди Undo інформації про те, яка саме операція буде скасована:  

EditUndo.Caption := '&Undo deletion'; 

П.2.2.4. Додавання вставка та видалення пунктів меню 
Можна додати або вставити команди в будь-яке меню — об'єкт класу TMenuItem або 

видалити їх. Наприклад, можна додати пункти що відповідають іменам файлів у меню File — 
об'єкт MenuFile. Цю же методику можна використовувати і для модифікації меню в ході 
виконання програми. 

Перший етап додавання або вставки пункту меню — створення відповідного об'єкта 
класу TMenuItem. Спочатку оголосіть відповідну змінну в підходящій процедурі обробки події:  

var 
  MI: TMenultem; 
begin 
  … 
end; 
Потім у тілі процедури сформуйте новий об'єкт класу TMenuItem, викликавши метод 

Create даного класу, і передайте йому як параметр ім'я об'єкта — власника цього пункту, тобто 
ім'я об'єкта меню, у яке планується включити новий пункт:  

MI := TMenultem.Create(FileMenu); 
Тепер у програмі сформований новий об'єкт пункту меню, до якого можна звертатися, 

посилаючись на ім'я перемінної MI. Привласніть значення властивостям цього об'єкта Caption, 
Visible і Shortcut, a також іншим у міру потреби:  

MI.Caption := '&New command1; 
MI.Visible := True; 
MI.Shortcut := Shortcut(vk_Fl); 
Коли закінчите ініціалізацію нового об'єкта, додайте його в існуюче меню за допомогою 

методу Add: 
MenuFile.Add(MI); {Додати пункт у кінець меню File.} 
З цього моменту об'єкт MenuFile стане “власником” об'єкта MI і сам видалить його при 

необхідності. Вам ні в якому разі не можна самостійно видаляти об'єкт MI і звільняти виділену 
для нього при виконанні Create пам'ять. 

Тепер змінну MI можна використовувати для формування іншого пункту меню, але для 
кожного нового пункту обов'язково прийдеться викликати метод Create. Наприклад, не можна 
просто привласнити нове значення властивості Caption об'єкта MI і після цього знову додати 
його в меню. MI у дійсності є покажчиком на динамічно формований об'єкт. У програмі її 
можна використовувати як звичайну змінну вказівного типу.  
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Можна вставити пункт і між існуючими пунктами меню. Припустимо, що в меню 
мається об'єкт — роздільник FileSep. Для того щоб вставити MI у меню над цим роздільником, 
потрібно спочатку з'ясувати значення індексу роздільника в масиві пунктів і привласнити це 
значення змінній типу Integer: 

Index := MenuFile.IndexOf(FileSep); 
Для вставки об'єкта MI потрібно замість методу Add викликати метод Insert і передати 

йому як параметри значення Index і покажчик на новий об'єкт:  
MenuFile.Insert(Index, MI); {Уставити пункт меню відповідно значенню Index.} 
Значення індексу в масиві пунктів можна використовувати і для видалення одного з 

них. Для цього потрібно викликати метод Delete класу TMenuItem: 
MenuFile.Delete(Index); 
Видалення виконується також за допомогою методу Remove. Наприклад, наступний 

рядок видаляє команду Exit з меню File:  
MenuFile.Remove(FileExit); 
Модифікувати меню що розкривається або рядок меню можна, звернувшись до 

властивості Items відповідних об'єктів. Ця властивість являє собою масив об'єктів класу 
TMenuItem. Наприклад, вираження MenuMy.Items[I] посилається на об'єкт  класу TMenuItem, 
що у масиві пунктів меню MenuMy має індекс I. 

П.2.3. Підключення програмного коду до пункту меню 
Після створення нового пункту меню потрібно підключити до нього процедуру обробки 

події, у якій будуть запрограмовані операції виконання відповідної команди. Для цього буде 
потрібно зробити наступне. 

1) Оголосити процедуру обробки події в класі екранної форми.  
2) Включити текст відповідної процедури в секцію реалізації модуля.  
3) Підключити процедуру до події OnClick об'єкта відповідного пункту меню. 
Наприклад, додайте у визначення класу TForm1 наступне оголошення (як правило, це 

й інші оголошення включаються в розділ private або public оголошення класу; у даному 
випадку ми оголосимо процедуру як private — закриту): 

procedure NewCommandClick(Sender: TObject); 
Потім де-небудь у секції реалізації модуля вставте текст процедури:  
procedure TForm1.NewCommandClick(Sender: TObject);  
begin 
  ShowMessage('New command executed!'); 
end; 
Зверніть увагу на формат оголошення в секції реалізації процедури обробки команди, 

що є, по суті, методом класу екранної форми. Спочатку стоїть ім'я класу, потім — крапка, а після 
цього — ім'я власне процедури. Таким чином, цей метод можна викликати з об'єкта класу 
TForm1. І, нарешті, потрібно оголосити змінну MI типу TMenuItem, створити об'єкт цього класу, 
привласнити значення його властивостям і підключити процедуру до події OnClick цього 
об'єкта: 

MI := TMenultem.Create(FileMenu); 
MI.Caption := '&New command'; 
MI.OnClick := NewCommandClick; 
Вставте або додайте новий об'єкт у меню. Тепер, якщо під час виконання програми 

користувач вибере в меню нову команду, програма викликає процедуру NewCommandClick.  
І, звичайно, можна підключити до події OnClick нового об'єкта вже існуючу процедуру 

обробки команди іншого пункту (і навіть, можливо, іншого меню). Для цього буде потрібно 
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тільки змінити праву частину в останньому операторі присвоювання — замінити 
NewCommandClick ім'ям існуючої процедури. 

П.2.3.1. Додавання в меню імен файлів 
Об'єкти компонента TMenuItem необов'язково повинні бути командами. Це можуть 

бути й інформаційні об'єкти, наприклад імена недавно використаних файлів. Їхній список 
можна створити і модифікувати за допомогою методів Add, Insert і Delete. Для початку 
потрібно створити об'єкти класу TMenuItem і привласнити їх властивостям Caption імена 
файлів. Однак можна поступити інакше. Заздалегідь включити в це меню (як правило, у меню 
File) об'єкти-заглушки команд і потім привласнювати властивостям Caption імена файлів у міру 
того, як користувач їх відкриває. 

Повний код головного модуля додатка що відображає імена відкритих файлів 
представлений у прикладі П.2.1. На рис. П.2.2 показано меню File цієї програми, у яке додано 
чотири пункти з іменами останніх відкритих файлів. Ці пункти можна вибрати, як і будь -які 
інші: кожний з них має клавішу швидкого виклику <Аlt+N>, де N являє собою підкреслений у 
тексті пункту номер. Код обробки відповідної команди можна знайти в самому кінці приклада 
П.2.1. 

Приклад П.2.1 – Відображення імен відкритих файлів у меню  
unit Main; 
interface 
uses 
  Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Menus, 

Buttons; 
type 
  TFormMain = class(TForm) 
  MainMenu1: TMainMenu; 
  MenuFile: TMenuItem; 
  FileExit: TMenuItem; 
  ButtonOpen: TButton; 
  OpenDialog: TOpenDialog; 
  FileOpen: TMenuItem; 
  FileSep1: TMenuItem; 
  FileSep2: TMenuItem; 
  FileName1: TMenuItem; 
  FileName2: TMenuItem; 
  FileName3: TMenuItem; 
  FileName4: TMenuItem; 
  BitBtn1: TBitBtn; 
  procedure FileExitClick(Sender: TObject); 
  procedure ButtonOpenClick(Sender: TObject); 
  procedure FileNamelClick(Sender: TObject); 
  private 
    {Оголошення закритих (private) членів.} 
  public 
    {Оголошення загальнодоступних (public) членів. } 
end; 
var 
  FormMain: TFormMain; 
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implementation 
{$R *.DFM} 
procedure TFormMain.FileExitClick(Sender: TObject); 
begin 
  Close; 
end; 
{Запит імені файлу і додавання імені в меню File.} 
procedure TFormMain. ButtonOpenClick(Sender: TObject); 
var 
  S: string; 
  I, K: Integer; 
begin 
  if OpenDialog.Execute then with MenuFile do 
    begin 
      if not FileSep2.Visible then 
      FileSep2.Visible := True; {Зробити роздільник видимим.} 
      К:= IndexOf(FileName1); 
      for I := Count - 1 downto ДО + 1 do 
        begin {Змістити поточне ім'я файлу на один пункт униз.} 
          S := Items[I - 1].Caption; 
          S[2] := Chr(Ord('0') + (I - ДО + 1)); {Код клавіші швидкого виклику.} 
          Items[I].Caption := S; 
          Items[I].Visible := Items[I - 1].Visible; 
        end; 
      FileName1.Caption := '&1 ' + OpenDialog.Filename; 
      FileName1.Visible := True; 
      ShowMessage('Adding: ' + OpenDialog.Filename); 
    end; 
end; 
{Прочитати ім'я файлу, обране в меню File.} 
procedure TFormMain.FileName1Click(Sender: TObject); 
var 
  Filename: string; 
begin 
  with Sender as TMenuItem do 
  begin 
    Filename := Caption; 
    System.Delete(Filename, 1, 2); 
  end; 
  ShowMessage('Selected: ' + Filename); 
end; 
end. 
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Рис. П.2.2 – Розповсюджений спосіб включення в меню File списку останніх відкритих 

файлів 
Процедура FileName1Click у прикладі П.2.1 демонструє метод, що дозволяє уникнути 

складностей, що час від часу виникають. Справа в тім, що в процедурі викликається системна 
процедура Delete мови Pascal для видалення перших двох символів у найменуванні пункту 
меню. Ці два символи - службові; вони визначають клавішу швидкого виклику пункту. Після 
видалення залишиться “чисте” ім'я файлу. Усе було б добре, якби перед цим оператором була 
відсутня вказівка with - do, у якій пропонується мати на увазі надалі члени класу TMenuItem, 
один із яких також називається Delete. Усунути можливість конфлікту слід шляхом 
кваліфікування, поставивши перед найменуванням процедури Delete префікс System і крапку. 
Таким чином, компілятор одержав явну указівку використовувати процедуру Delete, що має 
справу зі строковими змінними, котра знаходиться в модулі System, а не однойменний метод 
класу TMenuItem. Подібний прийом вам може знадобитися в майбутньому при роботі з 
такими розповсюдженими іменами процедур, як Insert, Text, Assign і Close.  

Нижче приведена інструкція, що допоможе вам сформувати меню File і додати в нього 
імена файлів у порядку звертання до них (за принципом тільки що відкритий — перший у 
списку). 

1) Вставте об'єкт компонента MainMenu в екранну форму і за допомогою Menu 
Designer створіть меню File. У цьому меню один з пунктів зробіть роздільником — 
для цього в поле значення його властивості Caption уведіть знак дефіса (-). Після 
роздільника включіть в меню ще чотири порожніх пункти — це будуть заглушки для 
пунктів імен файлів. Як приклад можна використовувати рис. П.2.2. Об'єкт меню 
назвіть MenuFile, а об'єкти пунктів-заглушок — FileName1, FileName2, FileName3 і 
FileName4. Об'єкти пунктів-роздільників назвіть FileSep1 і FileSep2. У табл. П.2.2 
перераховані імена і властивості найбільш істотних компонентів екранної форми.  

2) Встановіть значення False для властивостей Visible роздільника і всіх чотирьох 
пунктів-заглушок. Програма зробить їх видимими після того, як користувач відкриє 
файли. 

3) Сформуйте заготовку процедури обробки події для першого об'єкта-заглушки, 
вибравши її у вікні Menu Designer. Уставте код із процедури FileName1Click прикладу 
П.2.1. Ця процедура виводить повідомлення з ім'ям обраного в меню файлу. Цю ж 
процедуру підключіть до інших пунктів-заглушок. 

4) Вставте в екранну форму об'єкт компонента OpenDialog. 
5) Сформуйте заготовку процедури обробки команди Open або кнопки і вставте в неї 

код із процедури ButtonOpenClick прикладу П.2.1. 
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Таблиця П.2.2 – Властивості об'єктів додатка що відображає імена відкритих файлів  

Компонент 
Найменування 

об'єкта 
Властивість Значення 

Form FormMain Caption Dynamic File Menu 
Button ButtonOpen Caption Open file 
BitBtn BitBtn1 Kind bkClose 
OpenDiatog OpenDialog Filter All files (*.*)|*.* 
MainMenu MainMenu1   
MenuItem FileOpen Caption &Open 
MenuItem FileOpen ShortCut Ctrl+O 
MenuItem FileExit Caption E&xit 
MenuItem FileExit ShortCut Alt+X 
MenuItem FileSep1 Caption - 
MenuItem FileSep2 Caption - 
  Visible False 
MenuItem FileName1 Caption &1 name 
  Visible False 
MenuItem FileName2 Caption &2 name 
  Visible False 
MenuItem FileName3 Caption &3 name 
  Visible False 
MenuItem FileName4 Caption &4 name 
  Visible False 

П.2.3.2. Використання клавіш-акселераторів 
У будь-який додаток, що використовує об'єкти компонентів TMainMenu або 

TPopupMenu, Delphi включає модуль Menus, у якому мається чотири досить корисні 
підпрограми. Вони допомагають призначати пунктам клавіші-акселератори і потім 
програмувати їхнє використання. Перш ніж продовжити, включіть об'єкт компонента 
TMainMenu в екранну форму і за допомогою Menu Designer створіть меню з хоча б одним 
пунктом Demo. Залишимо для нього пропоноване у властивості Name за замовчуванням ім'я 
Demo1. 

Для підключення до пункту меню клавіші-акселератора можна використовувати 
функцію ShortCut. Вона визначена в Delphi у такий спосіб:  

function ShortCut(Key: Word; Shift: TShiftState): TShortCut; 
Підключення клавіші <F9> як акселератор до пункту меню Demo1 (тобто присвоєння її 

значення властивості ShortCut) виконується наступним оператором, у якому використана 
функція ShortCut (як і раніше, додайте цей оператор у процедуру обробки щиглика на кнопці):  

Demo1.ShortCut := ShortCut(vk_F9, []); 
Delphi автоматично виведе назву клавіші-акселератора в пункті найменування, меню 

що розкривається, правіше команди Demo. Змінювати що-небудь вручну в значенні 
властивості Caption не прийдеться. 

Порожні квадратні дужки в операторі означають порожню множину ознак спеціальних 
клавіш (тип даних TShiftState). Наприклад, якщо ви плануєте підключити як акселератор 
комбінацію <Alt+F9>, те задайте параметр Shift у такий спосіб:  

Demo1.ShortCut := ShortCut(vk_F9, [ssAlt]); 
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Оскільки параметр Shift має тип множини Pascal, можна задати його множиною 
значень, розділених комами. Наприклад, це вираження установить як акселератор 
комбінацію <Ctrl+Shift+A> (порядок окремих елементів у множині значення не має):  

Demo1.Shоrtсut := ShortCut(Ord('А'), [ssCtrl, ssShift]);  
Не можна задавати для клавіші А її віртуальний код vk_A. Замість цього тут 

використовується функція Ord Pascal і символьний літерал в одиночних лапках, що визначає 
код ASCII відповідного символу. 

Функцію ShortCutToKey можна використовувати для того, щоб розкласти комбінацію 
акселератора на окремі складові. Ця функція визначена в Pascal у такий спосіб: 

procedure ShortCutToKey(Shortcut: TShortCut; var Key: Word; var Shift: TShiftState); 
Як перший аргумент функції потрібно передати значення властивості ShortCut об'єкта 

пункту меню. Процедура привласнює віртуальний код клавіші параметру Key і множину ознак 
стану спеціальних клавіш — параметру Shift. 

Інша функція, TextToShortCut, інтерпретує текстовий рядок і перетворить його в 
значення, яке можна привласнити властивості Shоrtсut. Наприклад, за допомогою  наступного 
оператора можна задати як акселератор комбінацію клавіш <Alt+X>: 

Demo1.ShortCut := TextToShortCut('Alt+X'); 
Цей метод можна використовувати в програмі для того, щоб запросити в користувача 

текстове визначення акселератора, а потім призначити його деякому пункту меню. У такий 
спосіб можна організувати в програмі адаптацію користувачем меню відповідно до своїх 
специфічних потреб: 

var 
  S: string; 
begin 
  S := InputBox(‘Input Dialog’, ‘Enter shortcut key’, ‘’);  
  if Length(S) > 0 then 
  Demo1.ShortCut := TextToShortCut(S); 
end; 
Функція InputBox дуже зручна для програмування запиту на введення користувачем 

деякого тексту. Перший строковий параметр функції — найменування діалогового вікна, 
другий — текст запиту, третій — пропоноване за замовчуванням значення, що повертається, 
якщо користувач, не ввівши ні єдиного символу, відразу ж натисне <Enter>. У даному прикладі 
цей параметр порожній. 

Для зворотного перетворення можна використовувати функцію ShortCutToText, що 
визначена в такий спосіб: 

function ShortCutToText(Shortcut: TShortCut): string; 
Наприклад, так можна вивести на екран інформацію про акселератор пункту меню:  
ShowMessage('Demo1 shortcut = ' + ShortCutToText(Demo1.ShortCut)); 

П.2.3.3. Дозвіл та блокування команд 
Вище вже було розглянуто як використовувати властивість Enabled об'єкта MenuItem 

для дозволу і блокування відповідного пункту меню. Коли властивість Enabled має значення 
False, найменування пункту виводиться в меню затіненим і користувач не може його вибрати.  

При програмуванні додатка потрібно дуже ретельно продумати, у якій ситуації варто 
блокувати той або інший пункт меню. Найпростіша методика — розробити окрему процедуру, 
що керувала б “дієздатністю” пунктів меню відповідно до стану набору системних прапорців. 
Наприклад, визначите в програмі змінну FileIsOpen типу Boolean і розробіть процедуру, що 
керувала б станом пунктів Open, Save і інших у меню File відповідно значенню цієї змінної.  



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 55 

 

Про те, як використовувати дану методику для керування загальноприйнятими 
пунктами меню File, можна довідатися розглянувши наступний приклад. У класі екранної 
форми головного вікна додатка TMainForm оголошена процедура EnableMenu:  

procedure EnableMenu; 
Код реалізації процедури представлений у прикладі П.2.2. Команди в меню File 

дозволяються або блокуються відповідно до поточної ситуації в програмі. Це тільки фрагмент 
коду додатка. 

Приклад П.2.2 - Процедура EnableMenu для блокування/розблокування пунктів меню  
procedure TFormMain.EnableMenu; 
var 
  I: Integer; 
begin 
  with FileMenu do 
    begin 
      for I := 0 to Count - 1 do {Розблокувати команди меню File.} 
        Items[I].Enabled := True; 
      if not FileDirty then 
        begin 
          FileSave.Enabled := False; {Потрібно використовувати Save as.} 
          if Length(Filename) = 0 then {Іншими словами, файлові не привласнене ім'я.} 
            begin {Немає модифікацій, немає імені.} 
              FileSaveAs.Enabled := False; {Нічого зберігати.} 
              FilePrint.Enabled := False; { Нічого роздруковувати.} 
            end; 
        end; 
    end; 
end; 
Прапор FileDirty у цій програмі повідомляє, чи вносилися які-небудь зміни у відкритий 

файл. Попередньо процедура EnableMenu розблокує в циклі всі пункти меню File (об'єкта 
MenuFile). Потім, якщо FileDirty скинутий (файл не змінювався з моменту завантаження в 
додаток або останнього збереження), пункт Save блокується. У цьому ж випадку, якщо 
виконуються ще які-небудь умови, блокуються і пункти меню Save As і Print. 

Виклик процедури EnableMenu потрібно включити в процедуру обробки події OnClick 
об'єкта MenuFile. У результаті стан пунктів меню буде встановлено саме перед тим, як меню 
з'явиться на екрані. От як виглядає процедура обробки події OnClick у даному додатку:  

procedure TFormMain. MenuFileClick(Sender: TObject); 
begin 
  EnableMenu; {Дозвіл/блокування команд перед відкриттям меню.} 
end; 
У більш складних додатках приходиться розробляти окремі процедури 

блокування/розблокування пунктів для кожного меню що розкривається — File, Edit, Window 
і т.д. Ці процедури викликаються в процедурах обробки подій OnClick відповідних об'єктів — 
пунктів MainMenu. Але врахуйте, що це не блокує звертання до відповідних команд за 
допомогою клавіш швидкого виклику. Самий надійний спосіб цілком заблокувати команду — 
продублювати аналіз відповідних умов у процедурі її обробки. Наприклад, у процедурі 
обробки команди FileSave можна запрограмувати вихід із процедури без всяких операцій у 
випадку, якщо скинуто прапорець зміни файлу. 
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П.2.3.4. Злиття та розділення об’єктів MainMenu 
У будь-якій екранній формі може бути присутнім кілька об'єктів MainMenu, що при 

необхідності можна зливати і створювати в такий спосіб динамічний рядок меню. Ця методика 
особливо ефективна при роботі з декількома екранними формами в додатку. Коли програма 
виводить на екран вторинну форму (неголовне вікно додатка), команди відповідного об'єкта 
MainMenu автоматично “уливаються” у меню головного вікна. Наприклад, діалогове вікно 
настроювання параметрів конфігурації додатка може за допомогою цієї технології уключити 
свої команди в рядок меню головного вікна. Після завершення роботи з діалоговим вікном 
“улиті” пункти автоматично зникнуть. 

Злиття об'єктів MainMenu. Ключовим елементом технології злиття меню є байт 
GroupIndex класу TMenuItem. Його величина, що може змінюватися в діапазоні від 0 до 255, і 
визначає характер злиття. Якщо значення GroupIndex для двох об'єктів класу рівні, то одне 
меню заміняє інше. Якщо ж значення GroupIndex одного об'єкта менше значення іншого, 
перше меню буде вставлено ліворуч у друге. А якщо значення GroupIndex одного об'єкта 
більше значення іншого, перше меню буде додано праворуч у друге.  

Властивостям GroupIndex різних об'єктів має сенс привласнювати значення, кратні 10, 
щоб легше було програмувати вставку одного меню між іншими.  

Нижче приведена інструкція, що допоможе вам в експериментах зі злиттям двох 
об'єктів MainMenu в одній і тій же екранній формі.  

1) Включіть два об'єкти компонента MainMenu в екранну форму. Для простоти можна 
використовувати в цьому експерименті імена об'єктів, пропоновані Delphi за 
замовчуванням (MainMenu1 і MainMenu2). 

2) Двічі клацніть на об'єкті MainMenu1 і за допомогою Menu Designer створіть меню 
Demo з єдиною командою Advanced. Об'єктові цього пункту меню Delphi 
привласнить ім'я за замовчуванням (Demo1). Виберіть об'єкт Demo1 у вікні Object 
Inspector і встановіть для його властивості GroupIndex значення 0 (значення за 
замовчуванням). 

3) Двічі клацніть на об'єкті MainMenu2 і за допомогою Menu Designer створіть меню 
Extra з єдиною командою Exit. Об'єктові цього пункту меню Delphi привласнить ім'я 
за замовчуванням (Extra1). Виберіть об'єкт Extra1 у вікні Object Inspector і встановіть 
для його властивості GroupIndex значення 1. 

4) Створіть заготовку для процедури обробки команди Advanced — виберіть її в 
екранній формі або у вікні Menu Designer і вставте наступний оператор між рядків 
ключових слів begin і end: 
MainMenul.Merge(MainMenu2); 

5) Створіть заготовку для процедури обробки команди Exit. Оскільки об'єкт 
MainMenu2 не відображається у формі, потрібно буде використовувати тільки Menu 
Designer для вибору команди. Вставте в текст процедури оператор Close. 

6) Відкомпілюйте і запустіть додаток на виконання, натиснувши <F9>. Виберіть у меню 
команду DemoAdvanced — відбудеться злиття основного меню з додатковим. У 
результаті можна буде “добратися” до команди Exit.  

Спробуйте варіювати значення властивостей GroupIndex об'єктів. Наприклад, 
установіть значення 1 для GroupIndex обох об'єктів — і Demo1, і Exit1. При такому наборі 
значень після вибору команди Advanced меню Extra замінить меню Demo. Спробуйте ще один 
варіант — нехай значення GroupIndex об'єкта Demo1 буде більше значення цієї ж властивості 
об'єкта Exit1. Тепер після вибору команди Advanced меню Extra буде вставлено ліворуч від 
меню Demo. 
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Поділ об'єктів MainMenu. Скасувати результат злиття меню можна, викликавши метод 
UnMerge будь-якого об'єкта MainMenu. Наприклад, вставте в екранну форму кнопку і включіть 
в процедуру обробки щиглика на цій кнопці (події OnClick) оператор, що від'єднує MainMenu2 
від MainMenu1: 

MainMenul.UnMerge(MainMenu2); 

П.2.4. Компонент TActionList 
Ретельно продуманий інтерфейс дозволяє користувачеві вибирати прийнятний варіант 

рішення однієї і тієї ж задачі в додатку з декількох можливих. Таким чином, додаток можуть 
використовувати люди з різним рівнем підготовки, причому в міру освоєння методики роботи 
з програмою можна переходити від більш очевидних, але повільних способів (наприклад, 
навігація по каскадним меню) до більш складних, але швидким (використання клавіш-
акселераторів або піктографічних панелей інструментів). 

Що стосується розроблювачів, те чим ближче додаток до ідеалу в змісті 
різноваріантності інтерфейсу, тим більше турбот у програміста, що повинний у будь -якому 
варіанті забезпечити надійне функціонування програми. Додавання до програми з парою 
дюжин команд меню ще і панелей інструментів, а також командних кнопок вимагає великих 
зусиль за узгодженням роботи всіх цих компонентів, що повинні спільно використовувати різні 
фрагменти програмного коду. Зверніть увагу тільки на один аспект — потрібно узгоджено 
блокувати всі засоби звертання до деякої команди у випадку, якщо в даному стані програми 
вона не допускається. На перший план при цьому виступає необхідність уникнути дублювання, 
тобто ситуації, коли та сама, по суті, операція виконується різними фрагментами програми. 
Таке дублювання зрештою неминуче приводить до ненадійної роботи програми.  

У Delphi для рішення цієї проблеми пропонується концепція використання спеціального 
компонента, що повинний містити код, поділюваний між іншими компонентами, що діють 
одноманітно. У категорію Standard палітри компонентів включений новий компонент 
TActionList, що може зберігати один або більш об'єктів типу Action. Кожен об'єкт Action являє 
собою свого роду вузол, до якого можна приєднати інші об'єкти. Для того щоб забезпечити 
єдність властивостей і подій для ряду об'єктів (наприклад, пунктів меню або кнопок), потрібно 
запрограмувати необхідні властивості і процедури для одного об'єкта Action і підключити до 
нього об'єкти з аналогічними характеристиками. У результаті кожний з таких підключених 
об'єктів буде “вибирати” характеристики з “вузлового” об'єкта Action і використовувати їх так, 
начебто вони запрограмовані саме для нього. 

Компонент TActionList запрограмований у класі TActionList. Компонентові TAction 
відповідає клас TAction. На палітрі компонентів присутній тільки ActionList. Командні об'єкти 
формуються за допомогою спеціального редактора операцій Delphi (Action List Editor), про 
який і піде мова нижче. Взаємини між ActionList і Action багато в чому нагадують взаємини між 
компонентами TMainMenu і TMenuitem - об'єкт MainMenu “підпорядковує” (або він містить) 
кілька об'єктів MenuItem. 

У прикладі П.2.3 приведений код головного модуля проекту Actions, що допоможе нам 
розібратися в цій технології на прикладі програмування компонента CommandList. На рис. 
П.2.3 показано, як виглядає цей додаток на стадії розробки в середовищі Delphi. Програма 
демонструє, як об'єкт компонента TActionList зберігає об'єкт Action, що забезпечує загальними 
властивостями і методами два і більш інших об'єкти.  

Необхідно ввести в поле редагування Quit, щоб розблокувати кнопку Exit і однойменну 
команду меню. Тепер можна або вибрати команду меню, або клацнути на кнопці. Результат 
буде той же - програма завершить роботу і ви знову опинитесь в середовищі Delphi.  
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Рис. П.2.3 - Проект Actions демонструє методику використання компонента TActionLists  
Приклад П.2.3 – Використання об'єкта ActionList 
unit Main; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Menus, ActnList, 

StdCtrls; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
  MainMenu1: TMainMenu; 
  Edit1: TEdit; 
  Button1: TButton; 
  Label1: TLabel; 
  ActionList1: TActionList; 
  Demo1: TMenuItem; 
  Exit1: TMenuItem; 
  ActionExit: TAction; 
  procedure ActionExitExecute(Sender: TObject); 
  procedure ActionExitUpdate(Sender: TObject); 
  private 
    {Оголошення закритих (private) членів.) 
  public 
    {Оголошення загальнодоступних (public) членів.)  
end; 
var 
  Form1: TForm1; 
Implementation 
{$R *.DFM) 
procedure TForml.ActionExitExecute(Sender: TObject); 
begin 
  Close; //Вихід із програми 
end; 
procedure TForml.ActionExitUpdate(Sender: TObject); 
var 
  Flag: Boolean; 
begin  //Установка Flag, якщо користувач набрав Quit у Edit1.  
  if Lowercase(Edit1.Text) = 'quit' 
  then Flag := True 
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  else Flag := False; 
    Button1.Enabled := Flag;  //Дозвіл або блокування Button1  
    Exit1.Enabled := Flag;  //Дозвіл або блокування пункту меню  
end; 
end. 
Нижче приведена покрокова інструкція, що допоможе вам освоїти технологію 

використання компонента TActionList. 
1) Відкрийте новий додаток. Вставте в екранну форму об'єкти компонентів 

TMainMenu, TEdit, TButton, TLabel і TActionList (по одному кожного типу).  
2) Двічі клацніть на MainMenu1 і створіть меню Demo, а в ньому — команду Exit. У 

результаті з'явиться об'єкт Exit1, що у вікні форми видний не буде. 
3) Встановіть для властивостей Enabled об'єктів Button1 і Exit1 значення False (об'єкт 

Exit1 виберіть у списку, що розкривається, Object Inspector). У такий спосіб буде 
установлене вихідне значення властивостей двох командних об'єктів. 
Розблокування їх буде виконано через поділюваний об'єкт компонента TActionList.  

4) Двічі клацніть на об'єкті компонента TActionList. Як і об'єкт будь-якого іншого 
невізуального компонента, зокрема TMainMenu, об'єкт ActionList буде 
представлений у вікні проектування екранної форми піктограмою. Під час 
виконання програми він узагалі видний не буде. Після подвійного щиглика 
відкриється вікно редактора операцій, у якому можна створювати об'єкти Action 
(рис. П.2.4). 

5) Клацніть на піктограмі New Action (перша ліворуч)  і створіть тим самим новий об'єкт 
Action. За замовчуванням йому буде привласнене ім'я Action1. У цьому прикладі ми 
будемо використовувати тільки один об'єкт компонента TAction, але у своїх 
додатках ви можете створювати їх стільки, скільки вважаєте потрібним включити в 
один об'єкт компонента TActionList. 

6) У списку вікна, що розкривається, Object Inspector виберіть тільки що створений 
об'єкт Action1. (Швидше за все, він вже обраний Delphi автоматично.) Можливо, 
знадобиться змінити його ім'я, щоб воно відбивало призначення цього об'єкта в 
програмі. У даному випадку можна установити для властивості Name цього об'єкта 
значення ActionExit. Властивості Caption привласніть значення E&xit.  

7) Клацніть на вкладці Events у вікні Object Inspector. Двічі клацніть на кожній із двох 
подій об'єкта ActionExit — OnExecute і OnUpdate. Delphi створить заготовку 
процедур обробки цих подій. Вставте в них код із приклада П.2.3. 

8) Останній етап роботи з об'єктом компонента TAction — підключення до нього тих 
елементів керування (об'єктів), що мають ідентичні властивості і повинні однаково 
реагувати на події. Для цього виберіть об'єкт Exit1 у списку вікна, що розкривається, 
Object Inspector і привласніть його властивості Action значення ActionExit. Точно так 
само виберіть у списку об'єкт Button1 і привласніть його властивості Action те ж саме 
значення ActionExit. Тепер значення властивостей і процедури обробки подій 
об'єкта ActionExit будуть спільно використовуватися пунктом меню і кнопкою. 
Зверніть увагу на те, що значення властивостей Caption підключених об'єктів 
змінилися у відповідності зі значеннями властивості Caption об'єкта ActionExit.  

9) Відкомпілюйте і запустіть додаток на виконання, натиснувши <F9>. Уведіть Quit у 
полі редагування. Після цього команда в меню і кнопка розблокуються. Тепер, якщо 
ви виберете кожну з них, буде викликана поділювана процедура обробки події 
OnExecute об'єкта ActionExit і програма завершить роботу. 
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Рис. П.2.4 - Вікно редактора операцій, що відкривається після подвійного щиглика на 

об'єкті компонента TActionList 
Властивість Action класу TAction - це новинка Delphi 4. Властивість з таким же ім'ям 

оголошена як закритий член у класах деяких інших компонентів, таких як TMenuItem, TButton, 
TBitBtn, TSpeedButton і ін. 

Кожен об'єкт компонента TAction (як, наприклад, ActionExit у нашій програмі) має дві 
події — OnExecute і OnUpdate. У процедурі обробки події OnExecute визначається, що буде 
виконано програмою при виборі користувачем будь-якого підключеного об'єкта, такого як 
Button або MenuItem. Підключення об'єктів елементів керування до об'єкта компонента 
TAction здійснюється шляхом настроювання властивості Action об'єктів, що підключаються. Цій 
властивості повинне бути привласнене ім'я об'єкта компонента TAction, до якого планується 
підключення (ActionExit у нашій програмі). У процедурі ж обробки події OnExecute мається 
поділюваний усіма підключеними елементами керування код — виклик функції Close. 

Точно так процедура обробки події OnUpdate об'єкта компонента TAction дозволяє 
узгоджено змінити стан усіх підключених елементів керування. У нашій програмі в такий 
спосіб змінюється значення властивості Enabled на True або False у залежності від того, чи 
введений в об'єкт Edit1 текст quit (регістр символів у даному випадку не має значення). 
Уведений текст є значенням властивості Text цього об'єкта. Зміна ж значення властивості 
Enabled у процедурі обробки події OnUpdate об'єкта ActionExit впливає на підключені об'єкти 
Button1 і Exit1. Подія OnUpdate час від часу активізується, поки додаток знаходиться в стані 
чекання, так що в даній процедурі не можна програмувати тривалу обробку. Аналіз стану 
одного з об'єктів екранної форми й установка значення властивості Enabled по результаті цього 
аналізу рівним True або False — це саме та дія, яку варто виконувати в процедурі обробки події 
OnUpdate об'єкта компонента TAction. 

Доцільно вставляти об'єкт компонента TActionList у модуль даних. Це дозволить 
усунути перевантаження екранної форми вікна додатка невізуальними об'єктами, що 
ускладнюють компонування елементів керування в ній. Крім того, доступ до модуля даних і 
його об'єктів ActionList і Action легко організувати з модуля будь-якої видимої екранної форми. 
Потрібно тільки подбати про взаємне оголошення модулів у директивах uses.  

Література [1]. 

Хід виконання 
1) Запустіть Delphi. 
2) Створіть новий проект. 
3) Відтворіть приклад каскадного меню, наведений на рис. П.2.1., з додаванням клавіш 

швидкого виклику. 
4) Організуйте відображення імен відкритих файлів у меню, згідно прикладу П.2.1  та рис. 

П.2.2. 
5) Відтворіть приклад П.2.2 для блокування/розблокування пунктів меню. 
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6) Додайте в проект два об’єкти MainMenu та створіть на їх основі два головних меню з 
різним набором команд. Програмно організуйте злиття та роз’єднання цих об’єктів 
MainMenu. 

7) Відтворіть приклад П.2.3 для демонстрації методики використання компоненту 
TActionLists (див. рис. П.2.3). 

8) Результати виконання роботи занесіть у протокол. 

Контрольні питання 
1. Охарактеризуйте компонент TMainMenu, його призначення та основні властивості. 
2. Охарактеризуйте компонент TPopupMenu, його призначення та основні властивості. 
3. Охарактеризуйте компонент TMenuItem, його призначення та основні властивості. 
4. Охарактеризуйте компонент TActionLists, його призначення та основні прийоми роботи 

з ним. 
5. Як створити головне меню програми, контекстне меню та принцип створення 

каскадних меню? 
6. Перерахуйте стандартні комбінації клавіш акселераторів у Windows. 
7. Як програмно створити новий пункт меню? 
8. Як підключити програмний код до пункту меню? 
9. Як програмно додати клавіші акселератори до існуючого пункту меню? 
10. Як програмно виконується злиття та розділення кількох об'єктів MainMenu? 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 

Використання діалогових вікон 
Мета роботи: вивчити діалогові режими відображення вікон, ознайомитись зі стандартними 
діалоговими вікнами, вивчити принципи роботи з діалоговими вікнами пошуку та заміні, 
ознайомитись з принципами створення багатосторінкових документів. 

Завдання 

На основі наведених в роботі прикладів ознайомитись з роботою діалогових вікон пошуку, 
пошуку та заміни, відкриття та збереження файлів для можливості їх використання в 
подальшому. Розробити учбову програму на основі наведеного приклада для ілюстрації 
роботи з багатосторінковими документами 

Теоретичні відомості 

П.3.1. Взаємодія з діалоговими вікнами 

П.3.1.1. Компоненти 
У термінології Windows діалоговими вікнами називаються стандартного виду вікна без 

кнопок максимізації і мінімізації з елементами керування на зразок прапорців і перемикачів. 
Але в Delphi цьому визначенню може відповідати вікно будь-якої форми. За допомогою 
діалогового вікна додаток може про щось повідомити або задати користувачеві питання, 
надати можливість вибору опцій або текстове поле для введення даних. Розроблювачам 
Delphi пропонує ряд компонентів, що представляють собою стандартні діалогові вікна 
Windows, а також компоненти TTabControl, TPageControl і TTabSheet, завдяки яким можна 
створювати власні багатосторінкові вікна. З цієї глави ви довідаєтеся, як ними користуватися, 
а також познайомитеся з двома новими програмними технологіями, що з'явилися в Delphi 4: 
стикуванням (docking) елементів керування й обмеженням розмірів вікон.  

Нижче перераховані включені в Delphi компоненти для створення стандартних 
діалогових вікон і їхніх розповсюджених елементів. Під стандартними діалоговими вікнами в 
даному випадку маються на увазі стандартні вікна Windows.  

 TColorDialog. Цей компонент активізує стандартне вікно вибору кольору. Якщо 
потрібно надати користувачеві можливість вибрати колір, швидше за все, 
компонент TColorDialog — це усе, що вам потрібно. 
Категорія палітри: Dialogs. 

 TFindDialog. Цей компонент активізує стандартне вікно пошуку файлу. 
Використовуйте його, щоб надати користувачеві засіб пошуку даних на диску.  
Категорія палітри: Dialogs. 

 TFontDialog. Це компонент, що активізує стандартне вікно вибору шрифту, у якому 
користувачі можуть вибирати шрифт і колір тла відображуваного тексту. 
Категорія палітри: Dialogs. 

 TOpenDialog. Цей компонент активізує стандартне вікно вибору файлу. 
Використовуйте його у випадках, коли користувач повинний указати місце 
розташування даних на диску, як правило, у відповідь на команду FileOpen. 
Категорія палітри: Dialogs. 

 TPageControl. Якщо потрібно створити вікно зі сторінками-вкладками, то за 
допомогою даного компонента зробити це зовсім неважко. Кожна сторінка вікна 
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об'єкта компонента TPageControl являє собою окремий об'єкт компонента 
TTabSheet. На сторінку можна перешкодити будь-які елементи керування: кнопки, 
прапорці, перемикачі — усе, що необхідно. Працюючи з таким вікном, користувач  
вибирає потрібну вкладку, клацнувши на її корінці. Це відмінний спосіб розмістити 
багато елементів на невеликому просторі, якщо, приміром, мова йде про програму 
з великою кількістю опцій. 
Категорія палітри: Win32. 

 TReplaceDialog. Цей компонент активізує стандартне вікно пошуку і заміни 
фрагмента тексту (як правило, у текстовому документі або таблиці).  
Категорія палітри: Dialogs. 

 TSaveDialog. Цей компонент активізує стандартне вікно збереження файлу. У 
даному вікні, що відкривається, як правило, у відповідь  на команду FileSave, 
користувач може ввести або вибрати ім'я файлу і знайти потрібний каталог.  
Категорія палітри: Dialogs. 

 TTabControl. Цей компонент подібний компонентові TPageControl. Відрізняються 
вони тим, що сторінки TabControl ілюзорні, їх потрібно створювати програмно під 
час виконання, у той час як сторінки PageControl являють собою створювані при 
конструюванні форми окремі об'єкти компонента TTabSheet.  
Категорія палітри: Win32. 

 TTabSheet. Об'єкти цього компонента являють собою сторінки, що поміщаються в 
многостраничное діалогове вікно, створене за допомогою компонента 
TPageControl. Щоб створити таку сторінку, клацніть правою кнопкою миші усередині 
об'єкта компонента TPageControl і виберіть з контекстного меню команду New Page.  
Категорія палітри: немає. 

П.3.1.2. Модальні діалогові вікна 
У додатках, як правило, застосовуються два види діалогових вікон: модальний, 

утримуючий фокус уведення доти, поки не будуть закриті, і немодальні, з яких користувач 
може переключатися в інші вікна. Наприклад, вікно вибору опцій звичайно модальне, і 
користувач не може продовжити роботу з додатком, не закривши таке вікно. А от вікна пошуку 
і заміни звичайно немодальні: можна почати пошук, переключитися у вікно редагування, 
внести зміни в текст, а потім продовжити пошук. 

Щоб відобразити форму у виді модального діалогового вікна, потрібно викликати її 
метод ShowModal. Нехай, наприклад, у додатку існує форма MyDialog. Тоді з оброблювача 
подій однієї з кнопок додатка можна відкрити цю форму в модальному режимі за допомогою 
наступного оператора: 

MyDialog.ShowModal; 
Метод ShowModal повертає значення властивості ModalResult форми, що відкривається 

їм. Установлюється це значення після щиглика на одній із кнопок, що служать для закриття 
вікна, наприклад на OK, Close або Cancel. Щоб з'ясувати, чи закрив користувач модальне вікно 
за допомогою кнопки ОК, скористайтеся наступним фрагментом програмного коду:  

if MyDialog.ShowModal = mrOk then 
{... Якщо користувач клацнув на кнопці ОК, почати деякі дії.} 
Значення, що повертається, можна привласнити властивості ModalResult програмно. 

Для цього потрібно помістити в процедуру обробки події закриваючу форму кнопки, 
наприклад кнопки ОК, такий оператор: 

ModalResult := mrOk; 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 64 

 

Можна надійти й інакше, просто вибравши для властивості цієї кнопки ModalResult 
значення mrOk. Для стандартних компонентів TButton і TBitBtn це виконується автоматично.  

Що привласнюється ModalResult значення (яке буде повернуто методом ShowModal) 
не повинне бути нульовим. 

Метод ShowModal повертає значення типу integer. Якщо ж необхідно повернути з 
модального вікна що-небудь ще, включите в клас форми функцію, що поверне потрібні дані. 
От приклад оголошення строкової функції: 

TYourForm = class(TForm) 
...public 
function GetStringResult: String; 
Нехай потрібно повернути додаткові значення, що користувач ввів у текстове поле 

(значення властивості Text об'єкта компонента TEdit). Тоді реалізація нашої функції може 
виглядати так: 

function TYourForm.GetStringResult: String; 
begin 
  with Edit1 do 
    if Length(Text) = 0 then 
      Result := 'Default string' 
    else Result := Text; 
end; 
Залишилося одержати результат, викликавши для цього тільки що написану функцію 

відразу після закриття модального вікна:  
if YourForm.ShowModal = mrOk then 
  S := YourForm.GetStringResult; 

П.3.1.3. Немодальні діалогові вікна 
У Windows немодальне вікно визначається як дочірнє вікно, що не захоплює фокус 

уведення, дозволяючи користувачеві продовжувати роботу з додатком. У Delphi же це просто 
вікно будь-якої форми, з якого можна переключатися в інші вікна. Для того щоб відкрити вікно 
форми в такому режимі, скористайтеся методом Show:  

MyDialog.Show; 
Він привласнює властивості форми Visible значення True і викликає метод BringToFront, 

щоб вивести вікно на передній план, якщо його закривають інші вікна. Якщо потрібно сховати 
вікно, просто привласніть властивості Visible значення False:  

MyDialog.Visible := False; 
Щоб з'ясувати, чи активно діалогове вікно, перевірте значення цієї властивості.  

П.3.1.4. Діалогові вікна відкриття та збереження файлові 
Компоненти палітри Dialogs надають у розпорядження розроблювача стандартні 

діалогові вікна Windows. Чотири з них - FontDialog, ColorDialog, OpenDialog і SaveDialog - 
служать для вибору шрифту, кольори і завдання імені файлу.  

Розглянемо додаток TabEdit — ця програма може служити шаблоном для будь-якого 
додатка, що має справу з операціями над файлами. Написання таких програм можна почати з 
двох процедур — одна читає файл із диска, а інша його записує. От їхній код (приклад П.3.1).  

Приклад П.3.1 - Процедури запису і читання файлів додатка TabEdit 
{Читає файл із диска.} 
procedure TMainForm.LoadFile(const Path: String); 
begin 
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  with Pages[TabSetl.TabIndex] do 
    try 
      Memo1.Lines.LoadFromFile(Path); 
      Dirty := False; 
      Page.Clear; 
      SetFilename(Path); 
    except on e: EReadError do 
      MessageDlg('Error reading file', mtError, [mbOk], 0); 
    end; 
end; 
{Записує поточний файл на диск.} 
procedure TMainForm.SaveFile(Index: Integer); 
begin 
  with TabSetl, Pages[Index] do 
    begin 
      try 
        Memol.Lines.SaveToFile(Filename); 
        Dirty := False; 
      except on e:EWriteError do 
        MessageDlg('Error writing file', mtError, [mbOk], 0); 
      end; 
    end; 
end; 
В обох процедурах для перехоплення помилкових операторів використовуються 

виключення Pascal. Якщо відбувається помилка, керування передається операторові except, у 
блоці якого виводиться діалогове вікно з повідомленням. Більш докладно про обробку 
виключень буде розказано нижче, але вже зараз, глянувши на приведений приклад, ви 
можете переконатися, що це дуже просто. Помістите всі оператори, виконання яких може 
привести до помилки, у блок try, а оператори, які потрібно виконати у випадку її виникнення, 
— у блок except, завершивши отриману конструкцію оператором end. У блоці except частина 
on-do призначена для того, щоб оброблювач був виконаний тільки для визначених об'єктів 
виключень (у даному випадку — для EReadError і EWriteError), а для інших використовувалися 
стандартні оброблювачі Delphi. 

Написавши процедури читання і запису, перейдемо до процедур обробки команд 
меню File. Їхній текст приведений у прикладі П.3.2. Цим прикладом можна скористатися, щоб 
додати команди Open, Save і Save as у власний додаток.  

Приклад П.3.2 - Процедури обробки команд меню File додатка TabEdit 
{Команда FileOpen.} 
procedure TMainForm.FileOpenClick(Sender: TObject); 
begin 
  with Pages[TabSetl.Tablndex] do 
    begin 
      if Dirty then FileSaveClick(Sender); 
      if {усе ще} Dirty then Exit; {Файл не збережений} 
      if FileOpenDialog.Execute then 
        LoadFile(FileOpenDialog.Filename); 
    end; 
end; 
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{Команда FileClose.} 
procedure TMainForm.FileCloseClick(Sender: TObject); 
var 
  W: Word; 
begin 
  with TabSetl, Pages[Tablndex] do 
    begin 
      if Dirty then 
        begin 
          W := MessageDlg('Save changes to ' + Tabs[Tablndex] + '?', mtWarning, [mbYes, mbNo, 

mbCancel], 0); 
          case W of 
            mrYes: FileSaveClick(Sender); 
            mrNo: Dirty := False; 
            mrCancel: Exit; 
          end; 
        end; 
        if {усе ще} Dirty then Exit; {Файл не збережений.} 
        Page.Clear; 
        Memo1.Clear; 
        Filename := UntitledName; 
        Tabs[Tablndex] := Filename; 
    end; 
end; 
{Команда FileSave} 
procedure TMainForm.FileSaveClick(Sender: TObject); 
begin 
  with TabSet1, Pages[Tablndex] do 
    if Filename = UntitledName then 
      FileSaveAsClick(Sender) 
    else 
      SaveFile(Tablndex); 
end; 
{Команда FileSaveAs.} 
procedure TMainForm.FileSaveAsClick(Sender: TObject); 
begin 
  with TabSetl, Pages[Tablndex] do 
    if FileSaveDialog.Execute then 
      begin 
        SetFilename(FileSaveDialog.Filename); 
        SaveFile(Tablndex); 
      end; 
end; 
Процедура FileOpenClick спочатку зберігає поточний файл, якщо значення властивості 

Dirty дорівнює True, тобто якщо користувач уніс деякі зміни. Потім вона виводить діалогове 
вікно відкриття нового файлу, викликавши метод Execute об'єкта FileOpenDialog. І якщо цей 
метод повернув True, процедура намагається відкрити обраний користувачем файл. 

Процедура FileOpenClick пропонує користувачеві зберегти внесені зміни і закриває 
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файл. Для збереження змін вона звертається до процедури FileSaveClick, а та, у свою чергу, 
якщо ім'я файлу не задано, — до процедури FileSaveAsClick. Обидві процедури, і FileSaveClick, 
і FileSaveAsClick, для запису файлу на диск викликають приведену в прикладі П.3.2 процедуру 
SaveFile. 

Процедура FileSaveAsClick викликає метод Execute об'єкта FileSaveDialog. Якщо цей 
метод повернув True, виходить, користувач вказав ім'я файлу. У цьому випадку процедура 
привласнює задане ім'я файлу ярликові поточної сторінки і викликає SaveFile для запису файлу 
на диск. 

П.3.1.5. Фільтри та типи файлів 
Якщо програма може відкривати файли різних типів, краще пропонувати користувачеві 

в діалоговому вікні збереження файлу тільки файли того ж типу, що й останній відкритий 
користувачем файл. Якщо, приміром, користувач відкрив текстовий файл, то програма 
повинна зберегти його як текстовий, а якщо він відкрив файл растрового зображення, то в 
списку повинні бути присутнім тільки файли *.bmp. Це і нагадає користувачеві, з файлом якого 
типу він працював, і зменшить імовірність виникнення помилок. Якщо ваша програма не уміє 
виконувати перетворення типів, краще не давати користувачеві приводу припускати, що цю 
операцію можна виконати, просто змінивши розширення імені файлу.  

Для обмеження типів відображуваних у діалоговому вікні файлів служить властивість 
об'єкта цього вікна Filter. Якщо, приміром, мова йде про файли *.bmp, даному властивості 
потрібно привласнити значення 'Files (*.bmp)|*.bмр'і  

SaveDialog1.Filter := 'Files (*' + ExtractFileExt(OpenDialog1.FileName) + ')|*' + 
ExtractFileExt(OpenDialog1.FileName); 

За допомогою функції Format можна, уклавши в квадратні дужки повторюваний 
аргумент, скоротити приведений фрагмент коду, щоб уникнути повторного виклику функції 
ExtractFileExt. 

SaveDialog1.Filter := Format('Files (*.%s)|*.%0:s', [ExtractFileExt(OpenDialog1.Filename)]);  

П.3.1.6. Створення спискові файлів які недавно використовувались 
У компонентів TOpenDialog і TSaveDialog є властивість HistoryList — список рядків (об'єкт 

класу TStrings), якому можна використовувати для збереження імен недавно відкривалися 
файлів. Цей список можна навіть зберегти на диску, щоб відновити при черговому запуску 
додатка. 

Для створення списку недавно використовувалися файлів виконаєте наступне.  
1) Помістите у форму об'єкт компонента TOpenDialog або TSaveDialog.  
2) Для властивості цього об'єкта FileEditStyle виберіть значення fsComboBox.  
3) Додайте імена обираних користувачем файлів у список властивості HistoryList (як це 

зробити, розповідається далі). 
Щоб виконати п. 3, потрібно написати процедуру обробки події, зв'язаного з відкриттям 

або збереження файлу. Її код, якому можна, приміром, призначити події OnClick командної 
кнопки вікна, повинний бути таким:  

with OpenDialog1 do 
  if Execute then 
    begin 
      {Тут відкрийте файл.} 
      FileName := Lowercase(FileName); 
      HistoryList.Add(FileName); 
    end; 
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To же саме можна зробити і з об'єктом компонента TSaveDialog. У результаті, коли 
користувач відкриє діалогове вікно, замість звичайного поля редагування імені файлу буде 
поле зі списком, що містить імена останніх файлів, що відкривалися їм. (Проводячи цей 
експеримент, не забудьте вибрати значення fsComboBox для властивості FileEditStyle, інакше 
поле зі списком не з'явиться.) 

Для обмеження кількості імен файлів у списку HistoryList оголосите в модулі константу 
maxHistoryList: 

Const 
  maxHistoryList = 6; 
Файли повинні міститися в список таким чином, щоб останній був у самому верху. При 

цьому по досягненні максимальної кількості файлів файл, що відкривався найбільше давно, 
просто віддаляється зі списку. Робиться це так:  

with OpenDialog1 do 
  if Execute then 
    begin 
    {Тут відкрийте файл.} 
    FileName := Lowercase(FileName); 
    with HistoryList do 
      begin 
        if Count = maxHistoryList then 
          Delete(Count - 1); 
          HistoryList.Insert(0, FileName); 
      end; 
    end; 
Якщо ви захочете додати в додаток команду, що очищає список недавно 

використовувалися файлів, використовуйте наступний код:  
OpenDialog1.HistoryList.Clear; 
SaveDialog1.HistoryList.Clear; 

П.3.1.7. Діалогові вікна пошуку 
Компонент TFindDialog має два методи й одна подія. Діалогове вікно, показане на рис. 

3.1, відкриває метод Execute і закриває метод CloseDialog. Пошук інформації виконується 
оброблювачем події OnFind, генерируемого після щиглика на кнопці Find Next. 

Код цього оброблювача вам доведеться написати самостійно. Щоб одержати введений 
користувачем зразок пошуку, звернетеся до властивості FindText об'єкта FindDialog. 

При створенні об'єкта компонента TFindDialog можна скористатися поруч властивостей 
групи Options, що визначають опції діалогового вікна пошуку, наприклад наявність прапорця 
обліку регістра. 
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Рис. П.3.1 - Це немодалыюе діалогове вікно відображене об'єктом компонента 

TFindDialog 

П.3.1.8. Діалогове вікно пошуку та заміни 
Компонент TReplaceDialog (рис. П.3.2) являє собою розширену версію компонента 

TFindDialog. У нього включене ще одне текстове поле для введення тексту, що заміняє. 
Відповідно додано і ще одна властивість, ReplaceText, що містить цей текст. Для відображення 
діалогового вікна пошуку і заміни служить метод Execute, а для його закриття — метод 
CloseDialog. 

 
Рис. П.3.2 - Це немодальне діалогове вікно відображене об'єктом компонента 

TReplaceDialog 
Подій у компонента ReplaceDialog два. Оброблювач першого, OnFind, служить для 

пошуку введеного користувачем тексту, а оброблювач другого, OnReplace, виконує заміну. У 
їхній реалізації є трохи тонкостей, про які розповідається в наступному розділі. 

П.3.1.9. Програмування пошуку та заміни 
Помістити компоненти у форму просто, а от запрограмувати їхню правильну роботу 

набагато складніше. Вікно додатка FindRepl (рис. П.3.2) містить список узятий з довідкової 
системи Delphi (роздягнув Syntactic elements). Кнопки Find… і Replace… служать для пошуку і 
заміни тексту в цьому списку. А як це зроблено, показано в прикладі П.3.3. 

Приклад П.3.3 - FindRepl\Main.pas 
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unit Main; 
interface 
uses 
  SysUtils, Windows, Messages, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons;  
type 
  TMainForm = class(TForm) 
    ListBox1: TListBox; 
    FindDialog: TFindDialog; 
    FindBitBtn: TBitBtn; 
    CloseBitBtn: TBitBtn; 
    ReplaceBitBtn: TBitBtn; 
    ReplaceDialog: TReplaceDialog; 
    procedure FindBitBtnClick(Sender: TObject); 
    procedure FindDialogFind(Sender: TObject); 
    procedure ReplaceBitBtnClick(Sender: TObject); 
    procedure ReplaceDialogFind(Sender: TObject); 
    procedure ReplaceDialogReplace(Sender: TObject); 
  private 
    Findlndex, FoundPos, FoundLen: Integer; 
    Foundltem: Boolean; 
  public 
  end; 
var 
  MainForm: TMainForm; 
implementation 
{$R *.DFM} 
{Початок роботи з FindDialog — відкриття вікна пошуку.} 
procedure TMainForm.FindBitBtnClick(Sender: TObject); 
begin 
  FindDialog.Execute; 
  Findlndex := 0; 
  ListBox1.Itemlndex := -1; 
end; 
{Продовження роботи з FindDialog — виконання пошуку.} 
procedure TMainForm.FindDialogFind(Sender: TObject); 
var 
  S: String; 
begin 
  while Findlndex < ListBox1.Items.Count do 
    begin 
      S := ListBox1.Items[Findlndex]; 
      Inc(Findlndex); 
      if Pos(FindDialog.FindText, S) <> 0 then 
        begin 
          ListBox1.Itemlndex := Findlndex - 1; 
          Exit; 
        end; 
    end; 
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    ShowMessage('No more matches!'); 
    FindDialog.CloseDialog; 
end; 
{Початок роботи з ReplaceDialog — відкриття вікна пошуку і заміни.} 
procedure TMainForm.ReplaceBitBtnClick(Sender: TObject); 
begin 
  ReplaceDialog.Execute; 
  Findlndex := 0; 
  ListBox1.Itemlndex := -1; 
  Foundltem := False; 
end; 
{Продовження роботи з ReplaceDialog — виконання пошуку.} 
procedure TMainForm.ReplaceDialogFind(Sender: TObject); 
var 
  S: String; 
begin 
  while Findlndex < ListBox1.Items.Count do 
    begin 
      S := ListBox1.Items[Findlndex]; 
      Inc(Findlndex); 
      FoundPos := Pos(ReplaceDialog.FindText, S); 
      if FoundPos <> 0 then 
        begin 
          ListBox1.Itemlndex := Findlndex - 1; 
          FoundLen := Length(ReplaceDialog.FindText); 
          Foundltem := True; 
          Exit; 
        end; 
    end; 
    ShowMessage('No more matches!'); 
    ReplaceDialog.CloseDialog; 
end; 
{Продовження роботи з ReplaceDialog — виконання заміни.} 
procedure TMainForm.ReplaceDialogReplace(Sender: TObject); 
var 
  S: String; 
begin 
  if frReplaceAll in ReplaceDialog.Options then 
    ShowMessage('Replace All not implemented') 
  else if not Foundltem then 
    ShowMessage('Click Find to begin/continue search') 
  else 
    begin 
      S := ListBox1.Items[Findlndex - 1]; 
      Delete(S, FoundPos, FoundLen); 
      Insert(ReplaceDialog.ReplaceText, S, FoundPos); 
      ListBox1.Items[Findlndex - 1] := S; 
      Foundltem := False; 
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    end; 
end; 
end. 
Запрограмувати пошук трохи простіше, ніж заміну. Насамперед створіть для кнопки 

Знайти оброблювач події OnClick. З цього оброблювача викличте метод Execute об'єкта 
компонента TFindDialog і підготуйте глобальні перемінні, котрі будуть потрібні для виконання  
пошуку. Наприклад, у програмі FindRep1 дія починається з таких операторів:  

FindDialog.Execute; 
Findlndex := 0; 
ListBox1.Itemlndex := -1; 
Перший рядок відкриває немодальне діалогове вікно для керування пошуком. Друга 

инициализирует глобальну перемінну, у якій буде зберігатися номер останнього знайденого 
рядка списку ListBox1, а третій рядок установлює номер поточного елемента списку рівним -1, 
щоб жоден з його елементів не був виділений. 

Користувач клацає в діалоговому вікні на кнопці Знайти далі, і запускається 
оброблювач події FindDialogFind, що виконує пошук. Щоб з'ясувати, з якого рядка списку 
починати, оброблювач звертається до перемінного FindIndex. За допомогою функції Pos він 
визначає, чи входить значення властивості FindText у рядок S (у яку попередньо скопійоване 
значення чергового елемента списку). Якщо результат не дорівнює нулеві, тобто елемент 
знайдений, він виділяється, для чого його номер привласнюється властивості ItemIndex.  

Зверніть увагу, що після того, як відповідність знайдена, діалогове вікно не 
закривається й об'єкт FindDialog свою роботу не завершує. Він просто передає керування 
програмі, щоб одержати від користувача нові інструкції. Коли оброблювач FindDialogFind 
доходить до кінця списку, він виводить ще одне діалогове вікно з повідомленням про те, що 
шуканий елемент не знайдений. Потім він викликає метод CloseDialog, що закриває діалогове 
вікно пошуку. 

Код для виконання пошуку і заміни трохи складніше. Починається він подібним 
образом, але инициализирует ще і глобальну перемінну, необхідну для виконання заміни — 
прапор Foundltem, що вказує, що елемент поки не знайдений (див. процедуру 
ReplaceBitBtnClick). От як це робиться: 

ReplaceDialog.Execute; 
Findlndex := 0; 
ListBox1.Itemlndex := -1; 
Foundltem := False; 
Перший рядок відкриває немодальне діалогове вікно для керування пошуком і 

заміною. Друга инициализирует глобальну перемінну, у якій буде зберігатися номер 
останнього знайденого рядка списку ListBox1. Третій рядок установлює номер поточного 
елемента списку рівним -1, щоб жоден з його елементів не був виділений. А четверта 
привласнює перемінної Foundltem значення False (елемент не знайдений).  

Для реалізації пошуку і заміни потрібні два оброблювачі подій. Текст першого з них, 
ReplaceDialogFind, практично збігається з текстом оброблювача для вікна пошуку. Тільки 
знайшовши елемент, він привласнює відповідні значення парі глобальних перемінних, 
FoundLen і Foundltem, необхідних для наступного виконання заміни.  

Другий оброблювач, викликуваний слідом за першим, перевіряє значення перемінної 
Foundltem. Якщо воно дорівнює True, виконується заміна. З приклада видно, як з'ясувати, чи 
не клацнув користувач на кнопці Замінити усі: для цього потрібно перевірити, чи входить 
константа frReplaceAll у набір опцій об'єкта компонента TFindDialog. Звичайно, що виконує 
заміну код для кожної програми унікальний і його приходиться писати самостійно.  
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П.3.2. Багатосторінкові документи 

П.3.2.1. Компоненти  
Delphi пропонує до ваших послуг три компоненти, що спрощують створення 

многостраничных вікон. 

 TPageControl. Цей компонент найкраще підійде в ситуації, коли потрібно створити 
многостраничное вікно з окремим набором елементів керування на кожній 
сторінці. 
Категорія палітри: Win32. 

 TTabSheet. Якщо компонент TPageControl являє собою многостраничное вікно, то 
TTabSheet представляє його сторінку. На палітрі компонентів його немає. Щоб 
створити чергову сторінку, клацніть правою кнопкою миші усередині об'єкта 
компонента TPageControl і виберіть з раскрывшегося меню команду New Page. 
Категорія палітри: Відсутній. 

 TTabControl. Якщо ви хочете створити многостраничное діалогове вікно за 
допомогою одного простого компонента, замість пари TPageControl і TTabSheet 
скористайтеся TTabControl Зовні результати будуть однаковими, але за розміщення 
об'єктів на кожній зі сторінок відповідати будете ви. Особливо корисний компонент 
TTabControl для створення многостраничных вікон з тими самими елементами на 
різних сторінках, що відрізняються тільки змістом. Це може бути, наприклад, група 
текстових полів, текст яких міняється при виборі сторінки.  
Категорія палітри: Win32. 

Про те, як користуватися цими трьома компонентами, розповідається в наступних 
розділах. 

П.3.2.2. Компонент TPageControl 
Розглянутий у даному розділі компонентів спрощує створення многостраничных 

діалогових вікон з окремим набором елементів керування на кожній сторінці. Приклад 
додатка з використанням многостраничных компонентів зображений на рис. П.3.3. Ця 
програма відображає об'єкти компонента TPageControl (ліворуч) і TTabControl (праворуч). 
Зверніть увагу на те, що сторінки об'єкта компонента TPageControl можна створювати під час 
розробки, а сторінки компонента TTabControl — не можна. Справа тут у тім, що сторінка 
об'єкта компонента TPageControl — це окремий об'єкт, якому можна вибрати у вікні Object 
Inspector і розмістити в ньому інші об'єкти. А сторінки TTabControl — ілюзія, створювана 
шляхом програмної зміни його вмісту під час виконання. 

Щоб ближче познайомитися з компонентом, виконаєте наступне.  
1) Створіть новий додаток. На вкладці Win32 палітри знайдіть компонент TPageControl, 

клацніть на його кнопці й усередині форми. Тільки що створений об'єкт виглядає, як 
порожня панель. 

2) Щоб створити сторінку об'єкта компонента TPageControl, клацніть усередині його 
панелі правою кнопкою миші. З раскрывшегося меню виберіть команду New Page. 
У результаті буде створений новий об'єкт компонента TTabSheet і доданий до 
набору таких же об'єктів, включених в об'єкт компонента TPageControl. Його 
сторінка з'явиться на екрані. 

3) Коли ви вибираєте сторінку, клацнувши на її корінці, Object Inspector відображає 
властивості її контейнера, об'єкта PageControl1. Якщо ж ви хочете відобразити 
властивість TabSheet1 або TabSheet2, клацніть усередині відповідної сторінки.  

4) Тепер справа за елементами керування. Щоб помістити на сторінку якої-небудь з 
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компонентів, виберіть неї, клацніть на потрібній кнопці палітри й усередині 
сторінки. На сторінках PageControl-об'єкта можна розміщати об'єкти практично 
будь-яких компонентів, до приклада TLabel, TStringGrid або TDateTimePicker. Щоб до 
них звернутися, використовуйте їхні імена (Button1, CheckBox1 і т.п.), як якби вони 
розташовувалися безпосередньо у формі (на об'єкт-контейнер посилатися не 
потрібно). 

П.3.2.3. Властивості компонента TPageControl 
Для настроювання об'єктів компонента TPageControl у вашому розпорядженні мається 

цілий ряд їхніх властивостей. Скориставшись об'єктом, створеним у попередньому прикладі, 
спробуйте змінити значення наступних властивостей.  

 ActivePage. Це ім'я об'єкта компонента TTabSheet, що буде відображений при 
відкритті форми. Ця ж властивість служить і для зміни сторінки програмним шляхом 
під час виконання (для приклада звернетеся до процедури GoToSheet у прикладі 
П.3.4). 

 DockSite. Якщо ця властивість має значення True, об'єкт може служити 
стикувальною станцією для інших об'єктів. (Докладніше про цю можливість Delphi 
розповідається в розділі “Створення стикувальних елементів інтерфейсу”.)  

 Hint. Це текст підказки, що з'являється, коли користувач затримує покажчик миші на 
об'єкті. Дана властивість використовується спільно з властивістю ShowHint, для 
якого потрібно вибрати значення True. Текст підказки, що ви тут уведете, буде 
відображатися незалежно від обраної сторінки. 

 HotTrack. Ця властивість дозволяє створити спеціальний візуальний ефект: коли 
користувач переміщає покажчик миші по корінцях сторінок, той з них, що 
знаходиться під покажчиком, тьмяніє, щоб показати, що він активний. Для 
створення цього ефекту привласніть властивості HotTrack значення True.  

 Images. У цій властивості необхідно вказати ім'я об'єкта ImageList, що містить 
піктограми, для можливості розміщення піктограм на корінцях сторінок. Властивість 
використовується разом із властивостями ImageIndex сторінок, де вказуються 
індекси необхідних піктограм. 

 MultiLine. Ця властивість дозволяє виводити назви корінців у декількох рядах, якщо 
сторінок занадто багато й в одному рядку вони не містяться. Якщо дана властивість 
має значення False, а корінці сторінок не містяться в одному рядку, то з'являються 
горизонтальні стрілки прокручування. Але багато рядків використовувати зручніше.  

 OwnerDraw. Якщо установити для цієї властивості значення True, то ви самі будете 
відповідати за відображення на кожній сторінці тексту або графіки (або і того, і 
іншого), для чого потрібно буде написати програмний код. Цей код варто помістити 
в оброблювач події OnDrawTab, якому як параметр передаються координати 
області, у якій можна малювати. 

 ScrollOpposite. Ця властивість визначає, куди при виборі однієї з вкладок будуть 
переміщатися інші, якщо них багато. Нехай, наприклад, в об'єкті PageControl мається 
два ряди по трьох вкладки в кожнім. Тоді, якщо ScrollOpposite має значення True, 
при виборі вкладки в одному ряді, інший ряд переміщається назад.  

 ShowHint. Якщо ця властивість має значення True, при затримці покажчика миші на 
об'єкті на екран виводиться маленьке спливаюче вікно підказки. Якщо ви хочете, 
щоб текст підказки залежав від обраної сторінки, установите для цієї властивості 
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значення False і скористайтеся парою властивостей ShowHint і Hint кожної сторінки 
окремо. 

 Style. Ця властивість визначає, як будуть виглядати корінці сторінок об'єкта. Корінці 
можуть виглядати так, як у папок (tsTabs), як кнопки, виконані в стилі Windows 
(tsButtons), або взагалі не мати обмежуючих ліній, у той час як обраний корінець 
злегка утоплений (tsFlatButtons). Якщо ви віддасте перевагу стилеві tsFlatButtons, 
установите для властивості HotTrack значення True — і при переміщенні покажчика 
миші по корінцях останні будуть підніматися. 

 TabPosition. Від цієї властивості залежать, угорі (tpTop) або внизу (tpBottom) вікна 
будуть розташовуватися корінці сторінок. Оскільки звичайно вони розташовані 
вгорі, саме там користувач і очікує них побачити. Тому не коштує без особливих на 
те причин змінювати пропоноване за замовчуванням значення цієї властивості.  

Коли властивість Style об'єкта компонента TPageControl має значення tsButtons або 
tsFlatButtons, рамка навколо сторінки відсутній. Щоб неї намалювати, найпростіше помістити 
на кожну сторінку об'єкт компонента TPanel або TBevel, а всі інші об'єкти розташувати поверх 
нього. 

П.3.2.4. Компонент TTabSheet 
Кожна сторінка об'єкта PageControl є об'єктом класу TTabSheet. Як уже говорилося, 

єдиним способом створення сторінок є щиглик на об'єкті правою кнопкою миші і вибір з 
контекстного меню команди New Page. Щоб у режимі конструювання форми вибрати об'єкт 
компонента TTabSheet, потрібно клацнути спочатку на корінці потрібної сторінки, а потім — 
усередині самої сторінки (нижче корінця, якщо корінці розташовані зверху). Після цього у вікні 
Object Inspector можна настроїти властивості цього об'єкта.  

Існує спосіб одночасної установки значень властивостей для декількох сторінок, хоча і 
не занадто зручний. Щоб вибрати кілька сторінок відразу, утримуючи клавішу <Shift>, по черзі 
клацніть на корінці кожної сторінки, а потім усередині неї (тобто послідовно виберіть кожну 
сторінку). Після вибору останньої сторінки знову клацніть на корінці кожної з них, щоб 
скасувати виділення їхнього контейнера, і тільки після цього відпустите клавішу <Shift>. Потім 
привласніть потрібні значення загальним властивостям виділених сторінок, наприклад 
значення crCross – властивості Cursor. 

П.3.2.5. Властивості компонента TTabSheet 
У цьому розділі описуються властивості компонента TTabSheet, що ви, імовірно, будете 

змінювати. Щоб випробувати них у справі, помістите у форму об'єкт PageControl,  а потім 
додайте в нього кілька сторінок. (Для додавання сторінки потрібно клацнути на об'єкті 
компонента TPageControl правою кнопкою миші і вибрати з контекстного меню команду New 
Page. Для вибору сторінки потрібно спочатку клацнути на її корінці, а потім — усередині неї.) 

 BorderWidth. Позитивне ненульове значення цієї властивості визначає товщину лінії, 
що обмежує сторінку. 

 Caption. Це текст корінця сторінки. Ширина корінця буде підібрана автоматично 
відповідно текстові. Якщо властивість OwnerDraw об'єкта  PageControl має значення 
True, підписати сторінку прийдеться самостійно, використовуючи програмний код.  

 Cursor. Ця властивість визначає форму, що покажчик миші буде приймати усередині 
сторінки. Його значення можна вибрати зі списку. 

 Hint. Це текст спливаючої підказки, що з'являється, коли покажчик миші 
затримується на сторінці. Щоб ця підказка відображалася, властивість ShowHint 
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повинна мати значення True. 

 ImageIndex. Ця властивість використовується для розміщення піктограм на корінцях 
сторінок поруч з текстом корінця сторінки хранящимся у властивості Caption. Для 
розміщення піктограм необхідно включити у форму об'єкт ImageList і помістити в 
нього необхідні піктограми. Кожна піктограма в об'єкті ImageList має свій індекс. Для 
відображення піктограм на корінцях необхідно привласнити індекси необхідних 
піктограм властивостям ImageIndex об'єктів TabSheet, а також вказати ім'я об'єкта 
ImageList, що містить піктограми, у властивості Images об'єкта PageControl. 

 PageIndex. Ця властивість являє собою номер сторінки (нумерація починається з 
нуля). Його значення встановлюється автоматично. Якщо в режимі конструювання 
форми змінити номер однієї сторінки, відповідно зміняться і номера інших сторінок. 
Зробити це можна, щоб розташувати сторінки в потрібному порядку, але, утім, 
значення даної властивості змінюють рідко. 

 PopupMenu. Це ім'я об'єкта компонента TPopupMenu, якому можна зв'язати зі 
сторінкою, попередньо помістивши його у форму (компонент входить у категорію 
Standard). Якщо користувач клацне на сторінці правою кнопкою миші, з'явиться 
контекстне меню, кероване цим об'єктом. Можна зв'язати той самий об'єкт меню з 
усіма сторінками, а можна створити для кожної з них своє меню з окремим набором 
команд (можливість, що буває дуже важливої). 

 ShowHint. Установите для цієї властивості значення True, щоб при затримці на 
сторінці покажчика миші з'являлася спливаюча підказка. Разом із властивістю Hint 
властивість ShowHint дозволяє відображати для кожної сторінки власний текст 
підказки. Щоб для всіх сторінок відображалася та сама спливаюча підказка, 
установите для їхньої властивості ShowHint значення False, а для властивості 
ParentShowHint — True. Потім виберіть об'єкт PageControl, як значення властивості 
Hint уведіть текст підказки, а для властивості ShowHint укажіть значення True . 

 TabVisible. Ця властивість керує видимістю сторінки. Щоб у процесі роботи 
програми видалити на час сторінку, привласніть йому значення False. При цьому 
властивості сторінки PageIndex автоматично привласнюється значення -1. Сторінки, 
властивість яких TabVisible має значення False, не можна вибирати за допомогою 
миші. Тому для їхнього вибору користуйтеся списком, що розкривається, у вікні 
Object Inspector. Одержавши в такий спосіб доступ до властивостей сторінки, можна 
при бажанні знову зробити неї видимої. 

П.3.2.6. Компонент TTabControl 
Для створення многостраничного діалогового вікна найпростіше скористатися 

компонентом TTabControl, кнопка якого розташована на вкладці Win32 палітри. На відміну від 
більш складного компонента TPageControl, у нього немає окремих сторінок; їхня наявність 
тільки удаване. Виглядають ці об'єкти однаково: набір сторінок з корінцями, що вибираються 
за допомогою миші. Однак коли користувач вибирає сторінку, відобразити її вміст повинний 
написаний вами оброблювач цієї події. 

Компонент TTabControl зручний для створення форм уведення даних, уміст 
компонентів яких залежить від обраної сторінки. Прикладом може служити програма PageTab. 
Праворуч в екранній формі розташовується об'єкт TabControl, а в ньому — об'єкт Edit (див. рис. 
П.3.3). При виборі сторінок об'єкта TabControl уміст текстового поля буде при цьому 
змінюватися, а саме текстове поле буде залишатися на місці. Однак помнете, що насправді 
перед вами та сама сторінка (тобто той самий об'єкт) з тими самими елементами. Для зміни 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 77 

 

тексту полів у демонстраційній програмі використовується наступна процедура:  
procedure TForm1.TabControl1Change(Sender: TObject); 
begin 
  TabControlEdit.Text:='Tab '+IntToStr(TabControl1.TabIndex+1); 
end; 
Приведена процедура демонструє технологію роботи з TabControl. Вона викликається 

для обробки події OnChange, коли користувач вибирає сторінку. Щоб визначити, яка зі 
сторінок обрана, програма звертається до властивості TabIndex об'єкта TabControl1. Нумерація 
сторінок починається з нуля, тому програма додає до номера сторінки одиницю і разом з 
текстом 'Tab ' вносить його в текстові поля (шляхом присвоєння властивості значення Text). 
Узявши цю технологію за основу, можна писати власну програму, що, наприклад, буде 
відображати на кожній сторінці текст відповідного файлу. 

Щоб вибрати сторінку TabControl-об'єкта в режимі конструювання форми, потрібно 
скористатися його властивістю TabIndex. Мишею зробити це не удасться. 

П.3.2.7. Властивості компонента TTabControl 
Ми не будемо окремо перелічувати властивості компонента TTabControl, оскільки вони 

ті ж, що й у компонента TPageControl (читайте розділ цієї глави “Властивості компонента 
TPageControl”). Єдиною відмінністю є властивість Tabs, що у випадку TabControl являє собою 
об'єкт класу TStrings (простіше говорячи, список рядків — назв сторінок). Подвійний щиглик на 
поле цієї властивості дозволяє відкрити вікно String list editor, що служить у Delphi для 
редагування списків рядків. Кожен рядок у цьому вікні являє собою назву сторінки, що буде 
написано на її корінці. Просто введіть їх стільки, скільки сторінок повинне бути у вашого 
об'єкта. 

П.3.2.8. Приклад використання компонентів TPageControl, TTabSheet та TTabControl 
Як виглядають об'єкти компонентів TTabControl і TPageControl, показане на рис. П.3.3. 

Сторінки об'єкта компонента TPageControl є об'єктами компонента TTabSheet. Код додатка 
приведений у прикладі П.3.4. 

 
Рис. П.3.3. - Демонстраційна програма PageTab може бути прикладом роботи з 

компонентами TPageControl (ліворуч) і TTabControl (праворуч)  
Приклад П.3.4 - PageTab\Main.pas 
unit Main; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  StdCtrls, ExtDlgs, Buttons, ExtCtrls, ComCtrls; 
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type 
  TForm1 = class(TForm) 
    CloseBitBtn: TBitBtn; 
    MainPanel: TPanel; 
    PageControl1: TPageControl; 
    TabSheet1: TTabSheet; 
    Sheet1Panel: TPanel; 
    Sheet1RadioButton1: TRadioButton; 
    Sheet1RadioButton2: TRadioButton; 
    Sheet1RadioButton3: TRadioButton; 
    Sheet1RadioButton4: TRadioButton; 
    Sheet1BitBtn: TBitBtn; 
    TabSheet2: TTabSheet; 
    Sheet2Panel: TPanel; 
    Sheet2RadioButton1: TRadioButton; 
    Sheet2RadioButton2: TRadioButton; 
    Sheet2RadioButton3: TRadioButton; 
    Sheet2RadioButton4: TRadioButton; 
    Sheet2BitBtn: TBitBtn; 
    TabSheet3: TTabSheet; 
    Sheet3Panel: TPanel; 
    Sheet3RadioButton1: TRadioButton; 
    Sheet3RadioButton2: TRadioButton; 
    Sheet3RadioButton3: TRadioButton; 
    Sheet3RadioButton4: TRadioButton; 
    Sheet3BitBtn: TBitBtn; 
    TabSheet4: TTabSheet; 
    Sheet4Panel: TPanel; 
    Sheet4RadioButton1: TRadioButton; 
    Sheet4RadioButton2: TRadioButton; 
    Sheet4RadioButton3: TRadioButton; 
    Sheet4RadioButton4: TRadioButton; 
    Sheet4BitBtn: TBitBtn; 
    TabControl1: TTabControl; 
    TabControlPanel: TPanel; 
    TabControlEdit: TEdit; 
    TabControlBitBtn: TBitBtn; 
    procedure Sheet1RadioButton1Click(Sender: TObject); 
    procedure Sheet1RadioButton2Click(Sender: TObject); 
    procedure Sheet1RadioButton3Click(Sender: TObject); 
    procedure Sheet1RadioButton4Click(Sender: TObject); 
    procedure GoToSheet(Index: Integer); 
    procedure NextSheets(Sheets: TTabSheet); 
    procedure Sheet1BitBtnClick(Sender: TObject); 
    procedure TabSheet1Show(Sender: TObject); 
    procedure TabSheet2Show(Sender: TObject); 
    procedure TabSheet3Show(Sender: TObject); 
    procedure TabSheet4Show(Sender: TObject); 
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    procedure TabControlBitBtnClick(Sender: TObject); 
    procedure TabControl1Change(Sender: TObject); 
  private 
    {Private declarations} 
  public 
    {Public declarations} 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
implementation 
{$R *.DFM} 
procedure TForm1.Sheet1RadioButton1Click(Sender: TObject); 
begin 
  GoToSheet(0); 
end; 
procedure TForm1.Sheet1RadioButton2Click(Sender: TObject); 
begin 
  GoToSheet(1); 
end; 
procedure TForm1.Sheet1RadioButton3Click(Sender: TObject); 
begin 
  GoToSheet(2); 
end; 
procedure TForm1.Sheet1RadioButton4Click(Sender: TObject); 
begin 
  GoToSheet(3); 
end; 
procedure TForm1.GoToSheet(Index: Integer); 
begin 
  PageControl1.ActivePage:=PageControl1.Pages[Index]; 
  PageControl1.Pages[Index].Visible:=True; 
end; 
procedure TForm1.Sheet1BitBtnClick(Sender: TObject); 
begin 
  NextSheets(PageControl1.ActivePage); 
end; 
procedure TForm1.NextSheets(Sheets: TTabSheet); 
begin 
  PageControl1.ActivePage:=PageControl1.FindNextPage(Sheets, True, False); 
  PageControl1.ActivePage.Visible:=True; 
end; 
procedure TForm1.TabSheet1Show(Sender: TObject); 
begin 
  Sheet1RadioButton1.Checked:=True; 
end; 
procedure TForm1.TabSheet2Show(Sender: TObject); 
begin 
  Sheet2RadioButton2.Checked:=True; 
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end; 
procedure TForm1.TabSheet3Show(Sender: TObject); 
begin 
  Sheet3RadioButton3.Checked:=True; 
end; 
procedure TForm1.TabSheet4Show(Sender: TObject); 
begin 
  Sheet4RadioButton4.Checked:=True; 
end; 
procedure TForm1.TabControlBitBtnClick(Sender: TObject); 
begin 
  with TabControl1 do 
    begin 
      case TabIndex of 
        0..2:TabIndex:=TabIndex +1; 
        3:TabIndex:=0; 
      end; 
      TabControl1Change(Sender); 
    end; 
end; 
procedure TForm1.TabControl1Change(Sender: TObject); 
begin 
  TabControlEdit.Text:='Tab '+IntToStr(TabControl1.TabIndex+1); 
end; 
end. 
При натисканні кнопки Next находящейся в об'єкті PageControl, а також при щиглику на 

об'єкті RadioButton здійснюється перехід на нову сторінку (об'єкт TabSheet) об'єкта 
PageControl. Активна в даний момент сторінка об'єкта PageControl указується за допомогою 
об'єктів RadioButton. 

При натисканні кнопки Next находящейся в об'єкті TabControl відбувається перехід на 
нову сторінку об'єкта TabControl, а також відображається ім'я активної сторінки в об'єкті Edit 
(див. рис. П.3.3.). 

Література [1]. 

Хід виконання 
1) Запустіть Delphi. 
2) Створіть новий проект. 
3) Запрограмуйте операції відкриття файлу у полі Memo та збереження тексту з поля 

Memo у файл за допомогою діалогових вікон відкриття та збереження файлу, 
скориставшись прикладами П.3.1.-П.3.2. 

4) Запрограмуйте створення списку файлів, що недавно відкривалися, користуючись 
рекомендаціями з розділу П.3.1.6. 

5) Запрограмуйте операції пошуку та заміни тексту в об’єкті ListBox за допомогою 
діалогового вікна пошуку та заміни, скориставшись прокладом П.3.3 (див. рис. П.3.1).  

6) Створіть програмний модуль для ілюстрації можливостей роботи багатосторінкових 
документів з використанням компонентів TPageControl та TTabControl за допомогою 
рекомендацій з розділу П.3.2.8 та прикладу П.3.4 (дов рис. П.3.3).  

7) Результати виконання роботи занесіть у протокол. 
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Контрольні питання 
1. Наведіть компоненти для створення стандартних діалогових вікон . 
2. Що таке модальне діалогове вікно? 
3. Що таке немодальне діалогове вікно? 
4. Наведіть приклад використання у програмному коді діалогового вікна відкриття файлу.  
5. Наведіть програмну конструкцію для збереження інформації з використання 

діалогового вікна збереження файлу. 
6. Перерахуйте компоненти для створення багатосторінкових документів.  
7. Наведіть основні властивості та принцип використання компоненту TPageControl. 
8. Наведіть основні властивості та принцип використання компоненту TTabSheet. 
9. Наведіть основні властивості та принцип використання компоненту TTabControl. 

 
 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 82 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 

Розробка багатодокументних додатків 
Мета роботи: вивчити однодокументний та багатодокументний режими відображення 
додатків, ознайомитись з багато віконним представленням інтерфейсу, вивчити принципи 
роботи з MDI-додатками, ознайомитись з принципами створення дочірніх вікон. 

Завдання 

На основі наведених в роботі прикладів ознайомитись з роботою одно та багатодокументного 
інтерфейсу програми. Розробити учбову програму на основі наведеного приклада з 
використанням багатодокументного інтерфейсу. 

Теоретичні відомості 

П.4.1. Створення багатодокументного інтерфейсу 

П.4.1.1. Компоненти 
Нижче описуються компоненти Delphi, призначені для створення MDI-додатків. 

 TForm. Це той же компонент, що використовується при створенні додатків з єдиним 
документом (SDI-додатків — Single Document Interface). У палітрі візуальних класів 
він відсутній. У MDI-додатках об'єкти класу TForm використовуються для створення 
основного і дочірнього вікон. У випадку застосування основного вікна властивість 
FormStyle цього класу повинне мати значення fsMDIForm. Для дочірніх вікон цій 
властивості варто привласнити значення fsMDIChild, попередньо створивши нове 
вікно, як зазначено в приведених у даній главі інструкціях, наприклад 
скориставшись командою FileOpen. 
Категорія палітри: відсутній. 

 TMainMenu. Основне вікно кожного MDI-додатка повинне включати об'єкт 
компонента TMainMenu. Як правило, у MDI-додатках об'єкт MainMenu повинний 
включати елементи File (Файл) і Window (Вікно), хоча не існує ніяких обмежень на 
імена раскрывающихся меню. Дочірні вікна MDI-додатка також можуть містити 
об'єкти MainMenu, призначені для установки в рядку меню основного вікна. 
Категорія палітри: Standard. 

П.4.1.2. Основи програмування MDI – додатків 
Будь-який MDI-додаток включає три основних елементи. 

 Екранна форма основного вікна MDI-додатка. 

 Одна або більш форм дочірніх вікон MDI-додатка. 

 Основне меню MDI-додатка. 
На відміну від звичайної технології програмування в Windows, у Delphi для створення 

стандартної MDI-рамки і клієнтських вікон використовується один об'єкт форми. Класично, 
рамка вікна є видимим об'єктом, а клієнтське вікно — невидимим об'єктом, що керує 
виконанням глобальних операцій, що створюють дочірні вікна і здійснює обробку 
повідомлень. У додатках, створюваних засобами Delphi, також існують і рамка, і клієнтські 
вікна, але вони рідко використовуються безпосередньо. На практиці з рамкою і клієнтським 
вікном можна звертатися, як з одним вікном, представленим у програмі об'єктом екранної 
форми основного вікна. 
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Дочірні вікна документів також являють собою екранні форми, але на відміну від таких 
вікон, як AboutBoxdialog, що можуть бути вставлені в модуль, дочірні вікна MDI-додатків не 
можуть існувати незалежно від основного вікна. Вони можуть розташовуватися тільки в 
клієнтській області основного вікна. Якщо дочірнє вікно мінімізується, що відповідає 
піктограма відображається в клієнтській області основного вікна, а не на панелі задач 
Windows. 

За винятком зазначених вище особливостей, основне і дочірнє вікна MDI-додатків 
нічим не відрізняються від екранних форм звичайних SDI-додатків. У MDI-додатках можна 
використовувати панелі інструментів, рядка стану, об'єкти компонентів і графічні елементи, а 
також застосовувати будь-як технології програмування, що існують у Delphi. Однак 
застосування MDI-технології найбільш виправдано у випадку створення додатків, призначених 
для одночасної обробки декількох документів. 

Дуже часто многодокументный інтерфейс розуміється як система керування файлами, 
однак дочірні вікна додатки необов'язково повинні бути зв'язані з дисковими файлами. 
Концепція MDI може використовуватися і для створення многооконных додатків інших ти пів. 
У цій главі термін документ визначає будь-як інформацію, що може бути відображена у вікні, 
а не тільки дані дискового файлу, що містить деякий документ.  

П.4.1.3. Форма основного вікна MDI – додатка 
Для створення основного вікна MDI-додатка виконаєте наступні дії. 
1) Створіть новий додаток. 
2) Привласніть властивості Name форми деяке значення, наприклад MainForm.  
3) Привласніть властивості FormStyle форми значення fsMDIForm.  
4) Збережете створений проект у новій папці. Привласніть створеному модулеві ім'я 

Main.pas і задайте для проекту відповідне ім'я (якщо ви мають намір виконувати всі 
пропоновані в цій главі приклади, привласніть проектові ім'я MDITest).  

Властивість FormStyle може мати значення fsMDIForm тільки у випадку використання 
форми основного вікна і лише одне подібне вікно може бути присутнім у кожнім MDI-додатків. 
Щоб об'єкт форми вікна створювався автоматично, виберіть команду Project(Options і 
переконаєтеся, що на вкладці Forms значення MainForm є присутнім у списках Main form і 
Auto-created forms. 

Це усе, що необхідно виконати для створення головного вікна MDI-додатка. Тепер 
можна перейти до наступного розділу, у якому описується створення дочірніх вікон і меню 
розроблювального додатка. 

Для того щоб на практиці випробувати описувану в даній главі технологію, створіть 
новий додаток, вибравши команду File(New Application. Інший варіант - вибрати команду 
File(New, після чого в діалоговому вікні, що розкрилося, New Items вибрати на вкладці New 
шаблон Application. He варто вибирати шаблон MDI Application на вкладці Projects цього вікна. 
На основі цього шаблона буде створений новий MDI-проект, що включає пропоновані за 
замовчуванням меню, форму дочірнього вікна і процедури обробки подій. Нижче в цій главі 
буде пояснено, як використовувати шаблон MDI-проекту, однак у демонстраційних цілях 
краще просто створити порожній одновіконний додаток, а потім виконати зазначені дії.  

П.4.1.4. Додавання до MDI – додатка екранних форм дочірніх вікон 
Будь-який MDI-додаток обов'язкове повинно мати, принаймні, одну екранну форму і 

модуль дочірнього вікна. Для додавання дочірнього вікна до нового MDI-додатка виконаєте 
наступні дії. 
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1) Створіть новий додаток, вибравши команду File(New Application. У вікні Object 
Inspector задайте для властивості Name об'єкта Form1 значення MainForm. 
Властивості FormStyle перейменованого об'єкта MainForm привласніть значення 
fsMDIForm. 

2) Виберіть команду File(Save All (або клацніть на піктограмі Save All, що зображує набір 
дисків). Замість імені Unit1.pas введіть ім'я Main.pas і клацніть на кнопці Save. 
Зміните ім'я Project1.dpr на MDITest.dpr і ще раз клацніть на кнопці Save.  

3) Виберіть команду File(New Form або клацніть на піктограмі New Form. У результаті 
буде створений новий об'єкт форми, що має за замовчуванням ім'я Form1. Оскільки 
ім'я попередньої форми було змінено на MainForm, знову створена форма знову 
одержить за замовчуванням ім'я Form1, а не Form2. Зміните розмір вікна форми 
Form1, що спростить надалі вибір форм (споконвічно ця форма має той же розмір, 
що і MainForm, і, імовірніше всього, цілком неї закриває). 

4) У вікні Object Inspector зміните значення властивості Name об'єкта Form1 на 
ChildForm. Властивості FormStyle привласніть значення fsMDIChild.  

5) Виберіть команду File(Save All (або клацніть на піктограмі Save All). У діалоговому 
вікні, що розкрився на екрані, вкажіть ім'я файлу для створюваного модуля 
дочірнього вікна. Зміните запропоноване за замовчуванням значення Unit1.pas на 
Child.pas і клацніть на кнопці Save. 

6) Щоб розкрити діалогове вікно Project Options, виберіть команду Project(Options. У  
списку Auto-create forms виберіть об'єкт ChildForm і клацніть на кнопці з одиночною 
стрілкою вправо. Об'єкт буде перенесений у список Available forms. Якщо не 
виконати цю операцію, то дочірнє вікно буде автоматично виводитися на екран 
безпосередньо при запуску створюваної програми. Це не суперечить ніяким 
існуючим правилам, однак подібні дії можуть викликати розгубленість у 
користувача, що очікує появи дочірніх вікон тільки в результаті вибору їм 
визначених команд, наприклад File(New або File(Open. У більшості MDI-додатків 
створення дочірніх вікон здійснюється не автоматично, а під контролем самої 
програми. Закрийте діалогове вікно Project Options.  

Після виконання описаних вище дій буде створений кістяк оболонки MDI-додатка. 
Тепер варто підготувати програмний код, що забезпечує створення дочірнього вікна у 
відповідь на вибір користувачем визначених команд, наприклад File(New або File(Open. Як це 
зробити, описується в наступному розділі. 

MDI-додаток може використовувати дочірні вікна різних типів. Якщо необхідно, просто 
повторите приведені вище пп. 3-5 для кожного з необхідних типів дочірнього вікна. Кожна 
нова форма повинна мати унікальне ім'я, однак властивості FormStyle усіх цих форм повинне 
бути привласнене значення fsMDIChild. Після створення всіх необхідних форм збережете 
проект, вибравши команду File(Save All. Збережете модуль кожної з дочірніх форм під 
унікальним ім'ям. Наприклад, якщо створені форми мають імена Child1Form і Child2Form, 
збережете їхні модулі у файлах з іменами Child1.pas і Child2.pas. Додаткову інформацію про 
створення форм дочірніх вікон різних типів можна знайти в розділі “Використання дочірніх 
вікон різних типів”, приведеному нижче в цій главі.  

Якщо ви виконали всі перераховані вище операції, то на даний момент у знову 
створеній тапці проекту повинні бути присутнім наступні три модулі мовою Pascal.  

 Child.pas. Це модуль форми дочірнього вікна, що звичайно містить специфічний для 
даного типу документа програмний код і іншу задану для дочірнього вікна 
інформацію. Додатково дочірнє вікно може включати меню, призначене для 
установки в рядок меню основного вікна. 
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 Main.pas. Це модуль форми основного вікна додатка. Сюди містяться всі процедури 
обробки подій для будь-яких поміщених у форму основного вікна об'єктів, а також 
для команд меню. Як правило, принаймні одна з процедур обробки подій даного 
модуля повинна бути призначена для створення екземплярів об'єктів дочірніх вікон 
додатка. Підготовка відповідних підпрограм докладно розглядається в розділі 
“Дочірні вікна” цієї глави. 

 MDITest.dpr. Це файл проекту. Вносити в нього які-небудь зміни при розробці MDI-
додатків приходиться дуже рідко. 

Створіть копію поточного вмісту папки проекту. Нею можна буде скористатися в 
демонстраційних цілях при розгляді різних технологій програмування в цій главі.  

П.4.1.5. Створення основного меню MDI – додатка 
Кожен MDI-додаток повинний включати об'єкт основного меню. Принаймні, одна 

команда в основному меню повинна бути призначена для створення об'єкта форми 
дочірнього вікна (як правило, це команда File(New). Приведена нижче послідовність дій 
призначена для включення основного меню в додаток MDITest, створене в попередньому 
розділі. Відкрийте (при необхідності) проект MDITest.dpr і виконаєте наступні дії.  

1) Помістите у вікно MainForm об'єкт компонента TMainMenu, розташованого на 
вкладці Standard палітри. (Попередньо переконаєтеся, що обрано саме форму 
MainForm, а не форма ChildForm.) У вікні MainForm двічі клацніть на об'єкті 
MainMenu — і на екрані розкриється вікно Menu Designer Delphi. 

2) Уведіть із клавіатури значення &File (амперсанд, поміщений перед буквою F, указує 
клавішу швидкого виклику даної команди). Натисніть клавішу <Enter>, і 
проектувальник меню створить меню File. Клацніть у вікні Menu Designer на меню 
File, і у вікні Object Inspector буде відображений об'єкт класу TMenuItem (з ім'ям 
File1). Привласніть його властивості Name значення FileMenu замість існуючого 
значення File1. 

3) За допомогою Menu Designer помістите в меню File пункти &New, &Ореn... і 
&Save.... Для цього клацніть під заголовком меню File і введіть ім'я відповідної 
команди. Для кожної команди буде створений екземпляр об'єкта TMenuItem. У 
прикладі для цієї глави використовуються прийняті за замовчуванням імена об'єктів 
New1, Open1 і Savel, однак при необхідності кожний з них можна перейменувати, 
для чого варто вибрати його у вікні Menu Designer і змінити у вікні Object Inspector 
значення властивості Name обраного об'єкта. Тепер меню містить команди 
FileNew, FileOpen і FileSave — мінімальний набір команд, необхідний для 
будь-якого MDI-додатка. (У розділі “Створення екземплярів об'єктів дочірніх вікон”, 
приведеному нижче в цій главі, пояснюється, як підготувати програмний код, що 
забезпечує створення об'єктів дочірніх вікон, а також відкриття і збереження 
документів при виборі користувачем відповідної команди меню.)  

4) У вікні Menu Designer створіть друге меню, що має ім'я Window. Для цього клацніть 
у вікні Menu Designer правее меню File і введіть із клавіатури значення &Window. 
Виберіть у Menu Designer знову створене меню Window і для відображеного у вікні 
Object Inspector об'єкта класу TMenuItem заміните прийняте за замовчуванням 
значення Window1властивості Name значенням WindowMenu. 

5) Знову поверніться у вікно Menu Designer і клацніть нижче меню Window. Створіть у 
цьому меню три команди — &Cascade, &Tile і &Arrange All. Як і у випадку 
використання команд меню File, можна при необхідності вибрати кожний зі знову 
створених об'єктів пунктів меню і змінити їхнє значення властивості Name. Однак у 
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демонстраційному прикладі цієї глави імена даних об'єктів залишені такими, якими 
вони були встановлені Delphi за замовчуванням: Cascadel, Tilel і Arrangel. Про те, як 
написати процедури обробки для цих і інших команд меню Window, можна 
довідатися з розділу “Використання команд меню Window”, приведеного нижче в 
цій главі. Вікно Menu Designer, що містить знову створені меню, показане на мал. 
1.2.1. 

6) Закрийте вікно Menu Designer або перемістите його убік, а потім виберіть вікно 
проектування екранної форми MainForm (для пошуку цього вікна натисніть клавішу 
<F12> або виберіть команду View(Project Manager). У вікні Object Inspector 
привласніть властивості WindowMenu об'єкта MainForm значення  WindowMenu. 
Для цього клацніть на стрільці, розташованої в поле значення властивості 
WindowMenu екранної форми, і виберіть значення WindowMenu у списку всіх 
об'єктів класу TMenuItem, доступних у даній формі. Це забезпечить у додатку 
автоматичне включення заголовків усіх відкритих дочірніх вікон у зазначене меню і 
не буде потрібно ні одного додаткового рядка програми.  

 
Рис. П.4.1 - Вікно Menu Designer Delphi з об'єктами меню, необхідними для будь-якого 

MDI-додатка 
Безумовно, набір команд у меню будь-якого додатка визначається призначенням 

цього додатка. Однак будь-який MDI-додаток, як мінімум, повинне включати команди для 
створення і відкриття дочірніх вікон документів, а також меню, звичайно іменоване Window і 
призначене для відображення списку імен відкритих дочірніх вікон. 

Властивості WindowMenu екранної форми як значення можна привласнювати імена 
об'єктів меню тільки самого верхнього рівня. Іншими словами, це повинніо бути імена об'єктів 
класу TMenuItem, що представляють ті елементи меню, що розташовані безпосередньо в 
рядку головного меню форми. Не можна призначати даній властивості імена об'єктів, що 
представляють окремі команди меню, наприклад Openl або Savel.  

Екранні форми дочірніх вікон також можуть містити об'єкти класу TMainMenu. Коли 
користувач розкриє нове дочірнє вікно, команди меню цього вікна автоматично доповнять 
меню головного вікна у відповідності зі значенням властивості GroupIndex об'єкта меню цього 
дочірнього вікна. Докладно дана тема буде розглядатися в розділі “Об'єднання меню”, 
приведеному нижче в цій главі. 

П.4.1.6. Доступ до дочірніх вікон 
Доступ до дочірніх вікон забезпечують три властивості компонента TForm, який варто 

застосовувати в більшості MDI-додатків. У даній главі приведена безліч прикладів 
використання кожного з цих властивостей. 

 ActiveMDIChild. Це посилання на поточне активне дочірнє вікно. Якщо дочірні вікна 
не існують, значення властивості ActiveMDIChild дорівнює nil. Дана властивість являє 
собою посилання на об'єкт класу TForm, отже, буде потрібно перетворити його в 
клас дочірнього вікна, наприклад TChildForm. 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 87 

 

 MDIChildCount. Це ціле, що містить лічильник дочірніх вікон, що належать 
основному вікну даного MDI-додатка. Якщо дочірні вікна не існують, значення 
властивості MDIChildCount дорівнює нулеві. 

 MDIChildren. Це масив посилань на об'єкти класу TForm, що представляють усі 
дочірні вікна, що належать основному вікну даного MDI-додатка. Вираження 
MDIChildren[0] визначає перше дочірнє вікно в масиві, а вираження MDIChildren 
[MDIChildCount-1] — останнє дочірнє вікно. 

Якщо властивість ActiveMDIChild має значення nil або властивість MDIChildCount 
дорівнює нулеві, то дочірні вікна в даний момент відсутні. У цьому випадку програма не 
повинна виконувати звертання до масивові MDIChildren, хоча подібне звертання 
необов'язкове приведе до виникнення виняткової ситуації. Говорячи точніше, якщо 
властивість MDIChildCount дорівнює нулеві, то значенням вираження MDIChildren[0] буде nil.  

П.4.2. Дочірні вікна 
У MDI-додатках керування дочірніми вікнами здійснюється практично так само, як 

основним вікном SDI-додатка. Дочірні вікна можуть містити об'єкти компонентів, наприклад 
меню і кнопки. Як правило, у кожнім дочірнім вікні відображається деякий документ — 
скажемо, текстовий файл або растрове зображення. Користувач має можливість упорядкувати 
дочірні вікна каскадом або у виді мозаїки, а також мінімізувати них. Дочірні вікна можуть 
містити панелі інструментів і рядка станів, однак традиційно подібні об'єкти керування 
містяться тільки в основне вікно додатка. 

Крім того, при необхідності активізація дочірнього вікна може супроводжуватися 
об'єднанням команд меню дочірнього й основного вікон MDI-додатка. Подібна можливість 
особливо зручна в тих випадках, коли в додатку використовуються різні типи дочірніх вікон, у 
кожнім з яких визначений особливий набір команд меню. У наступних розділах 
обговорюються згадані вище методи роботи з дочірніми вікнами, а також перелічуються всі 
існуючі оболонки MDI-додатків, якими можна скористатися при написанні нових програм.  

П.4.2.1. Робота з дочірніми вікнами одного типу 
Розглянемо як приклад додаток MDIDemo. Воно являє собою MDI-додаток, у якому 

використовуються дочірні вікна одного типу. Ця програма демонструє методи програмування 
типових команд меню, зокрема – File(New, File(Open, Window(Cascade і Window(Tile. Вид вікна 
цього додатка з декількома відкритими в ньому дочірніми вікнами показаний на рис. П.4.2. (У 
середовищі Windows 95, 98 і NT мінімізовані дочірні вікна представляються у виді їхніх 
заголовків, поміщених на нижню рамку основного вікна.)  
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Рис. П.4.2 - Додаток MDIDemo демонструє методи програмування MDI-додатків, що 

використовують дочірні вікна одного типу  
У прикладі П.4.1 приведений текст модуля Child.pas додатка MDIDemo. У цьому 

демонстраційному прикладі в дочірніх вікнах реальні дані не відображаються, тому даний 
модуль дуже простий. Однак він містить усі необхідні процедури, що повинні бути присутнім 
у типовому дочірнім вікні. 

Приклад П.4.1 – Модуль Child.pas додатка MDIDemo 
unit Child; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TChildForm = class(TForm) 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
  private 
    {Оголошення закритих (private) членів.} 
  public 
    {Оголошення загальнодоступних (public) членів. } 
    procedure LoadData(const FileName: String); virtual; 
    procedure SaveData(const FileName: String); virtual; 
  end; 
 
var 
  ChildForm: TChildForm; 
 
implementation 
 
  {$R *.DFM} 
 
procedure TChildForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  Action := caFree; 
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end; 
 
procedure TChildForm.LoadData(const FileName: String); 
begin 
  ShowMessage('LoadData from ' + FileName); 
  Caption := Lowercase(FileName); 
end; 
procedure TChildForm.SaveData(const FileName: String); 
begin 
  ShowMessage('SaveData to ' + FileName); 
  Caption := LowerCase(FileName); 
end; 
 
end. 
Модуль дочірнього вікна може включати процедури для завантаження і збереження 

даних документа. Ці процедури, названі в приведеному модулі LoadData і SaveData, оголошені 
як загальнодоступні методи класу TChildForm. Оголошення їх загальнодоступними викликане 
необхідністю забезпечити доступ до них за допомогою команд Open і Close в основному 
модулі. 

Крім того, у приведеному прикладі процедури LoadData і SaveData з'являються як 
віртуальні. Завдяки цьому в іншому модулі може бути оголошений новий клас, похідний від 
класу TChildForm, у якому дані процедури будуть перевизначені. Наприклад, у програмі можна 
створити іншу форму дочірнього вікна, клас якої буде створений на базі класу TChildForm 
замість звичайно використовуваного для цих цілей класу TForm. Тут можна буде визначити 
іншу реалізацію процедур LoadData і SaveData, призначених для читання і запису специфічних 
для цього модуля даних. Подібний метод спадкування класу називається створенням підкласу 
форми і докладно розглядається нижче в цій главі.  

Для кожного типу дочірнього вікна варто завжди надавати процедуру обробки події 
OnClose. Привласніть параметрові Action значення caFree, що забезпечить у додатку 
автоматичну ліквідацію об'єкта дочірнього вікна після закриття цього вікна користувачем. 
Якщо параметрові Action не привласнити значення caFree, закриття користувачем вікна 
викликає його мінімізацію в клієнтській області основного вікна. 

На додаток до події OnClose може знадобитися написати процедуру обробки події 
OnCloseQuery, що буде виводити вікно з повідомленням про те, що користувач закриває вікно 
документа, не виконавши попередньо його збереження. У цій процедурі привласніть 
параметрові CanClose значення False, якщо необхідно запобігти закриття вікна, або ж значення 
True, якщо вікно документа може бути закрито. Основне вікно MDI-додатка не може бути 
закрито, а отже, і робота програми не може бути довершена доти, поки не  будуть закриті всі 
дочірні вікна цього додатка. Дане досить корисна властивість забезпечує захист від можливої 
втрати даних, наприклад від утрати результатів внесення змін у дочірнім вікні, що при виході 
з програми випадково виявилася закрито іншим вікном. 

У процедурах LoadData і SaveData додатка MDIDemo не виконується читання або запис 
яких-небудь реальних файлів, тому перевіряти роботу команд Open, Save і Save As можна без 
усяких побоювань. Для підтвердження того факту, що програма в потрібний момент викликає 
відповідну процедуру, у кожній з них процедура ShowMessage виводить вікно з 
повідомленням, що містить обране користувачем ім'я файлу. Як правило, коли в дочірнім вікні 
відображається уміст файлу деякого документа, у процедурах LoadData і SaveData необхідно 
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буде помістити ім'я обраного файлу у властивість Caption об'єкта дочірньої форми. У результаті 
ім'я файлу і шлях до нього будуть відображені в рядку заголовка вікна.  

Модифікувати додаток MDIDemo так, щоб у ньому виконувалися читання і запис 
реальних даних, зовсім нескладно. Наприклад, помістите у форму ChildForm об'єкт Memo 
(якщо це вікно в даний момент на екрані не відображається, відкрийте файл проекту 
MDIDemo.dpr, виберіть команду View(Project Manager, клацніть на знаку “плюс” елемента 
Child і двічі клацніть на елементі ChildForm). Привласніть властивості Align знову створеного 
об'єкта Memo1 значення alClient — і зображення цього об'єкта займе всю клієнтську область 
дочірнього вікна. Вкажіть у відповідній властивості ім'я необхідного шрифту, видалите 
значення Memo1 у властивості Lines (для відкриття вікна редактора клацніть на кнопці з 
многоточием) і привласніть властивості ScrollBars значення ssBoth.  

Для зміни тексту модуля ChildForm відкрийте за допомогою Project Manager файл 
Child.pas і перейдіть у вікні редактора коду на відповідну вкладку. Замість показаного в 
прикладі П.4.1 оператора ShowMessage уставте приведені нижче операторы, що забезпечують 
читання і запис текстових файлів: 

{Заміните оператор ShowMessage у підпрограмі LoadData наступним оператором:} 
Memo1.Lines.LoadFromFile(FileName); 
{Заміните оператор ShowMessage у підпрограмі SaveData наступним оператором:}  
Memo1.Lines.SaveToFile(FileName); 
У головну (батьківську) форму необхідно вставити об'єкти діалогових вікон OpenDialog 

і SaveDialog, а також об'єкт головного меню MainMenu. 
Тільки що був створений MDI-додаток текстового редактора. Текст основного модуля 

програми приведений у прикладах П.4.2, П.4.5 та П.4.6 
Для компіляції і запуску модифікованої програми натисніть клавішу <F9>. Для відкриття 

в новому додатку дочірнього вікна виберіть команду File(New або File(Open. У дочірнім вікні 
документа, що розкрилося, можна буде вводити або редагувати текст. Для збереження 
виконаних змін виберіть команду File(Save або File(Save As.  

Внеся в додаток MDIDemo приведені вище зміни, можна перетворити його в цілком 
працездатний додаток, причому зміни у файлах збережуться. Якщо ви хочете усього лише 
випробувати нову технологію, попередньо збережете копії будь-яких файлів, що будуть 
редагуватися. 

Вхідний до складу імені файлу досить довгий шлях до нього може виглядати в 
заголовку вікна досить неестетично, тому краще скористатися функцією ExtractFileName для 
включення в рядок заголовка вікна одного лише імені файлу, без повного шляху. З цією метою 
необхідно в декларацію uses модуля додати ім'я SysUtil і оголосити перемінну string у класі 
TChildForm. Привласніть цієї перемінної строкове значення повного шляху до обраного 
користувачем файлові, а властивості Caption вікна привласніть результат виклику функції 
ExtractFileName. Докладну інформацію про цій і інших файлових функціях можна знайти в 
розділі “File Management routines” інтерактивної довідкової системи Delphi.  

П.4.4.2. Створення екземплярів об’єктів дочірніх вікон 
У прикладі П.4.2 приведений приклад оголошення в додатку MDIDemo класу 

TMainForm і текст процедури обробки події OnClick меню File. У цьому фрагменті програми 
показано, як створювати нові екземпляри об'єктів класу TChildForm. Оскільки розміри 
основного модуля додатка MDIDemo досить великі, текст його доцільно розглядати 
частинами. 

Приклад П.4.2 – Текст програмного модуля Main додатка MDIDemo 
Unit Main; 
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interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, 
  Forms, Dialogs, Menus, Child; 
 
type 
  TMainForm = class(TForm) 
    MainMenu1: TMainMenu; 
    FileMenu: TMenuItem; 
    FileOpen: TMenuItem; 
    FileSave: TMenuItem; 
    FileSaveAs: TMenuItem; 
    FileNew: TMenuItem; 
    N1: TMenuItem; 
    FileExit: TMenuItem; 
    WindowMenu: TMenuItem; 
    WindowCascade: TMenuItem; 
    WindowTile: TMenuItem; 
    WindowArrangeIcons: TMenuItem; 
    N2: TMenuItem; 
    WindowCloseAll: TMenuItem; 
    WindowMinimizeAll: TMenuItem; 
    HelpMenu: TMenuItem; 
    HelpAbout: TMenuItem; 
    OpenDialog: TOpenDialog; 
    FileClose: TMenuItem; 
    N3: TMenuItem; 
    SaveDialog: TSaveDialog; 
    procedure FileNewClick(Sender: TObject); 
    procedure FileOpenClick(Sender: TObject); 
    procedure FileCloseClick(Sender: TObject); 
    procedure FileSaveClick(Sender: TObject); 
    procedure FileSaveAsClick(Sender: TObject); 
    procedure FileExitClick(Sender: TObject); 
    procedure WindowCascadeClick(Sender: TObject); 
    procedure WindowTileClick(Sender: TObject); 
    procedure WindowArrangeIconsClick(Sender: TObject); 
    procedure WindowMinimizeAllClick(Sender: TObject); 
    procedure WindowCloseAllClick(Sender: TObject); 
    procedure HelpAboutClick(Sender: TObject); 
    procedure FileMenuClick(Sender: TObject); 
    procedure WindowMenuClick(Sender: TObject); 
  private 
  {- Private declarations } 
    procedure CreateChild(const Name: string); 
  public 
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  {- Public declarations } 
  end; 
 
var 
  MainForm: TMainForm; 
 
implementation 
 
uses About; 
 
{$R *.DFM} 
 
const 
  maxChildren = 10;  { Optional: No maximum required } 
 
procedure TMainForm.CreateChild(const Name: String); 
var 
  Child: TChildForm; 
begin 
  Child := TChildForm.Create(Application); 
  Child.Caption := Name; 
end; 
 
procedure TMainForm.FileNewClick(Sender: TObject); 
begin 
  CreateChild('Untitled' + IntToStr(MDIChildCount + 1)); 
end; 
 
procedure TMainForm.FileOpenClick(Sender: TObject); 
begin 
  if OpenDialog.Execute then 
  begin 
    CreateChild(Lowercase(OpenDialog.FileName)); 
    with ActiveMDIChild as TChildForm do 
      LoadData(OpenDialog.FileName); 
  end; 
end; 
 
procedure TMainForm.FileCloseClick(Sender: TObject); 
begin 
  if ActiveMDIChild <> nil then 
    ActiveMDIChild.Close; 
end; 
 
procedure TMainForm.FileSaveClick(Sender: TObject); 
begin 
  if Pos('Untitled', ActiveMDIChild.Caption) = 1 then 
    FileSaveAsClick(Sender) 
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  else with ActiveMDIChild as TChildForm do 
    SaveData(Caption); 
end; 
 
procedure TMainForm.FileSaveAsClick(Sender: TObject); 
var 
  FExt: String; 
begin 
  with SaveDialog do 
  begin 
    FileName := ActiveMDIChild.Caption; 
    FExt := ExtractFileExt(FileName); 
    if Length(FExt) = 0 then 
      FExt := '.*'; 
    Filter := 'Files (*' + FExt + ')|*' + FExt; 
    if Execute then 
    with ActiveMDIChild as TChildForm do 
      SaveData(FileName); 
  end; 
end; 
 
procedure TMainForm.FileExitClick(Sender: TObject); 
begin 
  Close; 
end; 
Процедура CreateChild, оголошена як закритий член класу TMainForm, призначена для 

створення екземплярів об'єктів класу TChildForm. Закриті члени класу доступні тільки для 
методів, що належать даному класові. Це дає впевненість, що підпрограми інших модулів не 
будуть мати можливості випадково викликати процедуру або функцію даного класу, що 
здійснює деякі критичні дії. У процедурі CreateChild показано, як створюється об'єкт форми в 
процесі виконання програми. Для цього необхідно оголосити перемінну з типом відповідного 
класу: 

var 
  Child: TChildForm; 
Потім у тілі процедури необхідно викликати метод Create даного класу, указавши як 

аргумент значення Application. Знову створений об'єкт повинний бути  призначений 
оголошеної вище перемінної в якості її значення: 

Child := TChildForm.Create(Application); 
Причина передачі методові Create аргументу Application замість MainForm полягає в 

тому, що аргумент Application представляє рамку вікна MDI-додатка, що є реальним вікном, 
що містить створюване дочірнє вікно, тоді як MainForm — це безпосередній батько дочірніх 
вікон. 

Процедурою обробки команди File(New є процедура FileNewClick, що викликає метод 
CreateChild. Процедура обробки команди File(Open виконує цієї ж дії, але додатково викликає 
і загальнодоступний метод LoadData модуля Child.pas. Усе вищесказане є лише пропонованим 
вашій увазі прикладом конкретної технології створення дочірніх вікон і завантаження в них 
даних з файлів; кожен розроблювач вільний створювати програмні модулі так, як він вважає 
потрібним. 
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Властивість ActiveMDIChild об'єкта MainForm можна використовувати для виконання 
операцій з поточним дочірнім вікном. Якщо не існує жодного дочірнього вікна, то ця 
властивість містить значення nil; дана умова завжди варто перевіряти, приступаючи до роботи 
з властивістю. Наприклад, у тестовій програмі, у підпрограмі обробки події FileCIose 
(процедурі FileCloseClick), закриття активних дочірніх вікон виконується за допомогою 
наступних операторів: 

if ActiveMDIChild <> nil then ActiveMDIChild.Close; 
Ніколи не використовуйте операторы, що виконують подібні дії, без перевірки 

зазначеної умови. Якщо жодного з дочірніх вікон не існує, після виконання приведеної нижче 
команди виникне виняткова ситуація (причиною буде спроба викликати метод Close для 
посилання, що має значення nil): 

ActiveMDIChild.Close; /// ??? 
Виконувати перевірку збереження даних документа випливає безпосередньо в модулі 

відповідного дочірнього вікна — у підпрограмах обробки подій OnClose і OnCloseQuery. У 
подібному випадку закрити дочірнє вікно буде неможливо, поки його об'єкт не упевниться в 
тім, що це припустимо. (От приклад реальних переваг объектно-ориентированного 
програмування.) 

Процедури FileSaveClick і FileSaveAsClick об'єкта MainForm викликають метод SaveData 
активного об'єкта дочірнього вікна. Якщо заголовок цього вікна має значення Untitled, то 
процедура FileSaveClick автоматично викликає процедуру FileSaveAsClick, у противному 
випадку вона викликає метод SaveData з аргументом, рівним поточного імені файлу, обраному 
з заголовка вікна. У процедурі FileSaveAsClick використовується метод для обмеження 
відображуваних у діалоговому вікні Save файлів лише тими, котрі мають розширення імені, що 
збігає з розширенням файлу в поточному вікні. 

Завершує приведений фрагмент програми процедура обробки події FileExit об'єкта 
MainForm — процедура FileExitClick, у якій просто викликається метод Close. Таке спрощення 
припустиме, оскільки батьківський об'єкт автоматично починає спроби закрити і звільнити всі 
приналежні йому дочірні вікна. Додаток завершить свою роботу тільки тоді, коли всі його 
дочірні вікна будуть закриті. 

П.4.4.3. Використання дочірніх вікон різних типів 
У MDI-додатках можуть застосовуватися дочірні вікна різних типів. Для кожного 

використовуваного типу дочірнього вікна необхідно створити в проекті окрему форму і 
помістити в основний модуль програмний текст, призначений для створення екземпляра 
цього об'єкта. Як приклад виконаєте приведені нижче дії, ціль яких — визначити в додатку 
MDIDemo новий тип дочірнього вікна, призначеного для висновку на екран растрових 
графічних зображень. 

1) Відкрийте файл проекту MDIDemo.dpr. Додайте в додаток MDIDemo ще один 
модуль, для чого виберіть команду FileNew Form або клацніть на піктограмі New 
Form. 

2) Зміните значення властивості Name нової форми з Form1 на ChildBmpForm. 
Властивості FormStyle привласніть значення fsMDIChild. Виберіть команду 
ProjectOptions і перемістите ім'я форми ChildBmpForm зі списку Auto-create forms 
у список Available forms. Тепер у правому списку повинне бути присутнім два імена 
форм — ChildForm і ChildBmpForm. Лівий список повинний містити імена двох інших 
форм — MainForm і AboutForm. Закрийте діалогове вікно Project Options, клацнувши 
на кнопці ОК. 
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3) Збережете проект, вибравши команду File(Save All. У діалоговому вікні запиту імені 
файлу, що зберігається, замість прийнятого за замовчуванням значення Unit1.pas 
уведіть Childbmp.pas. 

4) Виберіть форму ChildBmp, клацнувши де-небудь усередині її вікна. Перейдіть на 
вкладку Events вікна Object Inspector. Для створення процедури обробки події 
OnClose двічі клацніть на поле, розташованому в рядку цієї події правее його імені. 
Введіть оператор, яким перемінної Action буде привласнюватися значення caFree. 
Це забезпечить звільнення об'єкта форми при закритті відповідного дочірнього 
вікна. Якщо не виконати цей крок, то при закритті вікно буде мінімізовано в 
клієнтській області основного вікна додатка (що цілком припустимо, однак не зовсім 
те, що малося на увазі користувачем). Процедура обробки події OnClose повинна 
виглядати в такий спосіб: 
procedure TChildBmpForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  Action := caFree; 
end; 

5) Вставте у форму ChildBmp компонент TImage, розташований на вкладці Additional 
палітри. Властивості Align об'єкта Image1 привласніть значення alClient, що 
забезпечить заповнення їм усієї клієнтської області дочірнього вікна. Властивості 
Stretch об'єкта привласніть значення True. Зазначені призначення при виконанні 
додатка забезпечать вставку графічного об'єкта в дочірнє вікно й автоматичну зміну 
його розмірів відповідно до розмірів вікна. 

6) Перейдіть у вікно редактора коду і виберіть вкладку з модулем ChildBMP. В 
оператор uses, розташований на початку модуля, додайте ім'я модуля Child. Це 
необхідно, оскільки новий клас форми повинний успадковувати вихідну форму Child 
(бути похідним від неї). Повний текст оператора uses тепер повинний виглядати так, 
як показано нижче (доданий текст виділений напівжирним шрифтом):  
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialoas. Child; 

7) He виходячи з вікна редактора коду, зміните на вкладці ChildBmp назва базового 
класу об'єкта TChildBmpForm з TForm на TChildForm. Це забезпечить спадкування 
класом TChildBmpForm властивостей і методів класу TChildForm. Подібна технологія 
називається створенням підкласу форми. Змінене оголошення класу TChildBmpForm 
повинне виглядати в такий спосіб (змінений текст виділений напівжирним 
шрифтом): 
TChildBmpForm = class(TChildForm) 

8) Додайте в клас TChildBmpForm оголошення процедур LoadData і SaveData. 
Оголошення цих процедур повинні містити директиву override, що вкаже Delphi на 
необхідність замінити ними віртуальні методи, успадковані з класу TChildForm. 
Помістите ці оголошення в розділ public оголошення класу TChildBmpForm:  
public 
  procedure LoadData(const FileName: String); override; 
  procedure SaveData(const FileName: String); override; 

Реалізацію цих двох процедур помістите в секцію implementation модуля ChildBmp. 
Повний текст даного модуля показаний у прикладі П.4.3. Його можна використовувати як 
довідкове керівництво при введенні тексту, якщо ви виконуєте всі дії, що тут рекомендуються.  

У вікні Object Inspector виберіть об'єкт ChildBmpForm і перейдіть на вкладку Events. Двічі 
клацніть на поле, розташованому в рядку події OnCreate правее імені цієї події. Уведіть текст 
процедури FormCreate, приведений у прикладі П.4.3. Це дозволить забрати наслідуваний 
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об'єкт Memo1, що у противному випадку буде конфликтовать з об'єктом Image1 знову 
створеного класу. 

Приклад П.4.3 – Повний текст вихідного модуля ChildBmp 
unit Childbmp; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, 
  Forms, Dialogs, ExtCtrls, Child; 
 
type 
  TChildBmpForm = class(TChildForm) 
    Image1: TImage; 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
  private 
    {Private declarations} 
  public 
    procedure LoadData(const FileName: String); override; 
    procedure SaveData(const FileName: String); override; 
    {Public declarations} 
  end; 
 
var 
  ChildBmpForm: TChildBmpForm; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TChildBmpForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  Action := caFree; 
end; 
 
procedure TChildBmpForm.LoadData(const FileName: String); 
begin 
  Image1.Picture.LoadFromFile(FileName); 
  Caption := LowerCase(FileName); 
end; 
 
procedure TChildBmpForm.SaveData(const FileName: String); 
begin 
  Image1.Picture.SaveToFile(FileName); 
  Caption := LowerCase(FileName); 
end; 
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{Звільнення об'єкта Memol у методі FormCreate для того, щоб запобігти конфлікт 
даного об'єкта з об'єктом Imagel знову створеного класу TChildBmpForm} 
procedure TChildBmpForm.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  inherited; 
  Memo1.Free; 
end; 
 
end. 
Звільнення об'єкта Memol у методі FormCreate виконується для того, щоб запобігти 

конфлікт даного об'єкта з об'єктом Imagel знову створеного класу TChildBmpForm. Це ілюструє 
одну з найважливіших потенційних проблем, зв'язаних зі створенням підкласу форми - у 
новому класі можуть бути додані об'єкти, що будуть конфликтовать з об'єктами, 
успадкованими від класу-попередника. Деякі пропозиції по поліпшенню результатів 
спадкування в ієрархії класів можна знайти в прикладі П.4.4. 

Останній етап доробки додатка MDIDemo для читання і запису файлів растрових 
зображень — перепрограмування основного модуля таким чином, щоб він одержав 
можливість створювати екземпляри об'єктів нового дочірнього класу. Виберіть у вікні 
редактора програм вкладку модуля Main (якщо файл модуля Main MainForm.pas ще не 
відкритий, скористайтеся для його відкриття командою ViewProject Manager). Додайте в 
оператор uses основного модуля значення ChildBmp, після чого цей оператор повинний 
прийняти наступний вид: 

uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Menus, Child,  
  ChildBmp; 
Перепишіть процедуру CreateChild так, як показано в прикладі П.4.4. Для компіляції і 

запуску модифікованої програми натисніть клавішу <F9>. Відкрийте будь-як файл із растровим 
графічним об'єктом. (Якщо раніше ви помістили об'єкт Memol у модуль Child, як це 
пропонувалося вище, те програма зможе працювати і з текстовими файлами.) Програма 
вибирає необхідний тип вікна, ґрунтуючись на розширенні імені обраного файлу. 

Приклад П.4.4 - Модифікована процедура CreateChild модуля Main 
procedure TMainForm.CreateChild(const Name: String); 
var 
  Child: TChildForm; 
  FExt: String[4]; 
begin 
  FExt := ExtractFileExt(Name); 
  if FExt = '.bmp' then 
    Child := TChildBmpForm.Create(Application) 
  else 
    Child := TChildForm.Create(Application); 
  Child.Caption := Name; 
end; 
У новій процедурі CreateChild створюється дочірнє вікно класу TChildBmpForm, якщо 

розширенням обраного файлу є .bmp. У противному випадку створюється об'єкт класу 
TChildForm. Оскільки процедури LoadData і SaveData є віртуальними (див. приклади П.4.1 і 
П.4.3), тип об'єкта дочірнього вікна визначає і тип даних файлу, що завантажується. 
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Щоб одержати більш глибоке представлення про цінності використання віртуальних 
методів у формах підкласів, розглянемо докладніше процедуру FileOpenClick модуля Main, 
приведену в прикладі П.4.2. Якщо дочірнім вікном є об'єкт класу TChildForm, процедура 
викликає вихідну процедуру LoadData. Якщо дочірнє вікно представлене об'єктом 
TChildBmpForm, процедура викликає перевизначені методи. Ці виклики контролюються не 
безпосередньо поміщеним у програму текстом, а саме типом об'єкта дочірнього вікна, на яке 
указує властивість ActiveMDIChild. Це одне з важливих переваг объектно-ориентированного 
програмування: об'єкт дочірнього вікна визначає тип даних, що він здатний зчитувати і 
зберігати. 

Завдяки використанню в програмі объектно-ориентированной технології відносно 
нескладно додати до нашої програми й інші типи дочірніх вікон. Досить створити і 
запрограмувати модуль нової форми так, як це було зроблено для TChildBmpForm. Потім 
необхідно забезпечити спадкування новим класом від класу TChildForm і написати для нього 
процедури LoadData і SaveData. І, нарешті, буде потрібно модифікувати процедуру CreateChild 
у модулі Main, забезпечивши в ній можливість створення екземплярів об'єктів нового класу, 
після чого робота буде довершена. 

П.4.3. Робота з меню 

П.4.3.1. Об’єднання меню 
 

У MDI-додатках, що використовують дочірні вікна декількох типів, може знадобитися 
модифікувати команди меню або навіть додати нові меню в залежності від типу активного 
дочірнього вікна. Зробити це нескладно, однак буде потрібно приділити увага деяким не 
цілком очевидним деталям. 

У батьківському вікні (у тім, у якому властивості FormStyle привласнене значення 
fsMDIForm) об'єкт MainMenu повинний містити глобальні команди, що можуть бути 
застосовані до всіх типів дочірніх вікон. Наприклад, меню батьківського вікна, як правило, 
включає меню Window, що містить команди Cascade, Tile і інші, застосовні до усіх вікон 
незалежно від їхнього типу. Меню основного вікна повинне включати і такі команди, як 
File(New, File(Open і File(Close, призначені для відкриття і закриття дочірніх вікон.  

У кожне дочірнє вікно, у якому необхідно використовувати специфічні команди або 
вносити зміни в існуючі команди з обліком різних можливих умов, варто помістити власний 
об'єкт MainMenu. Иожно іменувати подібні об'єкти відповідно до імені модуля, наприклад 
ChildFormMenu або ChildBmpFormMenu. У ці об'єкти MainMenu варто помістити команди, що 
будуть поєднуватися з командами меню основного вікна. 

У MDI-додатках об'єднання меню здійснюється автоматично для кожного дочірнього 
вікна, що містить об'єкт MainMenu. З цієї причини варто привласнити властивості  AutoMerge 
кожного з об'єктів MainMenu значення False. Говорячи точніше, значення False потрібно 
привласнити тільки параметрові AutoMerge об'єкта MainMenu основного вікна. Значення 
властивостей AutoMerge об'єктів MainMenu дочірніх вікон просто ігноруються, однак корисно 
і їм привласнити значення False. 

Потім варто привласнити значення властивостям GroupIndex окремих команд меню. 
Дані значення визначають, куди повинні вставлятися меню, а чи також належні вони заміщати 
існуючі команди меню або просто додаватися до них. Об'єднання меню в додатку виконується 
у відповідності з наступними правилами обробки значень властивостей GroupIndex об'єктів 
MainMenu. 
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 Елементи меню з однаковими значеннями властивості GroupIndex заміщаються. 
Наприклад, якщо властивості GroupIndex елемента MainMenu основного вікна 
привласнене значення 10, те будь-який елемент MainMenu дочірнього вікна з цим 
же значенням властивості GroupIndex замінить даний елемент основного вікна.  

 Елементи меню дочірніх вікон з унікальними значеннями властивості GroupIndex 
вставляються в меню основного вікна. Елементи, що вставляються, меню з 
великими значеннями властивості GroupIndex містяться правее елементів меню 
основного вікна з меншими значеннями цієї властивості. Елементи меню дочірнього 
вікна з меншими значеннями властивості GroupIndex містяться левее елементів 
меню основного вікна з великими значеннями цієї властивості.  

Крім об'єднання меню, з'являється можливість викликати методи об'єктів TMenuItem 
для активізації і блокування пунктів меню, для вставки або зміни команд і для виконання інших 
дій над пунктами меню. Наприклад, за допомогою приведеного нижче оператора об'єкт 
дочірнього вікна може помістити маркер вибору в команду Option(Save:  

MainForm.OptionsSave.Checked := True; 
Для подібної операції важливим моментом є одержання доступу до об'єкта MainForm 

з дочірнього модуля. Для цього необхідно в оператор uses дочірнього модуля додати 
значення Main (або ім'я, що використовується для основного модуля). Щоб запобігти поява 
взаємних перехресних посилань, варто виконати це додавання не в операторі uses секції 
інтерфейсу дочірнього модуля, а в новому операторі, поміщеному в секцію реалізації модуля. 
Оскільки оператор uses основного модуля уже посилається на даний дочірній модуль, 
приміщення посилання на основний модуль у дочірній модуль приведе до появи взаємних 
перехресних посилань, що в мові Object Pascal заборонено. У даному випадку варто знайти в 
дочірньому модулі ключове слово implementation і вставити після нього новий оператор uses 
так, як показано в приведеному нижче прикладі (це дозволить одержати доступ до елементів 
меню об'єкта MainForm): 

implementation 
{$R *.DFM} 
uses Main; 
Взаємні перехресні посилання між двома модулями виникають у тому випадку, якщо 

ці модулі (назвемо їхній Chicken (курча), і Egg (яйце)) посилаються один на одного в їхніх 
операторах uses секції інтерфейсу. Object Pascal забороняє подібні конструкції в зв'язку з тим, 
що модуль Chicken використовує оголошення, зроблені в модулі Egg, для яких, можливо, 
прийдеться скористатися оголошеннями, виконаними в модулі Chicken. Для дозволу подібних 
парадоксів помістите імена вторинних модулів в оператор uses секції інтерфейсу первинного 
модуля, а оператори uses з ім'ям первинного модуля — у вторинні модулі секції реалізації. 
Взаємні посилання між модулями в їхній секції інтерфейсу заборонені, тоді як для секцій 
реалізації подібні обмеження відсутні. 

П.4.3.2. Використання команд меню Window 
У більшості MDI-додатків передбачено меню Window, що призначено для виконання 

різних операцій над дочірніми вікнами — розташування каскадом, мозаїкою або 
упорядкування їхніх піктограм у клієнтській області основного вікна. У прикладі П.4.5 
приведений текст підпрограм обробки подій меню Window додатка MDIDemo, що 
демонструють методи написання власних команд для роботи з вікнами, наприклад Close All. 

Приклад П.4.5 - Підпрограми обробки подій OnClick команд меню Window додатка 
MDIDemo 

procedure TMainForm.WindowCascadeClick(Sender: TObject); 
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begin 
  Cascade; 
end; 
 
procedure TMainForm.WindowTileClick(Sender: TObject); 
begin 
  Tile; 
end; 
 
procedure TMainForm.WindowArrangeIconsClick(Sender: TObject); 
begin 
  ArrangeIcons; 
end; 
 
procedure TMainForm.WindowMinimizeAllClick(Sender: TObject); 
var 
  I: Integer; 
begin 
  for I := MDIChildCount - 1 downto 0 do 
    MDIChildren[I].WindowState := wsMinimized; 
end; 
 
procedure TMainForm.WindowCloseAllClick(Sender: TObject); 
var 
  I: Integer; 
begin 
  for I := MDIChildCount - 1 downto 0 do 
    MDIChildren[I].Close; 
end; 
Перші три процедури реалізують стандартні команди меню Window — Cascade, Tile і 

Arrange Icons. Оскільки ці команди використовуються дуже часто, у класі TForm реалізовані 
методи Cascade, Tile і ArrangeIcon. У відповідь на вибір відповідної команди меню Window 
досить просто викликати один з цих методів. Дані методи можна викликати й в інших 
ситуаціях, наприклад при обробці події OnClick для піктограм панелі інструментів додатка.  

Двома іншими стандартними командами, які можна помістити в меню Window, є Next 
і Previous. Для їхньої реалізації досить викликати методи Next і Previous об'єкта основного 
вікна. Додатково може знадобитися деактивизировать даної команди, якщо існує не більш 
одного дочірнього вікна. З цією метою можна скористатися приведеними нижче 
операторами, поміщеними в процедуру обробки події OnClick меню Window (передбачається, 
що WindowNext і WindowPrevious є об'єктами класу TMenuItem):  

WindowNext.Enabled := MDIChildCount > 1; 
WindowPrevious.Enabled := WindowNext.Enabled; 
Крім стандартних команд меню Window, можна підготувати й інші команди, що 

виконують операції над дочірніми вікнами. Наприклад, у додатку MDIDemo передбачена 
команда WindowMinimize all, у реалізації якої використовується приведений нижче цикл for:  

for I := MDIChildCount - 1 downto 0 do 
MDIChildren[I].WindowState := wsMinimized; 
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Для розташування піктограм у визначеному порядку в циклі for виконується послідовна 
обробка дочірніх вікон, починаючи від останнього відкритого вікна до першого. Для доступу 
до кожного з дочірніх вікон використовується масив MDIChildren об'єкта основного вікна. 
Елементи даного масиву мають тип TForm, тому, якщо використовується не один з 
успадкованих методів або властивостей (наприклад, WindowState у приведеному вище 
прикладі), при виклику методів або звертанні до властивостей об'єктів дочірніх вікон варто 
використовувати вираження приведення типів. Так, нижче представлений приклад виклику 
функції YourMethod для першого дочірнього вікна:  

if MDIChildCount > 0 then 
TChildForm(MDIChildren[0]).YourMethod; 
Інший варіант запису цих же команд передбачає використання конструкції with-do: 
if MDIChildCount > 0 then 
  with MDIChildren[0] as TChildForm do YourMethod; 
У коректно написаному MDI-додатку завжди варто перевіряти існування хоча б одного 

дочірнього вікна, перш ніж виконувати які-небудь дії з використанням масиву MDIChildren. 
Досить переконатися або в тім, що властивість MDIChildCount має відмінне від нуля значення, 
або в тім, що значення властивості ActiveMDIChild не дорівнює nil.  

Хоча команда Window(Close All реалізується не у всіх MDI-додатках, її використання має 
визначений сенс. Так, працюючи над різними проектами, можна відкривати безліч вікон. Тому 
може виявитися корисним мати спосіб закрити їхній усі відразу, без необхідності послідовно 
закривати одне вікно за іншим. У додатку MDIDemo подібна дія реалізована в процедурі 
WindowCloseAllClick, що використовує для послідовного закриття вікон у порядку від 
останнього відкритого до першого наступний цикл for:  

for I := MDIChildCount - 1 downto 0 do MDIChildren[I].Close; 
Внутрішньо масив MDIChildren реалізований як об'єкт класу TList, отже, він допускає 

виконання таких операцій, як звертання до попереднього або наступного елемента, 
обумовлених номером дочірнього вікна. 

П.4.4. Інші MDI – технології 
Нижче приведені деякі з оригінальних рішень побудови MDI-додатків, оскільки вони 

можуть виявитися корисними і при розробці інших MDI-додатків. 

П.4.4.1. Інші команди MDI – додатка 
У прикладі П.4.6 приведена частина тексту, що залишилася, модуля Main.pas.  
Приклад П.4.6 - Інші процедури основного модуля додатка MDIDemo 
procedure TMainForm.HelpAboutClick(Sender: TObject); 
begin 
  AboutForm.ShowModal; 
end; 
 
procedure TMainForm.FileMenuClick(Sender: TObject); 
begin 
  FileNew.Enabled := MDIChildCount < maxChildren; 
  FileOpen.Enabled := FileNew.Enabled; 
  FileClose.Enabled := MDIChildCount > 0; 
  FileSave.Enabled := FileClose.Enabled; 
  FileSaveAs.Enabled := FileClose.Enabled; 
end; 
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procedure TMainForm.WindowMenuClick(Sender: TObject); 
var 
  I: Integer; 
begin 
  with WindowMenu do 
  for I := 0 to Count - 1 do 
    with Items[I] as TMenuItem do 
      Enabled := MDIChildCount > 0; 
end; 
 
end. 
Процедура HelpAboutClick виводить на екран діалогове вікно AboutBox, що тут 

розглядатися не буде. Процедури FileMenuClick і WindowMenuClick призначені для обробки 
подій OnClick об'єктів FileMenu і WindowMenu. Програма звертається до цих процедур, коли 
користувач відкриває відповідне меню. Призначення даних процедур складається в 
активізації і блокуванні команд меню в залежності від поточної ситуації в роботі додатка. 
Наприклад, команда File(New може бути заблокована, якщо значення властивості 
MDIChildCount стане дорівнює значенню властивості maxChildren, що дозволяє обмежити 
число дочірніх вікон, що пользовать зможе відкрити. Усі команди меню Window повинні бути 
заблоковані, якщо не існує жодного дочірнього вікна. Якщо це меню містить і рекомендовані 
вище команди Next і Previous, то їхня активізація повинна здійснюватися окремо, коли 
значення властивості MDIChildrenCount стане більше одиниці. 

Немає необхідності обов'язково обмежувати число дочірніх вікон. Ця функція включена 
в додаток MDIDemo винятково з демонстраційних розумінь. Будь-який MDI-додаток може 
відкривати стільки дочірніх вікон, скільки дозволять існуючий обсяг пам'яті й інших системних 
ресурсів. 

П.4.4.2. Отримання доступу до клієнтської області та рамці вікна  
Іноді необхідно одержати доступ до клієнтських областей і рамок вікон MDI-додатка. 

Імовірно, це може знадобитися тільки при безпосереднім звертанні з програми до функцій 
Windows API, для яких потрібно вказати дескриптори вікна. У Delphi клас TForm здатний 
забезпечити практично будь-які можливості, що можуть знадобитися для більшості MDI-
додатків. 

Для посилання на клієнтську область основного вікна можна скористатися властивістю 
ClientHandle об'єкта основного вікна додатка. У типових MDI-додатках це забезпечує 
виконання будь-яких глобальних операцій (наприклад, обробку повідомлень), що застосовні 
до всіх дочірніх вікон. 

Значення властивості ClientHandle, що має тип HWnd (дескриптор вікна), доступно 
тільки у формах, властивість FormStyle яких має значення fsMDIForm.  

На рамку вікна можна посилатися за допомогою властивості Handle основної форми. 
Його значення завжди посилається на дескриптор вікна як у звичайних, так і в MDI-додатках. 
Для форми, властивість FormStyle якої має значення fsMDIForm, властивість Handle 
посилається на рамку основного вікна MDI-додатка. 

П.4.5. Використання шаблона MDI –додатка 
Щоб швидко створити прототип деякого MDI-додатка, можна скористатися наявної в 

Delphi шаблоном стандартного MDI-додатка. Спочатку необхідно створити порожню папку, 
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призначену для збереження файлів нового проекту. Потім варто вибрати команду FileNew, 
перейти в діалоговому вікні, що розкрилося, New Items на вкладку Projects і вибрати 
піктограму MDI Application. Клацніть на кнопці ОК і вкажіть у діалоговому вікні, що 
розкрилося, Select Directory папку, призначену для розміщення файлів проекту.  

Закрийте діалогове вікно Select Directory, і Delphi створить стандартний MDI-додаток з 
рядком стану, панеллю інструментів і рядком меню, що містить меню File, Edit, Window і Help. 
На рис. П.4.3 показане вікно форми, що містить дочірні вікна Child і About, що також були 
створені з використанням шаблона. 

 
Рис. П.4.3 - На базі шаблона MDI Application створюється форма, що містить рядок стану, 

панель інструментів і рядок меню. Крім того, забезпечується створення вікон Child і About  
Нижче приведені рекомендації, що допоможуть вам освоїти роботу із шаблоном MDI 

Application. 

 У модулі ChildWin.Pas з'являється клас TMDIChild. Можна додати в нього процедури 
LoadData і SaveData або ж організувати читання і запис даних безпосередньо в 
модулі Main. Якщо створюваний додаток буде мати тільки один тип дочірнього 
вікна, має сенс помістити обробку даних у модуль Main. У противному випадку 
кожний із класів дочірніх вікон буде сам відповідати за введення і висновок власних 
даних. Усі ці класи варто створювати на базі класу TMDIChild.  

 За замовчуванням створений додаток називається MDIApp. Щоб перейменувати 
його, виберіть команду File(Save Project as і вкажіть нове ім'я файлу. Збережете і 
відкомпілюйте проект. Після цього можна буде видалити з папки проекту усі файли 
з іменами MdIApp.*. 

 У модулі Main.Pas з'являється клас TMainForm. (Ознайомтеся з іменами різних 
класів, що повідомляються в цьому модулі. Одні імена (наприклад, Edit1) прийняті 
системою за замовчуванням, інші (наприклад, SaveBtn) обрані у відповідності зі 
своїм призначенням. Привласнене в шаблоні ім'я можна змінити, однак зробити це 
необхідно скрізь, де воно використовується. Наприклад, недостатньо просто 
змінити значення, привласнене властивості Name деякого об'єкта, — необхідно 
також виконати глобальний пошук і заміну імені цього об'єкта в будь-яких 
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операторах, що містять посилання на нього. Delphi автоматично обновляє лише 
оголошення імен об'єктів, але глобальний пошук і заміна імені даного об'єкта в 
будь-яких операторах не виконується. 

 Виконаєте команду View(Project Manager і виберіть значення ChildWin, що приведе 
до відкриття модуля і форми дочірнього вікна. Тепер можна помістити у форму 
дочірнього вікна будь-які необхідні об'єкти, створити поєднувані меню і написати 
процедури обробки команд дочірнього вікна. 

 У модулі Main додайте в підпрограму FileOpenItemClick оператори завантаження 
даних. Як уже указувалося вище, можна або здійснювати читання файлів 
безпосередньо, або викликати процедуру LoadData для вікна, обумовленого 
властивістю ActiveMDIChild. 

 Вставте в основну форму об'єкт SaveDialog і помістите в процедури FileSaveItemClick 
і FileSaveAsltemClick оператори, що здійснюють збереження даних документа. 
Інший варіант — забезпечити виклик процедури SaveData, которую необхідно буде 
додати в клас дочірнього вікна. 

 При необхідності підготуйте програмний код для реалізації команд Cut, Copy і Paste, 
що забезпечує виклик процедур роботи з Clipboard. Наприклад, при реалізації 
команди Cut можна вставити у форму ChildWin об'єкт Memo і викликати з 
відповідної процедури метод CutToClipboard цього об'єкта.  

 У модуль ChildWin додайте процедуру обробки події OnCloseQuery. Для запобігання 
закриття користувачем дочірнього вікна без збереження відображуваного в ньому 
документа () привласніть значення False властивості CanClose. 

Література [1-3]. 

Хід виконання 
1) Запустіть Delphi. 
2) Створіть новий проект. 
3) Створіть додаток MDIDemo скориставшись прикладами П.4.1.-П.4.6. 
4) Відтворіть текст модуля Child.pas додатка MDIDemo, що наведений у прикладі П.4.1, 

для чого попередньо створіть батьківську форму MainForm та дочірню форму 
ChildForm. 

5) Запрограмуйте операцію обробки подій меню головного вікна додатка MDIDemo, 
скориставшись прокладом П.4.2, для чого попередньо створіть головне меню в 
батьківській формі з відповідними пунктами. 

6) Створіть програмний модуль для відкриття графічних растрових зображень у окремому 
дочірньому вікні за допомогою прикладу П.4.3. Для цього попередньо додайте до 
проекту нову дочірню форму з назвою ChildBmpForm. 

7) Перепишіть процедуру CreateChild так, як показано в прикладі П.4.4.  
8) Запрограмуйте меню Window головного вікна як показано в прикладі П.4.5. 
9) Завершіть програмування модуля Main скориставшись текстом прикладу П.4.6. 
10) Створіть новий проект з використанням багатовіконного інтерфейсу за допомогою 

шаблону (рис. П.4.3). 
11) Результати виконання роботи занесіть у протокол. 

Контрольні питання 
1. Наведіть компоненти для створення багатовіконного інтерфейсу. 
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2. Що таке багатодокументний інтерфейс? Наведіть приклади прграмного забезпечення з 
використанням такого типу інтерфейсу. 

3. Що таке однодокументний інтерфійс? Наведіть приклади прграмного забезпечення з 
використанням такого типу інтерфейсу. 

4. За що відповідає властивість MDIChildCount? 
5. За що відповідає властивість MDIChildren? 
6. Які існують варіанти представлення дочірніх вікон в головному вікні (на прикладі меню 

Window)? 
7. Як здійснюється об’єднання меню головного та дочірнього вікна? 
8. Як створити багатодокументний інтерфецс додатку за допомогою шаблону?  
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 

Обробка виключних ситуацій додатків 
Мета роботи: ознайомитись з поняттям виключної ситуації, вивчити основні принципи 
обробки помилок в Delphi, засвоїти відмінність в застосуванні блоку захищених операторів та 
блоку захищених ресурсів. 

Завдання 

На основі наведених в роботі прикладів ознайомитись з програмуванням виключних ситуацій. 
Розробити програмні модулі з застосуванням блоку захищених операторів та блоку захищених 
ресурсів, використовуючі наведені в роботі приклади. 

Теоретичні відомості 

П.5.1. Поняття виключної ситуації 
Обробка помилок — це один з неприємних обов'язків розроблювача програмного 

забезпечення. І її ніяк не можна обійти: якщо додаток буде зненацька завершуватися через 
яку-небудь внутрішню помилку, навряд чи ви знайдете бажаючого їм користуватися. У 
надійному додатку повинні оброблятися всі ситуації, що можуть привести до помилкових 
результатів або до припинення роботи програми. 

Такі ситуації називаються винятковими. Обробці виняткових ситуацій і присвячена ця 
глава. У мові Object Pascal мається досить складний механізм обробки виняткових  ситуацій. У 
кожнім додатку Delphi є оброблювачі виняткових ситуацій за замовчуванням, що видають 
повідомлення про помилки і запобігають “зависання” програми при виникненні таких 
ситуацій. Убудовуючи додаткову обробку виняткових ситуацій, можна домогтися більшої 
стійкості додатків до несподіваних ситуацій, а при виникненні такої ситуації виконати всі 
підготовчі дії перед завершенням програми — звільнення виділеної пам'яті, збереження 
критичних даних і закриття файлів. 

Досвідчені розроблювачі завжди піклуються про обробку помилок під час циклу 
розробки. Обробка виняткових ситуацій у Object Pascal — це объектно-ориентированная 
технологія, що зводить написання коду до мінімуму. Вона дозволяє створювати код програми 
одночасно з обробкою помилок, і, як ви довідаєтеся в цій главі, оброблювачі виключень зовсім 
не заважають написанню основних алгоритмів на відміну від інших методів. Якщо ж ви волієте 
використовувати безліч вкладених операторів if, прапори типу Boolean і значення, що 
повертаються спеціальними функціями, то механізм обробки виняткових ситуацій не для вас.  

П.5.1.1. Як виникають виключні ситуації 
Існує безліч джерел виняткових ситуацій. Наприклад, програмою можуть бути 

сгенерированы виключення через який-небудь ненормальний стан. Виключення генеруються 
компонентами Delphi для різних подій, таких як присвоєння властивості значення, що 
виходить за припустимі межі, або спроба індексувати неіснуючий елемент масиву.  

У процедурах і функціях бібліотек також можуть бути сгенерированы виключення. 
Виняткова ситуація виникає при виконанні некоректної математичної операції, такий як 
розподіл на нуль. Серед інших прикладів операцій, що приводять до виключень, — звертання 
по посиланню з покажчиком nil, виділення пам'яті, розмір якої перевищує розмір найбільшого 
вільного блоку, і виконання неприпустимого приведення типів.  

Потенційно будь-який оператор програми може стати причиною виняткової ситуації. 
Однак деякі з операторів відносно безпечні, і ваша задача написання стійкої програми 
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складається в основному в тім, щоб правильно вирішити, для яких операторів потрібна захист, 
а які безпечні. У прикладах цієї глави розглянуті стандартні випадки виникнення виняткових 
ситуацій, що допоможе вам успішно реалізувати захист для своєї програми.  

Однак усієї вищесказане зовсім не означає, що потрібно писати операторы для обробки 
всіх можливих виняткових ситуацій. У Delphi мається глобальний оброблювач помилок, що 
автоматично додається до кожного додатка й автоматично генерує виняткові ситуації, 
виводячи діалогові вікна з указівкою проблеми і розташування проблемного оператора. Цей 
спосіб обробки виключень підходить для тестування програм і прикладів, таких як більшість 
прикладів цієї глави, але для обліку особливостей конкретної програми потрібне написання 
спеціальних оброблювачів. 

От типи операцій, що можуть привести до виняткових ситуацій:  

 обробка файлу; 

 виділення пам'яті; 

 робота з ресурсами системи Windows; 

 робота з об'єктами і формами, створюваними під час виконання програми;  

 апаратні конфлікти і конфлікти операційної системи.  

П.5.1.2. Деякі корисні терміни 
У Object Pascal є кілька ключових слів для створення й обробки виключень. Це try, 

except, on-do-else, finally, raise і at. Усі вони будуть описані нижче. Не використовуйте них для 
інших цілей. 

Компіляторами Borland Pascal і Turbo Pascal не підтримуються ключові слова обробки 
виняткових ситуацій, прийняті в Object Pascal. Обробка виняткових ситуацій - це нововведення, 
що з'явилося в компіляторі Object Pascal середовища Delphi.  

Нижче приведені формальні визначення термінів, зв'язаних  з обробкою виняткових 
ситуацій у додатках. 

 Виняткова ситуація (виключення). Незвичайна або несподівана ситуація, що 
перериває нормальне виконання програми. 

 Генерування виняткової ситуації. Формування повідомлення про незвичайну або 
несподівану ситуацію. Методи компонентів, підпрограми динамічних бібліотек, 
вираження, збої в роботі устаткування і навіть присвоєння невірного значення 
властивості компонента потенційно можуть згенерувати виняткову ситуацію. 
Виняткові ситуації можуть бути сгенерированы й у вашій програмі при визначенні 
ситуації, що вимагає спеціальної обробки. Для генерації виключення 
використовується ключове слово raise. 

 Оброблювач виключення. Фрагмент програми, що дозволяє проблемну ситуацію, 
приведшую до виключення. У цьому фрагменті система повинна бути приведена до 
стабільного стану так, щоб програма могла продовжити роботу в звичайному 
режимі. 

 Екземпляр виключення. Об'єкт класу, найчастіше похідного від класу Exception, що 
визначений у модулі SysUtils. Екземпляр виключення звичайно містить інформацію, 
що описує природу виниклої виняткової ситуації. При генеруванні виняткової 
ситуації для її екземпляра виділяється область пам'яті. Після обробки ця пам'ять 
автоматично звільняється. 

 Блок try. Один або трохи операторів, що випливають за ключовим  словом try. Для 
цих операторів будуть оброблятися виключення або звільнятися ресурси, такі як 
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виділена пам'ять. 

 Блок except. Один або трохи операторів, що обробляє виключення, 
сгенерированные в попередньому блоці try. Ці блоки починаються з ключового 
слова except і можуть містити оператори on-do-else. Блок except повинний 
випливати безпосередньо після блоку try. 

 Блок finally. Один або трохи операторів для виділення пам'яті, закриття файлів або 
виконання інших критичних операцій при генеруванні виняткової ситуації в 
попередньому блоці try. Блоки починаються з ключового слова finally і повинні 
безпосередньо випливати за блоком try. У блоках finally виняткові ситуації не 
обробляються — обробка відбувається тільки в блоках except. 

 Блок захищених операторів. Один або трохи операторів, для яких маються 
спеціальні оброблювачі кожного виключення, генерируемого цими операторами. 
Блок захищених операторів складається з двох блоків — try і except. 

 Блок захищених ресурсів. Один або трохи операторів, для яких маються спеціальні 
оброблювачі, що звільняють ресурси. Ці оброблювачі викликаються при виникненні 
виняткових ситуацій, зв'язаних з використанням ресурсів. Як ресурси можуть 
виступати області пам'яті, ресурси Windows і файли. Блок захищених ресурсів 
складається з двох блоків — try і finally. 

 Стійкий додаток. Програма, у якій використовуються блоки захищених операторів 
і блоки захищених ресурсів для обробки всіх можливих помилкових ситуацій і для 
безпечного звільнення ресурсів. 

Запам'ятаєте таке правило: стійкий додаток вимагає часу на написання, але не 
залишає слідів при виконанні. Ціль використання виключень - написати стійку програму, що 
елегантно обробляє всі можливі помилкові стану.  

П.5.2. Блоки захищених операторів 

П.5.2.1. Структура блоку та принципи застосування 
Блок захищених операторів — це основний засіб для обробки виняткових ситуацій. У 

прикладі П.5.1 показана схема створення блоку захищених операторів за допомогою блоків 
try і except. Зверніть увагу, що конструкція закінчується ключовим словом end і крапкою з 
коми. У коментарях зазначено, які оператори можуть бути поміщені в ту або іншу частину 
конструкції. 

Приклад П.5.1 - Схема створення блоку захищених операторів  
{Незахищені оператори.} 
try 
{Захищені оператори, що можуть згенерувати виключення.} 
except 
{Оператори для обробки сгенерированных виключень.} 
end; 
{Інші незахищені оператори.} 
Розглянемо на реальному прикладі, як діє схема приклада П.5.1. Для цього створимо 

блок захищених операторів. Виконаєте наступні операції. 

 Відкрийте новий додаток. 

 Помістите об'єкт Button у форму. 

 Двічі клацніть на об'єкті Button1 і, як показано в прикладі П.5.2, напишіть обработчик 
події OnClick із блоком захищених операторів. 
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 Скомпілюйте і запустите програму, натиснувши <F9>. Клацніть на кнопці програми, 
щоб примусово створити виняткову ситуацію. 

На рис. П.5.1 показане вікно повідомлення, що відкривається за допомогою оператора 
ShowMessage в оброблювачі виключення. 

 
Рис. П.5.1 - Це повідомлення з'являється при обробці виняткової ситуації розподілу на 

нуль у процедурі OnClick 
Приклад П.5.2 - У цьому оброблювачі події OnClick показано як можна створити блок 

захищених операторів 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TOtgect); 
var 
  I, J, K: Integer; 
begin 
  I := 0; 
  J := 10; 
  try 
    К:= J div I; 
  except 
  ShowMessage('Помилка розподілу! ' + ' I=' + IntToStr(I) + ' J=' + IntToStr(J) + ' K='  
  + IntToStr(K)); 
  end; 
end; 
При тестуванні виключень бажано закривати утиліту відстеження повідомлень 

WinSight32, якщо вона запущена. Також, якщо ви використовуєте Delphi 4, виберіть команду 
ToolsDebugger Options і на вкладці Language Exception зніміть прапорець Stop on Delphi 
Exception. Якщо ви не знайшли в себе вищеописану команду, виберіть команду 
ToolsEnvironment Options, вкладку Debugger, пункт Delphi Exceptions у списку Exceptions і 
опцію User Program на панелі Handled By. Якщо ви використовуєте Delphi 3, виберіть команду 
ToolsEnvironment Options, вкладку Preferences і зніміть прапорець Break on Exception. Тепер 
виключення не будуть отлавливаться середовищем Delphi і керування винятковими 
ситуаціями цілком передається вашому додаткові. (Аналогічний ефект можна одержати, якщо 
скомпілювати програму і запустити файл *.ехе за допомогою провідника Windows.)  

У процедурі приклада П.5.2 виконується математично неприпустима операція. У 
вираженні J div I відбувається розподіл на нуль, і бібліотекою Object Pascal генерується 
виняткова ситуація. Однак, оскільки вираження поміщене в блок try, виключення 
обробляється: виводиться повідомлення про помилку. Процедура ShowMessage у блоці except 
буде викликана тільки в тому випадку, якщо відбудеться збій в одному або декількох 
операторах блоку try. Програма одержує повний контроль над усіма винятковими ситуаціями 
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— при виконанні операторів блоку except значення K не визначене. Звичайно, це тільки 
найпростіший приклад, але, якщо програма складна і містить безліч вкладених операторів, 
такий механізм просто неоціненний. 

Щоб побачити, що відбудеться, якщо в незахищених операторах буде сгенерирована 
виняткова ситуація, видалите ключові слова try, except і перше end з оброблювача події 
OnClick. Інші оператори нехай залишаться незмінними. Потім натисніть <F9>, щоб 
відкомпілювати і запустити змінену програму. Клацніть на кнопці, і з'явиться діалогове вікно 
оброблювача виняткових ситуацій за замовчуванням (рис. П.5.2). Цей експеримент показує, 
що навіть без використання блоків захищених операторів, усі виняткові ситуації в остаточному 
підсумку обробляються. Для комерційного додатка така реакція на виняткові ситуації може 
бути неадекватної, але програма, принаймні, не приводить до аварійних ситуацій. Реакція за 
замовчуванням краще відсутності реакції. 

 
Рис. П.5.2 - Оброблювачем виняткових ситуацій за замовчуванням виводиться 

діалогове вікно для виключень, не оброблених явно 
При виникненні виняткової ситуації в блоці try виконання негайно переходить до 

першого оператора блоку except. Після генерування виняткової ситуації подальші оператори 
блоку try не виконуються. Цей факт має важливі наслідки. Наприклад, розглянемо захищений 
блок із приклада П.5.3. Цей блок можна вставити в оброблювач події OnClick об'єкта Button1 у 
попередньому додатку. Якщо яка-небудь з операцій розподілу викликає виняткову ситуацію, 
то керування негайно перейде до оператора ShowMessage, після якого продовжиться 
звичайне виконання операторів процедури, розташованих після ключового слова end. 
Наприклад, якщо помилка виникне в другій операції розподілу (що і відбудеться при 
значеннях, привласнених перемінним), третє вираження в блоці try не буде виконано. На рис. 
П.5.3 показане повідомлення, виведене за допомогою процедури ShowMessage.  

Приклад П.5.3 - Якщо одна з трьох операцій розподілу приведе до помилки, то 
виконання буде передано процедурі ShowMessage 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  I, J, K, Q, R, S, T: Integer; 
begin 
  I := 20; J := 10; Q := 123; Т := 456; 
  try 
    К:= (I div J) - 2; 
    R := Q div K; 
    S := T div R; 
  except 
    ShowMessage('Помилка розподілу! '+' I=' + IntToStr(I) + ' J=' +  
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    IntToStr(J) + ' K=' + IntToStr(K) + ' Q=' + IntToStr(Q) + ' R=' + 
    IntToStr(R) + ' S=' + IntToStr(S) + ' T=' + IntToStr(T)); 
  end; 
end; 

 
Рис. П.5.3 - Повідомлення про виняткову ситуацію оброблювача події OnClick приклада 

П.5.3 
На прикладі процедури з приклада П.5.3 показано одне з основних переваг обробки 

виняткових ситуацій. Воно полягає в тому, що немає необхідності кілька разів перевіряти 
наявність помилки в декількох однотипних операторах. Корисно порівняти обробку 
виключень з обробкою помилок без використання виключень, яку можна виконати багатьма 
способами. У прикладі П.5.4 приведений типовий приклад обробки помилок “у чоло”. 
Намагайтеся уникати такого підходу. У результаті виконання цієї процедури з'явиться 
повідомлення, представлене на рис. П.5.3. 

Приклад П.5.4 - Завдяки використанню виняткових ситуацій вам ніколи не прийдеться 
писати такі безладні процедури 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  I, J, K, Q, R, S, T: Integer; 
  {Подпроцедура для видачі повідомлення про помилку.} 
  procedure ReportError; 
  begin 
    ShowMessage('Помилка розподілу! '+' I=' + IntToStr(I) + ' J=' +  
    IntToStr(J) + ' K=' + IntToStr(K) + ' Q=' + IntToStr(Q) + ' R=' + 
    IntToStr(R) + ' S=' + IntToStr(S) + ' T=' + IntToStr(T)); 
  end; 
begin 
  I := 20; J := 10; Q := 123; T := 456; R:=0; S:=0; 
  if J = 0 then ReportError else 
    begin 
      К:= (I div J) – 2; 
      if ДО = 0 then ReportError else 
        begin 
          R := Q div K; 
          if R = 0 then ReportError else 
            begin 
              S := Т div R; 
            end; 
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        end; 
    end; 
end; 

П.5.2.2. Деякі примітки 
Нижче приведені три заслуживающих уваги зауваження про вплив блоків захищених 

операторів на хід виконання програми. 

 Після обробки виняткової ситуації в блоці except продовжується нормальне 
виконання операторів процедури або функції, розміщених після захищеного блоку.  

 Якщо немає операторів для обробки сгенерированной виняткової ситуації, 
виконання поточної процедури або функції негайно переривається і виключення 
передається нагору по ланцюжку викликів, поки не буде знайдений підходящий 
оброблювач. 

 Неопрацьовані виняткові ситуації, зрештою, досягають оброблювача за 
замовчуванням, що видає діалогове вікно з повідомленням про помилку. До 
оброблювача виключень за замовчуванням попадають усі виключення, для яких 
оброблювач не написаний вами. Про оброблювача виключень за замовчуванням не 
потрібно піклуватися — у Delphi він додається автоматично до кожному 
компилируемому додаткові. Далі в цій главі буде описано, як замінити оброблювач 
за замовчуванням своїм кодом, що іноді потрібно при створенні складних проектів.  

П.5.3. Блоки захищених ресурсів 

П.5.3.1. Структура блоку та принципи застосування 
Висновок повідомлення про помилку — це тільки один аспект обробки виняткових 

ситуацій. Стійкий додаток повинний відновлювати стабільний стан системи при виникненні 
аварійних ситуацій. Наприклад, при виникненні дискової помилки або вичерпанні ресурсів 
системи додаток повинний звільнити усі виділені для своїх нестатків блоки пам'яті, що 
займали би місце доти, поки користувач не виконає перезавантаження. Стійка програма 
повинна відновлювати після помилок нормальну роботу, закриваючи відкриті файли, 
звільняючи виділені ресурси Windows і роблячи все можливе для відновлення порядку.  

Для створення блоків захищених ресурсів використовуються блоки try і finally. У 
прикладі П.5.5 показана основна схема, що дуже нагадує блок захищених операторів. У 
дійсності різниця лише в тім, що слово except замінене словом finally. Однак, незважаючи на 
зовнішню схожість, блоки захищених ресурсів і блоки захищених операторів виконуються по-
різному. 

Приклад П.5.5 - Схема створення блоку захищених ресурсів  
{Виділення пам'яті або інших ресурсів.} 
try 
  {Оператори, що можуть привести до виняткової ситуації.}  
finally 
  {Звільнити ресурс; виконується в будь-якому випадку} 
end; 
{Продовжити, якщо в блоці try не виникло виняткових ситуацій.} 
Оператори блоку finally виконуються завжди, незалежно від того, чи генерується в 

блоці try виключення. Звичайно оператори блоку finally служать для звільнення пам'яті, 
закриття файлів і виконання інших необхідних операцій для відновлення стабільності системи 
при виникненні виняткової ситуації. 
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Оператори поза блоком try, що генерують виняткову ситуацію, приводять до негайного 
виходу з процедури або функції без виконання блоку finally. Щоб гарантувати виконання блоку 
finally, помістите в блок try усі потенційно “небезпечні” оператори.  

Часто при складанні блоку захищених ресурсів у новачків виникають сумніву де 
помістити оператор виділення ресурсу. Незважаючи на те що цей оператор теж може 
привести до виняткової ситуації (наприклад, виділення пам'яті може бути не виконане через 
її недолік), він не повинний належати блокові try. Це правило дуже важливе! Щоб краще 
запам'ятати його, потрібно просто не забувати про призначення блоку finally. Блок finally 
призначений для звільнення ресурсів, а як можна звільнити ще невиділені ресурси? Тому 
оператор виділення ресурсів необхідно поміщати перед блоком try. Усередині цього блоку 
можна розмістити будь-які оператори, здатні генерувати виняткові ситуації. Виняткові ситуації 
можуть привести до того, що виділений ресурс буде безцільно займати місце, до того як 
користувач виконає перезавантаження. 

Пояснимо цей важливий метод на простому прикладі, що показує, як можна 
використовувати блоки захищених ресурсів, щоб запобігти засмічення пам'яті системи. 
(Засмічення пам'яті може привести до зникнення піктограм, змінам системного  шрифту і 
“зависанню” клавіатури, а також викликати загальні симптоми недостачі ресурсів.)  

Виконаєте наступні дії. 
1) Відкрийте новий додаток. 
2) Помістите об'єкт Button у форму. 
3) Двічі клацніть на кнопці і заповните процедуру оброблювача події OnClick, 

використовуючи код із приклада П.5.6. 
4) Натисніть клавішу <F9>, щоб скомпілювати і запустити програму. Клацніть на кнопці, 

щоб подивитися, що відбудеться, якщо виникне виняткова ситуація в процедурі, у 
якій виділяється блок пам'яті. На рис. П.5.4 показане вікно повідомлення, що 
з'явиться при запуску цієї тестової процедури. 

Приклад П.5.6 - Приклад створення блоку захищених ресурсів  
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  I, J, K: Integer; 
  P: Pointer; 
begin 
  I := 0; J := 10; 
  GetMem(P, 4098);  //Виділення пам'яті 
  try 
    К:= J div I;  //Генерується виключення 
    ShowMessage('Results: ' + ' I=' + IntToStr(I) + ' J=' + IntToStr(J) + ' K=' + IntToStr(K)); 
  finally 
    FreeMem(P, 4098);  //Гарантированно виконується 
    ShowMessage('Пам'ять звільнена!'); 
  end; 
end; 
Процедура з приклада П.5.6 нагадує розглянутий вище блок захищених операторів, але 

в цьому випадку доданий метод GetMem для виділення 4 098 байт оперативної пам'яті. 
Зверніть увагу, що цей метод (як і безпечні оператори присвоєння для  целочисленных 
перемінних) поміщений поза блоком try. У блок try укладені потенційно “небезпечні” 
вираження. Якби операція розподілу була поза блоком try, то при виникненні виняткової 
ситуації виконання процедури було б негайно припинене, а виділений блок пам'яті так і 
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залишився б загубленим. 

 
Рис. П.5.4 - Хоча виняткова ситуація виникає в тестовій процедурі, це повідомлення, 

доводять, що пам'ять дійсно була звільнена  
Блок finally запобігає такій помилці, викликаючи метод FreeMem незалежно від того, 

чи виникає виняткова ситуація. (Привласніть перемінної I значення 2 і знову запустите 
програму, щоб перевірити це.) Оператор ShowMessage наприкінці поміщений тільки для 
демонстрації. На практиці оператори блоків finally звичайно виконуються непомітно для 
користувача. 

Оператори блоку finally виконуються обов'язково, навіть якщо в попередньому блоці 
try ніяких виняткових ситуацій не виникло. 

У блоці finally не обробляються виняткові ситуації — вони можуть бути оброблені тільки 
в блоці except. Оператори блоку finally гарантоване виконуються незалежно від того, що 
відбулося в попередньому блоці try. У даному випадку виняткова ситуація не обробляється, і 
тому при запуску процедури з приклада П.5.6 оброблювач виняткових ситуацій за 
замовчуванням видає повідомлення про помилку. Однак, як описано в наступному розділі, 
можна одночасно використовувати блоки захищених операторів і захищених ресурсів.  

П.5.4. Вкладені блоки try-except і try-finally 
У тих, хто вперше зіштовхується з винятковими ситуаціями, напевно виникає питання, 

чи можна в одній процедурі одночасно захистити ресурси й обробити виключення. Справа в 
тім, що це окремі операції, тобто не можна змішувати конструкції try-except і try-finally. У 
Object Pascal немає такого гібрида, як try-except-finally. 

Однак можна вкласти блок try-except усередину блоку try-finally і одночасно обробити 
виняткові ситуації і запобігти втраті ресурсів. У прикладі П.5.7 показана основна схема для 
забезпечення такого додаткового рівня захисту. 

Приклад П.5.7 - Схема створення змішаних блоків захищених операторів і захищених 
ресурсів 

{Виділення ресурсу.} 
try 
  try 
    {Оператори, що можуть згенерувати виключення.} 
  except 
    {Оператори обробки виключень.} 
  end; 
finally 
  {Звільнення ресурсу.} 
end; 
Вкладені блоки try-except і try-finally необхідно використовувати, як показано в 
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прикладі П.5.7, якщо в блоці except обробляється тільки один визначений тип виняткових 
ситуацій. У цьому випадку інші типи виняткових ситуацій можуть привести до передчасного 
завершення процедури. У цьому і попередньому прикладах у блоці except обробляються усі 
виняткові ситуації, що можуть виникнути в попередньому блоці try. Однак, як буде пояснено 
далі в цій главі, звичайно перехоплюються тільки визначені виняткові ситуації, а всі інші ідуть 
нагору по ланцюжку викликів, можливо, досягаючи оброблювача за замовчуванням. При 
відсутності блоку try-finally ці й інші необроблювані виняткові ситуації можуть привести до 
втрати ресурсів. 

Нижче в цій главі буде описано, як обробляти визначені типи виключень за допомогою 
операторів on-do. У прикладі П.5.8 показаний конкретний приклад схеми П.5.7. У прикладі 
П.5.9 показаний той же самий приклад, але вкладений блок try-except виведений в окрему 
викликувану функцію, що робить код менш ефективним, але більш наочним. Протестуйте 
обидва приклади, як і раніш, використовуючи кнопку на формі для виклику процедури. 
Повідомлення програм говорять про те, що виділена пам'ять звільняється навіть при 
виникненні виняткової ситуації. 

Приклад П.5.8 - Використання блоку try-except, вкладеного в блок try-finally, для 
обробки виняткових ситуацій і звільнення ресурсів 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  I, J, K: Integer; 
  P: Pointer; 
begin 
  I := 0; J := 10; 
  GetMem(P, 4098); 
  try 
    try 
      К:= J div I; 
      ShowMessage('Results: K=' + IntToStr(K)); 
    except 
      ShowMessage('Помилка розподілу! ' + ' I=' + IntToStr(I) + ' J=' + IntToStr(J)); 
    end; 
  finally 
    FreeMem(P, 4098); 
    ShowMessage('Пам'ять звільнена!'); 
  end; 
end; 
Функція й оброблювач події з приклада П.5.9 еквівалентні процедурі в прикладі П.5.8, 

але блок try-except помешен у викликувану функцію GetInt. У результаті код процедури OnClick 
став більш читабельним. 

Приклад П.5.9 - Використання блоку try-except, вкладеного в блок try-finally, для 
обробки виняткових ситуацій і звільнення ресурсів 

function GetInt: Integer; 
var 
  I, J, K: Integer; 
begin 
  I := 0; J := 10; 
  try 
    К:= J div I;  // Генерування виключення. 
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    Result := ДО;  //Присвоєння результату функції (не виконується). 
    ShowMessage('Результат: ДО=' + IntToStr(ДО));  
  except 
    Result := 0;  //Присвоєння результату функції при помилці. 
    ShowMessage('Помилка розподілу! ' + ' I=' + IntToStr(I) + ' J=' + IntToStr(J));  
  end; 
end; 
procedure TForm.ButtonClick(Sender: TObject); 
var 
  K: Integer; 
  P: Pointer; 
begin 
  GetMem(P, 4098);  // Виділення пам'яті 
  try 
    К:= GetInt;  //Може привести до виключення 
  finally 
    FreeMem(P, 4098);  //Гарантированно виконується. 
    ShowMessage('Пам'ять звільнена!'); 
  end; 
end; 
У прикладі П.5.9 показано, як обробка виняткових ситуацій відокремлює звичайні 

операторы програми від логіки обробки помилок. Щоб зрозуміти, що мається на увазі, 
видалите ключові слова try, except, всі оператори в блоці except і перший оператор end у 
функції GetInt. Скорочена функція буде виглядати приблизно так:  

begin 
  I := 0; 
  J := 10; 
  К:= J div I;  //Генерування виключення і вихід із процедури! 
  Result := ДО; 
  ShowMessage('Результат: ДО=' + IntToStr(ДО));  
end; 
Натисніть клавішу <F9>, щоб відкомпілювати і запустити програму, і потім клацніть на 

кнопці. Згенерується виняткова ситуація. В оброблювачі події OnClick як і раніше звільняється 
виділена пам'ять, незважаючи на те, що виняткова ситуація більше не обробляється. Якби не 
використовувався блок try-finally, то виключення привело б до завершення процедури OnClick, 
а виділена пам'ять залишилася б незвільненої. 

Література [1-3]. 

Хід виконання 
1) Запустіть Delphi. 
2) Створіть новий проект. 
3) Вивчіть принципи застосування блоку захищених операторів на прикладами П.5.1.-

П.5.3. 
4) Порівняйте програмний код з використанням блоку захищених операторів та без нього 

на основі прикладів П.5.3.-П.5.4. 
5) Запрограмуйте операцію обробки виключних ситуацій з використанням блоку 

захищених ресурсів (приклади П.5.5-П.5.6). 
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6) Дослідіть варіанти застосування вкладених конструкцій try-except і try-finally на основі 
прикладів П.5.7.-П.5.9. 

7) Результати виконання роботи занесіть у протокол. 

Контрольні питання 
1. Що таке Виняткова (виключна) ситуація? 
2. Що таке генерування виняткової ситуації? 
3. Що таке оброблювач виключення?. 
4. За що екземпляр виключення? 
5. Наведіть структуру блоку захищених операторів. 
6. Наведіть структуру блоку захищених ресурсів. 
7. Що таке стійкий додаток? 
8. Наведіть схему застосування вкледених блоків try-except-finally. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 

Типи виключних ситуацій, класи виключних ситуацій користувача  
Мета роботи: ознайомитись з базовими типами виключних ситуацій, вивчити основні класи 
виключних ситуацій, навчитись створювати виключні ситуації користувача. 

Завдання 

На основі наведених в роботі прикладів ознайомитись з програмуванням перехоплення 
певних типів виключних ситуацій. Розробити програмні модулі для обробки декількох 
виключних ситуацій. Навчитися генерувати власні виключні ситуації використовуючі наведені 
в роботі приклади. Створити власний тип виключної ситуації. 

Теоретичні відомості 

П.6.1. Обробка та генерування виключень 

П.6.1.1. Екземпляр виключення 
Як згадувалося раніше, виключення — це подія (або ситуація), що перериває виконання 

програми. Однак фізично виключення являє собою об'єкт класу, звичайно — похідного від 
класу Exception, визначеного в модулі SysUtils. Цей об'єкт називається екземпляром 
виключення. 

Генерування виключення приводить до створення екземпляра виключення. Якщо 
виключення обробляється в блоці except, то екземпляр автоматично знищується. Якщо немає 
операторів, що обробляють виключення, то екземпляр передається нагору по ланцюжку 
викликів, поки для нього не найдеться підходящий оброблювач або поки не буде досягнутий 
оброблювач за замовчуванням. 

Єдиний безпечний спосіб знищити екземпляр виключення — обробити виключення. 
При обробці виключення екземпляр знищується автоматично. У наступних розділах ви 
довідаєтеся, як звертатися до екземплярів виключення по посиланню. Ніколи не намагайтеся 
звільнити або знищити об'єкти виключень, спроба звільнити екземпляр приведе до фатальної 
помилки додатка. 

П.6.1.2. Обробка деяких виключень 
Екземпляр виключення визначає тип виниклої виняткової ситуації. У Delphi мається 

безліч класів, похідних від класу Exception. Кожний з них служить для опису визначеного типу 
виключень. Інформацію класу можна використовувати для поліпшення обробки виняткових 
ситуацій. Також можна написати окремі оброблювачі для різних класів виключень. Для 
виконання цих задач у блоці except використовуються оператори on-do. 

Оператор on-do виконує двох задач: дозволяє розпізнати визначений тип виключення 
й одержати посилання на екземпляр виключення. Звичайно екземпляр виключення 
використовується для одержання інформації про те, яка саме виникла проблема, і цю 
інформацію можна використовувати для дозволу проблеми і видачі повідомлень 
користувачеві. 

П.6.1.3. Звернення до екземпляру виключення 
У додатку Except1, показано, як можна використовувати оператор on-do для звертання 

по посиланню до екземпляра виключення. На рис. П.6.1 показане вікно програми і діалогове 
вікно, викликуване щигликом на кнопці. У додатку виникає виняткова ситуація при спробі 
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привласнити некоректні значення двом елементам керування вікна - смугам прокручування. 
У прикладі П.6.1 приведений оброблювач події OnClick для кнопки.  

 
Рис. П.6.1 - Діалогове вікно з'являється після щиглика на кнопці  
Приклад П.6.1 – Процедура обробки події OnClick 
procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  try 
    ScrollBar1.SetParams(0, 500, 0); 
    ScrollBar2.SetParams(0, 500, 0); 
  except 
    on E: Exception do 
      ShowMessage(E.Message); 
  end; 
end; 
Програмою викликається метод SetParams для двох смуг прокручування, але, щоб 

викликати виняткову ситуацію, аргументи Min і Мах навмисне розташовані в зворотному 
порядку. Для компонента TScrollBar потрібно, щоб аргумент Min був менше або дорівнює 
аргументові Мах, і тому при першому виклику методу SetParams генерується виняткова 
ситуація. 

У блоці except оператором on-do з'являється перемінна Е класу Exception. (Можна 
використовувати будь-як ім'я, але ім'я Е зручне у використанні.) У цьому операторі не 
створюється новий екземпляр класу Exception; у ньому просто створюється посилання (Е) на 
екземпляр виключення, у якому описана виникла проблема. У програмі використовується 
властивість виключення Message для відображення повідомлення в діалоговому вікні.  

Однак перехоплювання в такий спосіб кожного типу виключень — це не краще рішення. 
Краще отлавливать тільки визначені типи виключень. При такому підході програма відповідає 
тільки за виключення, обробка яких підготовлена, наприклад за невірний параметр, розподіл 
на нуль і т.п. А більш серйозні помилки, такі як збої пам'яті, передаються оброблювачеві за 
замовчуванням. 

П.6.1.4. Перехоплення певних типів виключень 
Оператор on-do можна використовувати для перехоплення визначеного типу 

виключень. Наприклад, обробляти виключення розподілу на нуль і дозволити іншим 
оброблювачам, розташованим вище по ланцюжку викликів, обробляти інші виключення. 
Укажіть необхідний клас виключень в операторі on-do, як показано в прикладі П.6.2. 
Процедура в цьому прикладі практично не відрізняється від процедури з приклада П.5.2, але 
цього разу обробляється тільки виключення EDivByZero.  

Приклад П.6.2 - Створення блоку захищених операторів з обробкою визначеного типу 
виключень 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  I, J, K: Integer; 
begin 
  I := 0; J := 10; 
  try 
    К:= J div I; 
  except 
    on E: EDivByZero do 
      begin 
        ShowMessage(E.Message + ' I=' + IntToStr(I) + ' J=' + IntToStr(J) + ' K=' + IntToStr(K));  
      end; 
  end; 
end; 
Зверніть увагу, що за допомогою оператора ShowMessage спочатку відображається 

повідомлення E.Message, що визначено для всіх об'єктів виключень як строкова властивість. 
Часто в діалогових вікнах повідомлень про помилки виводиться цей рядок.  

П.6.2. Класи виключень 
Нижче перераховані класи виключень, визначені в різних модулях Delphi. Цей список 

не повний, але охоплює найбільш необхідні виняткові ситуації. Усі ці класи є похідними 
(необов'язково безпосередньо) від класу Exception. Приклад їхнього використання показаний 
у прикладі П.6.2. Наприклад, щоб перехопити помилку EPrinter, можна скористатися таким 
кодом: 

try 
  {Операції печатки.} 
except 
  on E: EPrinter do 
    ShowMessage(E.Message);  //Вивести повідомлення про помилку 
end; 

 EAbort. “Тихе” виключення, генерируемое при виклику процедури Abort. 

 EAbstractError. Генерується при спробі викликати абстрактний метод. Якщо в 
програмі створюється екземпляр класу з одним або декількома абстрактними 
методами, при компіляції видається попередження. Виключення EAbstractError 
можна одержати, тільки якщо ви ігнорували це попередження.  

 EAccessViolation. Указує на одну з трьох помилок доступу: використання покажчика 
nil, запис у сторінку пам'яті, що містить код, і спроба доступу до невиділеної сторінки 
пам'яті. Не генеруйте це виключення явно. 

 EArrayError. Указує на одну з трьох заборонених операцій з масивом: індекс, що 
виходить за рамки індексного простору, спроба додавання елемента  до масиву 
фіксованого розміру і вставка елемента в збережений масив. (Див. також EBitsError.)  

 EAssertionFailed. Генерується процедурою Assert при передачі логічного вираження 
зі значенням False. 

 EBitsError. Указує на одну або двох некоректних операцій з логічним масивом (при 
використанні класу TBits): негативний індекс або індекс, що виходить за рамки 
індексного простору. 

 EClassNotFound. Генерується, якщо в програмі виробляється спроба звертання до 
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об'єкта класу, не зв'язаного з додатком (наприклад, якщо оголошення класу було 
вилучено з вихідного коду форми або програмою виробляється спроба зчитування 
невідомого об'єкта з потоку). 

 EComponentError. Генерується при будь-яких помилках при реєстрації компонента. 
Також генерується, якщо в програмі виконується спроба одержати для компонента 
інтерфейс СОМ, а інтерфейс СОМ не підтримується компонентом.  

 EControlС. Тільки для консольних додатків. Генерується, якщо користувач натискає 
<Ctrl+C>, і ніколи не генерується додатками Windows.  

 EConvertError. Генерується при помилках перетворення, таких як спроба 
перетворення рядка з нечисловим символом у ціле число за допомогою методу 
StrToInt. 

 EDatabaseError. Загальна помилка баз даних, сгенерированная компонентами 
доступу до даних і керування даними. Про спеціальні виключення, зв'язаних з 
базами даних, можна довідатися з оперативної довідки Delphi. Шукайте класи 
виключень з іменами, що починаються з EDB, наприклад EDBClient і EDBEditError.  

 EDateTimeError. Генерується при введенні некоректного значення часу або дати для 
об'єкта компонента TDateTimePicker. 

 EDivByZero. Розподіл на нуль при операціях з цілими числами.  

 EFCreateError. Указує на помилку при створенні файлу. 

 EFilerError. Указує на помилку в операціях з файловим потоком. 

 EFOpenError. Указує на помилку відкриття файлу. 

 EInOutError. Помилка файлового виводу-введення-висновку. У поле ErrorCode 
екземпляра виключення утримується код помилки виводу-введення-висновку. Ця 
виняткова ситуація може виникнути, тільки якщо програма скомпільована з 
директивою {$I + } (вона використовується за замовчуванням). Коди помилок 
наступні: 2 — файл не знайдений, 3 — невірне ім'я файлу, 4 — занадто багато 
відкритих файлів, 5 — доступ заборонений, 100 — кінець файлу, 101 — диск 
переповнений і 106 — некоректне введення. Також припустимі інші коди  помилок. 
(Читайте керівництво MS Dos Technical Reference фірми Microsoft і іншу 
документацію по інтерфейсі Win32.) 

 EIntError. Основний клас для математичних помилок при операціях з цілими 
числами. Об'єкти цього класу виключень ніколи не створюються, однак  клас можна 
використовувати для перехоплення всіх помилок у целочисленных операціях. Для 
створення об'єктів виключень використовуйте похідні класи, такі як EDivByZero, 
ERangeError і EIntOverflow. 

 EIntfCastError. Генерується при спробі некоректного приведення типів з 
використанням оператора as. 

 EIntOverflow. Переповнення для перемінної типу Integer. 

 EInvalidArgument. Вихідне за припустимі рамки значення в спеціалізованих 
математичних і фінансових функціях з модуля Math.  

 EInvalidCast. Невірне вираження приведення типів. 

 EInvalidGraphic. Генерується програмою при спробі відкриття нерозпізнаваного 
графічного файлу (наприклад, відкриття помилково текстового файлу замість файлу 
крапкового зображення *.bmp). 
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 EInvalidGraphicOperation. Указує на некоректну графічну операцію, таку як спроба 
змінити розмір піктограми. 

 EInvalidGridOperation. Генерується при некоректних операціях з компонентами grid, 
наприклад при спробі звертання до неіснуючого осередку.  

 EInvalidOp. Указує на некоректну операцію з коми, що плаває. Генерується при 
невизначених математичних помилках, наприклад коли для процесора передається 
невизначена інструкція, виробляється спроба виконати некоректну операцію або 
переповняється стек процесора. 

 EInvalidOperation. Указує на некоректну операцію над компонентом, зокрема на 
операцію, що вимагає дескриптора вікна для компонента з невизначеною 
властивістю Parent. Також може бути сгенерирован при некоректних операціях 
перетаскування. 

 EInvalidPointer. Генерується при використанні невірного покажчика. Наприклад, при 
спробі звертання до покажчика nil або передачі виділеного блоку пам'яті більш 
одного разу. 

 EMathError. Базовий клас для математичних помилок при роботі з числами з 
крапкою, що плаває. Ніколи не використовується прямо як об'єкт виключення. 
Використовуються похідні класи виключень EInvalidArgument, EInvalidOp, EOverflow, 
EUnderflow і EZeroDivide. 

 EMCIDeviceError. Указує на помилку при роботі з драйвером MCI (Media Control 
Interface). 

 EMenuError. Указує на некоректну операцію з меню. Може бути сгенерирован, 
наприклад, при некоректному звертанні до об'єкта меню.  

 ENoResultSet. Генерується об'єктом TQuery, якщо в запиті відсутній оператор SELECT.  

 EOleCtrlError. Указує на невдалу спробу встановлення зв'язку з елементом 
керування Active. 

 EOleException. Генерується, якщо виклик методу IDispatch привів до помилки.  

 EOleSysError. Генерується при невдалому виклику методу IDispatch. 

 EOutOfMemory. Генерується, якщо неможливо виділити необхідну пам'ять. 

 EOutOfResources. Генерується при невдалій спробі створити дескриптор Windows. 

 EOverflow. Переповнення при роботі з числами з крапкою, що плаває, (значення 
занадто велике). 

 EPackageError. Генерується при виникненні помилок, зв'язаних з пакетами.  

 EPrinter. Указує на помилку, що виникла під час печатки. 

 EPrivilege. Генерується при порушенні рівнів привілею процесора, наприклад, при 
спробі виконати операцію, неприпустиму для даного рівня привілею.  

 EPropertyError. Генерується, якщо властивість об'єкта не можна установити, 
наприклад якщо значення, що привласнюється, виходить за рамки припустимих або 
має некоректний тип даних. 

 EPropReadOnly. Указує на спробу запису у властивість, призначена тільки для 
читання (при використанні технології OLE). 

 EPropWriteOnly. Указує на спробу читання з властивості, призначеного тільки для 
запису (при використанні технології OLE). 
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 ERangeError. Значення, що виходить за припустимі рамки, для індексування масиву 
або короткого рядка, а також для присвоєння перемінним скалярного або 
перечислимого типу. Ця виняткова ситуація не генерується для  довгих рядків. Щоб 
виняткова ситуація була сгенерирована, програма повинна компілюватися з 
директивою {$R+}, що звичайно робиться тільки під час налагодження. За 
замовчуванням використовується директива {$R-}, а це виключає перевірку 
діапазонів і відповідно можливість виникнення цієї виняткової ситуації.  

 EReadError. Генерується при некоректній спробі вважати дані потоку, а також якщо 
неможливо вважати дані властивості при створенні об'єкта форми.  

 ERegistryException. Указує на помилку при виконанні операцій з реєстром Windows, 
таку як спроба змінити область реєстру з невідповідними привілеями користувача.  

 EResNotFound. Генерується, якщо визначений ресурс, наприклад піктограма, не 
знайдена. Розповсюджена причина цієї виняткової ситуації — вилучена або 
закомментированная директива {$R *.DFM} у розділі implementation модуля форми.  

 ESocketError. Указує на помилку при роботі з об'єктом сокета Windows. 

 EStackOverflow. Генерується, якщо стік поточного потоку досяг останньої сторінки 
пам'яті, тобто програмі грозить недостача пам'яті. Причиною цієї проблеми 
звичайно є великі локальні перемінні в процедурах і функціях, а також глибоко 
вкладені рекурсивні підпрограми. (Перемістите великі перемінні в глобальну 
область.) 

 EStreamError. Базовий клас для помилок файлових потоків. Об'єкт цього класу 
створюється, якщо не удається виділити потік. 

 EStringListError. Указує на помилку в операціях зі строковим списком, наприклад 
при звертанні до списку по невірному індексі. 

 ЕThread. Указує на проблему, зв'язану із синхронізацією потоків. 

 ETreeViewError. Генерується при використанні невірного індексу для компонента 
TTreeView. 

 EUnderflow. Утрата значимості при операціях з числами з крапкою, що плаває, 
(значення занадто мале). 

 EVariantError. Указує на помилку, зв'язану з невірним використанням варіантного 
типу даних, наприклад на таку, як невірне приведення типу, або індекс, що виходить 
за межі індексного простору. 

 EWin32Error. Генерується при виникненні помилки Windows. Оброблювачем за 
замовчуванням виводиться діалогове вікно з кодом  помилки і рядком 
повідомлення. Щоб одержати повідомлення операційної системи, можна 
використовувати функцію Win32Check з модуля SysUtils.  

 EWriteError. Генерується при помилках запису у файловий потік. 

 EZeroDivide. Розподіл на нуль при операціях з числами з крапкою, що плаває. 
Ці класи також можна використовувати тільки для визначення проблеми, не створюючи 

посилання на екземпляр виключення. Наприклад, оператор on-do у прикладі П.6.2 можна 
замінити наступним оператором: 

on EDivByZero do 
  ShowMessage('Помилка розподілу'); 
У першому рядку порівнюється клас екземпляра виключення з класом EDivByZero і, 

якщо об'єкт належить цьому класові, викликається метод ShowMessage. Виключення інших 
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типів передаються нагору по ланцюжку викликів. Цей метод використовується, якщо не 
потрібно звертатися по посиланню до екземпляра виключення. Для звертання по посиланню 
до екземпляра виключення Е и відображення відповідного повідомлення можна 
використовувати і такий код: 

on E: EDivByZero do 
  ShowMessage(E.Message); 
Щоб довідатися про властивості визначених типів виключень, звернетеся до 

оперативної довідки Delphi і знайдіть визначення цих класів. З визначень класів можна 
довідатися, які властивості є в класу, крім властивості Message. Наприклад, у модулі SysUtils 
клас EInOutError визначений у такий спосіб: 

EInOutError = class(Exception) 
public 
  ErrorCode: Integer; 
end; 
З цього оголошення видно, що, крім властивості Message (наслідуваного всіма класами 

виключень від класу Exception), у класі EInOutError також мається властивість ErrorCode. 

П.6.3. Обробка декількох виключних ситуацій 
У блоці except можна обробляти кілька різних типів виключень. Наприклад, у 

наступному фрагменті програми показано, як обробити три типи об'єктів виключень (інші типи 
передаються нагору по ланцюжку викликів): 

on EDivByZero do 
  …; 
on EInOutError do 
  …; 
on EOutOfMemory do 
  …; 
Також можна визначити екземпляри виключень для доступу до іншої інформації, 

властивої визначеним типам виключень. Наприклад, у наступному фрагменті програми 
перехоплюються три типи виключень і визначається екземпляр виключення Е для кожного 
типу: 

try 
  {Оператори, що можуть генерувати наступні виняткові ситуації.}  
except 
  on E: EDivByZero do 
    ShowMessage(E.Message + ' (I=0)'); 
  on E: EInOutError do 
    with E do 
      ShowMessage(Message + ' #:' + IntToStr(ErrorCode)); 
  on E: EOutOfMemory do 
    begin 
      ShowMessage(E.Message); 
      //Звільнення виділеної пам'яті. 
    end; 
end; 
У кожнім оброблювачі виключення в попередньому фрагменті програми по -різному 

використовується інформація об'єкта Е. У першому оброблювачі перехоплюються помилки 
розподілу на нуль і виводиться властивість Message об'єкта Е плюс рядок з додатковою 
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інформацією про те, що саме відбулося не так. 
В другому оброблювачі перехоплюються помилки виводу-введення-висновку. У ньому 

використовується оператор with для доступу до властивостями об'єкта Е и відображається 
рядок Е.Message разом з перемінної E.ErrorCode, визначеної в класі EInOutError. Це значення 
перетвориться в рядок за допомогою функції IntToStr. 

У третьому оброблювачі обробляються помилки недостачі пам'яті. У ньому виводиться 
повідомлення Е.Message. Коментар поміщений туди, де варто звільнити виділений блок 
пам'яті, що міг бути виділений програмою для одержання додаткової пам'яті. Блок ва рто 
звільняти для того, щоб дозволити користувачеві спокійно закрити додаток або перервати 
операцію, приведшую до недостачі пам'яті. 

При використанні операторів on-do для обробки визначених класів виключень 
генерування інших типів неопрацьованих виключень приведе до негайного припинення 
роботи процедури. Тому в таких випадках рекомендується використовувати блок try-finally 
для звільнення виділеної пам'яті, закриття файлів і виконання інших необхідних операцій.  

П.6.4. Генерування нових виключних ситуацій 

П.6.4.1. Основні принципи генерування нових виключних ситуацій 
Більшість виняткових ситуацій генерується автоматично. Але, щоб повідомити про 

помилку або незвичайні умови, можна генерувати і власні виняткові ситуації. 
Для генерування виняткової ситуації використовується ключове слово raise. Після 

оператора raise створюється екземпляр виключення класу Exception або якого-небудь 
похідного класу. Припустимо, що перемінна ErrorFlag типу Boolean служить індикатором 
помилки (значення True відповідає помилці). Тоді виняткову ситуацію можна згенерувати 
програмним шляхом: 

if ErrorFlag then 
  raise Exception.Create('Error'); 
Замість класу Exception можна використовувати більшість описаних вище класів. Також 

можна генерувати виняткові ситуації власних класів, про що більш докладно буде 
розповідатися нижче. Результат виконання цих операторів збігається з генеруванням 
виняткових ситуацій компонентами, математичними вираженнями, збоями устаткування або 
будь-яких інших джерел. 

Можна написати оброблювач виняткових ситуацій для обробки виключень, 
сгенерированных програмно. Також можна дозволити оброблювачеві виняткових ситуацій, 
установленому додатком за замовчуванням, перехопити них.  

Сгенерированная виняткова ситуація негайно переходить до найближчого 
оброблювача виняткових ситуацій у процедурі або функції, у якій викликаний оператор raise. 
Якщо ж оброблювач не утримується в даній процедурі або функції, то відбувається негайний 
вихід з неї. 

Щоб побачити, як генеруються виняткові ситуації, розглянемо програму Except2. 
Необхідно ввести число від 0 до 99 у поле Edit. На рис. П.6.2 показана виведена програмою 
інформація. Для перевірки введеного значення на наявність помилок і виходу з програми 
необхідно натиснути кнопку OK. Якщо ввести яке-небудь заборонене число, наприклад 100, у 
поле Edit сгенерированная виняткова ситуація не дозволить завершити програму. 
Оброблювач виключень за замовчуванням відображає повідомлення про помилку. У прикладі 
П.6.3. описаний оброблювач події OnClick. 

Приклад П.6.3 - Оброблювач події OnClick 
procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); 
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var 
  N: Integer; 
begin 
  N := StrToInt(Edit1.Text); 
  if (N < 0) or (N > 99) then 
    raise ERangeError.Create('Значення неприпустиме! Спробуйте ще.')  
  else 
    begin 
      ShowMessage('Вийшло! Клацніть на кнопці OK, щоб завершити програму.'); 
      Close; 
  end; 
end; 

 
Рис. П.6.2 - Уведення числа, що виходить за межі припустимих значень, приводить до 

генерування виняткової ситуації, що не дозволяє завершити програму  
В оброблювачі події OnClick об'єкта Button за допомогою функції StrToInt текстова 

перемінна з текстового поля об'єкта Edit1 перетвориться в число типу integer і результат 
заноситься в перемінну N. За допомогою оператора if виконуються відповідні перевірки і 
передається керування операторові, що генерує виняткову ситуацію, за умови, що N не 
попадає в діапазон від 0 до 99. За допомогою оператора raise створюється екземпляр класу 
виключень ERangeError. У даній програмі оброблювачем виключень за замовчуванням буде 
отриманий об'єкт ERangeError, після чого з'явиться діалогове вікно з повідомленням про 
помилку. 

Менш очевидним фактом є те, що простий оброблювач подій може також дати збій 
через виникнення виняткової ситуації іншого типу, наприклад помилки перетворення типів, 
сгенерированной при виклику функції StrToInt. Якщо ввести в поле Edit не целочисленное 
значення, а 3.14159 або буквений символ G, а потім клацнути на кнопці, відобразиться інше 
повідомлення, таке як 3.14159 is not a valid Integer value (3.14159 не є числом типу Integer). 
Воно виводиться на екран оброблювачем виключень за замовчуванням. Більш важливим є те, 
що виняткова ситуація, сгенерированная при виклику функції StrToInt, стане причиною 
негайного виходу з програми. Причому наступні оператори процедури будуть пропущені.  

Найкращою версією оброблювача цієї події буде оброблювач з використанням блоку 
try-except. Це дасть користувачеві можливість виправити неправильно введене значення 
незалежно від причини виникнення помилки. У прикладі П.6.4 показаний остаточний варіант 
оброблювача події OnClick. 
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Приклад П.6.4 - Оброблювач події OnClick 
procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  N: Integer; 
  S: String; 
  //Вкладений оброблювач виключень. 
  procedure Handler(Message: String); 
  begin 
    ShowMessage(Message + ' Спробуйте ще.');  
    Edit1.SetFocus; 
  end; 
begin 
  try 
    N := StrToInt(Edit1.Text); 
    if (N < 0) or (N > 99) then 
      raise ERangeError.Create('Значення неприпустиме!') 
    else 
      begin 
        ShowMessage('Вийшло! Клацніть на кнопці ОК, щоб завершити програму.'); 
        Close; 
      end; 
  except 
    on E: EIntError do Handler(E.Message); 
    on E: EConvertError do Handler(E.Message); 
  end; 
end; 

 
Рис. П.6.3 – Висновок повідомлення при виклику виняткової ситуації EConvertError у 

додатку Except2 
У приведеній процедурі використовується вкладена процедура для висновку 

повідомлення про помилку з доданими словами Спробуйте ще. У ній також викликається 
метод SetFocus об'єкта Edit1, щоб максимально спростити для користувача введення нового 
значення відразу після прочитання повідомлення про помилку. В основному тілі процедури 
генерується виняткова ситуація, якщо значення N виходить за припустимі межі. Був 
використаний і блок try для того, щоб інші типи виняткових ситуацій, що можуть бути 
сгенерированы при виклику методу StrToInt, теж були оброблені нашою програмою. У блоці 
except описано, як надходити з двома типами помилок: помилками при перетворенні типів, 
генерируемыми методом StrToInt, і помилками входження в інтервал, генерируемыми самою 
процедурою. У будь-якому випадку операторами on-do буде викликаний вкладений 
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оброблювач для висновку повідомлення про помилку і передане керування назад полю 
редагування. Інші типи помилок усе ще передають керування оброблювачеві виключень за 
замовчуванням. 

Результат роботи програми при введенні як значення символу G відображений на рис. 
П.6.3. 

Одна процедура обробки не повинна бути вкладена в іншу процедуру. Вона повинна 
описуватися, як окрема процедура або як метод класу. Це необхідно робити, наприклад, для 
того, щоб кілька процедур могли викликати один оброблювач. 

П.6.4.2. Повторне генерування виключних ситуацій 
При розробці додатків приходиться писати безліч процедур і функцій, що забезпечують 

обробку виняткових ситуацій. І часто необхідно додати деякі нові можливості до вже існуючих 
підпрограм. Наприклад, мається програма, у якій закривається файл, якщо відбулася помилка 
при звертанні до диска. В іншому модулі може також знадобитися обробка подібної 
виняткової ситуації. Замість того щоб описувати закриття файлу в двох різних місцях (такий 
метод свідчить про недостатню практику в програмуванні, тому що приводить до ускладнення 
майбутнього супроводу програми), можна задати вторинний оброблювач, що буде повторно 
генерувати виняткову ситуацію. У цьому випадку виняткова ситуація залишиться діючої так, 
що після виконання вторинним оброблювачем своїх дій об'єкт виключення перейде по 
ланцюжку викликів, поки не досягне відповідного оброблювача.  

Якщо ви знайомі з объектно-ориентрованным програмуванням, то можете уявити собі 
повторне генерування виняткової ситуації як розподіл на підкласи під час виконання 
програми. Оброблювач виняткової ситуації можна доповнити іншими оброблювачами. Вони 
будуть перехоплювати спеціальні типи виключень, виконувати деякі дії і потім повторн о 
генерувати виняткову ситуацію, щоб залишити її діючої для додаткової обробки. Ця ситуація 
схожа із ситуацією, коли в методі похідного класу викликається метод наслідуваного класу, 
щоб додати до нього додаткові оператори. 

Для обробки виняткової ситуації без руйнування екземпляра виключення 
використовується ключове слово raise без аргументів. Для всіх типів виняткових ситуацій 
використовується така схема (коментарі показують, де можна розміщати один або трохи 
операторів, що можуть згенерувати первісну виняткову ситуацію): 

try 
  {Оператори, що генерують виключення.} 
except 
  ShowMessage('Помилка!') ; 
raise; 
  {Повторне генерування виключення.} 
end; 
Якщо який-небудь оператор у блоці try згенерує виняткову ситуацію, то буде виконаний 

перехід до методу ShowMessage. Після цього оператор raise без аргументів повторно згенерує 
виняткову ситуацію, і на екрані з'являться два повідомлення: перше — виведене методом 
ShowMessage, друге — виведене оброблювачем виключень, установленим за замовчуванням. 
(Деякі виняткові ситуації є “тихими”, повідомлення про них не виводяться. Більш докладно це 
описано нижче.) 

У попередньому фрагменті програми перехоплюються усі виняткові ситуації, що, 
узагалі говорячи, нерозумно і може привести до великих проблем. Наприклад, може бути 
неправильно оброблена помилка недостачі пам'яті. Однак, тому що усі виняткові ситуації 
генеруються повторно, оброблювач виключень за замовчуванням як і раніше має можливість 
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обробляти критичні помилки. За винятком рідких випадків, коли маються досить вагомі 
причини для ігнорування цього правила, у блоці except, що перехоплює усі виняткові ситуації, 
варто завжди викликати raise, як було описано вище. 

Щоб повторно згенерувати конкретні типи виняткових ситуацій, використовуйте 
звичайну схему, але в блок on-do вставляйте оператор raise, як показано в даному фрагменті 
програми: 

try 
  {Оператори, що генерують виключення.} 
except 
  on E: EOverflow do 
    begin 
      ShowMessage(Помилка!'); 
      raise;  //Повторне генерування виключення. 
    end; 
end; 
Тут перехоплюється екземпляр класу EOverflow, виводиться повідомлення і повторно 

генерується це виключення. Інші виняткові ситуації, що виникли в операторах блоку try, 
приведуть до виходу з процедури або функції, а блок except буде пропущений.  

Повторне генерування виняткової ситуації приводить до негайного виходу з процедури 
або функції, у якій був викликаний оператор raise. 

П.6.5. Створення класів виключних ситуацій 
Коли необхідно згенерувати виняткову ситуацію, можна скористатися одним із класів 

Delphi, похідних від Exception (переглянете приведений вище список). Також можна створити 
свій власний клас виняткових ситуацій, похідний від Exception, або новий клас, що буде вашою 
власною розробкою, тобто не буде заснований на класі Exception.  

Якщо ви хочете, щоб оброблювачем за замовчуванням перехоплювалися всі 
необроблювані виняткові ситуації нового класу, зробіть цей клас похідним від Exception. 
Узагалі говорячи, така схема є найбільш прийнятної, але якщо розпізнавання оброблювачем 
за замовчуванням сконструйованих вами виключень не потрібно, те можна створити новий 
клас незалежно від Exception. 

Усі необроблювані виняткові ситуації класу, що не є похідним від класу Exception, 
приведуть до фатальних помилок додатка. У програмі повинні оброблятися всі можливі 
виняткові ситуації, що не базуються на класі Exception.  

П.6.5.1. Класи виключних ситуацій користувача 
Користувальницькі класи виключень дуже корисні для нагромадження інформації про 

помилки, що можуть відбутися в програмі. Наприклад, математична процедура, що виконує 
деякі обчислення, може повертати заборонені значення перемінних в об'єкті 
користувальницького класу виняткових ситуацій. У такому випадку з'явиться можливість у 
програмному блоці except вивести на екран ці значення, і користувачі вашої програми 
одержать інформацію, що вони зможуть використовувати для запобігання помилок, 
наприклад, при введенні коректних значень у діалогове вікно. Ніхто не оцінить повідомлення 
про помилку Помилка файлового введення-висновку, а повідомлення Ім'я файлу містить 
неприпустимий символ @ дасть куди більше інформації. Користувальницькі класи виключень 
можна використовувати для створення таких повідомлень про помилку. Користувальницькі 
класи виключень дуже корисні і при налагодженні програм.  

Найпростіший спосіб створити користувальницький клас виключень — визначити 
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новий клас, заснований на класі Exception. Наприклад, уставте наступне оголошення type у 
розділ interface модуля (це, звичайно, можна зробити й у частині реалізації, але краще 
створити клас, доступний для інших модулів, щоб у них можна було створювати виключення 
нового класу і керувати ними): 

type 
  TCustomException = class(Exception); 
Новий клас просто забезпечує унікальне ім'я для ідентифікації специфічного типу 

помилки. Тому клас не має потреби в тілі. З цим оголошенням можна генерувати виняткові 
ситуації класу TCustomException і перехоплювати помилки даного специфічного типу. 
Наприклад, можна вставити наступний оператор в оброблювач події OnClick:  

raise TCustomException.Create('Custom exception'); 
Коли ви запустите програму і клацнете на кнопці, оброблювач виключень за 

замовчуванням одержить екземпляр виключення і виведе повідомлення. Ваш власний 
оброблювач виняткової ситуації може також перехоплювати об'єкти TCustomException, 
наприклад: 

try 
  {Оператори, що генерують виключення.} 
except 
  on E: TCustomException do ShowMessage(E.Message); 
end; 
Даний фрагмент програми схожий на інші фрагменти, розглянуті в цій главі, але тут 

перехоплюються виключення тільки класу TCustomException. Інші ж типи виключень 
передаються нагору по ланцюжку викликів, поки для них не буде знайдені відповідний 
оброблювач або не буде досягнутий оброблювач виключень за замовчуванням. 

 
Рис. П.6.4 - Додатку MouseExcept показує, як створювати і застосовувати 

користувальницькі класи виключень. Клацніть усередині маленького прямокутника для 
виходу з програми; клацніть де-небудь в іншій частині вікна, щоб штучно згенерувати 
виняткову ситуацію 

Одна з причин створення власного класу виключенні складається в збереженні 
значення, що забезпечує більш докладну інформацію про помилку. Припустимо, що програма 
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повинна визначити, чи клацнув користувач усередині графічної фігури, намальованою 
програмою. Оскільки фігура не є об'єктом, потрібно відстежити всіх щигликів у вікні форми, де 
користувач може клацнути, і відреагувати на це відповідним чином, наприклад здійснити 
вихід, якщо користувач клацнув мишею усередині фігури. Звичайно ж, це можна організувати, 
використовуючи компоненти Delphi, але наша задача — продемонструвати правильне 
застосування користувальницьких класів виключень. 

Додаток MouseExcept показує як створювати і застосовувати користувальницькі класи 
виключень. На рис. П.6.4 представлені результати роботи програми, а в прикладі П.6.5 
приведений її вихідний текст. 

Приклад П.6.5 - MouseExcept\Main. pas 
unit Main; 
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons, 

ExtCtrls; 
type 
  TMainForm = class(TForm) 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    Label1: TLabel; 
    procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; 

X, Y: Integer); 
    procedure FormPaint(Sender: TObject); 
    private 
     {Оголошення закритих (private) членів.} 
      procedure CheckMouseLocation(X, Y: Integer); 
      procedure ExitOnClick(X, Y: Integer); 
    public 
      {Оголошення загальнодоступних (public) членів.} 
    end; 
var 
  MainForm: TMainForm; 
implementation 
{$R *.DFM} 
const 
  rLeft = 25; 
  rTop =25; 
  rRight = 100; 
  rBottom = 100; 
type 
  TMouseException = class(Exception) 
    X, Y: Integer; 
    constructor Create(const Msg: string; XX, YY: Integer); 
  end; 
constructor TMouseException.Create(const Msg: string; XX, YY: Integer); 
begin 
  X := XX;  //Зберегти значення X і Y в об'єкті. 
  Y := YY; 
{Створити рядок повідомлення.} 
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  Message := Msg + ' (Х=' + IntToStr(X) + ', Y=' + IntToStr(Y) + ')';  
end; 
procedure TMainForm.CheckMouseLocation(X, Y: Integer); 
begin 
  if (X < rLeft) or (X > rRight) or (Y < rTop) or (Y > rBottom) then 
    raise 
      TMouseException.Create('Невірний щиглик.', X, Y); 
end; 
procedure TMainForm.ExitOnClick(X, Y: Integer); 
begin 
  try 
    CheckMouseLocation(X, Y);  //Невірні значення приводять до виникнення виключення.  
    Close;  //Вихід із програми 
  except 
    on TMouseException do 
      begin 
        if MessageDlg('Помилка щиглика. Завершити програму?', 
           mtError, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
            Close 
        else 
          raise; 
      end; 
  end; 
end; 
procedure TMainForm.FormMouseDown(Sender: TObject; 
  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
  ExitOnClick(X, Y); 
end; 
procedure TMainForm.FormPaint(Sender: TObject); 
begin 
  Canvas.Rectangle(rLeft, rTop, rRight, rBottom); 
end; 
end. 
Використовуючи постійні значення, описані в частині реалізації модуля, у програмі 

MouseExcept за допомогою оброблювача події OnPaint можна намалювати невеликий 
прямокутник для початкової форми. Якщо клацнути де-небудь у вікні, оброблювач події 
OnMouseDown, процедура FormMouseDown, одержить значення координат покажчика миші 
х и у. Ця процедура викликає процедуру ExitOnClick, передаючи ці х и у як аргументи. 
Процедура ExitOnClick є закритою і вона додана в клас форми.  

У блоці try процедури ExitOnClick виконуються два оператори. Спочатку викликається 
процедура CheckMouseLocation, у якій перевіряється, чи попадає крапка з координатами х и у 
в прямокутник. Потім у процедурі використовується метод close для виходу з програми. Якщо 
виникають якісь проблеми з визначенням х и у, а також якщо користувач клацнув поза 
прямокутником, то оператор close пропускається, тому що в процедурі CheckMouseLocation 
генерується виключення. Після генерування виключення на екрані з'явиться повідомлення 
про помилку і пропозиція вийти з програми. Ця процедура написана таким чином, що якщо ви 
відповісте No у діалоговому вікні повідомлення, то в блок except повторно згенерується 
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виняткова ситуація. У програмі показані обидві реакції на користувальницькі виняткові ситуації 
— власна реакція програми і реакція оброблювача за замовчуванням.  

Об'єкт виключення визначений як екземпляр класу, що у програмі описаний так:  
type 
  TMouseException = class(Exception) 
    X, Y: Integer; 
    constructor Create(const Msg: string; XX, YY: Integer); 
  end; 
Клас TMouseException є похідним із класу Exception. На додаток до властивостей, 

наслідуваним від класу Exception, у класі TMouseException мається два числа типу Integer — X 
і Y, a також власний конструктор, що необхідний для ініціалізації об'єкта даного класу. 
Вихідний текст конструктора виглядає так:  

constructor TMouseException.Create(const Msg: string; XX, YY: Integer); 
begin 
  X := XX;  //Зберегти значення Х и Y в об'єкті. 
  Y := YY; 
  {Створити рядок повідомлення.} 
  Message := Msg + ' (Х=' + IntToStr(X) + ', Y=' + IntToStr(Y) + ')';  
end; 
Перші два оператори конструктора заносять передані значення параметрів XX і YY у 

перемінні X і Y класу TMouseException. У строкову перемінну Message (яка успадковується від 
Exception) заноситься рядок з повідомленням і цими двома значеннями. 

Для того щоб зрозуміти, як застосовується користувальницький клас виключень, 
гляньте на процедуру CheckMouseLocation. Якщо крапка з координатами X і Y знаходиться поза 
прямокутником, намальованого програмою, то процедура згенерує виключення класу 
TMouseException, використовуючи наступний оператор: 

raise 
  TMouseException.Create('Mouse location error', X, Y); 
Цим оператором створюється об'єкт TMouseException, у якому зберігаються значення х 

и у поточної позиції курсору, і виконується негайний вихід із процедури CheckMouseLocation. 
Повернемося до процедури ExitOnClick. Якщо виняткова ситуація була сгенерирована на 
попередньому кроці, то оператор Close буде пропущене і керування передане блокові except.  

На перший погляд, цей приклад здається надмірно складним. У великих додатках з 
безліччю графічних зображень клас, подібний TMouseException, може сильно спростити 
програму. Крім того, без користувальницьких класів виключень у програмі неминуче 
використовувалася би безліч умовних операторів if, щоб перевірити місце розташування 
покажчика миші, що сильно утрудняє процес налагодження. Збір всієї обробки помилок у 
користувальницький клас виключень і використання блоків try-except для виявлення помилок 
зменшують кількість операторів і поліпшують процес пошуку помилок.  

П.6.6. Базовий клас виключних ситуацій 
Якщо клас виключень є похідним від класу Exception, то в ньому успадковується безліч 

членів вихідного класу. Наприклад, базовий клас Exception забезпечує велика кількість 
методів для створення об'єктів виняткових ситуацій різними способами. Імена всіх цих 
конструкторів починаються з Create і кожний з них грає свою роль у створенні виведених 
строкових повідомлень про помилки для різних аргументів. Ці конструктори можна викликати 
для створення екземплярів виключень похідних класів. Коротко зупинимося на деяких 
конструкторах класу Exception. Один з них обов'язково вам підійде.  
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Найпростіший конструктор Create уже зустрічався в прикладах цієї глави. Для нього 
просто передається строкова перемінна або константа як повідомлення про помилку:  

raise Exception.Create('Trouble in Paradise'); 
Уставте попередній оператор в оброблювач події Ondick об'єкта Button, запустите 

програму і клацніть на кнопці, щоб побачити результат. Виконаєте це для інших прикладів, 
розглянутих у даному розділі. 

Щоб створити повідомлення, що містить додаткову інформацію, наприклад значення 
перемінних, використовується альтернативний конструктор СreateFmt. Для цього 
конструктора передається рядок з командами форматування і значення, які потрібно вставити 
в рядок. Наприклад, у наступному операторі генерується виняткова ситуація з повідомленням 
про помилку, у якому приводяться два значення перемінних типу integer: 

raise Exception.CreateFmt('Error: X=%d Y=%d', [X, Y]); 
У результаті виконання цього оператора користувач побачить наступне повідомлення 

про помилку: 
Error: X=-l Y=12 
При створенні об'єктів виняткових ситуацій даним методом можна використовувати 

набір з ресурсів рядків повідомлень про помилки, убудованих у Delphi, що утримуються в 
модулі SysConst. У табл. П.6.1 перераховані константи і зв'язані з ними рядка. Ці рядки в будь-
якому випадку будуть підключаться до вашого додатка, тому краще використовувати них, чим 
визначати свої власні. Для їхнього використання додайте оголошення uses у частину реалізації 
модуля: 

uses 
  SysConst; 
Наприклад, що випливає оператор згенерує виняткову ситуацію, використовуючи одну 

з визначених констант: 
raise Exception.Create(SDiskFull); 
Таблиця П.6.1 - Стандартні повідомлення про помилки, визначені в модулі SysConst  

Ідентифікатор Рядок 

SInvalidInteger "'%s" is not a valid integer value'; 
SInvalidFloat '''%s" is not a valid floating point value'; 
SInvalidDate "'%s" is not a valid date'; 
SInvalidTime '"%s" is not a valid time'; 
SIinvalidDateTime "'%s" is not a valid date and time'; 
STimeEncodeError 'Invalid argument to time encode'; 
SDateEncodeError 'Invalid argument to date encode'; 
SOutOfMemory 'Out of memory'; 
SInOutError 'I/O error %d'; 
SFileNotFound 'File not found'; 
SInvalidFilename 'Invalid filename'; 
STooManyOpenFiles 'Too many open files'; 
SAccessDenied 'File access denied'; 
SEndOfFile 'Read beyond end of fife'; 
SDiskFull 'Disk full'; 
SInvalidInput 'Invalid numeric input'; 
SDivByZero 'Division by zero'; 
SRangeError 'Range check error'; 
SIntOverflow 'Integer overflow'; 
SInvalidOp 'Invalid floating point operation'; 
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Ідентифікатор Рядок 
SZeroDivide 'Floating point division by zero'; 
SOverflow 'Floating point overflow'; 
SUnderflow 'Floating point underflow'; 
SInvalidPointer 'Invalid pointer operation'; 
SInvalidCast 'Invalid class typecast'; 
SAccessViolation 'Access violation at address %p. %s of address %p'; 
SStackOverflow 'Stack overflow'; 
SControlC 'Control-C hit'; 
SPrivilege 'Privileged instruction'; 
SOperationAborted 'Operation aborted'; 
SException 'Exception %s in module %s at %p.'#$OA'%s%s'; 
SExceptTitle 'Application Error'; 
SInvalidFormat 'Format "%s" invalid or incompatible with argument'; 
SArgumentMissing 'No argument for format "%s"'; 
SInvalidVarCast 'Invalid variant type conversion'; 
SInvalidVarOp 'Invalid variant operation'; 
SDispatchErro 'Variant method calls not supported'; 
SReadAccess 'Read'; 
SWriteAccess 'Write'; 
SResultTooLong 'Format result longer than 4096 characters'; 
SFormatTooLong 'Format string too long'; 
SVarArrayCreate 'Error creating variant array'; 
SVarNotArray 'Variant is not an array'; 
SVarArrayBounds 'Variant array index out of bounds'; 
SExternalException 'External exception %x'; 
SAssertionFailed 'Assertion failed'; 
SIntfCastError 'Interface not supported' 
SAssertError '%s (%s, line %d)'; 
SAbstractError 'Abstract Error'; 
SModuleAccessViolation 'Access violation at address %p in module "%s". %s of address %p';  
SCannotReadPackageInfо 'Cannot access package information for package "%s"'; 
SErrorLoadingPackage 'Can"t load package %s.'#13#10'%s'; 
SInvalidPackageFile 'Invalid package file "%s"'; 
SInvalidPackageHandle 'Invalid package handle'; 
SDuplicatePackageUnit 'Cannot load package "%s." It contains unit "%s,"' + ';which is also 

contained in package "%s"'; 
SWin32Error 'Win32 Error. Code: %d.'#10'%s'; 
SUnkWin32Error 'A Win32 API function failed'; 
SNL 'Application is not licensed to use this feature'; 

Інші конструктори класу Exception є варіаціями попередніх. Нижче приведений приклад 
використання всіх конструкторів. Для конструктора CreateResFmt завантажується 
строкотабличный ресурс з убудованою командою форматування %s (зверніть увагу, що цьому 
конструкторові необхідно передавати набір рядків). При використанні конструктора 
CreateHelp користувач одержує можливість вивести довідку помилково (використання 
ідентифікатора контекстної довідки залежить від вашого оброблювача). У конструкторі 
CreateFmtHelp комбінується використання рядка форматування й ідентифікатора контекстної 
довідки. У конструкторі CreateResHelp комбінується використання строкотабличных ресурсів і 
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ідентифікатора контекстної довідки. У конструкторі CreateResFmtHelp використовуються всі 
параметри (%s або %d) і ідентифікатор контекстної довідки.  

raise Exception.CreateResFmt(SInvalidlnteger, [IntToStr(N)]); 
raise Exception.CreateHelp('Ой, простите', 123);  
raise Exception.CreateFmtHelp('Помилка N=%d', [N], 123);  
raise Exception.CreateResHelp(SFileNotFound, 123); 
raise Exception.CreateResFmtHelp(SInvalidlnteger, [S], 123); 

Література [1-3]. 

Хід виконання 
1) Запустіть Delphi. 
2) Створіть новий проект. 
3) Відтворіть додаток Except1 застосувавши приклад П.6.1. 
4) Дослідіть перехоплення певних виключень на основі прикладу П.6.2. 
5) Запрограмуйте операцію обробки події OnClick додатку Except2 з генеруванням нової 

виключної ситуації (приклади П.6.3-П.6.4). 
6) Запрограмуйте додаток MouseExcept на основі прикладу П.6.5. 
7) Результати виконання роботи занесіть у протокол. 

Контрольні питання 
1. Як організувати обробку певних виключень? 
2. Що таке клас виключення? Наведіть деякі з них. 
3. Як організувати обробку декількох виключних ситуацій? 
4. Як згенерувати нову виключну ситуацію? Для чого це потрібно? 
5. Як згенерувати повторно виключну ситуацію? Для чого це потрібно?  
6. Як створити виключну ситуацію користувача? 
7. Що таке базовий клас виключної ситуації? 
8. Як згенерувати повідомлення про помилку певного типу?  
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 

Робота з базами даних 
Мета роботи: ознайомитись з основними прийомами роботи з базами даних, засвоїти 
принципи побудови діаграм та звітів. 

Завдання 

На основі наведених в роботі прикладів ознайомитись з створенням системи керування базою 
даних за допомогою майстра. Побудувати діаграми на основі інформації з бази даних. 
Навчитись створювати звіти. 

Теоретичні відомості 

П.7.1. Компоненти 
Для роботи з базами даних у Delphi призначені наступні компоненти. 

 TBatchMove. Виконує пакетні операції з записами і таблицями, наприклад 
дублювання набору даних, додавання записів з одного набору даних в іншій і 
відновлення або видалення записів по визначеній ознаці.  
Категорія палітри: Data Access. 

 TDatabase. Забезпечує додаткові можливості обробки баз даних, такі як реєстрація 
на сервері і використання локальних псевдонімів. Об'єкти компонента Database при 
необхідності створюються Delphi автоматично, але користувач може створювати 
їхній і явно за власною ініціативою. 
Категорія палітри: Data Access. 

 TDataSource. Зв'язує компоненти набору даних Table або Query з компонентами 
зв'язку з даними, такими як DBEdit і DBMemo. У будь-якому додатку баз даних 
обов'язково повинний бути об'єкт DataSource. 
Категорія палітри: Data Access. 

 TDBChart. Повноцінний компонент для створення діаграм на основі інформації з 
бази даних. 
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBCheckBox. Зв'язаний з даними компонентів TCheckBox. 
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBComboBox. Зв'язаний з даними компонентів TComboBox. 
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBCtrlGrid. Прокручиваемый набір панелей, кожна з яких представляє один запис 
бази даних. Кожна панель може містити один або більш об'єктів керування зв'язком 
з даними. Звичайно використовується з об'єктом DBNavigator для табулированного 
(не табличного) перегляду даних. 
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBEdit. Зв'язаний з даними компонент введення однорядкового тексту TEdit.  
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBGrid. Зв'язана з даними сітка з декількох стовпців і рядків, у якій відображаються 
записи бази даних (по одному записі в кожнім рядку). Звичайно використовується з 
об'єктом DBNavigator для перегляду даних у виді таблиці.  
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Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBImage. Зв'язаний з даними графічний компонент TImage. Звичайно 
використовується для відображення об'єктів типу BLOB (Binary Large Object — 
великий двоичный об'єкт), що містять растрові зображення.  
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBListBox. Зв'язаний з даними компонентів TListBox. 
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBLookupComboBox. Зв'язаний з даними компонентів TComboBox з можливістю 
пошуку потрібної таблиці. У ранніх версіях Delphi він називався TDBLookupCombo.  
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBLookupListBox. Зв'язаний з даними компонентів TListBox з можливістю пошуку 
потрібної таблиці. У ранніх версіях Delphi він називався TDBLookupList.  
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBMemo. Зв'язаний з даними компонент уведення многострочного тексту TMemo.  
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBNavigator. Складний діалоговий засіб перегляду і редагування бази даних. За 
допомогою кнопок компонента TDBNavigator користувач може переміщатися по 
записах бази даних, уставляти нові записи, стирати запису і виконувати інші операції. 
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBRadioGroup. Зв'язаний з даними компонентів TRadioGroup. 
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBRichEdit. Як і елемент керування TDBMemo, відображає і дозволяє редагувати 
текстові дані у форматі RTF (Rich Text Format — розширений текстовий формат). 
Категорія палітри: Data Controls. 

 TDBText. Зв'язаний з даними текстовий компонент, що працює в режимі тільки для 
читання. Відображає інформацію з бази даних, для якої не потрібне редагування з 
боку користувача. (Для формування написів біля полів уведення даних в екранних 
формах використовується стандартний компонент Label, а не DBText.)  
Категорія палітри: Data Controls. 

 TQuery. Формує SQL-запити до Borland Database Engine або сервера SQL. 
Категорія палітри: Data Access. 

 TSession. Усі приєднання до бази даних відбуваються в контексті об'єкта компонента 
TSession, що керує цими з'єднаннями. Для будь-якого додатка бази даних Delphi 
автоматично створює глобальний об'єкт компонента TSession. Однак для 
забезпечення декількох сеансів зв'язку в додаток можна додавати компоненти 
TSession, наприклад для доступу до таблиць, що знаходиться на різних комп'ютерах 
мережі. 
Категорія палітри: Data Access. 

 TStoredProc. Дозволяє додаткові виконувати збережені процедури на сервері бази 
даних. Цей компонент необхідний, в основному, при розробці систем доступу до 
баз даних класу клієнт/сервер. 
Категорія палітри: Data Access. 

 TTable. Надає додаткові можливість доступу до баз даних за допомогою Borland 
Database Engine. Цей компонент звичайно зв'язаний з об'єктом DataBase. 
Категорія палітри: Data Access. 
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 TUpdateSQL. Цей компонент призначений для розробок, у яких потрібно обновити 
набори даних, призначених тільки для читання, що формує SQL -сервер. За 
допомогою компонента TUpdateSQL виконуються команди INSERT, UPDATE і DELETE 
навіть у наборах даних, позначених як тільки для читання (read-only). Це 
відбувається, наприклад, коли додаток опитує в одному запиті кілька таблиць, 
навіть якщо самі таблиці не позначені як тільки для читання. Цей компонент 
призначений лише для розроблювачів з великим досвідом побудови СУБД класу 
клієнт/сервер. Для більш простих задач рекомендується використовувати 
компонент TQuery. 
Категорія палітри: Data Access. 

В елементів керування, зв'язаних з даними, є двійники, що не зв'язан і з даними, але 
можуть використовувати інформацію з баз даних. Наприклад, компонент TDBListBox схожий 
на звичайний елемент керування ListBox, але має можливість одержувати інформацію з бази 
даних, представленої об'єктом Table, за допомогою об'єкта DataSource. 

У ранніх версіях Delphi на вкладці палітри Data Access мався компонент Report, що 
забезпечував доступ до генератора звітів по базі даних ReportSmith, розробленому фірмою 
Borland. Цього компонента в новій версії більше немає. Для створення звітів по базі даних 
тепер існують вкладки палітри QReport. 

П.7.2. Створення баз даних 
Перераховані вище компоненти дозволяють упровадити концепції объектно -

ориентированного програмування в розробку додатків, що мають справа з базами даних. І, 
що більш важливо, компоненти баз даних стандартизують доступ до баз даних різних 
форматів. Це значить, що додаток може одержати доступ до даних, що знаходиться у файлах 
формату dBASE, таблицях Paradox, файлах Microsoft Access або іншої системи ODBC (Open 
Database Connectivity — відкрита сумісність баз даних) або в редакції Client-Server Delphi на 
вилученому SQL-сервері. Крім того, у додатках баз даних можуть використовуватися й інші 
компоненти Delphi, методи взаємодії і програмування на Object Pascal.  

П.7.2.1. Робота з майстром форм баз данних 
Додаток баз даних, на відміну від іншого Windows-сумісного програмного 

забезпечення, здатно зчитувати інформацію з таблиць баз даних і записувати неї. Виражаючи 
термінами користувальницького інтерфейсу програми, екранна форма додатка будується так 
само, як будь-яке інше вікно. 

У звичайній екранній формі, призначеної для роботи з базою даних, повинні бути 
елементи керування введенням, написи і сітки, а також компоненти, що забезпечують зв'язок 
з таблицями бази даних. Програмувати всі ці об'єкти вручну досить утомливо, тому для 
розробки нового додатка баз даних краще скористатися шаблоном майстра розробки форм 
баз даних (Database Form Wizard; надалі — майстер форм БД). У ранніх версіях Delphi він 
називався експертом форм баз даних (Database Form Expert) і знаходився в меню Help. Для 
запуску майстра форм БД потрібно відкрити новий додаток за допомогою команди FileNew, 
клацнути на корінці вкладки Business, а потім вибрати піктограму Database Form Wizard. 

Майстер форм БД — це інтерактивний засіб для конструювання екранних форм баз 
даних. Після серії коротких відповідей на питання і вибору опцій майстер форм БД створить 
нову екранну форму, належним образом укомплектовану компонентами баз даних. Можна 
модифікувати отриману форму, переміщати в ній компоненти, але чаші усього для одержання 
закінченого додатка цій формі потрібна лише незначна остаточна обробка.  
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За допомогою наступних операцій можна створити форму для таблиці з приклада бази 
даних у Delphi або з будь-якої іншої таблиці бази даних. 

1) Виберіть пункт меню FileNew, щоб відкрити новий додаток. Виберіть вкладку 
Business і двічі клацніть на піктограмі Database Form Wizard. 

2) Майстер форм БД послідовно відкриє трохи діалогових вікон з опціями для 
створення різноманітних форм. Простежите, щоб у першому вікні були обрані опції 
Create a simple form і Create a form using TTable objects (рис. П.7.1). Це установки, 
задані за замовчуванням. 

3) Клацніть на кнопці Next для переходу до наступного вікна. При необхідності можете 
повернутися в попереднє вікно, клацнувши на кнопці Prev. 

4) Виберіть таблицю в комбінованому списку з позначкою Drive or Alias Name. 
Виберіть DBDEMOS або будь-який інший псевдонім бази даних з наявних у системі. 
У списку Table Name знаходяться назви таблиць, що складають базу даних 
DBDEMOS. Виберіть Animals.dbf або будь-яку іншу таблицю (рис. П.7.2), а потім 
клацніть на кнопці Next для переходу до наступного вікна. 

5) Тепер майстер видасть список полів обраної таблиці. Для переносу всіх полів у 
список обраних клацніть на кнопці з подвійною стрілкою, а для переносу окремих 
полів виділите них за допомогою миші, утримуючи натиснутої клавішу <Ctrl> або 
<Shift>, і перетягнете них у список обраних. Виконуючи виділення, перетаскування і 
щигликів на кнопках зі стрільцями нагору і вниз, розташуєте поля в потрібному 
порядку. Після щиглика на кнопці Next відкриється наступне вікно майстра. 

6) Визначите порядок розміщення полів. При виборі опції Horizontal полючи записів 
будуть розташовуватися друг за другом, а при виборі опції Vertical — одне під 
іншим. При виборі опції In a grid дані упорядкуються у виді таблиці, у рядках якої 
будуть запису, а в стовпцях — полючи. Наприклад, виберіть опцію In a grid, клацніть 
на кнопці Next, і відкриється наступне вікно майстра. 

7) В останнім діалоговому вікні майстер форм БД пропонує створити або екранну 
форму Form, або і форму Form, і модуль даних DataModule з невізуальними 
компонентами. (Майстри попередніх версій Delphi не використовували модулів 
даних.) У цьому прикладі переконаєтеся, що встановлено прапорець Create a main 
form, і виберіть опцію Form and DataModule. Клацніть на кнопці Finish (у попередніх 
версіях — Create) для створення нової форми бази даних. 

Якби прапорець Create a main form був скинутий, то для відображення створеної форми 
довелося б вставляти в головний модуль програми додаткові оператори, наприклад метод 
ShowModal. Якщо ж прапорець установлений, нова форма визначається як головна форма цієї 
програми, і за допомогою диспетчера проекту можна видалити стару головну форму, що тепер 
не потрібна. 

Натисніть <F9> для компіляції і запуску додатка бази даних. На рис. П.7.3 показане вікно 
програми. Без єдиного рядка програмного коду вийшов цілком працездатний додаток бази 
даних з об'єктом DBNavigator і кнопками для перегляду записів, додавання нових рядків, 
видалення записів і виконання інших операцій. Цими кнопками можна вільно користуватися, 
але слід дотримуватися обережності, тому що усі внесені зміни відразу записуються в базу 
даних. У поле Area запису Angel Fish замість Computer Aquarium укажіть значення Tropical 
Water. Закрийте, а потім запустите знову програму, щоб переконатися в тім, що відредаговані 
дані потрапили в базу. 
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Рис. П.7.1 – Початкове діалогове вікно майстра форм БД 
Виконуючи описані вище дії, ви, можливо, помітили, що полючи растрових даних не 

відображаються у виді графіки, а позначені як об'єкти BLOB (Binary Large Object — великий 
двоичный об'єкт). Це відбувається тому, що компонент TDBGrid не уміє відображати графікові. 
Надалі дана проблема буде вирішена шляхом вставки в проект ще одного елемента керування 
— об'єкта компонента TDBImage. Майстер форм БД не робить цього автоматично.  

Рис. П.7.2 – Вибір псевдоніма бази даних і назви таблиці в майстру форм БД  
Хоча запрограмувати DBNavigator легко, багато користувачів спочатку його лякаються. 

У цьому компоненті є убудовані підказки, які можна активізувати, установивши значення True 
для властивості ShowHints. Тоді в кнопок DBNavigator з'являються підказки, задані за 
замовчуванням. Їхній текст можна змінити, відредагувавши властивість Hints.  

DBNavigator — це могутній елемент керування, але варто бути обережним, щоб не 
зробити нічого зайвого (наприклад, не видалити або модифікувати запису, що фіксуються в 
базі даних, як тільки позначка активного поля переміститься на інший рядок або в інший 
запис). Однак будь-які зміни можна скасувати, клацнувши на кнопці, позначеної значком X. 
Запис реєструється в базі даних після щиглика на кнопці контрольної позначки (check mark). 

Сначала 

выберите 

псевдоним 

Затем 

выберите 

таблицу 
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За допомогою кнопок із зображенням плюса і мінуса можна додати і видалити запис. 
Клацнувши на кнопці з круговою стрілкою, можна обновити дані в результаті 
перезавантаження з таблиці. Інші кнопки служать для переміщення по записах таблиці.  

 
Рис. П.7.3 – Приклад додатка бази даних, створеної майстром форм БД для бази даних 

із псевдонімом DBDEMOS і таблицею animals.dbf  
Щоб додати в додаток додаткові форми баз даних, виберіть команду меню 

DatabaseForm Wizard. Запуститься той же майстер форм БД, що вибирався на вкладці 
Business діалогового вікна New Item. 

П.7.2.2. Робота з базою даних Biolife 
Для роботи з існуючою базою даних Biolife виконаєте наступні операції. 
1) Скопіюйте з каталогу C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\Data три файли, 

Biolife.рх, Biolife.mb і Biolife.db, у каталог D:\Database\Biolife. Можете скопіювати їх і 
в інше місце, але самий внутрішній каталог повинний називатися Biolife. 

 
Рис. П.7.4 – Реєстрація додатком Database Desktop псевдоніма Biolife і шляхи  
2) Запустите Database Desktop за допомогою провідника Windows, панелі задач або із 

середовища Delphi, виконавши команду меню ToolsDatabase Desktop. Коли 
з'явиться вікно Database Desktop, виконаєте команду ToolsAlias Manager. 
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3) Для створення нового псевдоніма клацніть на кнопці New. Уведіть як псевдонім ім'я 
Biolife і переконаєтеся, що в списку Driver Type обраний тип STANDARD (це тип, 
пропонований за замовчуванням). 

4) Клацніть на кнопці Browse і відкрийте список Drive (or Alias). Виберіть диск D:\ або 
ім'я диска, на якому знаходиться каталог Database. Потім двічі клацніть на каталозі 
Database і наступному за ним Biolife. У поле Directories з'явиться напис 
D:\Database\Biolife. На рис. П.7.4 показане вікно Database Desktop на цій стадії. 

5) Клацніть на кнопці Keep New, а потім на кнопці ОК, щоб закрити вікно Alias Manager. 
На питання, чи зберегти псевдоніми Public Aliases у файлі IDAPI32.CFG, відповісти 
Yes.  

6) Виберіть у вікні Database Desktop пункт меню FileOpenTable…У діалоговому 
вікні, що відкрилося, Open Table у поле Alias виберіть псевдонім Biolife. Після цього 
в діалоговому вікні Open Table з'явиться файл Biolife.db. Виберіть його щигликом 
миші і натисніть кнопку Відкрити. 

Тепер можна працювати з підключеною базою даних Biolife у вікні Database Desktop.  

П.7.2.3. Створення бази даних Sample 
Нижче розповідається про створення нової порожньої бази даних Sample. На цьому 

прикладі можна навчитися використовувати додаток Database Desktop для створення будь-
яких таблиць баз даних. 

Першою справою, виділите місце для збереження файлів. Імена файлів і каталогів 
можуть бути будь-якими. За допомогою провідника Windows створіть каталог 
D:\Database\Sample, причому імена диска і каталогів можете вибрати на свій розсуд. 
Створивши каталог у результаті виконання наступних операцій, можна вказати псевдонім для 
шляху до бази даних і файли таблиць. 

1) Запустите Database Desktop за допомогою провідника Windows, панелі задач або із 
середовища Delphi, виконавши команду меню ToolsDatabase Desktop. Коли 
з'явиться вікно Database Desktop, виконаєте команду ToolsAlias Manager. 

2) Для створення нового псевдоніма клацніть на кнопці New. Введіть ім'я псевдоніма 
(це може бути будь-як рядок, але звичайно псевдонімом служить назва файлу, у 
якому знаходиться база даних). Уведіть як псевдонім ім'я Sample  

3) Переконаєтеся, що в списку Driver Type обраний тип STANDARD (за замовчуванням). 
При створенні бази даних класу клієнт/сервер можна вибрати тип INTRBASE. При 
мінімальній інсталяції Delphi доступний тільки тип STANDARD.  

4) Клацніть на кнопці Browse і відкрийте список Drive (or Alias). Виберіть диск D:\ або 
ім'я диска, на якому знаходиться каталог Database. Потім двічі клацніть на каталозі 
Database і наступному за ним Sample. У поле Directories з'явиться напис 
D:\Database\Sample. 

5) Клацніть на кнопці ОК, щоб закрити вікно Directory Browser 
6) . Клацніть на кнопці ОК, щоб закрити вікно Alias Manager. На питання, чи зберегти 

псевдоніми Public Aliases у файлі IDAPI32.CFG, відповісти Yes. Тепер під псевдонімом 
Sample додатка Delphi розуміють зазначене ім'я диска і фізичний шлях до цієї бази 
даних. 

У результаті реєстрації псевдоніма Sample і шляхи до файлів додатком Database Desktop 
власне файли для збереження інформації бази даних не створюються. Щоб створити файл 
бази даних виконаєте наступне. 

1) Запустите Database Desktop, якщо він ще не запущений. 
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2) Виконавши команду File(New, виберіть пункт підменю Table. Зі списку доступних 
форматів баз даних виберіть Paradox 7 (за замовчуванням). При створенні нової 
бази даних формат Paradox — це найкращий варіант вибору, тому що він надає 
найбільшу кількість типів полів даних і самі широкі можливості індексування. 
Звичайно ж, можна вибрати будь-як інший формат, наприклад dBASE або Intrbase.  

3) Тепер відкривається головний екран для вставки і редагування полів. Введіть імена 
полів, тип (для вибору типу зі списку натисніть клавішу пробілу) і довжину для 
текстових полів і позначте зірочкою (або будь-яким іншим символом) поле з 
первинним ключем, по якому буде індексуватися база даних. У табл. П.7.1 для 
приклада показані деякі полючи. На рис. П.7.5 показана повна структура таблиці 
бази даних у середовищі Database Desktop. 

4) Клацніть на кнопці Save As. Уведіть рядок Sample у поле Filename, а потім виберіть 
псевдонім, що буде відноситися до нової бази даних. Виберіть псевдонім SAMPLE, 
якщо він був визначений раніше, і клацніть на кнопці Save для створення таблиці і 
всіх зв'язаних файлів, зокрема — індексів, що залежать від формату бази даних, 
обраного в п. 2. Тепер у каталозі D:\Database\ Sample повинні з'явитися файли 
Sample.db і Sample.px. 

 
Рис. П.7.5 – Повна структура таблиці бази даних у середовищі Database Desktop  
Таблиця П.7.1 – Поля бази даних Sample 

Поле Тип Розмір Ключ 

Surname Alpha 20 * 
Name Alpha 12  
Age Number   
Birthday Date   
Sex Alpha 1  
Education Logical   
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П.7.3. Компоненти для роботи з БД 
Після створення нової або вибору існуючої бази даних, для якої був зареєстрований 

псевдонім, можна писати на Delphi додаток для вставки, редагування і перегляду інформації 
в базі даних. Як розповідалося раніше, це можна зробити за допомогою майстра форм БД 
(вибрати FileNew, клацнути на корінці вкладки Business і двічі клацнути на піктограмі 
Database Form Wizard). 

Однак додаток бази даних можна створити й іншим методом, вставивши в порожню 
екранну форму об'єкти необхідних компонентів. При цьому необов'язково використовувати 
майстер. У процесі самостійного створення екранної форми для бази даних можна 
ознайомитися з різними компонентами, включеними в Delphi спеціально з цією метою, і 
зрозуміти, як вони взаємодіють між собою. Чітке представлення про ці відносини дуже 
допомагає при розробці різноманітних додатків баз даних.  

Для додатків і власне БД доцільно виділяти окремі каталоги, оскільки в процесі 
розробки Delphi генерує безліч файлів, що не потрібно передавати кінцевим користувачам.  

П.7.3.1. Категорія палітрі компонентів Data Access 
Категорія палітри Data Access містить компоненти, що забезпечують доступ до таблиць 

БД. Можна навіть сказати, що компоненти з категорії Data Access — це шлюзи до інформації, 
що утримується в базі даних. Для створення більшості додатків досить використовувати 
об'єкти двох компонентів — TTable і TDataSource. Інші компоненти категорії Data Access 
виконують операції SQL, такі як пошук за значенням параметра (SQL) або глобальні операції 
відновлення всіх полів у виділених записах (BatchMove). Компоненти TDatabase і TSession 
використовуються автоматично при організації доступу до таблиць баз даних і потрібні тільки 
при створенні досить складних програмних продуктів, що забезпечують рівнобіжне 
функціонування безлічі одночасних з'єднань. Компоненти TStoredProc і TUpdateSQL необхідні 
для створення систем баз даних класу клієнт/сервер.  

Проробивши наступні операції, можна створити об'єкти компонентів TTable і 
TDataSource і об'єкти керування роботою з даними для введення і перегляду інформації в БД 
Biolife (ці ж інструкції застосовні для будь-якої іншої бази даних). 

1) Запустите новий додаток, вибравши команду меню File(New Application. Цього разу 
новий додаток буде створено без допомоги майстра форм БД.  

2) Вставте у форму об'єкти компонентів TTable і TDataSource із вкладки палітри Data 
Access. Вони повинні з'явитися у виді піктограм, що не відображаються в 
працюючому додатку. У цьому прикладі для всіх об'єктів будуть використовуватися 
імена Delphi за замовчуванням, хоча при бажанні можна вибрати й інші. 
Рекомендується в найменуваннях залишати корені Table і Source, наприклад 
MasterTable і MasterDataSourse. Невізуальні компоненти, наприклад TTable і 
TDataSource, можна поміщати в модуль даних так само, як у видиме вікно форми. 
Модулі даних можуть використовуватися і як загальні модулі для доступу до баз 
даних, причому їх можна використовувати в різних додатках. У розділі “Робота з 
модулями даних” це питання освітлене докладніше. 

3) Виберіть об'єкт Table1 і на вкладці Properties вікна Object Inspector клацніть на 
стрільці вниз, розташованої біля властивості DatabaseName. У списку 
зареєстрованих псевдонімів, що розкрився, і імен баз даних виберіть ІМ'Я BIOLIFE 
або будь-яке інше. 
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Рис. П.7.6 – Готовий додаток BiolifeDemo 
4) База даних може складатися з однієї або декількох таблиць, називаних також 

наборами даних. Хоча в нашому прикладі бази даних дані знаходяться тільки в 
одній таблиці, крім псевдоніма DatabaseName, потрібно задати ім'я таблиці 
TableName. Виділите властивість TableName об'єкта Table1 і виберіть файл таблиці 
Sample.db або який-небудь іншої. Запам'ятаєте: у всіх об'єктів Table повинні бути 
визначені властивості DatabaseName і TableName. 

5) Потім виберіть об'єкт DataSource1. Підключите його до таблиці Table1 за допомогою 
списку, що розкривається, розташованого напроти властивості DataSet. На цьому 
етапі, коли виконані мінімальні вимоги для з'єднання додатка з базою даних, в 
екранну форму можна вставляти зв'язані з даними елементи керування для 
перегляду і редагування інформації. Запам'ятаєте: всі об'єкти DataSource повинні 
підключатися до об'єктів Table за допомогою властивості DataSet.  

6) DBNavigator— це компонент, що використовується майже завжди. Виберіть його на 
вкладці палітрі Data Controls і вставте у форму в зручне місце, де-небудь біля 
верхньої границі. Задайте для властивості DataSource об'єкта DBNavigator значення 
DataSource1. Це вказує зв'язаному з даними елементові керування, де брати дані 
для відображення. Запам'ятаєте: усі зв'язані з даними елементи керування повинні 
бути підключені до об'єкта DataSource через властивість DataSource. 

7) Для забезпечення перегляду і редагування інформації в базі даних вставте у форму 
об'єкт DBGrid, що знаходиться на вкладці Data Controls палітри. У властивості 
DataSource об'єкта DBGrid укажіть DataSource1. Розміри і розташування елементів 
керування у вікні можуть бути довільними. 

8) Виберіть об'єкт Table1 і двічі клацніть на властивості Active, щоб привласнити йому 
значення True. Повинна відкритися таблиця бази даних, причому зверніть увагу на 
те, що програма не запускалася. В об'єкті DBGrid зазначені назви полів і приведена 
інформація, записана в базі даних. База даних відкрилася, як тільки об'єкт DBGrid 
став активним елементом керування. Це зручно при розробці додатків баз даних, 
наприклад, для коректування розмірів відображуваних компонентів. Для закриття 
таблиці варто установити значення False для властивості Active. У цьому випадку, 
щоб відкрити таблицю під час запуску додатка, у процедуру обробки події OnCreate 
екранної форми необхідно включити наступний оператор: 
Table1.Open; //Відкриває базу даних і таблицю. 

Коли таблиця відкрита, змінити її структуру за допомогою додатка Database Desktop 
неможливо; тобто, якщо таблиця не відкривається з Database Desktop, варто установити 
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властивість Active об'єкта Table рівним значенню False або можна зберегти і закрити 
розроблювальний додаток, а потім знову відкрити таблицю в середовищі Database Desktop. 
На рис. П.7.6 показане готовий додаток BiolifeDemo. 

У більшості випадків для перегляду і редагування інформації в таблиці бази даних 
використовується об'єкт DBGrid. Але екранні форми введення даних можна будувати, 
використовуючи й інші зв'язані з даними елементи керування. Наприклад, за допомогою 
об'єкта DBEdit можна створити екранну форму для введення даних у базу, у якій одночасно 
відображається тільки один запис. 

Для створення програми, показаної на рис. П.7.7, у порожню екранну форму додайте 
об'єкти компонентів TTable і TDataSource. Потім виділите таблицю Table і установите значення 
BIOLIFE для її властивості DatabaseName, а для властивості TableName задайте значення 
Biolife.db. Властивості DataSet об'єкта DataSourse привласніть значення Table1. Після цього 
додайте у форму елемент керування DBNavigator, п'ять окремих об'єктів компонента TDBEdit 
з відповідними написами (Label) і об'єкт компонента TButton (див. рис. П.7.7). Властивості 
DataSourse об'єктів DBNavigator і DBEdit привласніть значення DataSourse1. Для властивостей 
DataField кожного з об'єктів DBEdit установите значення імені відповідного поля таблиці 
Biolife.db. Потім, після установки властивості Active таблиці Table1 рівним True, натисніть <F9> 
для компіляції і запуску готового додатка. 

 
рис. П.7.7 - У цій версії додатка, що працює з БД Biolife, замість об'єкта DBGrid 

використовуються поля DBEdit для перегляду і редагування інформації з одного запису  

П.7.3.2. Елементи керування які пов’язані з даними БД 
При проектуванні екранних форм уведення даних виникає питання, яким образом 

будуть відображатися поля. Існує два основних рішення: для висновку даних у рядках і 
стовпцях таблиці використовується DBGrid, а для відображення окремих полів 
використовуються спеціальні елементи керування, такі як DBText, DBEdit і DBMemo. За 
замовчуванням DBGrid відтворює всі доступні поля в тім порядку, у якому вони були введені. 
А при використанні елементів керування можна відображати будь-які поля у формі в 
довільному порядку. 

Часто, однак, потрібно обмежити кількість виведених об'єктом DBGrid полів або 
змінити їхній порядок. Можна навіть створити поле, що обчислюється — поле, якому не 
відповідає яке-небудь значення з файлу бази даних і яке відображає результат обчислень з 
використанням значень інших осередків. Ці завдання можна виконати, зробивши зміни у 
віртуальних полях, що компонент Table будує на основі фізичних полів набору даних. У 
віртуальному полі може відображатися змінена версія фізичного поля або тільки його частина, 
наприклад тільки прізвище службовця або повна назва штату замість його абревіатури.  

Для виконання таких операцій без зміни фізичних полів таблиці потрібно дати вказівки 
компонентові Table створити безліч об'єктів, що відображають полючи, що накладаються на 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 148 

 

фізичні стовпці набору даних. Деякі компоненти можуть прямо переноситися з фізичних 
стовпців у віртуальні. Наприклад, можна вказати компонентові Table використовувати поле 
Name у тім же виді, у якому воно задається в наборі даних. Інші полючи можуть бути якими 
завгодно. Ці віртуальні поля можуть підраховуватися на основі значень інших полів або 
відображати неопрацьовану інформацію з таблиці в спеціально отформатированном виді. 

Спробуйте використовувати ці можливості в додатку бази даних Biolife з попереднього 
розділу або в будь-якому іншому додатку, створеному за допомогою майстра форм БД. Для 
редагування полючи таблиці двічі клацніть кнопкою миші на об'єкті Table1  в екранній формі. 
Як показано на рис. П.7.8 і П.7.9, двічі клацніть на об'єкті Table для виклику на екран редактора 
компонента Field, що з'явиться у виді великого вікна, у даному випадку названого 
Form1.Table1. Помістивши курсор у це вікно, клацніть правою кнопкою миші, і з'явиться меню 
з двома дозволеними командами. 

 
Рис. П.7.8 - Діалогове вікно Add Fields 

 Add Fields. Використовується для додавання в об'єкт Table фізичних стовпців набору 
даних. Якщо, наприклад, потрібно відобразити значення полючи Category з файлу 
набору даних, виберіть його за допомогою команди Add Fields. Якщо це поле не 
додавати, воно буде приховано при висновку, наприклад, в об'єкті DBGrid. Кожне 
додане поле представлене об'єктом у класі форми. На рис. П.7.8 показане діалогове 
вікно Add Fields. 

 New Field. Використовується для створення нового віртуального поля, що може бути 
одного з трьох типів: Data, Calculated або Lookup. Поля типу Data виходять у 
результаті звичайної передачі неопрацьованих даних з файлу. Наприклад, можна 
створити поле даних, що перетворить вихідний текст, заданий прописними 
буквами, у текст, що складається з малих літер. Поле типу Calculated запускає 
процедуру обробки події, яку можна використовувати для обчислень і інших 
перетворень значень полів. Поле типу Calculated може показувати кількість днів між 
двома датами. Тип третього поля, яке можна створити за допомогою команди New 
Field, називається Lookup. Воно містить інформацію з іншого набору даних, 
наприклад назва компанії, що відповідає заданому ідентифікаційному номерові. 
Кожне нове поле представлене об'єктом у класі форми. На рис. П.7.9 показане 
діалогове вікно New Field. 

Щоб створити демонстраційний приклад Biolife скористайтеся інструкціями з 
створенню додатка BiolifeDemo з попереднього розділу “Категорія  палітри Data Access”. Двічі 
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клацніть лівою кнопкою миші на об'єкті Table1 і за допомогою команди меню Add Fields 
додайте стовпці Category, Common_Name, Species Name, Length (cm), Graphic і Notes в об'єкт 
Table1. Поля Species No і Length_In не відображається в сітці, що вийшла, тому що воно не було 
обрано (див. рис. П.7.8). 

Потім скористайтеся командою New Field, щоб створити поле, що обчислюється, 
Length(m) типу Float. У програмі це поле представлене об'єктом Table1Lengthm типу TFloatField 
(див. рис. П.7.8). 

Не бійтеся експериментувати з редактором полів, тому що він не може змінити фізичні 
дані. Для відновлення вилучених полів використовується кнопка Add. (Клацніть на кнопці Clear 
all і на питання, чи хочете ви видалити усі компоненти полів, відповісти Yes. Потім клацніть на 
кнопках Add і ОК, щоб повернути поля назад. Як бачите, ці видалення тимчасові.) В екранній 
формі кожне поле оголошене як компонент полючи даних типу TStringField, TFloatField, 
TDateField, TIntegerField і ін. Для перепрограмування оголошень цих об'єктів можна 
використовувати редактор полів. 

Кожне поле з набору даних об'єкта Table представлено об'єктом у класі форми. Для 
зміни властивостей цих об'єктів використовується вікно Object Inspector точно по тій же 
методиці, що і для завдання значень для властивостей інших об'єктів компонентів. Якщо в 
попередньому прикладі вибрати об'єкт Table1SpeciesName у списку, що розкривається, у 
верхній частині вікна Object Inspector і привласнити його властивості ReadOnly значення True, 
користувачі не зможуть змінити значення цього полючи. 

 
Рис. П.7.9 - Діалогове вікно New Field 
Для вибору об'єкта поля двічі клацніть на компоненті TTable і виберіть об'єкт із переліку 

імен стовпців. Об'єкт можна вибрати по-іншому, використовуючи список, що розкривається, 
на панелі Object, Inspector. В обох випадках для зміни властивостей полів об'єкта 
використовується вікно Object Inspector. 

За допомогою редактора полів можна задавати кількість, імена і типи полів даних, що 
доступні компонентові TTable завдяки об'єктові DataSource. З його допомогою можна також 
виконувати різні обчислення і вставляти значення в будь-які додані віртуальні поля. При 
додаванні полючи в редакторі полів не створюється новий стовпець у таблиці даних. Для 
фізичної зміни інформації в таблиці використовується додаток Database Desktop. У редакторі 
полів усього лише міняється спосіб представлення цієї інформації на екрані. 

Наприклад, якщо в наборі даних два полючи містять дати, може знадобитися вивести 
кількість днів між ними. Таку інформацію безглуздо зберігати в базі даних, тому що, швидше 
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за все, вона буде щодня обновлятися. Нижче приведена інструкція, що допоможе вам 
створити додаток, що програмно обчислює значення одного з полів.  

1) Уставте заново об'єкт DBGrid у додаток, якщо це необхідно, і установите для його 
властивості DataSource значення DataSource1. Установите для властивості Active 
таблиці Table1 значення True, щоб вивести дані з БД у виді сітки осередків. Якщо 
проект не був збережений або з'явилися інші проблеми, повторите операції, описані 
в попередньому розділі. 

2) Двічі клацніть лівою кнопкою миші на об'єкті Table1, щоб відкрився редактор полів. 
У вікні редактора клацніть правою кнопкою миші і виберіть команду Add Fields. 
Виберіть поля Category, Common_Name, Species Name, Length (cm), Graphic і Notes 
(див. рис. П.7.8). (У цьому прикладі може використовуватися будь-як інша база 
даних.) Щоб закрити вікно, клацніть на кнопці ОК. Якщо якесь з полів було додано 
помилково, клацніть правою кнопкою миші, щоб повернутися у вікно редактора. 
Клацніть на кнопці Delete, щоб забрати поле. У такий спосіб віддаляється тільки 
об'єкт, що представляє це поле в екранній формі. Дані у файлі фактично не 
міняються. 

3) У вікні редактора полів клацніть правою кнопкою миші і виберіть команду New Field 
(див. рис. П.7.9). Введіть ім'я нового поля, наприклад Length (m), щоб воно 
відрізнялося від імен інших полів. На рис. П.7.9 показане ім'я об'єкта компонента 
(TTable1Lengthm) у другому вікні редагування. Це автоматично сгенерированное 
ім'я об'єкта, під яким він оголошений у класі форми. Його можна змінити зараз або 
задати пізніше інше значення властивості Name цього об'єкта у вікні Object Inspector.  

4) Для тільки що створеного віртуального поля виберіть тип об'єкта зі списку Field type. 
У нашому випадку об'єктові відповідає тип FloatField. Заданий тип даних потрібний 
для оголошення об'єкта в класі форми. Кожне поле у формі стає об'єктом 
компонента. 

5) Переконаєтеся, що в групі перемикачів обраний перемикач Calculated, і клацніть на 
кнопці ОК, щоб додати нове поле до об'єкта Table1. Тепер редактор полів можна 
закрити або згорнути. Помітьте, що в об'єкті DBGrid з'явився новий стовпець, 
названий Length(m). При необхідності перетягнете вертикальну смужку праворуч 
від стовпця Category, щоб зменшити ширину цього полючи і побачити всі інші. Також 
переконаєтеся, що в секцію оголошення класу форми тепер включений ще один 
об'єкт — нове віртуальне поле: 
Table1Lengthm: TFloatField; 

6) Тепер можна запрограмувати обчислення значення нового поля. У списку вікна, що 
розкривається, Object Inspector виберіть об'єкт Table1Lengthm. (Цей компонент не 
можна вибрати у формі, тому що полючи даних не мають у ній візуального 
представлення.) Виберіть сторінку Events вікна Object Inspector, а потім двічі 
клацніть на поле події OnGetText для створення процедури обробки події, поки ще 
порожній. Вставте в процедуру наступний текст (тут приведений процедура цілком, 
а в програму потрібно вставити тільки операторы, що знаходяться між ключовими 
словами begin і end): 
{Підрахунок значення віртуального поля Length(m) -довжина в метрах, з 
використанням значення полючи Length (cm) таблиці бази даних.}  
procedure TForm1.Table1LengthmGetText(Sender: TField; var Text: String; 
  DisplayText: Boolean); 
begin 
  Text:=FloatToStr(Table1Lengthcm.Value / 100); 
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end; 
7) Натисніть <F9> для компіляції і запуску програми. 
Елементи керування, зв'язані з даними, активізують подія OnGetText для одержання 

значення полючи. Процедура обробки події в попередньому фрагменті програми ставить у 
відповідність перемінної Text дані, які потрібно вивести. У цьому прикладі програма 
перераховує довжину в сантиметрах полючи Length (cm) у метри. Довжина особи в 
сантиметрах (Length (cm)) зберігається у властивості Value об'єкта полючи Table1Lengthcm. Це 
один з об'єктів, що були додані в об'єкт компонента TTable за допомогою команди редактори 
полів Add Field. 

Тип властивості Value об'єкта полючи залежить від виду цього об'єкта. У нашому 
випадку властивість Value об'єкта Table1Lengthcm містить дані речовинного типу з крапкою, 
що плаває. Довжина особи в метрах підставляється як параметр у функцію FloatToStr мови 
Delphi. Результат привласнюється перемінної Text, що використовується для висновку 
підрахованого значення в об'єкті DBGrid. На рис. П.7.10 показане вікно готової програми з 
полем, що обчислюється, Length(m), крайнім праворуч у сітці таблиці даних. У додаток були 
додані об'єкти компонентів TDBImage і TDBMemo для відображення полів Graphic і Notes бази 
даних Biolife.db тому що об'єкт DBGrid не може відображати поля утримуючі растрові 
зображення і многострочный текст. 

При підрахунку значень полів, що обчислюються, з використанням виключень може 
виникнути повторюване повідомлення про помилку. Причина такого  зациклення в тім, що при 
закритті діалогового вікна помилки додаток намагається перерахувати невірно задане поле, 
що, у свою чергу, знову приводить до помилки. Якщо таке случиться, переключитеся в 
середовище Delphi, виберіть команду меню ToolsEnvironment Options, на вкладці Debugger 
діалогового вікна, що з'явилося, виберіть опцію Delphi Exceptions і клацніть на кнопці User 
Program у групі Handled By. (У Delphi 3 і старших версіях цієї опції відповідає прапорець Break 
on Exception на вкладці Preferences діалогового вікна, що з'являється при виборі пункту меню 
ToolsOptions.) Оскільки програма запускається в отладчике Delphi, вибір цих опцій дійсний 
тільки для додатків, що виконуються. Таким чином, при виникненні повторюваної помилки 
програма припиняє роботу і керування передається Delphi. Для виходу з програми можна 
скористатися командою Run(Program Reset (<Ctrl+F2>). Поки не испробуете всі ці способи 
установки контролю над ситуацією, не перезавантажуйтеся. Іноді, однак, усе-таки прийдеться 
перезавантажитися. Усі ці технічні подробиці відносяться тільки до запуску додатка із 
середовища Delphi. 

П.7.3.3. Великий подвійний об’єкт 
BLOB — це абревіатура від Binary Large Object (великий двоичный об'єкт). У таблиці бази 

даних поле BLOB може містити будь-як вид даних, але найчастіше в ньому зберігаються 
графічні зображення. Наприклад, у базі даних по продаваному майну полючи BLOB можуть 
містити зображення предметів, призначених для продажу.  

Додаток Biolife з попереднього розділу демонструє використання полів BLOB. На рис. 
П.7.10  показане запущений додаток Biolife. У прикладі П.7.1 утримується вихідний код модуля 
програми. 

Приклад П.7.1 – Текст додатка Biolife 
unit Biolife; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  DBCtrls, Grids, DBGrids, Buttons, Db, DBTables, ExtCtrls, StdCtrls; 
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type 
  TBioForm = class(TForm) 
    Panel1: TPanel; 
    Panel2: TPanel; 
    Table1: TTable; 
    DataSource1: TDataSource; 
    DBNavigator1: TDBNavigator; 
    SpeedButton1: TSpeedButton; 
    DBGrid1: TDBGrid; 
    Panel4: TPanel; 
    DBMemo1: TDBMemo; 
    Table1Category: TStringField; 
    Table1Common_Name: TStringField; 
    Table1SpeciesName: TStringField; 
    Table1Lengthcm: TFloatField; 
    Table1Graphic: TGraphicField; 
    Table1Notes: TMemoField; 
    Splitter1: TSplitter; 
    DBImage1: TDBImage; 
    Table1Lengthm: TFloatField; 
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
    procedure Table1LengthmGetText(Sender: TField; var Text: String; 
      DisplayText: Boolean); 
    procedure DBImage1DblClick(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  BioForm: TBioForm; 
implementation 
{$R *.DFM} 
procedure TBioForm.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
begin 
  close; 
end; 
procedure TBioForm.Table1LengthmGetText(Sender: TField; var Text: String; 
  DisplayText: Boolean); 
begin 
 Text:=FloatToStr(Table1Lengthcm.Value / 100); 
end; 
procedure TBioForm.DBImage1DblClick(Sender: TObject); 
begin 
 with DBImage1.Picture do 
  ShowMessage('W=' + IntToStr(Width) + 
  ' H=' + IntToStr(Height)); 
end; 
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end. 
У більшості програм, як і в додатку Biolife, події обробляються об'єктами компонентів. 

Для створення такої програми запустите мастер форм БД, відкрийте псевдонім DBDEMOS і 
виберіть файл Biolife.dbf. Після того як майстер сконструює екранну форму, пройдіться по 
компонентах і додайте об'єкт DBImage для висновку в растровому полі BLOB, що у таблиці 
даних Biolife позначено міткою BLOB Graphic. (Щоб власноручно створити версію цієї 
програми, установите значення DataSource1 для властивості DataSource об'єкта DBImage, а 
значення Graphic — для властивості DataField . Все інше зрозуміло без додаткових пояснень.)  

 
Рис. П.7.10  - Готовий додаток Biolife з полем, що обчислюється, Length(m) демонструє 

можливості Delphi читати і записувати поля BLOB у базу даних. Тут об'єкт BLOB— це растрове 
зображення, що знаходиться праворуч у вікні програми  

Для ілюстрації програмування інтерактивних подій у базі дані додатки Biolife 
реалізована обробка події OnDblClick для об'єкта DBImage1. Код цієї процедури, приведений 
у прикладі, визначає розмір вікна, що вийшло, BLOB (250x150 пикселей). Запустите програму, 
а потім двічі клацніть на зображенні об'єкта BLOB, щоб побачити його розміри. У більш 
складних додатках можна обробляти подія завантаження растрового зображення або 
запускати графічний редактор для створення графічних образів з їхнім наступним включенням 
у базу даних. Як показано в прикладі, процедура DBImage1.Picture надає доступ до растрових 
зображень. 

П.7.4. Створення діаграм за допомогою бібліотеки TeeChart 
Діаграми будь-якого типу, які можна створити засобами бібліотеки TeeChart, 

складаються з наборів крапок даних. Кожен набір являє собою об'єкт, що належить діаграмі. 
На рис. П.7.11 показане діалогове вікно, у якому вибирається тип використовуваного в діаграмі 
набору. Кожен набір має безліч опцій, вибираючи які, можна задати спосіб представлення 
набору на діаграмі. Існують можливості додавання етикеток, настроювання квітів, вибору 
різноманітних рамок, завдання ефектів об'ємності і вибору серед безлічі інших опцій.  

Установите прапорець 3D при настроюванні палітри компонентів, якщо бажано 
працювати як із двох-, так і з тривимірними діаграмами. 
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У каталозі установки Delphi утримується повна документація по бібліотеці TeeChart. 
Файл TChartVx.doc (х — це номер версії) має формат Microsoft Word. Щоб скористатися повною 
оперативною довідкою, виберіть будь-як компонент TeeChart або інший елемент у вікні 
проектування екранної форми Delphi і натисніть <F1>.  

 
Рис. П.7.11 - Щоб вибрати тип набору, використовуйте піктограму у вікні TeeChart 

Gallery 

П.7.4.1. Початок роботи з діаграмами 
Легше всего почати використання бібліотеки TeeChart зі створення декількох простих 

діаграм. Запустите Delphi, а потім випливайте приведеним нижче інструкціям (не зберігайте 
проект). 

1) Відкрийте новий додаток. 
2) Клацніть на вкладці Additional палітри компонентів.  
3) Клацніть спочатку на піктограмі Chart (вона виглядає як маленька кругова діаграма), 

а потім — усередині вікна форми, щоб помістити новий порожній об'єкт Chart. Вікно 
проектування екранної форми на вашому екрані повинне виглядати так, як на рис. 
П.7.12. 

4) Клацніть правою кнопкою миші, коли покажчик буде знаходитися усередині об'єкта 
Chart. З'явиться контекстне меню діаграм. Відкрийте редактор діаграм бібліотеки 
TeeChart за допомогою команди Edit Chart. (Ще один спосіб зробити це — двічі 
клацнути на об'єкті Chart.) 

5) Щоб додати об'єкт набору в діаграму, клацніть на кнопці редактора Add. З'явиться 
діалогове вікно TeeChart Gallery, показане на рис. П.7.11. Виберіть набір Pie зі 
сховища, а потім клацніть на кнопці ОК або натисніть <Enter>, щоб закрити діалогове 
вікно TeeChart Gallery. Перемістите вікно редактора убік так, щоб можна було 
бачити форму й об'єкт Chart. Як показано на рис. П.7.13, редактор TeeChart 
відображає зразок діаграми обраного типу з довільними крапками даних, 
доданими в набір. 
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Рис. П.7.12 - Для створення нової порожньої діаграми у вікні проектування екранної 

форми використовуйте компонент Chart 
Клас TChart є похідним від класу компонента Delphi TPanel, і, отже, об'єкт Chart є 

буквально розширеним об'єктом Panel. Між іншим, це означає, що в об'єкт Chart можна 
вставити й об'єкти інших компонентів, таких як TButton і TCheckBox.  

 
Рис. П.7.13 - Редактор TeeChart відображає обрану Delphi діаграму з довільними 

крапками даних 
При створенні нової діаграми бібліотека TeeChart автоматично надає довільні крапки 

даних, щоб можна було побачити, як приблизно буде виглядати діаграма. Ці дані не 
відображаються під час виконання. Коли запускається програма, діаграмою використовуються 
власні дані, що можуть надходити з різних джерел. 

Випробуйте інші типи наборів діаграм у вікні TeeChart Gallery (див. рис. П.7.11). 
Повторите попередні операції, починаючи з п. 4, а потім виберіть кнопку Add, щоб додати 
додаткові об'єкти набору. Діаграма може мати кілька наборів того самого типу — на такому 
сполученому графіку можна, наприклад, порівняти динамікові курсу різних цінних паперів на 
фондовому ринку, кожний з яких показаний у виді лінійного графіка на  координатній сітці х, у. 
У діаграмі також можуть поєднуватися набори декількох типів, наприклад, щоб відобразити 
стовпчасту діаграму і лінійний графік на одній і тій же координатній сітці.  

Щоб змінити тип відображуваної діаграми для обраного набору, наприклад для заміни 
стовпчастої діаграми крапкової, скористайтеся кнопкою Change редактори TeeChart. Щоб 
видалити обраний набір, клацніть на кнопці Delete (з'явиться попереджуюче повідомлення, 
якщо кнопка Delete натиснута випадково). 
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Багато опцій редактора змінюються в залежності від типу набору, що обраний для 
діаграми. Якщо малюнки в цій главі відрізняються від тих, котрі ви бачите на екрані, то, 
можливо, вами обраний інший тип набору, наприклад полосчатая діаграма замість лінійної.  

Виберіть різні вкладки в редакторі TeeChart (рис. П.7.14), на яких можна знайти масу 
опцій для установки квітів, стилів діаграм і використання інших можливостей. Щоб 
випробувати них, клацніть на вкладці General і зніміть прапорець об'ємного відображення — 
тривимірні діаграми будуть перетворені в двомірні. Спробуйте клацнути на вкладці Legend і 
зняти прапорець Visible, щоб включити в діаграму панель етикеток, на якій буде виведена 
розшифровка секторів кругових діаграм (це маленьке з білим тлом вікно, показане на рис. 
П.7.13 праворуч угорі). 

 
Рис. П.7.14 - У редакторі TeeChart надається безліч опцій для створення і редагування 

діаграм 
Зверніть увагу на те, що в редакторі TeeChart мається два ряди вкладок. Дві вкладки, 

що знаходяться у верхньому ряді, — найважливіші. 

 Chart. Виберіть спочатку вкладку Chart, а потім — вкладки в нижньому ряді, щоб 
змінити властивості діаграми. Наприклад, клацніть на вкладці Titles і введіть 
заголовок діаграми. Зміни негайно відіб'ються в зразку діаграми.  

 Series. Клацніть на вкладці Series у верхньому ряді, а потім виберіть об'єкт набору зі 
списку, що розкривається. Потім можете вибрати вкладку з другого ряду, щоб 
змінити властивості набору. Тепер поэкспериментируем. Клацніть на Series у 
верхньому ряді, виберіть об'єкт Series1, клацніть на вкладці Marks у другому ряді і 
виберіть одну з наступних опцій у панелі Style: опцію Value, якщо потрібно показати 
тільки значення крапок даних, опцію Percent, якщо потрібно вивести значення у 
відсотках, або опцію Label & Percent, щоб відобразити і текстові етикетки, і значення 
у відсотках для кожної крапки даних, і т.д. 

Є й інший спосіб змінити властивості діаграми. Виберіть об'єкт Chart (спочатку закрийте 
редактор TeeChart), а потім використовуйте вікно Object Inspector, щоб настроїти властивості 
діаграми, як для інших компонентів Delphi. Більшість властивостей доступно й у редакторі 
TeeChart, і в Object Inspector. Можна використовувати будь-як метод, але, імовірно, ви 
переконаєтеся, що легше використовувати редактор, оскільки спосіб організації властивост ей 
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і опцій на діалогових сторінках дозволяє швидше них знайти. У Object Inspector ті ж самі 
елементи надані в одному великому вікні, що ускладнює пошук.  

У редакторі TeeChart опції і можливостей так багато, що охопити них в одній главі 
неможливо. Однак нижче коротко описується, як використовувати нерозглянуті опції 
самостійно. У наступних розділах приводяться специфічні опції діаграм.  

П.7.4.2. Друк та експорт діаграм 
За допомогою бібліотеки TeeChart надаються широкі можливості для печатки і 

попередньо перегляду (причому кінцеві користувачі можуть скористатися ними під час 
виконання програми). Крім того, можна зберегти будь-як діаграму в графічному файлі для її 
включення в інші документи або передачі через Internet.  

 
Рис. П.7.15 - Діалогове вікно TeeChart Print Preview 
Печатка діаграм у Delphi 
Щоб віддрукувати діаграму в Delphi, клацніть правою кнопкою миші усередині об'єкта 

Chart і виберіть з локального контекстного меню команду Print Preview. По цій команді 
виводиться вікно TeeChart Print Preview, як показано на рис. П.7.15. 

У вікні попереднього перегляду діаграма відображається так, як вона буде виглядати 
при печатці. Маються різноманітні опції для вибору книжкової або альбомної орієнтації листа, 
настроювання полів сторінки й елементів діаграми (кінцевий результат залежить від типу 
діаграми — за допомогою смуги прокручування Chart Detail можна побачити зміни 
зображення). 

Якщо використовується миша, перетягнете пунктирну лінію полий і перемістите 
діаграму на сторінці. Спробуйте зробити це зараз. Клацніть мишею усередині вікна 
попереднього перегляду і перетягнете його, щоб змінити положення і розмір діаграми.  

Після завершення настроювання діаграми і вибору опцій (для вибору опції печатки 
принтера клацніть на кнопці Printer Setup) клацніть на кнопці Print, щоб почати печатка. Також 
можете клацнути на кнопці Close і закрити вікно Print Preview. 
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Коли закривається вікно Print Preview, всі установки приймають значення, задані за 
замовчуванням. Тому не закривайте вікно доти, поки не завершиться печатка діаграми. 

Печатка діаграм під час виконання 
Користувачі програми можуть використовувати вікно Print Preview і всі опції, описані в 

попередньому розділі. Для цього додайте в екранну форму об'єкт компонента TButton і двічі 
клацніть на ньому, щоб створити процедуру обробки події OnClick. Перейдіть у вікно 
редактора коду Delphi і відшукайте ключове слово implementation. Додайте оператор uses, як 
показане нижче (додане виділено напівжирним шрифтом):  

implementation 
{$R *.DFM} 
uses 
  TeePrevi; 
Таким чином, модуль TeePrevi (TeeChart Print Preview) став доступний для даного 

модуля. Тепер можна запрограмувати процедуру обробки події, як описано нижче:  
procedure TForm.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  ChartPreview(Forml, Chart1); 
end; 
Тут викликається процедура ChartPreview з модуля TeePrevi, що передаються як 

аргументи об'єкт екранної форми діаграми (тут — Form1) і об'єкт діаграми (Chart1). У 
результаті буде виведене вікно Print Preview, показане на мал. 2.2.5. У модулі цілком 
обробляються всі опції печатки і не потрібно писати ніякого додаткового коду. Коли 
користувач закриває вікно, програма продовжує свою роботу.  

Експорт діаграм у Delphi 
Щоб експортувати діаграму в Delphi, клацніть правою кнопкою усередині об'єкта 

діаграми. В открывшет контекстному меню TeeChart (у разі потреби створіть зразок діаграми, 
як уже порозумівалося в цій главі) виберіть команду Export Chart, у результаті виконання якої 
виводиться діалогове вікно, показане на рис. П.7.16. 

 
Рис. П.7.16 - Діалогове вікно TeeChart Export використовується для копіювання 

зображення діаграми в буфер обміну Windows або його збереження у файлі зображення  
У діалоговому вікні TeeChart Export надаються чотири опції формату для копіювання 

діаграми в буфер обміну Windows або її збереження у файлі на диску.  

 as Bitmap (BMP). Використовується для збереження діаграми у файлі растрового 
зображення, розмір якого залежить від розміру діаграми.  

 as Metafile (WMF). Використовується для збереження діаграми в стандартному 
метафайле Windows. Діаграма представляється не у виді зображення, а у виді 
набору команд, за допомогою яких малюється точно таке ж зображення, як і у 
вихідній програмі. Метафайлы використовують лише невеликий обсяг дискового 
простору і легко масштабируются для нових розмірів зображення. Опцію можна 
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використовувати, якщо необхідно, щоб зображення можна було переглядати в 
Windows 3.1. 

 as Enhanced Metafile (EMF). Використовується для збереження діаграми в 
розширеному метафайле Windows. Цей файл подібний стандартному метафайлу, 
але може проглядатися тільки користувачами Windows 95, 98 і NT. Розширені 
метафайлы мають переваги в багатьох відносинах, включаючи точність відтворення 
і масштабирования, у порівнянні зі стандартними метафайлами. Розширені 
метафайлы використовують 32-розрядні координати, а стандартні — 16-розрядні 
координати. Для досягнення більш високої якості використовуйте розширені 
метафайлы, де це можливо. 

 as *.TEE file (TEE). Використовується для збереження діаграми у файлі типу TeeChart, 
тобто у власному форматі діаграм Delphi, що дозволить згодом відкривати 
збережені файли безпосередньо з додатків Delphi під час виконання програми при 
наявності в ній об'єкта Chart. 

Після вибору однієї з трьох опцій формату клацніть на кнопці Copy to Clipboard, щоб 
скопіювати зображення в буфер обміну Windows. Потім можете перейти в іншу програму, 
наприклад у текстовий редактор, і вставити зображення в документ (звичайно, мається на 
увазі, що програма може обробляти зображення в обраному форматі). Можна також зберегти 
діаграму у виді файлу, клацнувши на кнопці Save to File. У діалоговому вікні, що з'явилося, 
введіть ім'я файлу і каталог. 

Експорт діаграм під час виконання 
Для експорту діаграми під час виконання викличте один з наступних чотирьох методів 

TChart: 
SaveToBitmapFile(const Filename: String); 
SaveToMetafile(const Filename: String); 
SaveToMetafileEnh(const Filename: String); 
SaveChartToFile(AChart:TCustomChart; const AName:String); 
Для кожного методу передайте як аргумент ім'я файлу, що може включати букву диска 

і шлях до файлу. Розширення імені файлу повинне збігатися з типом файлу — воно не 
додається автоматично. Наприклад, щоб зберегти діаграму як бітове відображення Windows, 
можна використовувати оператор: 

Chart1.SaveToBitmapFile('З:\Test.bmp'); 
У деяких редакціях оперативної довідки TeeChart попередня процедура невірно 

іменується як SaveToBitmap. Її правильне ім'я - SaveToBitmapFile. 
Подібним чином викликаються й інші функції. Наступні два оператори зберігають 

діаграму, представлену у виді метафайла Windows або розширеного метафайла (як і раніше, 
відповідальність за правильне розширення імені файлу, що відповідає його типові, 
покладається на вас): 

Chart1.SaveToMetafile('C:\Test.wmf'); 
Chart1.SaveToMetafileEnh('З:\Test.emf'); 
Для четвертого методу крім імені файлу необхідно вказати ім'я об'єкта Chart у якому 

знаходиться необхідна діаграма. Після цього збережену діаграму можна будеть відкрити під 
час виконання програми за допомогою методу:  

LoadChartFromFile(Var AChart:TCustomChart; Const AName:String); 
Для використання методів SaveChartToFile і LoadChartFromFile необхідно додати 

оператор uses, як показане нижче (додане виділено напівжирним шрифтом):  
implementation 
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{$R *.DFM} 
uses 
  TeeStore; 

П.7.4.3. Джерела даних діаграм 
Як уже демонструвалося в попередньому розділі, за допомогою бібліотеки TeeChart 

створювати діаграми дуже просто. Але вибір найбільш підходящого типу діаграми для 
конкретного набору крапок даних найчастіше являє собою досить складну і задачу, що 
віднімає багато часу. Щоб створити вдалу діаграму, потрібно врахувати, відкіля надходять 
дані, що вони собою представляють, і мати чітке представлення про призначення графічного 
відображення цих даних. 

У наступних розділах приводяться практичні приклади діаграм, що можуть допомогти 
вам почати розробку діаграм для своїх власних даних. У цих прикладах використовуються три 
основних типи джерел даних. 

 Програмні дані. Це можуть бути константи, безпосередньо задані в коді програми. 
Дані можуть обчислюватися під час роботи програми. 

 Дані з файлу. Тип файлу вибирається при розробці програми. Це може бути файл 
даних, що завантажуються з Internet, або текстовий файл з інформацією, що 
уводиться вручну або вставляється з інших документів.  

 Дані з БД. Ці дані завантажуються з таблиць БД. Для підключення діаграми до такого 
джерела необхідно, як мінімум, використовувати компоненти TDataSource і TTable. 
(Про ці й інші компоненти, призначених у Delphi для роботи з базами даних, 
докладно розказано вище.) 

У наступних підрозділах описується, як програмувати створення діаграм, що 
використовують дані кожного з трьох джерел. У прикладах програм також демонструються 
додаткові прийоми роботи з діаграмами. 

Діаграми, що представляють програмні дані 
Один з методів передачі даних у діаграму складається в їхньому безпосереднім 

введенні у вихідний код програми. Також можна використовувати цей метод для 
відображення даних, породжуваних різними процедурами. Для таких типів даних 
використовується компонент Chart з категорії Additional палітри. 

Помістите об'єкт компонента TChart в екранну форму, двічі клацніть на ньому, виберіть 
у контекстному меню команду Edit Chart, і відкриється редактор TeeChart. Клацніть на кнопці 
Add, щоб створити один або кілька об'єктів наборів і вибрати тип діаграми для відображення. 
Цього разу можна також вибрати різні опції для діаграми.  

Після завершення проектування діаграми додайте операторы програми, щоб передати 
в діаграму реальні дані. Для вставки даних викличте метод Add, Add, Add або AddXY для 
об'єктів наборів, за допомогою яких будуть додані крапки даних. Наприклад, за допомогою 
наступного оператора до об'єкта Series1 додаються перемінна AValue (мається на увазі тип 
Double) і етикетка крапки діаграми (рядок 'Value'), а також указується, що для об'єкта Chart 
повинний бути обраний колір clTeeColor:  

Series1.Add(AValue, 'Value', clTeeColor); 
Замість кольору clTeeColor можна використовувати будь-як інше значення типу TColor, 

наприклад clBlue або clRed, а також задати кольору в шестнадцатеричном форматі. (Опис 
TColor приводиться в оперативній довідці Delphi).  

Розглянемо додаток MemInfo у якому показано як надавати дані для діаграми. На рис. 
П.7.17 відображена діаграма пам'яті програми, використовувана як виведений звіт за 
допомогою функції Delphi System.GetHeapStatus. Необхідно клацнути на кнопці Show Infо, щоб 
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вивести різні дані об окремих складових використовуваної пам'яті. Цей модуль програми 
можна додати у власний проект і використовувати для рішення виникаючих проблем або 
просто як зведення про використовувану пам'ять комп'ютера. У прикладі П.7.2 представлений 
вихідний код програми. 

 
Рис. П.7.17 - У додатку MemInfo відображається інформація про використання пам'яті 

програмою і демонструється додавання даних до діаграми  
Приклад П.7.2 – Вихідний код програми MemInfo 
unit Main; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls,  
  TeEngine, Series, ExtCtrls, TeeProcs, Chart, Buttons; 
 
type 
  TMainForm = class(TForm) 
    Chart1: TChart; 
    Button1: TButton; 
    Series1: TBarSeries; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    Label1: TLabel; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
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  MainForm: TMainForm; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
var 
  HeapStatus: THeapStatus; 
 
procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  HeapStatus := System.GetHeapStatus; 
  with Series1, HeapStatus do 
  begin 
//  Add(TotalAddrSpace, 'Total address space', clTeeColor); 
//  Add(TotalUncommitted, 'Total Uncommitted', clTeeColor); 
    Add(TotalCommitted, 'Total Committed', clTeeColor); 
    Add(TotalAllocated, 'Total Allocated', clTeeColor); 
    Add(TotalFree, 'Total Free', clTeeColor); 
    Add(FreeSmall, 'Free Small', clTeeColor); 
    Add(FreeBig, 'Free Big', clTeeColor); 
    Add(Unused, 'Unused', clTeeColor); 
    Add(Overhead, 'Overhead', clTeeColor); 
  end; 
end; 
 
end. 
Щоб одержати дані про використання пам'яті, у програмі MemInfo викликається 

функція GetHeapStatus з модуля System. Вона повертає запис THeapStatus, що привласнюється 
перемінної HeapStatus, оголошеної в секції реалізації модуля MemInfo. За допомогою 
наступних операторів запис HeapStatus заповнюється такими значеннями, як TotalCommitted і 
TotalAllocated, що представляють інформацію про використання пам'яті програмою. 
(Зведення про кожної перемінній у записі THeapStatus можна одержати в оперативній довідці 
Delphi): 

HeapStatus := System.GetHeapStatus; 
Щоб додати отримані значення в об'єкт діаграми Series1, у процедурі обробки події 

OnClick кнопки Show Info викликається метод Add. Наприклад, за допомогою наступного 
оператора в діаграму додається значення TotalFree:  

Add(TotalFree, 'Total Free', clTeeColor); 
Оператор створює новий стовпець для значення в HeapStatus.TotalFree з етикеткою, 

представленою переданим рядком. Значення clTeeColor задає режим автоматичного вибору 
кольору для цього елемента діаграми. Інший елемент додається аналогічно.  

У додатку MemInfo не відображаються смуги для двох значень GetHeapStatus, 
TotalAddrSpace і TotaLUncommitted. Ці глобальні системні константи, не зв'язані 
безпосередньо з іншими значеннями пам'яті програми, що показані в діаграмі. Це приклад 
того, як занадто велика кількість даних може скоріше зашкодити, захаращуючи діаграму. Тому 
два оператори закомментированы на початку процедури обробки подій об'єкта Button.  
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Метод Add, використовуваний у додатку MemInfo, підходить для простих стовпчастих 
діаграм. Він також непоганий для створення кругових діаграм, у яких відображається розподіл 
деякого сумарного параметра між складовими. Інші типи діаграм, такі як лінійні графіки, 
відображають дані, розкладені по координатних осях х и у. Для цих типів діаграм іноді 
використовуються тільки значення х або тільки в, або обоє значення. Щоб додати крапки 
даних для цих типів наборів, викличте метод Add, Add або AddXY. У наступному операторі 
додається крапка YValue (мається на увазі, що відповідна перемінна оголошено в програмі як 
Double), на осі в задається напис ‘Y-Label’ і колір відображення цих даних (червоний): 

Series1.Add(YValue, 'Y-Label', clRed); 
Координата х для цієї крапки даних обчислюється автоматично, використовуючи 

значення, відібрані на вкладці Axis редактори TeeChart. Аналогічно, якщо використовується 
значення х, викличте процедуру Add, щоб створити нову крапку даних для набору:  

Series1.Add(XValue, 'X-Label', clWhite); 
І нарешті, якщо для діаграми використовуються два значення як координати осей х и у, 

викличте процедуру AddXY, використовуючи оператор, подібний приведеному нижче:  
Series1.AddXY(XValue, YValue, 'X-Label', clBlue); 
Діаграми, що відображають дані з файлу  
Можливо, найбільш розповсюдженим джерелом інформації при побудові діаграм є 

файли. Основна проблема при читанні таких даних полягає в знанні або визначенні формату 
файлу. Це може бути текстовий файл, файл, завантажений з Internet, або файл, що містить 
значення, що зберігаються в двоичном виді.  

У прикладі П.7.3 наведена інформація з текстового файлу. 
Приклад П.7.3 – Фрагмент даних з файлу Climate.txt 
1  83  74  90  1873  64  1992  74  1988  80  1964 
2  84  74  89  1953  63  1977  76  1925  79  1964 
3  84  75  91  1873  66  1992  76  1897  80  1994 
4  84  75  90  1956  66  1925  74  1989  80  1984 
5  84  75  91  1873  64  1992  72  1889  80  1991 
6  84  75  90  1946  67  1992  75  1911  81  1984 
7  84  75  89  1956  66  1954  76  1903  80  1991 
8  84  75  91  1873  65  1988  74  1898  80  1991 
9  84  75  92  1873  64  1992  76  1928  80  1978 
10  85  75  90  1873  66  1960  75  1891  80  1995 
11  85  76  90  1873  64  1944  77  1891  80  1995 
12  85  76  90  1926  68  1944  77  1900  80  1996 
Дані тут показані в звичайній текстовій формі. Рядки не зовсім точно вирівняні, а стовпці 

не озаглавлені, але в цьому випадку ми заздалегідь знаємо, що це за значення. Тому їх можна 
відразу ж читати і заносити в перемінні програми. Оскільки ми обробляємо текстовий файл, 
легше всего завантажити дані за допомогою процедури Read Object Pascal і одержати їхнє 
візуальне представлення. На рис. П.7.18 показана остаточна діаграма, відображувана за 
допомогою додатка MyTemp. У прикладі П.7.4 приведений вихідний код програми. 
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Рис. П.7.18 - Підсумкова діаграма, що відображає дані температури з рядка даних 

приклада П.7.3 
Приклад П.7.4 - Вихідний код програми MayTemp 
unit Main; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, 
  Forms, Dialogs, TeEngine, Series, ExtCtrls, TeeProcs, Chart, 
  StdCtrls, Buttons, TeCanvas; 
 
type 
  TMainForm = class(TForm) 
    Chart1: TChart; 
    Series1: TLineSeries; 
    Series2: TLineSeries; 
    Series4: TLineSeries; 
    Series5: TLineSeries; 
    Series6: TLineSeries; 
    Series3: TLineSeries; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    procedure FormActivate(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  MainForm: TMainForm; 
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implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TMainForm.FormActivate(Sender: TObject); 
var 
  FileName:String; 
  F: TextFile;                       //Перемінна файлу 
  Date: Integer;                     //Перший стовпець у файлі даних. 
  NormalHigh : Integer;          //Наступний стовпець 
  NormalLow : Integer;           //і т.д. ... 
  RecordHigh : Integer; 
  RecordHighYear : Integer; 
  RecordLow : Integer; 
  RecordLowYear : Integer; 
  ColdestMaximum : Integer; 
  ColdestMaximumYear : Integer; 
  WarmestMaximum : Integer;         // ... до 
  WarmestMaximumYear : Integer;  //останнього стовпця у файлі даних 
begin 
{Вказівка імені текстового файлу і повного шляху до нього } 
  FileName:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+'\KeyWestMayClimate.txt'; 
  AssignFile(F, FileName);   //Ініціалізація перемінної файлу 
  Reset(F);                        //Відкрити файл 
  while not Eof(F) do        //Повторити до кінця файлу 
  begin 
    Read(F,                  //Читати один рядок даних 
      Date,                    //в окремі перемінні 
      NormalHigh, 
      NormalLow, 
      RecordHigh, 
      RecordHighYear, 
      RecordLow, 
      RecordLowYear, 
      ColdestMaximum, 
      ColdestMaximumYear, 
      WarmestMaximum, 
      WarmestMaximumYear);   //Кінець оператора Read 
 

{Один рядок файлу даних завантажений у цю крапку. Наступні оператори 
додають дані крапок у кожний із шести об'єктів наборів лінійної діаграми. 
Порожні строкові аргументи можуть використовуватися для іменування крапок 
даних. Ці рядки тут не використовуються, оскільки вісь X у цьому прикладі 
діаграми уже відображає значення дня (1, 2, ..., 31).} 
 

    Series1.AddXY(Date, NormalHigh, '', clTeeColor); 
    Series2.AddXY(Date, NormalLow, '', clTeeColor); 
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    Series3.AddXY(Date, RecordHigh, '', clTeeColor); 
    Series4.AddXY(Date, RecordLow, '', clTeeColor); 
    Series5.AddXY(Date, ColdestMaximum, '', clTeeColor); 
    Series6.AddXY(Date, WarmestMaximum, '', clTeeColor); 
 
  end; 
end; 
 
end. 
У програмі MayTemp використовуються стандартні прийоми Object Pascal для відкриття 

текстового файлу і читання даних з нього. Щоб ці операції вироблялися під час виконання, у 
програмі використовується процедура обробки події OnActivate для екранної форми 
головного вікна додатка. Це гарантує, що дані завантажені і правильне додані в об'єкти набору 
діаграми при запуску програми, але перед тим, як вікно стане видимим. 

У процедурі обробки події TMainForm.FormActivate з'являються перемінні типу Integer 
для кожного значення даних — один перемінна на один елемент для кожного рядка (див. рис. 
П.7.18). Щоб вважати файл даних у ці перемінні, у процедурі також з'являється файлова 
перемінна: 

var 
  F: TextFile; 
За допомогою двох операторів перемінна инициализируется, при цьому 

використовується строкова перемінна FileName і відкривається файл, готовий до читання 
даних: 

AssignFile(F, FileName); 
Reset(F); 
Для вказівки імені і повного шляху до текстового файлу використовується наступний 

рядок коду, де ім'я і шлях до файлу заносяться в строкову перемінну FileName (програма 
завжди буде шукати файл у тім же каталозі де знаходиться сам файл додатка): 

FileName:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+'\KeyWestMayClimate.txt'; 
При цьому функція ParamStr(0) повертає ім'я файлу, що виконується, (файлу додатка), 

а функція ExtractFilePath витягає повний шлях до цього файлу.  
Далі в циклі while продовжується виконання, поки всі рядки даних не будуть 

завантажені в перемінні програми. У цьому фрагменті, наприклад, показано, як програма 
завантажує перше значення в кожен рядок, що представляє дані (1, 2, 3, ..., 31):  

while not Eof(F) do 
  begin 
    Read(F, Date, 
    … 
end; 
Інші перемінні завантажуються в такий же спосіб, за допомогою одного оператора 

Read, при цьому вони представляються у виді списку і розділяються комами.  
Для читання окремих значень однієї і того ж вихідного текстового рядка в окремі 

перемінні використовується процедура Read. Для читання цілого рядка в перемінну типу string 
використовується процедура Readln. 

Після завантаження кожного рядка даних більшість значень уставляється програмою в 
набір діаграми. У даному випадку діаграма має шість об'єктів набору, по одному для кожного 
рядка, виведеної в остаточному графіку (див. рис. П.7.18). Кожна крапка даних додається за 
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допомогою виклику методу AddXY. Наприклад, за допомогою наступних двох операторів 
уставляються значення NormalHigh і NormalLow у відповідні об'єкти набору: 

Series1.AddXY(Date, NormalHigh, ' ', clTeeColor); 
Series2.AddXY(Date, NormalLow, ' ', clTeeColor); 
Перший аргумент, Date, той самий для обох крапок даних — вісь х у цьому випадку 

представляє день місяця. Наступний аргумент використовується як значення для цієї крапки 
даних. Строковий аргумент у даному випадку не використовується, оскільки в діаграмі уже 
відображаються значення температури по осі в. Останній аргумент указує на використання 
попередньо запрограмованого кольору для цієї крапки  даних. 

У додатку MyTemp діаграма будується по випадковим даним TeeChart, і вона не дуже 
добре виглядає під час проектування. Так виходить тому, що випадкові значення виходять за 
межі обмеженого діапазону координат х и у, якому необхідно використовувати для цієї 
діаграми. Щоб відключити генерацію випадкових даних, можна відкрити редактор TeeChart, 
клацнути на вкладці Series, а потім вибрати кожен об'єкт набору зі списку, що розкривається. 
Для кожного набору виберіть вкладку Data Source і опцію No Data зі списку джерел, що 
розкривається, даних. Якщо необхідно відключити генерацію випадкових даних для 
розроблювальних діаграм, вивчите методику роботи з цією частиною редактора TeeChart. 

Діаграми, що представляють дані з БД 
Третій, і останній, спосіб одержати дані для діаграми — завантажити значення полів з 

таблиць БД. У цьому способі для відкриття бази даних використовуються такі компоненти, як 
TTable і TDataSource, що розглядалися вище. Однак замість компонента TChart, що 
використовувався дотепер, для завантаження даних з таблиці БД використовується компонент 
TDBChart, розташований на вкладці Data Controls палітри. Компонент TDBChart поводиться 
точно так, як TChart, але його дані надходять з таблиці БД. Всі інші властивості й опції аналогічні 
описаними в попередніх підрозділах. 

У додатку WinesChart показано, як створювати діаграму за даними, що зчитується з БД. 
На рис. П.7.19  показана діаграма, що формується програмою відповідно до бази даних Wines. 
У прикладі П.7.5 приведений вихідний код програми. 

Щоб додаток коректний працювало з базою даних необхідно створити для неї 
псевдонім. Для створення псевдоніма БД виберіть команду ToolsDatabase Desktop, а потім у 
вікні програми Database Desktop виберіть команду ToolsAlias Manager Клацніть на кнопці 
New і введіть ім'я нового псевдоніма, наприклад WINES. Установите каталог, що відповідає 
каталогові в якому розташована БД. Клацніть на кнопці Keep New, а потім виберіть ОК. 
Відповісти Yes на запрошення зберегти псевдоніми. Тепер програма повинна нормально 
працювати з БД. Більш докладно установка і використання псевдонімів баз даних описано у 
відповідній главі. 
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Рис. П.7.19 - У програмі WinesChart показано, як можна зчитувати дані з таблиці бази 

даних і відображати них у виді діаграми  
Приклад П.7.5 - Вихідний код програми WinesChart 
unit Main; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  StdCtrls, Buttons, TeEngine, Series, ExtCtrls, TeeProcs, Chart, DBChart, 
  Db, DBTables; 
 
type 
  TMainForm = class(TForm) 
    Table1: TTable; 
    DataSource1: TDataSource; 
    DBChart1: TDBChart; 
    Series1: THorizBarSeries; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    BitBtn2: TBitBtn; 
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  MainForm: TMainForm; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
uses 
  TeePrevi; 
 
procedure TMainForm.BitBtn2Click(Sender: TObject); 
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begin 
  ChartPreview(MainForm, DBChart1); 
end; 
 
end. 
Щоб створити додаток WinesChart, виконаєте наступні операції. 
1) Вставте об'єкти компонентів TTable і TDataSource в екранну форму разом з об'єктом 

компонента TDBChart. Уставте також двох кнопок Print Preview і Close.  
2) Установите значення для властивості DatabaseName об'єкта Table1 рівним WINES. 

Потім заміните значення властивості Active значенням True. 
3) Установите значення для властивості DataSet об'єкта DataSource1 рівним Table1.  
4) Виберіть об'єкт DBChart1 і клацніть правою кнопкою миші, викликавши контекстне 

меню. Виберіть команду Edit Chart і перейдіть у редактор TeeChart. 
5) Клацніть на кнопці редактора Add і виберіть набір діаграми Horiz. Bar. Клацніть на 

кнопці ОК. З'явиться приклад діаграми для випадкових даних. 
6) Щоб зв'язати діаграму з базою даних WINES, виберіть вкладку Series редактори 

TeeChart угорі вікна. Оскільки мається лише один об'єкт набору, він вже обраний (у 
своїй програмі, якщо використовується кілька об'єктів набору, вибирайте об'єкти по 
черзі зі списку, що розкривається, а потім виконуйте з ним наступний пункт 
інструкції). 

 
Рис. П.7.20 - Використовуйте редактор TeeChart для підключення набору діаграми до 

таблиці Table бази даних, у даному випадку — до Wines 
7) Клацніть на вкладці Data Source у редакторі TeeChart. Відкрийте список, що 

розкривається, нижче другого ряду корінців вкладок і виберіть елемент Dataset. 
Установите Table1 у поле Dataset:. У такий спосіб діаграма зв'язується з таблицею 
бази даних. Щоб указати, які поля необхідно відображати, виберіть Name у поле 
Labels: і Number — у поле Ваг:. При такому настроюванні буде створена діаграма, 
що відображає число пляшок у винному льосі, причому кожен стовпець буде мати 
етикетку, що відповідає назві вина (полю Name у БД). На рис. П.7.20 показаний 
редактор TeeChart із заповненою сторінкою SeriesData Source. 
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8) Закрийте редактор TeeChart, щоб переглянути завершену діаграму у вікні форми. На 
діаграмі відображені зведення, витягнуті з бази даних WINES. Вам не потрібно 
запускати програму, оскільки властивість Active об'єкта Table1 установленоі рівним 
True і дані актуальні усередині Delphi. 

Щоб завершити програму, можна змінити заголовки діаграми і вибрати інші 
властивості. На практиці саме на цьому етапі найкраще проводити експерименти з різними 
опціями діаграми. У тексті програми (див. приклад П.7.5) показано, як програмувати кнопку 
Print Preview, що вже розглядалося в цій главі. 

Печатка діаграм як частини звіту по базі даних розглядається далі в цій главі.  

П.7.5. Створення звітів за допомогою засобу QuickReport 
За допомогою бібліотеки QuickReport можна істотно спростити підготовку до висновку 

на печатку в додатку, особливо якщо необхідно створити звіт на основі даних з файлу або бази 
даних. У комплекті з бібліотекою поставляється редактор, що дозволяє спростити 
компонування сторінок. Використовуючи підручний засіб попереднього перегляду, на екрані 
можна одержати точно таке ж зображення звіту, яким воно буде при остаточній печатці. Крім 
того, звіт можна зберегти у файлі на диску. 

У каталозі установки Delphi утримується повна документація по бібліотеці QuickReport. 
Відкрийте файл Qrptxman.doc (х- це номер версії) за допомогою Microsoft Word. Щоб 
викликати повну оперативну довідку для з'ясування деталей, виберіть будь-як компонент на 
вкладці QReport палітри і натисніть <F1>. 

П.7.5.1. Початок роботи зі звітами 
Засіб QuickReport являє собою генератор звітів по розділах. Двома словами, це 

означає, що звіт, об'єкт компонента TQuickRep, створюється шляхом вставки одного або 
декількох об'єктів розділів (band) на порожню сторінку. У кожен розділ містяться різні 
елементи, що повинні включатися в звіт: заголовки,  що текет дата і час, номери сторінок, 
полючи запису бази даних, підсумкові дані й інші елементи. При печатці звіту генератором 
звітів QuickReport розділи заповнюються даними і повторюються при необхідності, у 
результаті чого формується кінцевий документ. Наприклад, на кожній сторінці автоматично 
збільшується значення об'єкта номера сторінки і полючи записи заповнюються даними, що 
витягаються з таблиць БД. 

При роботі з QuickReport ви переконаєтеся, що розділи генератора звітів і їхніх об'єктів 
“високоінтелектуальні”. У більшості випадків можна скомпонувати непоганий звіт, створивши 
кілька розділів і помістивши в них відповідні об'єкти. При цьому практично не потрібно 
програмувати що-небудь вручну. А за допомогою зручного засобу попереднього перегляду, 
яке можна використовувати й у режимі проектування, і під час виконання додатка, легко 
переглядати компонування звіту, не витрачаючи даремно папір. Коли усі виправлення в 
рядках будуть зроблені, просто клацніть на кнопці Print speed у вікні попереднього перегляду, 
щоб направити результат безпосередньо на принтер. Звіти також можна зберігати у файлах на 
диску, а потім повторно завантажувати у вікно попереднього перегляду для печатки.  

Щоб навчитися використовувати генератор звітів QuickReport і його компоненти, 
виконуйте приводяться в цьому і наступному підрозділах інструкції. Навіть якщо у вас немає 
принтера, послідовно виконуючи вказівки, що приводяться в підрозділах цієї глави, ви 
зможете освоїти проектування звітів. Розглянемо додаток Report для ілюстрації роботи  зі 
звітами. Для зв'язку додатка з демонстраційними базами даних необхідно виконати наступне.  

1) Клацніть на вкладці сторінки Data Access, виберіть компонент TTable і помістите його 
в екранну форму. Виберіть компонент TDataSource і помістите об'єкт даного 
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компонента поруч з об'єктом Table1. Точність розміщення не має значення — жоден 
з компонентів не буде видний у працюючому додатку. 

2) Клацніть спочатку на компоненті Table1, а потім — на вкладці Properties у вікні 
Object Inspector. Установите значення властивостей у такий спосіб: для 
DatabaseName — DBDEMOS, для TableName — Parts.db і для Active — True. Якщо 
псевдонім DBDEMOS не включений у список властивості, що розкривається, 
DatabaseName компонента Table1, переустановите Delphi і запустите неї знову. 
Інший варіант - вибрати будь-як іншу базу даних і таблицю, що мається у вашій 
системі, а потім посилатися на їхній полючи замість пропонованих тут. Більш 
докладні зведення про використання компонентів баз даних можна почерпнути з 
відповідної глави. 

3) Клацніть на об'єкті DataSource1 і, використовуючи Object Inspector, установите 
значення властивості DataSet рівним Table1. 

4) Виберіть вкладку QReport на палітрі VCD і клацніть на першій піктограмі ліворуч — 
QuickRep. Потім клацніть на поле вікна форми, щоб створити порожній об'єкт звіту, 
за замовчуванням називаний QuickRep1. На мал. 2.2.12 показане вікно екранної 
форми поки ще в режимі проектування. Сітка і номери рядків і стовпців, що видні на 
екрані, призначені для полегшення компонування елементів звіту і не будуть 
включатися в готовий документ. 

5) Клацніть у середині порожнього об'єкта звіту, а потім у вікні Object Inspector двічі 
клацніть на знаку “плюс” (+), розташованому ліворуч від властивості Bands. Буде 
відкритий список подсвойств, кожне з яких установлене рівним True або False. Якщо 
значення подсвойства дорівнює True, створюється розділ, що заноситься в об'єкт 
звіту. 

6) Установите значення подсвойства HasDetail рівним True. Тим самим буде створений 
об'єкт роздягнула в звіті. Якщо придивитися повнимательней, то можна побачити 
блідий напис Detail усередині роздягнула. Вона вказує тип розділу, але не 
друкується в готовому звіті. На рис. П.7.21 показаний об'єкт QuickRep1 з об'єктом 
роздягнула. 

7) Переконаєтеся, що об'єкт QuickRep1 як і раніше обраний (він включений у список, 
що розкривається, у вікні Object Inspector), і установите значення властивості DataSet 
рівним Table1. Тепер об'єкт звіту зв'язаний з компонентами бази даних, з яких 
витягається інформація для остаточного документа. 

8) Клацніть усередині об'єкта роздягнула Detail, щоб виділити його, і зверніть увагу, що 
в Object Inspector відображається ім'я об'єкта DetailBand1. При формуванні 
документа роздягнув Detail буде повторюватися для того, щоб були включені вес 
рядки даних. 

9) Щоб надати ці дані, помістите детальний об'єкт на розділ. Знайдіть піктограму 
компонента TQRDBText на вкладці QReport палітри. (На цій вкладці розміщена 
безліч піктограм. Затримаєте покажчик миші над кожної і почекайте якийсь час, щоб 
побачити її назва. Так можна знайти потрібний компонент.) Клацніть спочатку на 
компоненті TQRDBText, а потім — усередині роздягнула звіту Detail. Можете 
перетягнути текстовий об'єкт (названий за замовчуванням QRDBText1) у будь-яке 
місце усередині роздягнула Detail — бажано куди-небудь уліво. 

10) Переконаєтеся, що об'єкт QRDBText1 обраний, потім у вікні Object Inspector 
установите значення для двох властивостей: для DataSet — Table1 і для DataField — 
PartNo. Тим самим указується, що в першому стовпці звіту перелічуються номери 
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частин елементів. Зверніть увагу на те, що в розділі відображається ім'я обраного 
поля. 

11) Повторите п. 9, щоб додати додаткові поля таблиці бази даних у розділ Detail. 
Наприклад, повторно виберіть компонент TQRDBText у палітрі і клацніть у розділі 
Detail, щоб створити об'єкт QRDBText2. Установите значення властивості цього 
об'єкта DataSet рівним Table1, але DataField цього разу установите рівним 
Description. Додайте додаткові компоненти TQRDBText для полів Cost, ListPrice, 
OnHand і OnOrder. Зміните розмір вікна форми, якщо необхідно бачити велику 
частину розроблювального звіту. На рис. П.7.21 показаний закінчений розділ Detail. 

Якщо ви додержувалися інструкцій, збережете зараз звіт. Його розробку ми 
продовжимо в наступних підрозділах. Використовуйте імена проекту і роздягнула, задані за 
замовчуванням, і збережете них у будь-якому тимчасовому каталозі. 

У залежності від типу полючи, що друкується в стовпці, можна установити різні 
значення властивості Alignment. Наприклад, для стовпця Description у прикладі звіту значення 
Alignment, мабуть, повинне бути встановлено рівним taLeftJustify, тобто вирівнювання по 
лівому краї. Інші цифрові поля будуть мати кращий вигляд при установці taRightJustify. Вам, 
може бути, прийдеться небагато повозитися з цими й іншими властивостями, щоб підібрати 
таке розташування стовпців, яке б вас задовольняло.  

 
Рис. П.7.21 – Форма додатка Report1 під час розробки. Кожен об'єкт компонента 

TQRDBText представляє поле таблиці бази даних, що повинне бути видрукуване в готовому 
звіті 

Роздягнув звіту являє собою об'єкт-контейнер. Це означає, що, видаливши розділ, ви 
видалите й об'єкти в цьому розділі. Дуже важливо запам'ятати: ніколи не відключайте розділ 
шляхом установки подсвойства Bands об'єкта QuickRep рівним False, інакше прийдеться 
переустановлювати всі об'єкти, що ви так старанно вставляли в розділ. З метою безпеки після 
створення кожного розділу і вставки об'єктів збережете проект.  

Вище був створений завершений звіт, якому можна переглядати або друкувати. Щоб у 
цьому переконатися, клацніть правою кнопкою усередині об'єкта QuickRepl (але не усередині 

Объект QRSysData Раздел Page Header Раздел Column Header 

Объект QRExpr Объект QRLabel Раздел Summary Раздел Detil Объект QRDBText 
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роздягнула Detail). Виберіть команду Preview з контекстного меню, щоб переглянути, який 
вийшов звіт. На рис. П.7.22 показаний результат. 

Зараз ви випробували команди попереднього перегляду і печатки усередині Delphi. 
Таке ж вікно попереднього перегляду побачать і кінцеві користувачі додатка. Далі в цій главі 
буде описано, як забезпечується подібна можливість у завершеному додатку.  

Поэкспериментируйте з кнопками на сторінці попереднього перегляду. Клацніть на 
кнопці Zoom, щоб відобразити повну сторінку (однак текст при цьому навряд чи удасться 
прочитати). Клацніть на кнопці Zoom to 100%, щоб збільшити екранне представлення звіту, що 
друкується, (ця опція корисна для точної установки позицій об'єктів перед печаткою). Клацніть 
на кнопках зі стрільцями, щоб пролистать звіт. Клацніть на Printer setup, щоб настроїти опції 
принтера; клацніть на Print to print (печатка почнеться негайно; діалогове вікно властивостей 
печатки не виводиться, тому перевірте, щоб установка принтера була обрана завчасно). Дві 
інші кнопки, Save і Open, використовуються для збереження поточного звіту у файлі на диску і 
перезавантаження раніше збереженого звіту. Клацніть на кнопці Close, щоб повернутися до 
сторінки форми діаграми. 

П.7.5.2. Друк заголовків стовпчиків 
Дотепер наш звіт виглядав нормально, але стовпці в ньому ідентифіковані, а велика 

частина даних у заключному висновку безглузда. Кожен стовпець потрібно озаглавити, і краще 
друкувати з застосуванням різних шрифтів, щоб заголовки стовпців виділялися. 

Заголовок стовпця являє собою просто групу об'єктів QRLabel, що можуть відображати 
будь-який бажаний текст. Ці об'єкти дуже схожі на компоненти Label, але розроблені 
спеціально для застосування в розділах об'єкта QuickRep. Оскільки в звітах заголовки стовпців 
повинні друкуватися лише вгорі кожної сторінки, необхідно створити інший розділ звіту, що 
буде містити заголовки. Якщо найменування помістити в розділ Detail, вони будуть 
повторюватися для кожного нового рядка висновку (це може бути корисно в деяких випадках, 
але тут не має змісту). 

 
Рис. П.7.22 - За допомогою команди генератора звітів Preview звіт відображається 

таким, яким він буде з'являтися на видрукуваній сторінці 
Якщо ви усе ще знаходитеся у вікні попередньо перегляду, закрийте його і повернетеся 

до Delphi, а потім виконаєте інструкції, приведені нижче, щоб додати в звіт заголовки стовпців.  
1) Виберіть об'єкт QuickRepl (його ім'я повинне з'явитися у вікні Object Inspector). Двічі 

клацніть на знаку “плюс” (+), розташованому поруч із властивістю Bands, і 
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установите властивість HasColumnHeader рівним True. Буде доданий інший розділ 
до об'єкта QuickRep1, позначений затіненим заголовком Column Header (цей текст 
не з'являється в підсумковому звіті). На рис. П.7.21 показаний звіт з розділом Column 
Header. 

2) Виберіть компонент TQRLabel із вкладки QReport палітри і клацніть у розділі Column 
Header, щоб уставити заголовок, за замовчуванням називаний QRLabel1. 
Перетягнете об'єкт QRLabel1 до верхньої границі стовпця, якому необхідно 
позначити, а потім використовуйте Object Inspector, щоб увести текст заголовка у 
властивість Caption. Можете ввести будь-як текст, але він не повинний збігатися з 
ім'ям полючи стовпця. На рис. П.7.21 показаний завершений розділ Column Header 
за допомогою об'єктів QRLabel угорі кожного стовпця. 

3) Звичайно краще друкувати заголовки стовпців різними шрифтами. Можете вибрати 
шрифти для кожного окремого компонента QRLabel (і більшості інших), 
використовуючи їхньої властивості Font. Але щоб змінити шрифт для цілого 
роздягнула, виберіть розділ Column Header (у списку вікна, що розкривається, Object 
Inspector відображається ColumnHeaderBand1), а потім клацніть на овалі поруч із 
властивістю Font і виберіть Bold. Можете вибрати також кольору висновку, імена 
серії шрифтів, розміри крапок і зробити інші зміни для обраного шрифту і його 
властивостей. 

4) Після присвоєння стовпцям заголовків клацніть усередині об'єкта QuickRep1 (але не 
усередині одного з розділів) і виберіть команду Preview з контекстного меню. Потім 
можете переглянути і надрукувати звіт з озаглавленими стовпцями.  

Якщо ви точно виконували всі інструкції, збережете зараз додаток. Ми продовжимо 
розробку цього звіту в наступних розділах. 

Для всіх об'єктів властивості шрифтів беруться з батьківського контейнера. Розділи 
використовують шрифт звіту, об'єкти в розділах - шрифт роздягнула і т.д. Щоб змінити шрифт 
для цілого звіту, виберіть об'єкт QuickRep і установите його властивість Font. Потім можна 
модифікувати властивості Font для окремих розділів і об'єктів, що утримуються в них.  

Література [1-3]. 

Хід виконання 
1) Запустіть Delphi. 
2) Створіть новий проект. 
3) За допомогою майстра створіть систему керування базою данних Biolife (рис. П.7.1-

П.7.4). 
4) Створіть базу данних Sample на основі інформації з табл. П.7.1. 
5) Створіть розрахункове поле Length(m) в додатку Biolife (рис. П.7.9). 
6) Удоскональте додаток Biolife згідно прикладу П.7.1, як показано на рис. П.7.10. 
7) Створіть новий проект. 
8) Відтворіть додаток MemInfo згідно прикладу П.7.2 та рис. П.7.17.  
9) Відтворіть додаток MyTemp скориставшись даними прикладу П.7.3 та тексту програми 

з прикладу П.7.4, як зображено на рис. П.7.18. 
10) Створіть новий проект. 
11) Відтворіть додаток WinesChart використавши приклад П.7.5 та рис. П.7.19-П.7.20. 
12) Створіть новий проект. 
13) Створіть звіт на основі інформації учбової бази данних згідно наведених інструкцій у 

розділі П.7.5 (рис. П.7.21-П.7.22) 
14) Результати виконання роботи занесіть у протокол. 
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Контрольні питання 
1. Перерахуйте основні компонети, що використовуються при роботі з базами данних.  
2. Як створити додаток баз данних за допомогою майстра?  
3. Що таке псевдонім бази данних? 
4. Що таке таблиця бази данних? 
5. Які типи баз данних Ви знаєте? 
6. Для чого призначений додаток Database Desktop? 
7. Як засобами Delphi можна створити нову таблицю бази данних? 
8. Як створити віртуальне поле і коли воно використовується 
9. Як виконати експорт діаграми в Delphi та які формати графічних файлів при цьому 

підтримуються 
10. Наведіть послідовність дій для створення звіту з бази данних? 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №8 

Довідкова система додатку 
Мета роботи: ознайомитись з основними прийомами створення довідкової ситеми.  

Завдання 

На основі наведених в роботі прикладів та покрокових інструкцій ознайомитись з алгоритмом 
створенням довідкової системи та її взаємодією з програмним модулем.  

Теоретичні відомості 

П.8.1 Створення файлів документів довідкової системи 
Файл документа довідкової системи являє собою rtf-файл, якому можна створити за 

допомогою текстового процесора, наприклад Microsoft Word.  

 
Рис. П.8.1 - Діалогове вікно Виноски 
Спочатку варто набрати текст розділів довідки, оформивши заголовки розділів одним 

зі стилів “Заголовок”, наприклад “Заголовок 1”. При цьому текст кожного розділу довідки 
повинний знаходитися на окремій сторінці документа (закінчуватися символом “розрив 
сторінки”). 

Після набору тексту випливає за допомогою виносок позначити заголовки розділів 
довідки (виноски використовуються компілятором довідкової системи для перетворення rtf-
файлу в hlp-файл, файл довідки). Один заголовок може бути позначений декількома 
виносками. 

Найбільше часто використовувані виноски перераховані в табл. П.8.1. 
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Таблиця П.8.1 - Часто використовувані виноски 

Виноска Призначення 

# Задає ідентифікатор розділу довідки, що може використовуватися в інших 
розділах для переходу до позначеного цією виноскою розділові 

$ Задає ім'я розділу, що буде використовуватися для ідентифікації роздягнула 
довідки в списку пошуку й у списку переглянутих тим під час використання 
довідкової системи 

K Задає список ключових слів, при виборі яких зі списку діалогу пошуку 
здійснюється перехід до розділу довідки, заголовок якої позначений цією 
виноскою 

 
Рис. П.8.2 - Приклад оформлення посилання на інший розділ довідки  
Для того щоб позначити заголовок розділу довідки, необхідно установити курсор перед 

першою буквою тексту заголовка роздягнула довідки і з меню Вставка вибрати команду 
Виноска. У діалоговому вікні Виноски, що1 відкрилося, (рис. П.8.1) у групі Положення потрібно 
установити перемикач у положення виноски:. Після цього варто натиснути кнопку Символ…і в 
діалоговому вікні, що з'явилося, Символ вибрати символ “#”. Після чого потрібно натиснути 
кнопку Вставити. 

У результаті в документ буде уставлена виноска # і в нижній частині вікна документа 
з'явиться поле введення тексту виноски, у якому поруч зі значком виноски варто ввести 
ідентифікатор розділу довідки, що позначається. 

Як ідентифікатор можна використовувати абревіатуру заголовка роздягнула довідки 
або наскрізний номер роздягнула, поставивши перед ним, наприклад, букви TI (topic 
identifier). 

                                                   
1 Здесь и далее описание диалоговых окон справедливо для MS Word 2002, в других версиях вид окон может 
отличаться 
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Бажано, щоб ідентифікатор роздягнула довідки починався з префікса IDH_ (для 
зручності після приставки IDH_ необхідно вказувати осмислений ідентифікатор, що надалі 
полегшить роботу зі створення довідкової системи). У цьому випадку під час компіляції rtf-
файлу буде перевірена коректність посилань на розділи довідки. Компілятор виведе список 
ідентифікаторів, що перераховані в розділі [MAP] файлу проекту (див. нижче), але яких немає 
в rtf-файлі. 

Як правило, розділи довідки містять посилання на інші розділи. Поняття (слова), вибір 
яких викликає перехід до іншого розділові довідки, виділяються відмінним від основного 
тексту довідки кольором і підкреслюються. 

При підготовці тексту довідки слово, вибір якого повинний забезпечити перехід до 
іншого розділові довідки, варто підкреслити подвійною лінією і відразу за ним, без пробілу, 
помістити ідентифікатор розділу довідки, до якого повинний бути виконаний перехід. 
Вставлений ідентифікатор необхідно оформити як схований текст.  

На рис. П.8.2 приведений приклад файлу документа довідкової системи зі словом 
“дискримінант”, позначеним як посилання на інший розділ довідки (тут передбачаються, що 
роздягнув довідки, у якому знаходяться зведення про дискримінант, позначений виноскою #, 
що має ідентифікатор IDH_2). 

 
Рис. П.8.3 - Діалогове вікно Шрифт 
Для того щоб підкреслити фрагмент тексту подвійною лінією, необхідно спочатку 

виділити цей фрагмент, потім з меню Формат вибрати команду Шрифт і в діалоговому вікні, 
що відкрилося, Шрифт (мал. 3.1.3) на вкладці Шрифт вибрати в списку, що розкривається, 
Підкреслення: подвійну лінію. 

Для того щоб фрагмент тексту оформити як схований текст, необхідно спочатку 
виділити цей фрагмент, а потім на вкладці Шрифт у групі Видозміна установити прапорець 
схований (див рис. П.8.3). 
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Крім посилання, що забезпечує перехід до іншого розділові довідки, у документ можна 
вставити посилання на коментар — текст, що з'являється в спливаючому вікні. Під час роботи 
довідкової системи посилання на коментарі виділяються кольором і підкреслюються 
пунктирною лінією. При підготовці документа довідкової системи коментарі, як і розділи 
довідки, розташовують на окремій сторінці, однак текст коментарю не повинний починатися 
заголовком, оформленим одним зі стилів “Заголовок”.  

Виноска # повинна бути поставлена перед текстом коментарю. Посилання на коментар 
оформляються в такий спосіб: спочатку треба підкреслити одинарною лінією слово, вибір 
якого повинний викликати поява коментарю, потім відразу після цього слова вставити 
ідентифікатор коментарю й оформити його як схований текст. Словосполучення “дійсних 
коренів” оформлене як посилання на коментар на рис. П.8.2. 

П.8.2. Створення файлу довідкової системи 
Після того як створений файл документа довідкової системи (rtf -файл), можна 

приступити безпосередньо до створення довідкової системи. Для цього зручно скористатися 
програмою Microsoft Help Workshop, що поставляється разом з Delphi і знаходиться у файлі 
Hcw.exe, шлях до якого: C:\Program Files\Borland\Delphi6\Help\Tools. 

Запустити Microsoft Help Workshop можна з Windows або, вибравши команду Help 
Workshop з меню Tools. 

 
Рис. П.8.4 - Діалогове вікно Tool Options 
Якщо в меню Tools немає команди Help Workshop, то треба вибрати команду Configure 

Tools…,потім у діалоговому вікні, що відкрився, Tool Options (рис3.1.4) натиснути кнопку Add і 
в наступному діалоговому вікні Tool Properties (мал. 3.1.5) ввести в поле Title: назва програми 
— “Help Workshop”, а в поле Program: — повне ім'я файлу програми, що виконується, Microsoft 
Help Workshop, тобто з указівкою шляху до йому. Для пошуку імені файлу можна скористатися 
кнопкою Browse…... 

Після натискання кнопки ОК стає доступним діалогове вікно Tool Options, у списку якого 
з'являється рядок Help Workshop. Процес настроювання меню Tools закінчується натисканням 
кнопки Close. 

Після запуску програми Help Workshop на екрані з'явиться головне вікно програми (рис. 
П.8.6). 
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Для того щоб приступити до створення нової довідкової системи, необхідно з меню File 
вибрати команду New, а потім у діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати тип створюваного 
файлу - Help Project. У результаті цих дій відкривається вікно Project File. 

 
Рис. П.8.5 - Діалогове вікно Tool Properties 
У цьому вікні спочатку треба вибрати папку, де знаходиться програма, для якої 

створюється довідкова система, і де вже повинний знаходитися файл документа довідкової 
системи (rtf-файл). Потім у поле Ім'я файлу: варто ввести ім'я файлу проекту довідкової 
системи і натиснути кнопку Зберегти. У результаті відкривається діалогове вікно проекту 
довідкової системи (рис. П.8.7). 

 
Рис. П.8.6 – Головне вікно програми Help Workshop 
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Рис. П.8.7 - Вікно проекту довідкової системи 
Вікно проекту довідкової системи надає можливість додати необхідні компоненти в 

проект, задати характеристики вікна довідкової системи, виконати компіляцію проекту і 
спробний запуск створеної довідкової системи. 

Додавання до проекту файлу документа довідкової системи (rtf-файлу). Для цього 
необхідно натиснути кнопку Files..., потім у діалоговому вікні, що відкрилося, Topic Files - 
кнопку… Add... У результаті відкриється стандартне вікно Відкрити, у якому варто вибрати 
потрібний rtf-файл. 

Завдання характеристик вікна довідкової системи. Для цього необхідно натиснути 
кнопку Windows…(см. рис. П.8.7). У результаті відкривається діалогове вікно Create a window 
(рис. П.8.8), де в поле Create a window named: варто ввести слово “main” (основний) — тип 
створюваного вікна. 

 
Рис. П.8.8 - Діалогове вікно Create a window  
Натискання кнопки ОК здійснює перехід у діалогове вікно Window Properties. На 

вкладці General цього діалогового вікна в поле Title bar text: варто ввести заголовок головного 
вікна створюваної довідкової системи (рис. П.8.9). 

 
Рис. П.8.9 - Вкладка General діалогового вікна Window Properties  
На вкладці Position діалогового вікна Window Properties можна задати положення і 

розмір вікна довідкової системи (рис. П.8.10). 
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На цій же вкладці знаходиться кнопка Auto-Sizer, при натисканні якої відкривається 
вікно Help Window Auto-Sizer (рис. П.8.11), розмір і положення якого визначаються вмістом 
полів вкладки Position. За допомогою миші можна змінювати розмір і положення цього вікна. 
Після натискання кнопки ОК координати і розмір вікна Help Window Auto-Sizer будуть записані 
в поля вкладки Position. 

 
Рис. П.8.10 - Вкладка Position діалогового вікна Window Properties  

 
Рис. П.8.11 - Діалогове вікно Help Window Auto-Sizer 
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Рис. П.8.12 - Вкладка Color діалогового вікна Window Properties  
На вкладці Color (рис. П.8.12) можна задати колір тла області заголовка роздягнула 

довідки (Nonscrolling area color) і області тексту довідки (Topic area color). Для цього треба 
натиснути відповідну кнопку Change і в стандартному вікні Колір вибрати потрібний колір. 

Призначення числових значень ідентифікаторам розділів довідки. Ці значення 
будуть використовуватися для пошуку потрібного розділу довідки тією програмою, для якої 
створюється довідкова система. 

Після установки характеристик вікна довідкової системи потрібно визначити 
ідентифікатори розділів довідкової системи. Для цього треба у вікні проекту довідкової 
системи натиснути кнопку Map…... У результаті цього відкривається діалогове вікно Map (рис. 
П.8.13). Щоб додати ідентифікатор розділу в список, треба натиснути кнопку Add…і в поле 
Topic ID: діалогового вікна, що відкрилося, Add Map Entry (рис. П.8.14) ввести ідентифікатор 
розділу довідки, а в поле Mapped numeric value: — відповідному ідентифікаторові числове 
значення. 

 
Рис. П.8.13 - Діалогове вікно Map 



 

 

  

Основи створення прикладного програмного забезпечення 184 

 

 
Рис. П.8.14 - Діалогове вікно Add Map Entry 
На рис. П.8.7 приведений приклад вікна проекту довідкової системи після додавання 

rtf-файлу, установки характеристик вікна довідкової системи і призначення числових значень 
ідентифікаторам розділів. 

Перший раз компіляцію проекту довідкової системи краще виконати вибором з меню 
File команди Compile…,у результаті виконання якої відкривається діалогове вікно Compile a 
Help File (рис. П.8.15). 

Компіляцію можна виконати, натиснувши кнопку, що знаходиться на панелі 
інструментів, Compile. 

У цьому вікні варто установити прапорець Automatically display Help file in WinHelp 
when done (Автоматично показувати створену довідкову систему по завершенні компіляції), а 
потім натиснути кнопку Compile. 

 
Рис. П.8.15 - Діалогове вікно Compile a Help File 
По завершенні компіляції на екрані з'являється вікно з інформаційним повідомленням 

про результати компіляції і, якщо компіляція виконана успішно, — те і вікно створеної 
довідкової системи. 

П.8.3. Створення файлів змісту довідкової системи 
Для створення файлу змісту довідкової системи необхідно запустити програму Help 

Workshop і вибрати пункт меню FileNew…після чого з'явиться діалогове вікно New у якому 
необхідно вибрати Help Contents і натиснути клавішу OK. Після цього відкриється вікно 
формування файлу змісту довідкової системи (рис. П.8.16). 
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Рис П.8.16 – Вікно змісту довідкової системи 
У верхній частині вікна знаходяться поля введення Default filename (and window): і 

Default title:. Для заповнення цих полів краще скористатися кнопкою Edit…,розташованої 
праворуч від поля Default title:. Після натискання кнопки Edit…відкриється діалогове вікно 
Default Help Information (рис. П.8.17). 

 
Рис. П.8.17 – Діалогове вікно Default Help Information 
У поле Default Help filename: необхідно ввести ім'я файлу довідки для якого 

створюється зміст, у даному прикладі це файл InfoHlp.hlp (при цьому файл довідки *.hlp 
повинний знаходиться в тім же каталозі, де буде знаходиться файл змісту *.cnt). У поле Default 
window: діалогового вікна Default Help Information необхідно вказати тип вікна довідкової 
системи, створеного раніше при створенні файлу проекту довідкової системи, у якому за 
замовчуванням будуть виводиться статті (теми) довідки. У нашому прикладі це вікно Main. У 
поле Default title: необхідно ввести текст, що буде відображатися в заголовку вікна довідкової 
системи. Після цього потрібно натиснути кнопку OK. 

Для створення розділів довідкової системи варто натиснути кнопку Add Above…(додати 
вище) після чого відкриється діалогове вікно Edit Contents Tab Entry. У верхній частині 
діалогового вікна Edit Contents Tab Entry варто установити перемикач у положення Heading 
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(заголовок), після чого стане доступним для введення тільки одне поле Title: (рис. П.8.18) у 
якому необхідно ввести заголовок створюваного розділу довідкової системи і потім натиснути 
кнопку OK. Уведений заголовок відобразиться у вікні(рис. П.8.16). 

 
Рис. П.8.18 – Створення заголовка роздягнула довідкової системи  
Аналогічно вводяться інші заголовки розділів довідкової системи.  
Для того щоб помістити довідкову статтю (тему) у необхідний раздел довідки варто 

виділити потрібний заголовок у вікні ліворуч і натиснути кнопку Add Above…(додати вище) або 
Add Below…(додати нижче) у залежності від того де ви хочете вставити довідкову статтю (тему) 
– вище або нижче виділеного заголовка розділу. При цьому знову з'явиться діалогове вікно 
Edit Contents Tab Entry у верхній частині якого перемикач за замовчуванням встановлений у 
положення Topic (тема) (рис. П.8.19). У поле Title: діалогового вікна Edit Contents Tab Entry 
необхідно ввести текст, що буде ім'ям даної довідкової статті (теми довідки). У поле Topic ID: 
варто ввести ідентифікатор даної довідкової статті (теми довідки), наприклад IDH_1.  

 
Рис. П.8.19 – Створення роздягнула довідкової системи 
У поле Window type: діалогового вікна Edit Contents Tab Entry потрібно ввести 

ідентифікатор вікна довідкової системи, у якому буде відображатися дана тема довідки. Після 
цього натисніть кнопку OK для підтвердження введеної інформації. 
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Рис. П.8.20 – Вікно Main довідкової системи для відображення великих обсягів 

довідкової інформації 
Типів вікон довідкової системи може бути кілька. Наприклад, вікно довідки типу Main 

(рис. П.8.20) може мати великі розміри, включати різні кнопки, а також головне меню для 
зручності використання довідкової системи і призначатися для висновку на екран великих 
довідкових статей. Вікно довідки типу Child може мати невеликий розмір не містити головного 
меню і включати необхідний мінімум кнопок. Це вікно можна використовувати  для висновку 
на екран невеликих довідкових повідомлень (рис. П.8.21). Вікно Child створюється аналогічно 
як і вікно Main шляхом завдання відповідних значень полям і вибору необхідних опцій у 
діалоговому вікні Window Properties при створенні файлу проекту довідкової системи (див. 
вище). 

 
Рис. П.8.21 – Вікно Child довідкової системи для висновку невеликих довідкових 

повідомлень 
Після завдання всіх тим довідкової системи (довідкових статей) і створення заголовків 

розділів для організації ієрархічної (багаторівневої) довідкової системи варто скористатися 
кнопками Move Right…(змістити вправо) і Move Left…(змістити вліво) (див. рис. П.8.16). Для 
створення підрозділу (зсуву на рівень нижче в ієрархії) необхідно виділити необхідний рядок 
в області відображення структури довідкової системи і натиснути кнопку Move Right…... Для 
переміщення рядка на рівень вище в ієрархії потрібно натиснути кнопку Move Left…... Усі 
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внесені в ієрархії довідкової системи зміни відразу ж стають видні в області відображення 
структури. 

Для внесення змін потрібно виділити потрібний рядок в області відображення 
структури і натиснути кнопку Edit…(редагування), що знаходиться ліворуч (див. рис. П.8.16). 
Після цього відкриється діалогове вікно Edit Contents Tab Entry у якому необхідно внести 
необхідні зміни і натиснути кнопку OK для підтвердження. 

Для видалення рядка необхідно виділити її і натиснути кнопку Remove (видалення). 

П.8.4. Використання довідкової системи 
Для того щоб під час роботи програми користувач, натиснувши клавішу <F1>, міг 

звернутися до довідкової системи, треба щоб властивість головного вікна додатка містилася 
ім'я файлу довідкової системи, а властивість HelpContext — число, що відповідає номерові того 
розділу довідкової системи, що повинний бути виведений. У даному прикладі це файл довідки 
sqroot.hlp (рис. П.8.22). 

Файл довідкової системи додатка краще помістити в ту папку, у якій знаходиться файл 
програми, що виконується. 

Для кожного компонента можна задати свій розділ довідки. Роздягнув довідки, що 
з'являється, якщо фокус знаходиться на компоненті, і користувач натискає клавішу <F1>, 
визначається значенням властивості HelpContext цього компонента. Якщо значення 
властивості HelpContext елемента керування дорівнює нулеві, то при натисканні клавіші <F1> 
з'являється той розділ довідки, що заданий для форми додатка або батьківського компонента.  

Інший спосіб висновку довідки використовується, коли в діалоговому вікні є кнопка 
Довідка. У цьому випадку для даної командної кнопки створюється процедура обробки події 
OnClick, що звертанням до функції winhelp запускає програму Windows Help (winhlp32.exe). 
При виклику функції winhelp у якості її параметрів указуються: 

 ідентифікатор вікна, що запитує довідкову інформацію;  

 ім'я файлу довідкової системи; 

 константа, що визначає дію, що повинна виконати програма Windows Help і 
уточнююча дія параметр. 

 
Рис. П.8.22 - Завдання файлу довідкової системи додатка у вікні Object Inspector  
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Ідентифікатор вікна визначає властивість Handle, що доступно тільки під час роботи 
програми. 

Якщо необхідно вивести розділ довідки, то використовується константа HELP_CONTEXT. 
У цьому випадку уточнюючий параметр задає розділ довідки, що буде виведений на екран.  

Нижче, як приклад, приведена процедура обробки події OnClick для кнопки Довідка 
(BitBtn1) вікна програми. Тут як довідкову систему задається файл довідки myhelp.hlp. 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
begin 
  winhelp(Form1.Handle, 'myhelp.hlp',HELP_CONTEXT,1); 
end; 
Для виклику довідкової системи можна також скористатися наступною конструкцією:  
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
begin 
  Application.HelpFile := 'myhelp.hlp'; 
  Application.HelpCommand(HELP_FINDER, 0); 
end; 
У цьому прикладі використовується кнопка з графічним зображенням розташована у 

формі. Коли користувач клацає на кнопці, з'являється зміст довідкової системи визначеного в 
процедурі файлу довідки (у даному випадку це myhelp.hlp). 

Література [3]. 
 

Хід виконання 
1) Створіть за допомогою текстового редактору файл формату rtf. 
2) Створіть файл документу довідкової системи з використанням виносок та 

форматування тексту. 
3) Відкрийте програму Microsoft Help Workshop. 
4) Користуючись інструкціями створіть файл довідкової системи. 
5) Створіть файл змісту довідкової ситеми. 
6) Зв’яжіть створену довідкову систему з програмним модулем. 
7) Результати виконання роботи занесіть у протокол. 

Контрольні питання 
1. Які виноски використовуються для створення файлу документу довідкової системи?  
2. Яке форматування тексту використовується при створенні файлу документу довідкової 

системи? 
3. Які основні етапи створення файлу довідкової системи?  
4. Як створити файл змісту довідкової системи? 
5. Як зв’язати довідкову систему з прграмним модулем? 
6. Як створити ідентифікатор розділу довідки, що це таке? 
7. Які типи вікон можуть використовуватись в довідковій системі? 
8. Які програми використовуються при створенні довідкової системи? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

Програмування операцій з матрицями додатку  
Мета роботи: ознайомитись з базовими елементами мови програмування Object Pascal . 

Завдання 

1. Розробити програму для проведення операцій над елементами цифрового масиву 
(матриці) згідно свого варіанту.  

2. Інтерфейс програми повинен містити: головне меню, контекстне меню, панель 
керування, мати вкладку вводу даних та вкладку результатів роботи програми створені 
з використанням об’єктів класу TActionList, TMainMenu, TPopupMenu, TToolBar, 
TImageList, TPageControl. 

3. Матриці мають бути довільного розміру і відображатись в об’єкті StringGrid. 
Передбачити ручне введення елементів матриці та введення з попередньо створеного 
файлу з використанням діалогового вікна OpenDialog.  

4. Всі операції з матрицями виконувати з використанням числових масивів (Array).  
5. Передбачити збереження уведення вихідних даних у файл свого типу для можливості 

подальшого відкриття в програмі. Розширення файлу складається з 3 перших літер 
прізвища студента.  

6. Звіт по роботі програми має зберігатися у файл з розширенням *.rtf з використанням 
діалогового вікна SaveDialog. 

Теоретичні відомості 

Л.1.1. Конструювання меню 

Л.1.1.1. Компоненти 
Слово меню походить від латинського minute, що означає дуже маленький або 

деталізований. Любий користувач Windows знає, що меню являє собою детальний перелік 
команд, таких як Open або Exit. У рядках меню (menu bar) більшості додатків перераховані 
імена декількох меню що розкриваються. У додатку можна викликати на екран і спливаюче 
меню (floating pop-up menu), клацнувши правою кнопкою миші. 

Працюючи в середовищі Delphi, не так вже і складно створити зручне у використанні 
меню. Для цього Delphi надає у ваше розпорядження три компоненти меню і кілька методів 
роботи з ними, про які і піде мова далі. 

Нижче перераховані три різновиди компонентів для конструювання меню, що маються 
в Delphi. 

 TMainMenu. Цей компонент варто використовувати для створення рядка головного 
меню додатка, що завжди виводиться безпосередньо під рядком заголовка вікна. 
Для створення динамічного меню (тобто меню, що змінюється в ході виконання 
програми) можна вставити в екранну форму кілька об'єктів компонента MainMenu і 
зв'язати з кожним з них індивідуальний набір команд, про що буде докладно 
розказане в одному з наступних розділів. 
Категорія палітри: Standard. 

 TPopupMenu. Цей компонент варто використовувати для створення спливаючого 
меню, що з'являється на екрані після щиглика правою кнопкою миші на полі 
клієнтської області вікна додатка. Можна виводити спливаюче меню й у відповідь 
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на інші дії користувача, причому меню може з'являтися в будь-якому місці 
клієнтської області вікна додатка. 
Категорія палітри: Standard. 

 TMenuItem. Любий елемент спливаючого меню чи меню що розкривається є 
об'єктом класу TMenuItem. Хоча компонент MenuItem і відсутній на палітрі 
компонентів, його досить просто створити в екранній формі за допомогою такого 
спеціалізованого засобу Delphi, як Menu Designer. Для створення пунктів меню 
також можна використовувати оператори програми або сценарії ресурсів (resource 
script). 
Категорія палітри: відсутній. 

Л.1.1.2. Головне меню 
У більшості додатків Windows мається головне меню, що створюється компонентом 

TMainMenu. Після подвійного щиглика на об'єкті цього компонента в екранній формі на екран 
виводиться діалогове вікно Menu Designer Delphi, що дозволяє включити в меню команди, 
специфічні для створюваної програми. 

4) Виберіть команду ProjectOptions, а потім відкрийте вкладку Forms. Виберіть 
форму Main як екранну форму головного вікна додатка. Така установка 
пропонується Delphi за замовчуванням для додатка з єдиним вікном. 

5) Вставте об'єкт компонента TMainMenu в екранну форму. 
6) Задайте для властивості Menu екранної форми значення, що відповідає імені 

об'єкта компонента MainMenu. 
Хоча, за невеликими виключеннями, у додатку може бути тільки одне головне меню, 

будь-яка екранна форма, навіть діалогове вікно, може мати рядок меню. Для установки цього 
рядка досить включити в екранну форму об'єкт компонента TMainMenu.  

Виключення ж наступні. 

 Властивість BorderStyle екранної форми не дорівнює bsDialog.  

 Властивість FormStyle екранної форми не дорівнює fsMDlChild (дочірні вікна MDI-
додатка можуть мати власні об'єкти компонента MainMenu, але ці меню зливаються 
з рядком меню головного вікна додатка). 

Л.1.1.3. Спливаючі меню 
Для створення спливаючого меню, що, як правило, з'являється на екрані після щиглика 

правою кнопкою миші, виконаєте наступні операції. 
4) Вставте об'єкт компонента TPopupMenu в екранну форму. За замовчуванням Delphi 

привласнить новому об'єктові найменування PopupMenu1.  
5) Двічі клацніть на об'єкті PopupMenu1 і за допомогою Menu Designer введіть у меню 

список команд. 
6) Привласніть значення PopupMenu1 властивості PopupMenu екранної форми.  

Л.1.1.4. Пункти меню 
Кожен пункт меню являє собою об'єкт класу TMenuItem. Delphi створює ці об'єкти 

автоматично в міру того, як ви додаєте в меню нові пункти за допомогою Menu Designer. 
Об'єкт MenuItem можна створити і програмно. До нього (об'єкта) також приходиться часто 
звертатися в програмі. Наприклад, для того щоб сформувати маркер перед написом пункту 
меню, потрібно програмно привласнити значення True властивості Checked відповідного 
об'єкта MenuItem. Можна виконувати різні операції з пунктами меню (об'єктами MenuItem) у 
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рядку меню (об'єкті MainMenu) або в спливаючому меню (об'єкті PopupMenu), звертаючись 
до відповідних елементів масиву Items у цих об'єктах. 

Суворе дотримання прийнятих угод про іменування об'єктів у випадку роботи з 
об'єктами меню дозволить створити зрозумілу, а отже, і просту у використанні програму. За 
замовчуванням Delphi автоматично привласнює об'єктам MenuItem такі імена, як File1, Open1 
і Save2, з якими можна погодитися тільки в експериментальних або демонстраційних 
програмах, життєвий цикл яких нетривалий. Варто завжди заміняти ці імена, керуючись 
наступними правилами. 

 Для пунктів рядка меню додавати слово Menu до найменування пункту 
відповідного об'єкта MenuItem, наприклад MenuFile для пункту File і MenuEdit — 
для пункту Edit. 

 Для пунктів меню що розкривається використовувати найменування відповідного 
пункту рядка меню як префікс. Наприклад, для об'єктів MenuItem у меню File 
необхідно вибирати найменування FileOpen, FileSave і FileSaveAs. Об'єкти в меню 
Edit одержують найменування типу EditCut, EditCopy і EditPaste. Деякі розроблювачі 
програм в середовищі Delphi приєднують до цих імен ще і слово Item — виходить 
щось типу FileOpenItem і EditCutItem. Можете так діяти і ви, особливо якщо плануєте 
використовувати мастер для створення нових оболонок додатків.  

Такі об'єкти, як MenuFile (що представляє меню File) і FileOpen (що представляє пункт 
(команду) Open у меню File), є об'єктами того самого класу TMenuItem, як і всі інші об'єкти 
пунктів меню (до них відноситься навіть такий об'єкт, як роздільник, що відокремлює у 
великому меню одну категорію команд від іншої). 

Властивості Caption об'єкта MenuItem в якості значення необхідно привласнити текст, 
що буде відображатися у відповідному пункті меню працюючої програми. Найпростіший 
спосіб розробки нового меню — спочатку увести всі значення Caption, а потім відповідно 
змінити пропоновані за замовчуванням значення властивостей Name для об'єктів MenuItem. 

Значення властивостей об'єктів MenuItem можна змінювати й у процесі виконання 
програми. Таким чином, у додатку буде створене динамічне меню, команди в якому будуть 
з'являтися або зникати в залежності від ситуації. Щоб довідатися, як це робиться, виконаєте 
наступне. 

 Вставте об'єкт компонента MainMenu в екранну форму і відкрийте Menu Designer, 
двічі клацнувши мишею на вставленому об'єкті. 

 Сформуйте меню File, а в ньому — команду Exit (уведіть &File і E&xit, щоб 
призначити F і X як клавіші швидкого виклику цих пунктів меню). 

 Виберіть по черзі ці пункти або у вікні Menu Designer, або у вікні проектування 
форми. Змініть ім'я об'єкта File1 на MenuFile, a Exit1 — на FileExit. 

Тепер у вас є об'єкт компонента MainMenu, що "володіє" двома об'єктами MenuItem —
MenuFile і FileExit. У програму можна включити оператори, що запрограмували б 
найрізноманітніші дії з цими пунктами меню. Наприклад, додайте в екранну форму кнопку і, 
двічі клацнувши на ній, сформуйте заготовку процедури обробки події за замовчуванням — 
щиглика на кнопці мишею. Потім у нову процедуру між рядків ключових слів begin і end 
додайте наступний оператор: 

with FileExit do Visible := not Visible; 
Уставте також оператор Close; у процедуру обробки команди FileExit. Запустіть 

програму на виконання. У працюючій програмі після кожного щиглика на кнопці пункт меню 
Exit буде то зникати, то з'являтися. Властивість Visible дає програмістові простий і зручний 
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спосіб динамічного керування набором команд у меню — у залежності від значення цієї 
властивості відповідний пункт меню може з'являтися або зникати.  

Інший варіант динамічного керування меню — використання властивості Enabled, що 
може також приймати значення True або False, дозволяючи або блокуючи відповідний пункт. 
Наприклад, зміните приведений вище фрагмент програми в такий спосіб: 

with FileExit do Enabled := not Enabled; 

Л.1.1.5. Імітування вибору команди 
Для імітації вибору команди потрібно викликати в програмі метод Click відповідного 

об'єкта MenuItem. Це може знадобитися, наприклад, якщо ви хочете, щоб у програмі була 
виконана та ж операція, що і по команді меню. Якщо таким об'єктом є OptionsProject, у 
програмі можна викликати відповідну процедуру за допомогою наступного оператора:  

OptionsProject.Click;   {Імітація вибору команди Project з меню Options.} 
У принципі, щиглик мишею на пункті рядка меню не повинний мати ніяких наслідків, 

оскільки з цим пунктом не зв'язана жодна команда. Однак і в такому випадку викликається 
процедура обробки події OnClick відповідного об'єкта MenuItem,  у якій можна запрограмувати 
виконання яких-небудь дій, наприклад зміна найменувань команд у меню або вставку в них 
маркерів. 

Л.1.1.6. Властивість Items 
Звернутися до об'єкта MenuItem можна, скориставшись властивістю Items об'єктів 

компонентів TMainMenu, TPopupMenu і TMenuItem. Items — це або об'єкт класу TMenuItem, 
методи якого можна викликати, використовуючи крапкову нотацію (наприклад, Items.Insert), 
або масив, до якого можна звернутися, наприклад, у такий спосіб: MyMenu.Items[N]. В об'єкті 
MainMenu властивість Items містить пункти рядка меню. Допустимо, у деякій програмі мається 
рядок меню з пунктами File, Edit і Help, кожному з яких відповідає своє меню що 
розкривається. Тоді наступний фрагмент програми змінить найменування першого пункту 
меню на Presto-Chango, заблокує пункт Edit і сховає (зробить невидимим) пункт Help:  

with MainMenu1 do  
begin 
  Items[0].Caption := 'Presto-Chango'; 
  Items[1].Enabled := False; 
  Items[2].Visible := False; 
end; 
У свою чергу, кожен об'єкт MenuItem також має властивість Items, яку можна 

використовувати для доступу до відповідних команд меню. Наприклад, щоб заблокувати 
команду FileExit, думаючи, що це єдина команда в даному раскрывающет меню, можна 
використовувати наступний оператор:  

FileMenu.Items[0].Enabled := False; 
Той же результат дасть і інший оператор, у якому об'єкт визначений явно: 
FileExit.Enabled := False; 
Як правило, якщо операція задається для окремого об'єкта MenuItem, простіше явно 

використовувати його ім'я. Якщо ж потрібно виконати однакові операції з декількома 
об'єктами, краще використовувати звертання до них через властивість Items. У будь -якому 
випадку звертання відбувається до того самого об'єкта. Наприклад, оператор блокує в циклі 
всі пункти об'єкта меню FileMenu: 

For I := 0 to MenuFile.Count - 1 do 
  MenuFile.Items[I].Enabled := False; 
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Зверніть увагу на те, що, оскільки в цьому операторі двічі використовується ім'я об'єкта 
MenuFile, можна записати його простіше, скориставшись конструкцією with-do. Хоча рядків 
начебто б стало більше, зміст оператора став більш ясним: 

with MenuFile do  
  for I := 0 to Count - 1 do  
    Items[I].Enabled := False; 
Оператор with повідомляє Delphi, що потрібно використовувати властивості Count і 

Items об'єкта MenuFile. Таким чином, відпадає необхідність у використанні крапкової нотації 
(кваліфікування) стосовно даних властивостей. Це, по-перше, скорочує обсяг тексту, що 
вводиться з клавіатури, (а виходить, і імовірність появи помилок) і, по-друге, спрощує роботу 
компілятора і допомагає йому сформувати більш ефективний машинний  код. Тому 
рекомендується скрізь, де це можливо, використовувати язикову конструкцію with-do. 

Значення властивості Count об'єкта MenuFile є не що інше, як кількість елементів у 
масиві Items — кількість "підлеглих" об'єктів MenuItem. Оскільки індекс початкового елемента 
масиву - 0, останній елемент масиву буде мати індекс Count - 1. Не забувайте про це, коли 
використовуєте звертання до елементів масиву Items у циклі.  

Л.1.2. Компонент TActionList 
Ретельно продуманий інтерфейс дозволяє користувачеві вибирати прийнятний варіант 

рішення однієї і тієї ж задачі в додатку з декількох можливих. Таким чином, додаток можуть 
використовувати люди з різним рівнем підготовки, причому в міру освоєння методики роботи 
з програмою можна переходити від більш очевидних, але повільних способів (наприклад, 
навігація по каскадним меню) до більш складних, але швидким (використання клавіш-
акселераторів або піктографічних панелей інструментів). 

Що стосується розроблювачів, те чим ближче додаток до ідеалу в змісті 
різноваріантності інтерфейсу, тим більше турбот у програміста, що повинний у будь -якому 
варіанті забезпечити надійне функціонування програми. Додавання до програми з парою 
дюжин команд меню ще і панелей інструментів, а також командних кнопок вимагає великих 
зусиль за узгодженням роботи всіх цих компонентів, що повинні спільно використовувати різні 
фрагменти програмного коду. Зверніть увагу тільки на один аспект — потрібно узгоджено 
блокувати всі засоби звертання до деякої команди у випадку, якщо в даному стані програми 
вона не допускається. На перший план при цьому виступає необхідність уникнути дублювання, 
тобто ситуації, коли та сама, по суті, операція виконується різними фрагментами програми. 
Таке дублювання зрештою неминуче приводить до ненадійної роботи програми. 

У Delphi для рішення цієї проблеми пропонується концепція використання спеціального 
компонента, що повинний містити код, поділюваний між іншими компонентами, що діють 
одноманітно. У категорію Standard палітри компонентів включений новий компонент 
TActionList, що може зберігати один або більш об'єктів типу Action. Кожен об'єкт Action являє 
собою свого роду вузол, до якого можна приєднати інші об'єкти. Для того щоб забезпечити 
єдність властивостей і подій для ряду об'єктів (наприклад, пунктів меню або кнопок), потрібно 
запрограмувати необхідні властивості і процедури для одного об'єкта Action і підключити до 
нього об'єкти з аналогічними характеристиками. У результаті кожний з таких підключених 
об'єктів буде “вибирати” характеристики з “вузлового” об'єкта Action і використовувати їх так, 
начебто вони запрограмовані саме для нього. 

Компонент TActionList запрограмований у класі TActionList. Компонентові TAction 
відповідає клас TAction. На палітрі компонентів присутній тільки ActionList. Командні об'єкти  
формуються за допомогою спеціального редактора операцій Delphi (Action List Editor), про 
який і піде мова нижче. Взаємини між ActionList і Action багато в чому нагадують взаємини між 
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компонентами TMainMenu і TMenuitem - об'єкт MainMenu “підпорядковує” (або він містить) 
кілька об'єктів MenuItem. 

У прикладі Л.1.1 приведений код головного модуля проекту Actions, що допоможе нам 
розібратися в цій технології на прикладі програмування компонента CommandList. На рис. 
Л.1.1 показано, як виглядає цей додаток на стадії розробки в середовищі Delphi. Програма 
демонструє, як об'єкт компонента TActionList зберігає об'єкт Action, що забезпечує загальними 
властивостями і методами два і більш інших об'єкти.  

Необхідно ввести в поле редагування Quit, щоб розблокувати кнопку Exit і однойменну 
команду меню. Тепер можна або вибрати команду меню, або клацнути на кнопці. Результат 
буде той же - програма завершить роботу і ви знову опинитесь в середовищі Delphi.  

 
Рис. Л.1.1 - Проект Actions демонструє методику використання компонента TActionLists  
Приклад Л.1.1 – Використання об'єкта ActionList 
unit Main; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Menus, ActnList, 

StdCtrls; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
  MainMenu1: TMainMenu; 
  Edit1: TEdit; 
  Button1: TButton; 
  Label1: TLabel; 
  ActionList1: TActionList; 
  Demo1: TMenuItem; 
  Exit1: TMenuItem; 
  ActionExit: TAction; 
  procedure ActionExitExecute(Sender: TObject); 
  procedure ActionExitUpdate(Sender: TObject); 
  private 
    {Оголошення закритих (private) членів.) 
  public 
    {Оголошення загальнодоступних (public) членів.)  
end; 
var 
  Form1: TForm1; 
Implementation 
{$R *.DFM) 
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procedure TForml.ActionExitExecute(Sender: TObject); 
begin 
  Close; //Вихід із програми 
end; 
procedure TForml.ActionExitUpdate(Sender: TObject); 
var 
  Flag: Boolean; 
begin  //Установка Flag, якщо користувач набрав Quit у Edit1.  
  if Lowercase(Edit1.Text) = 'quit' 
  then Flag := True 
  else Flag := False; 
    Button1.Enabled := Flag;  //Дозвіл або блокування Button1 
    Exit1.Enabled := Flag;  //Дозвіл або блокування пункту меню  
end; 
end. 
Нижче приведена покрокова інструкція, що допоможе вам освоїти технологію 

використання компонента TActionList. 
1) Відкрийте новий додаток. Вставте в екранну форму об'єкти компонентів 

TMainMenu, TEdit, TButton, TLabel і TActionList (по одному кожного типу).  
2) Двічі клацніть на MainMenu1 і створіть меню Demo, а в ньому — команду Exit. У 

результаті з'явиться об'єкт Exit1, що у вікні форми видний не буде.  
3) Встановіть для властивостей Enabled об'єктів Button1 і Exit1 значення False (об'єкт 

Exit1 виберіть у списку, що розкривається, Object Inspector). У такий спосіб буде 
установлене вихідне значення властивостей двох командних об'єктів. 
Розблокування їх буде виконано через поділюваний об'єкт компонента TActionList. 

4) Двічі клацніть на об'єкті компонента TActionList. Як і об'єкт будь-якого іншого 
невізуального компонента, зокрема TMainMenu, об'єкт ActionList буде 
представлений у вікні проектування екранної форми піктограмою. Під час 
виконання програми він узагалі видний не буде. Після подвійного щиглика 
відкриється вікно редактора операцій, у якому можна створювати об'єкти Action 
(рис. Л.1.2). 

5) Клацніть на піктограмі New Action (перша ліворуч) і створіть тим самим новий об'єкт 
Action. За замовчуванням йому буде привласнене ім'я Action1. У цьому прикладі ми 
будемо використовувати тільки один об'єкт компонента TAction, але у своїх 
додатках ви можете створювати їх стільки, скільки вважаєте потрібним включити в 
один об'єкт компонента TActionList. 

6) У списку вікна, що розкривається, Object Inspector виберіть тільки що створений 
об'єкт Action1. (Швидше за все, він вже обраний Delphi автоматично.) Можливо, 
знадобиться змінити його ім'я, щоб воно відбивало призначення цього об'єкта в 
програмі. У даному випадку можна установити для властивості Name цього об'єкта 
значення ActionExit. Властивості Caption привласніть значення E&xit.  

7) Клацніть на вкладці Events у вікні Object Inspector. Двічі клацніть на кожній із двох 
подій об'єкта ActionExit — OnExecute і OnUpdate. Delphi створить заготовку 
процедур обробки цих подій. Вставте в них код із приклада Л.1.1. 

8) Останній етап роботи з об'єктом компонента TAction — підключення до нього тих 
елементів керування (об'єктів), що мають ідентичні властивості і повинні однаково 
реагувати на події. Для цього виберіть об'єкт Exit1 у списку вікна, що розкривається, 
Object Inspector і привласніть його властивості Action значення ActionExit. Точно так 
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само виберіть у списку об'єкт Button1 і привласніть його властивості Action те ж саме 
значення ActionExit. Тепер значення властивостей і процедури обробки подій 
об'єкта ActionExit будуть спільно використовуватися пунктом меню і кнопкою. 
Зверніть увагу на те, що значення властивостей Caption підключених об'єктів 
змінилися у відповідності зі значеннями властивості Caption об'єкта ActionExit.  

9) Відкомпілюйте і запустіть додаток на виконання, натиснувши <F9>. Уведіть Quit у 
полі редагування. Після цього команда в меню і кнопка розблокуються. Тепер, якщо 
ви виберете кожну з них, буде викликана поділювана процедура обробки події 
OnExecute об'єкта ActionExit і програма завершить роботу. 

 
Рис. Л.1.2 - Вікно редактора операцій, що відкривається після подвійного щиглика на 

об'єкті компонента TActionList 
Властивість Action класу TAction - це новинка Delphi 4. Властивість з таким же ім'ям 

оголошена як закритий член у класах деяких інших компонентів, таких як TMenuItem, TButton, 
TBitBtn, TSpeedButton і ін. 

Кожен об'єкт компонента TAction (як, наприклад, ActionExit у нашій програмі) має дві 
події — OnExecute і OnUpdate. У процедурі обробки події OnExecute визначається, що буде 
виконано програмою при виборі користувачем будь-якого підключеного об'єкта, такого як 
Button або MenuItem. Підключення об'єктів елементів керування до об'єкта компонента 
TAction здійснюється шляхом настроювання властивості Action об'єктів, що підключаються. Цій 
властивості повинне бути привласнене ім'я об'єкта компонента TAction, до якого планується 
підключення (ActionExit у нашій програмі). У процедурі ж обробки події OnExecute мається 
поділюваний усіма підключеними елементами керування код — виклик функції Close. 

Точно так процедура обробки події OnUpdate об'єкта компонента TAction дозволяє 
узгоджено змінити стан усіх підключених елементів керування. У нашій програмі в такий 
спосіб змінюється значення властивості Enabled на True або False у залежності від того, чи 
введений в об'єкт Edit1 текст quit (регістр символів у даному випадку не має значення). 
Уведений текст є значенням властивості Text цього об'єкта. Зміна ж значення властивості 
Enabled у процедурі обробки події OnUpdate об'єкта ActionExit впливає на підключені об'єкти 
Button1 і Exit1. Подія OnUpdate час від часу активізується, поки додаток знаходиться в стані 
чекання, так що в даній процедурі не можна програмувати тривалу обробку. Аналіз стану 
одного з об'єктів екранної форми й установка значення властивості Enabled по результаті цього 
аналізу рівним True або False — це саме та дія, яку варто виконувати в процедурі обробки події 
OnUpdate об'єкта компонента TAction. 

Доцільно вставляти об'єкт компонента TActionList у модуль даних. Це дозволить 
усунути перевантаження екранної форми вікна додатка невізуальними об'єктами, що 
ускладнюють компонування елементів керування в ній. Крім того, доступ до модуля даних і 
його об'єктів ActionList і Action легко організувати з модуля будь-якої видимої екранної форми. 
Потрібно тільки подбати про взаємне оголошення модулів у директивах uses.  

Література [1-3]. 
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Хід виконання 
1) Створіть новий проект задавши в якості імені своє прізвище та номер роботи 

Прізвище_Л1. 
2) Додайте у форму обов’язкові компоненти  ActionList, MainMenu, PopupMenu, ToolBar, 

ImageList, PageControl, StringGrid, SaveDialog, OpenDialog. 
3) Додайте інші необхідні компоненти. 
4) Запрограмуйте операції з матрицями згідно свого варіанту. 
5) Запрограмуйте роботу елементів інтерфейсу. 
6) Продемонструйте роботу програми викладачу. 
7) Занесіть в протокол зовнішній вигляд вікна програми, результати виконання програми 

та програмний код, що був створений під час виконання роботи . 

Контрольні питання 
1. Які компоненти використовуються для створення сторінок-вкладок у вікні програми? 
2. Які компоненти використовуються для створення меню? 
3. Які компоненти використовуються для створення панелей інструментів? 
4. Для чого використовується об’єкт ActionList? 
5. Що таке масив та які типи масивів Ви знаєте? 
6. Перерахуйте основні властивості та призначення компоненту StringGrid? 
7. Для чого використовується компонент ImageList? 
8. Як організувати виведення текстової інформації у файл? 
9. Як організувати завантаження текстової інформації з файлу? 
10. Як обмежити відкриття програмою непідтримуваних типів файлів?  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

Дослідження гідродинаміки потоку за допомогою методу 
стандартних збурень 

Мета роботи: ознайомитись з базовими елементами мови програмування Object Pascal. 

Завдання 

1. Розробити програму для дослідження гідродинамики потоку згідно свого 
варіанту.  

2. Інтерфейс програми повинен містити: головне меню, контекстне меню, панель 
керування, мати вкладку вводу даних та вкладку результатів роботи програми 
створені з використанням об’єктів класу TActionList, TMainMenu, TPopupMenu, 
TToolBar, TImageList, TPageControl. 

3. За результатами розрахунків побудувати розрахункову та експериментальну С-
криві відгуку. Передбачити можливість збереження графічної залежності у 
стандартном форматі файлу за допомогою компоненту SavePictureDialog.  

4. Передбачити ручне введення вихідних данних та введення з попередньо 
створеного файлу з використанням діалогового вікна OpenDialog.  

5. Всі операції з матрицями виконувати з використанням числових масивів (Array).  
6. Передбачити збереження результатів розрахунку у файл свого типу для 

можливості подальшого відкриття в програмі. Розширення файлу складається з 3 
перших літер прізвища студента з використанням діалогового вікна SaveDialog. 

Теоретичні відомості 

Л.2.1. Математичну модель гідродинаміки потоку  
Математичну модель гідродинаміки потоку речовини можна скласти (до 

проведення експерименту), виходячи з конструкції та принципу дії об'єкту хімічної 
технології (ОХТ). В цьому разі задача дослідження об'єкту полягатиме у підтвердженні 
припускаємої типової гідродинамічної моделі і розрахунку її параметрів. 

Типовими гідродинамічними моделями є дві ідеалізовані - ідеального 
змішування та ідеального витіснення, а також моделі, які з достатньою точністю 
описують реальні процеси: дифузійна, коміркова та комбінована.  

Основними параметрами гідродинамічних моделей реальних процесів є: 

 кількість комірок ідеального перемішування n для коміркової моделі; 

 коефіцієнт продольного перемішування DL, для однопараметричної дифузійної 
моделі; 

 об’єм застійної зони для комбінованих гідродинамічних моделей та інше. 
Одним із методів визначення структури реального потоку та розрахунку 

параметрів гідродинамічних моделей є експериментальне дослідження реакції ОХТ на 
стандартні збурення у початковім потоці. На початку проведення експерименту об'єкт 
зображають у вигляді «чорного ящика». 

Імпульсний метод полягає у визначенні параметра n через статистичні оцінки 
диференціальної функції розподілу часу перебування речовини. Цю функцію знаходять 
експериментально за даними дослідів із використанням трасера. При цьому час 
перебування часток (молекул) речовини в апараті розглядають як випадкову величину, 
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дискретний розподіл та ідеальність якої можуть бути описані за допомогою теоретично 
ймовірних характеристик. 

Трасер (індикатор) вибирають із тим розрахунком, щоби він не руйнував 
гідродинаміки потоку в апараті і в той же час легко аналізувався. Трасерами, як правило, 
служать розчини солей, фарб, інертні тверді частки, радіоактивні речовини тощо. 
Обраний трасер уводять y початковий потік у вигляді стандартного сигналу (східцевого 

або імпульсного). Частіше збурення вносять у вигляді імпульсу (t), оскільки воно легше 
реалізується, а також спрощує наступну аналітичну обробку експериментальних даних 
(при відсутності випадкових збурень). 

У певні моменти часу після вводу індикатора відбирають проби з вихідного потоку 
та аналізують вміст трасера в них. Згідно з експериментальними даними будують F - або 
С -криві відгуку. На основі форми експериментальної кривої припускають можливий 
вигляд гідродинамічної моделі (наприклад коміркової) і проводять математичну 
обробку кривої, в результаті чого розраховують значення параметрів моделі і роблять 
висновки про адекватність прийнятої моделі реальному об'єкту. При цьому у загальному 

випадку час перебування  часток речовини в апараті розглядають як випадкову 
величину, що має диференційну функцію розподілення - Скр(t). 

Л.2.2 Опис насадкового колонного абсорбера за допомогою коміркової моделі  
Розглядається насадковий колонний апарат (абсорбер), який описується до 

проведення експерименту комірковою моделлю. На вхід колони (наприклад в потік 
рідини) вводиться у вигляді імпульсу індикатора -розчину KCl. Результати аналізу 
вихідного потоку від вмісту індикатору наведені у завданні. Потрібно визначити кількість 
комірок n порівнянням експериментально одержаної кривої відгуку з кривими, 
розрахованими згідно з рівнянням коміркової моделі при різноманітних значеннях 
кількості комірок: 
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де  - середній час перебування потоку в ОХТ, який може бути знайдений як математичне 
очікування безперервної випадкової величини t: 
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Розрахункові (теоретичні) криві коміркової моделі зазвичай наводяться у 
безрозмірних координатах, оскільки у математичних викладках припускається, що 
одиничне імпульсне збурення й концентрація не мають конкретної фізичної 
розмірності. 

Під безрозмірними величинами (час і диференційна крива Z()) розуміють: 
𝜃 = 𝑡 𝜏⁄ ,    𝑍(𝜃) = 𝐶КР(𝑡)     (Л.2.3) 

Таким чином, для порівняння експериментальної кривої з теоретичними кривими 

(рис. Л.2.1) необхідно вирахувати  згідно із залежністю (Л.2.2) і зробити відповідні 
перерахунки згідно з формулою (Л.2.3). Необхідно також провести нормування 
експериментальних значень концентрації Свих(і) до загальної енергії імпульсу індикатора 
КСl, введеного у колону: 
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Чисельні значення визначних інтегралів, що входять у рівняння (Л.2.2, Л.2.4) 
можна знайти, наприклад, за методом трапеції, який у загальному випадку має 
наступний вигляд: 
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де [а ,b] - інтервал інтегрування; h - крок інтегрування; уi - значення підінтегральної 
функції в і-тій точці. 

Для виконання необхідних розрахунків доречно використати ЕОМ. Після цього 
потрібно нанести на один графік С - криві відгуку, розраховані згідно коміркової 
гідродинамічної моделі (див. рис. Л.2.1.), а також експериментальну С - криву у 
безрозмірній формі. 

 
Рис. Л.2.1 - Порівняння експериментальної кривої з теоретичними кривими при 

різній кількості комірок (видповідно 1,2,6,8)  
Шляхом порівняння потрібно знайти необхідну кількість комірок n, яка буде 

визначена як основний параметр моделі. 
Інструкції по роботі з інтегрованим програмним середовищем Mathcad надаються 

при роботі в лабораторії обчислювальної техніки. Робота виконується у програмному 
середовищі Mathcad (версії 8 і вище) на персональному комп’ютері.  

Хід виконання 
1) Ознайомтеся із темою і метою роботи. Вивчіть основні теоретичні положення. 
2) Отримайте індивідуальне завдання і вказівки від викладача. 
3) Створіть новий проект задавши в якості імені своє прізвище та номер роботи 

Прізвище_Л2. 
4) Додайте у форму обов’язкові компоненти для створення інтерфейсу програми  

ActionList, MainMenu, PopupMenu, ToolBar, ImageList, PageControl, StringGrid, 
SaveDialog, OpenDialog. 

5) Додайте компонент для побудови діаграм TChart та інші необхідні компоненти. 
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6) Запрограмуйте математичну модель процесу згідно свого варіанту. 
7) Запрограмуйте роботу елементів інтерфейсу. 
8) Проаналізуйте отримані результати. 
9) Продемонструйте роботу програми викладачу.  
10) Занесіть в протокол зовнішній вигляд вікна програми, результати виконання 

програми та програмний код, що був створений під час виконання роботи. 

Контрольні питання 
1. Які компоненти використовуються для створення діаграм? 
2. Як зберегти створену діаграму у вигляді окремого файлу? 
3. У чому полягає суть імпульсного методу? 
4. Що таке трасер? 
5. Перерахуйте основні параметри гідродинамічних моделей реальних процесів. 
6. Назовіть типові гідродинамічні моделі? 
7. Для чого використовується компонент ImageList? 
8. Як організувати виведення текстової інформації у файл?  
9. Як організувати завантаження текстової інформації з файлу?  
10. Як обмежити відкриття програмою непідтримуваних типів файлів?  
11. Для яких моделей розподіл часу перебування речовини можна розглядати як 

випадкову величину? 
12. Надайте характеристику комірковій моделі. 
13. Як визначається передавальна функція коміркової моделі?  
14. Який вигляд мають F- та С- криві для коміркової моделі з різною кількістю 

комірок? 
15. Яка послідовність експериментального визначення параметрів гідродинамічних 

моделей? 
16. Для чого і яким чином проводиться нормування експериментально одержаних 

даних? 
17. Надайте характеристику ідеальним гідродинамічним моделям, які є 

поодинокими випадками коміркової моделі (при n = 1 та n = ∞).  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

Програмування числових методів 
Мета роботи: набути навичок використання мови об’єктно-орієнтованого програмування для 
вирішення інженерних задач за допомогою математичних методів наближених обчислень. 

Завдання 

1. Розробити програму для проведення наближеного вирішення математичних задач  
згідно свого варіанту.  

2. Інтерфейс програми повинен містити: головне меню, контекстне меню, панель 
керування, мати вкладку вводу даних та вкладку результатів роботи програми створені 
з використанням об’єктів класу TActionList, TMainMenu, TPopupMenu, TToolBar, 
TImageList, TPageControl. 

3. Таблична інформація має відображатись в об’єкті StringGrid. Передбачити ручне 
введення вихідних данних. 

4. Всі операції з матрицями та  мачивами числової інформації виконувати з 
використанням масивів (Array).  

5. Звіт по роботі програми має зберігатися у файл з розширенням *.rtf з використанням 
діалогового вікна SaveDialog. 

Теоретичні відомості 

Л.3.1. Структура програми  
У Delphi написання будь-якої програми починається зі створення нового проекту в 

інтегрованому середовищі розробки – IDE. 
При створенні в Delphi нової форми IDE автоматично створює програмний модуль 

(unit), синтаксис якого представлений на наступній схемі.  

 
Рис. Л.3.1 – Синтаксична діаграма модуля 
Створений Delphi модуль утворить каркас, використовуваний надалі для написання 

програмного коду. Після запуску нового проекту створюється також нова форма з ім'ям Form1. 
Кожна форма в Delphi описується в окремому модулі (файл із розширенням *.PAS), у якому 
містяться процедури обробки подій. 

Приклад Л.3.1 – Код модуля, що містить форму (Form1). Текст у фігурних дужках є 
коментарем або директивами компілятора  

unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 

Заголовок модуля ; Interface-секція 

Implementation-секція Initialization-секція . 

Модуль 
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    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 
end; 
 
end. 
Модуль Object Pascal складається з п'яти секцій:  

 заголовок модуля; 

 секція interface; 

 секція implementation; 

 секція initialization (необов'язкова секція); 

 секція finalization (необов'язкова секція). 

Л.3.2. Визначення та оголошення типів 
Усі дані, використовувані програмою, повинні належати до якогось заздалегідь 

визначеного типу – стандартного (визначеного) або користувальницького (визначеного 
користувачем). Імена стандартних типів даних є визначеними ідентифікаторами і діють у будь-
якій точці програми. Користувальницькі типи – це додаткові типи, що користувач може 
визначити самостійно. Тип визначає спосіб збереження даних у пам'яті і діапазон можливих 
значень. 

 
Рис. Л.3.2 – Синтаксична діаграма оголошення типу в Object Pascal 
Для забезпечення виділення адресного простору під час компілювання всі змінні і 

константи повинні з'являтися на початку програми або програмного блоку. Для цього 
повинний бути визначений тип (type) змінних і констант. Він може бути визначений або 
заданий користувачем. Визначені користувачем типи даних повинні з'являтися в розділі 
оголошення типів, що знаходиться в програмі або модулі.  

Типи, використовувані в Object Pascal, представлені далі.  

type Оголошення типу 

Оголошення типів 

Ідентифікатор = Тип ; 

Оголошення типу 
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 простий тип; 

 строковий тип; 

 структурований тип; 

 посилальний тип; 

 процедурний тип; 

 тип variant. 
Прості типи даних. Простий тип визначає упорядковану множину даних. Це означає, 

що для даних простого типу застосовні оператори =, <>, <, >, >= і <=. Простий тип може бути 
порядковим і речовинним. 

Дані порядкового типу являють собою значення, упорядковані у визначеній 
послідовності. Кожен елемент послідовності має свій порядковий номер.  

Порядковий тип, що задається користувачем – піддіапазон або інтервал – визначається 
за допомогою завдання підмножини значень порядкового типу. Інтервал задається вказівкою 
найменших і найбільших значень. Прикладом такого типу є тип integer. У наступному прикладі 
число 0 задається як найменше значення, а число 9 як найбільше значення піддіапазону:  

Number=0..9; 
Символи з кодової таблиці ASCII також мають порядковий тип. Тому можна задати тип:  
UpperCaseCharacters=A..Z; 
Ці два приклади представляють підмножини, що мають порядковий тип, вже 

визначений у Object Pascal. Перелічуваний тип, на відміну від порядкового, дає 
розроблювачеві можливість самому визначати тип даних.  

Прикладом подібного визначення типу є наступний фрагмент програми:  
TColo r= (Red, Orange, Yellow, Green, Blue); {перелічуваний тип} 
THotColor = Red .. Yellow; {піддіапазон} 
Строкові типи. Рядок може мати перемінну або фіксовану довжину. У приведеному 

нижче прикладі в прямокутних дужках указується довжина рядка як ціле число без знака.  
Title = string; 
FixString = string[25]; 
У Delphi визначені наступні строкові типи даних:  

 короткий рядок (ShortString); 

 довгий рядок (AnsiString); 

 широкий рядок (WideString). 
Короткі і довгі рядки використовуються у вираженнях. Короткий рядок являє собою 

рядок, для якого область пам'яті обсягом від 1 до 255 символів виділяється статично.  
До типу довгий рядок відноситься рядок, для якого динамічно виділяється пам'ять, 

причому максимальна довжина обмежується тільки наявним у розпорядженні обсягом 
пам'яті. Зарезервоване слово string за замовчуванням представляє довгий рядок. 

Тип широкий рядок складається з Unicode-символів (DBCS), що визначені як 16-розрядні 
символи і пам'ять для нього виділяється як і для довгого рядка динамічно.  

Структуровані типи. Структурований тип є типом даних, що складається з інших 
типів. Структуровані типи даних підрозділяються на: 

 тип “масив”; 

 тип “запис”; 

 тип “клас”; 

 тип “посилання на клас”; 

 тип “множина”; 
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 тип “файл”. 
Масив. Тип “масив” (array) є нічим іншим як таблицею; доступ до даних масиву 

здійснюється за допомогою індексів. 

 
Рис. Л.3.3 – Синтаксична діаграма структурованого типу “масив” 
При використанні одного типу масиву як компонент типу іншого масиву він 

розглядається компілятором як єдиний багатомірний масив. Так, наприклад, наступне 
оголошення: 

array[Boolean] of array[1..10] of array[Size] of extended 
компілятором буде інтерпретуватися як 

array[Boolean, 1..10, Size] of extended 
Файл. Тип “файл” (file) забезпечує можливість доступу до даних, розміщених на 

зовнішньому носії інформації. 

 
Рис. Л.3.4 – Синтаксична діаграма структурованого типу “файл” 
При використанні зарезервованого слова of говорять про застосування типізованого 

файлу, наприклад: 
FData: file of extended; 
Стандартний файл уведення/виведення має тип text. Такий файл складається із 

символів кодової таблиці ASCII. 
Після зарезервованого слова of може стояти будь-який тип даних, за винятком: 

 типу “файл”; 

 структурованого типу з елементом типу “файл”; 

 типу “клас”. 
Запис. У типі “запис” (record) внутрішні змінні різних типів (поля) поєднуються в єдину 

логічну структуру. 

array [ ] of 

, 

Порядковий тип Тип 

Тип “массив” 

of file Тип 

Тип “файл” 
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Рис. Л.3.5 – Синтаксична діаграма структурованого типу “запис” 
Дані типу “запис” являють собою зв'язну структуру полів (даних різних типів), звертання 

до яких відбувається через ім'я запису. Розрізняють дві групи полів: поля, що належать до 
фіксованої частини запису, і поля, що належать до варіантної частини. 

Фіксована частина являє собою перелік полів. Ці поля можуть належати до будь -якого 
типу даних. Прикладом визначення запису, призначеного для використання в адресному 
довіднику, може послужити наступний фрагмент програмного коду: 

Приклад Л.3.2 – Фрагмент програмного коду модуля, що містить визначення запису  
TClient = record 
  Name: string[25];    //Прізвище 
  FirstName: string[15];    //Ім'я 
  City: string[25];    //Місто 
  Street: string[25];    //Вулиця і номер будинку 
  Phone: record 
    CityCode: 0000..9999;    //Код міста 
    Number: 0000000..9999999;    //Номер 
  end; {запис Phone} 
end; {запис TClient} 
Якщо в розділі змінних модуля з'являються наступні змінні: 
var 
  Client: TClient; 

Тип “запис” 

recor

d 
Список полів 

end 

; 

Фіксована частина 

Варіантна частина ; 

Список полів 

Список ідентифікаторів : Тип 

; 

Фиксована частина 

Мітка поля : 

Тип мітки поля of 

Варіантна частина 

case Варіанти 

: 

Тип мітки поля Ідентифікатор порядкового типу 

Константа : ( 

Список полів 

) 

, 

Варіант 
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то звертання до будь-яких полів здійснюється за допомогою кваліфікування: 
Client.Phone.Number:=4411825; 
Варіантна частина завжди міститься за фіксованою частиною. З погляду розроблювача 

розходження між ними полягає в тому, що змінні варіантної частини займають у пам'яті одне 
і теж місце. Припустимо, варто створити файл, що містить інформацію про клієнтів. Іноді при 
вказівці адреси повинна указуватися вулиця, в інший раз номер поштової скриньки, що 
складає максимум із шести цифр. Варіантна частина містить оператор case для того, щоб 
указати, який варіант поля буде використовуватися у визначеному випадку. Приклад 
доповнюється тепер варіантною частиною:  

Приклад Л.3.3 – Фрагмент програмного коду модуля, що містить визначення запису  
TAdressType = (AdrPostBox, AdrStreet); 
TClient2 = record 
  Name: string[25];    //Прізвище 
  FirstName: string[15];    //Ім'я 
  City: string[25];    //Місто 
  Phone: record 
    CityCode: 0000..9999;    //Код міста 
    Number: 0000000..9999999;    //Номер 
  end; {запис Phone} 
case AdressType: TAdressType of    //Тип адреси 
  AdrPostBox: (PostBoxNum: 0000..9999);    //Абонентська скринька 
  AdrStreet (Street: string[25]);    // Вулиця і номер будинку 
end; {запис TClient2} 
У цьому прикладі використовується тип мітки поля. Тип “мітки поля” є перелічуваним 

типом, що повинний визначатися раніш чим він може використовуватися при декларуванні 
типу запису. У вищевказаному прикладі TAdressType є типом мітки поля. Це варіантне поле 
може приймати два значення: AdrPostBox і AdrStreet. У залежності від того, до якого варіанта 
ми звертаємося, компілятор по-різному інтерпретує дані, розташовані за адресою варіантного 
поля. 

Client.AdressType:= AdrPostBox; 
Client.PostBoxNum:=654; 
На синтаксичних діаграмах видно, що варіантне поле може містити необов'язковий 

ідентифікатор – мітку поля, що визначає, яке з варіантних полів у даному випадку активне. 
Ідентифікатором типу називається символ, що знаходиться з лівої сторони від знака рівності 
в оголошенні типу. 

Таким чином, для запису адреси клієнта в текстовий файл варто використовувати 
наступну конструкцію: 

Приклад Л.3.4 – Фрагмент програмного коду для запису адреси в текстовий файл  
if Client.AdressType = AdrPostBox then 
  WriteLn(f, “Абонентська скринька № ”, Client.PostBoxNum) else 
  WriteLn(f, “Поштова адреса: ”, Client.Street);  
Мітку поля можна не вказувати, однак порядковий тип (тип мітки поля) необхідний.  
При рішенні питання, які з полів варто віднести до фіксованої частини запису, а які до 

варіантної, користуйтеся наступним критерієм: якщо поле часте використовується для 
збереження інформації, то воно заноситься у фіксовану частину запису, у противному випадку 
помістіть його у варіантну частину. 

Клас. Тип “клас” (class) містить в собі більше, ніж просто структуру збереження даних, 
подібну до типу “запис”. Крім внутрішніх полів тип “клас” містить методи і властивості, що 
визначають його функціональні можливості. 
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Зарезервоване слово class використовується для вказівки об'єктного типу. Поняття 
клас і об'єктний тип можуть використовуватися при цьому як синоніми. Цей тип складається 
з визначеної кількості елементів, тобто полів, методів і властивостей. На відміну від інших типів 
даних, тип “клас” може оголошуватись тільки як глобальний тип для даного модуля. Тому тип 
“об'єкт” не може визначатися усередині процедур і функцій.  

Множина. Тип даних “множина” (set) являє собою множину значень порядкового типу.  

 
Рис. Л.3.6 – Синтаксична діаграма структурованого типу “множина” 
Припустимо мається наступне визначення: 
Приклад Л.3.5 – Фрагмент програмного коду, що містить визначення множини 
type 
  TColor=(Red, White, Blue); 
  TColorSet = set of TColor; 
var 
  Color_Values: TColorSet; 
begin 
  Color_Values:= [Red, White]; 
end. 
Змінна Color_Values охоплює тепер наступні множини:  
[], [Red], [White], [Red, White], [White, Red] 
Це значить, що всі наступні операції порівняння дають значення True (істинно):  
[] in Color_Values 
[Red] in Color_Values 
[White] in Color_Values 
[Red, White] in Color_Values 
[White, Red] in Color_Values 
Оператор in повертає True, якщо множина містить перемінну порядкового типу. Поряд 

з цим у Object Pascal визначені оператори порівняння множин. Припустимо, були оголошені 
множини A і B. Тоді дійсні наступні правила:  

A=B Повертає значення True, якщо А и В містять ті самі елементи. У противному випадку 
повертається значення False. 

A<=B Повертає значення True, якщо кожен елемент множини А входить у множину В. 
A>=B Повертає значення True, якщо кожен елемент множини B входить у множину А. 

Для додавання і зміни елементів множини можна використовувати оператори + і -. 
Color_Values:= Color_Values + [Blue]; 
Color_Values:= Color_Values - [White]; 
{Color_Values тепер містить множину [Red, Blue]} 
Процедурні типи. Дозволяють трактувати процедури і функції як значення, які можна 

привласнювати перемінним і передавати як параметри.  
Функції можуть повертати дані будь-якого типу, за винятком типу “файл”. 
Процедурні типи сумісні один з одним, якщо виконуються наступні умови:  

 обоє процедурних типу мають однакова кількість параметрів; 

 параметри займають однакові позиції і мають один тип; для сумісності імена 
параметрів не грають ніякої ролі; 

 типи результатів, що повертаються функціями, ідентичні;  

 будь-який процедурний тип сполучимо зі значенням nil. 

of set Порядковий тип 

Тип “множина” 
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Використання процедурного типу наочно демонструє наступний приклад. 
Приклад Л.3.6 – Фрагмент програмного коду з використанням процедурного типу  
type 
  Proc = procedure; 
  SwapProc = procedure(var X, Y: Integer); 
  StrProc = procedure(S: string); 
  MathFunc = function(X: Extended): Extended; 
  DeviceFunc = function(var F: Text): Integer; 
  MaxFunc = function(A, B: Extended; F: MathFunc): extended; 
Пояснення до приклада: 

 Proc визначений як процедурний тип для процедури, що не має ніяких параметрів;  

 SwapProc являє собою процедурний тип, якому передаються параметр-перемінні; 

 StrProc являє приклад оголошення процедурного типу з одним параметром-
значенням типу string; 

 MathFunc і DeviceFunc являють собою визначення процедурного типу, у яких 
функція визначається в залежності від переданого параметра-значення і 
перемінною-перемінній-параметр-перемінної відповідно; 

 при визначенні MaxFunc для параметра-значення (F) указується процедурний тип 
MathFunc. 

Хід виконання 
1) Ознайомтеся із темою і метою роботи. Вивчіть основні теоретичні положення. 
2) Отримайте індивідуальне завдання і вказівки від викладача. 
3) Створіть новий проект задавши в якості імені своє прізвище та номер роботи 

Прізвище_Л3. 
4) Додайте у форму обов’язкові компоненти для створення інтерфейсу програми 

ActionList, MainMenu, PopupMenu, ToolBar, ImageList, PageControl, StringGrid, 
SaveDialog, OpenDialog. 

5) Додайте компонент для побудови діаграм TChart та інші необхідні компоненти. 
6) Запрограмуйте математичний метод наближеного розв’зання згідно свого варіанту. 
7) Запрограмуйте роботу елементів інтерфейсу. 
8) Проаналізуйте отримані результати. 
9) Продемонструйте роботу програми викладачу.  
10) Занесіть в протокол зовнішній вигляд вікна програми, результати виконання програми 

та програмний код, що був створений під час виконання роботи.  

Контрольні питання 
1. Які Ви знаєте методи наближеного роз’язання нелінійних рівнянь? 
2. З чого складається структура програми в Delphi? 
3. Які Ви знаєте методи наближеного роз’язання систем рівнянь? 
4. Які Ви знаєте методи інтерполювання функції?  
5. Поясніть структуру та призначення типу данних файл.  
6. Поясніть структуру та призначення типу данних запис. 
7. Які Ви знаєте методи апроксимації функції? 
8. Які Ви знаєте методи числового інтегрування? 
9. Які Ви знаєте методи числового інтегрування звичайних диференційних рівнянь? 
10. Поясніть структуру та призначення типу данних множина. 
11. Які типи данних використовувані в Object Pascal? 
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12. Які Ви знаєте структуровані типи данних? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 

Створення системи керування базою даних. Розробка діаграм та 
звітів  

Мета роботи: ознайомитись з прийомами програмування баз данних в Object Pascal. 

Завдання 

1. Розробити програму для керування базою данних згідно свого варіанту.  
2. Інтерфейс програми повинен містити: головне меню, контекстне меню, панель 

керування, мати вкладку вводу даних та вкладку результатів роботи програми створені 
з використанням об’єктів класу TActionList, TMainMenu, TPopupMenu, TToolBar, 
TImageList, TPageControl. 

3. Для курування записами бази данних застосувати об’єкт DBNavigator. 
4. Передбачити відображення як текстової, числової, так і графічної інформації. 
5. Сформувати звіт з бази данних.  
6. Побудувати діаграму за одним з числових полів бази данних .  
7. Зв’язок з базою данних організувати через псевдонім. 

Теоретичні відомості 

Л.4.1. Бази даних моделі “головний/підлеглий” 
Більшість баз даних є реляционными, що позначає усього лише, що вони складаються з 

двох або більш таблиць, зв'язаних між собою загальними полями. Наприклад, у таблиці 
Customer є поле ID, що також використовується в таблиці Purchases для позначення клієнта, 
що зробив покупку. Такі установки називаються відношенням “один-ко-многим”. В основній 
таблиці (Customer) у кожного запису є унікальний ключ (поле ID). У підлеглій таблиці 
(Purchases) кожному клієнтові відповідає одна або більш зв'язаних записів. Такі відносини 
називаються моделлю “головний/підлеглий” (master-detail model). 

Відносини “головний/підлеглий” у додатках баз даних Delphi визначають властивості 
MasterSource і MasterFields об'єкта компонента Table. 

 MasterSource. Для підлеглого об'єкта Table містить значення імені об'єкта 
компонента DataSource, підключеного до головного об'єкта Table. У головному 
об'єкті Table ця властивість повинна бути порожньо.  

 MasterFields. У підлеглому об'єкті Table містить рядок з ім'ям одного або декількох 
полів (або стовпців), що з'єднують дві таблиці або приєднують одну таблицю до 
іншої. 

Рядок MasterFields може містити кілька імен полів, поділюваних крапками з коми. От 
кілька прикладів присвоєнь, що показують можливі формати:  

DetailTable.MasterFields := 'Symbol'; 
DetailTable.MasterFields := 'Symbol/Exchange'; 
У головній таблиці не потрібно визначати властивість MasterFields. Привласнювати 

рядок цій властивості випливає тільки в підлеглому об'єкті Table. У підлеглій таблиці також 
необхідно визначити властивість IndexFieldNames або IndexName. По можливості краще 
користуватися властивістю IndexName, що прискорює пошук. Властивість IndexFieldNames 
визначається, поле, що коли приєднується, не проіндексовано.  
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Л.4.2. Робота з модулями даних 
Доступ декількох додатків до тим самим таблиць бази даних — явище достатнє 

незвичайне. Наприклад, компанії з великою базою даних може знадобитися створити десятки 
додатків для пошуку зведень, формування звітів, сортування інформації в базі даних і 
керування нею. У такому випадку буде корисно створити модуль даних, у якому визначені 
правила доступу до таблиць бази даних і відповідні інструкції. Установивши модуль даних 
(Data Module) за допомогою списку об'єктів Delphi, програміст може легко створювати нові 
додатки баз даних. 

Звичайно модуль даних містить компоненти TTable, TQuery, TDataSource і інші, у яких 
визначені псевдонім бази даних, імена таблиць та інші властивості. Модуль даних може 
приєднуватися до будь-яких файлів проектів, що використовують таблиці баз даних. При такій 
організації невізуальні компоненти баз даних утримуються в окремому, невидимому вікні, не 
захаращуючи екранну форму під час конструювання. Але найбільша перевага використання 
модулів даних полягає в підтримці доступу декількох додатку до бази даних. Часто буває, що 
правила й інструкції потрібно змінити. Тоді необхідно тільки модернізувати компоненти 
модуля даних і перекомпілювати додатка, а не перепрограмувати кожен об'єкт Table і 
DataSource у кожній програмі. 

Щоб створити модуль даних для БД Biolife, про яку йшла мова вище в практичній роботі 
7, і додати його в список об'єктів Delphi, необхідно виконати наступні операції.  

1) Створіть окремий каталог для збереження файлів. Відкрийте новий додаток і 
виберіть команду File(New Data Module. 

2) За допомогою вікна Object Inspector зміните ім'я модуля даних на 
BiolifeDataModule. На цьому етапі краще зберігати усі файли в обраному каталозі і 
перейменувати файл, зв'язаний з модулем даних (у цьому прикладі — Unit2.pas). 
Наприклад, назвіть його BiolifeDM.pas. 

3) Знову викличте вікно форми BiolifeDataModule (скористайтеся  командою 
View(Window List, якщо ви його втратили). Додайте в це вікно об'єкти компонентів 
TDataSource і TTable з палітри Data Access. Зміните значення властивості Name 
об'єкта DataSource1 на BiolifeDataSource, а властивості Name об'єкта Table1 — на 
BiolifeTable. Вікно форми порожньо і використовуватися не буде (хоча можна 
створити тестову програму для цього модуля даних). 

4) Тепер варто визначити правила доступу до бази даних, використовувані в об'єктах 
компонентів модуля даних. Виберіть об'єкт BiolifeTable, у вікні Object Inspector 
клацніть на кнопці зі стрілкою вниз у рядку властивості DatabaseName і виберіть у 
списку пропонованих значень BIOLIFE. Також виберіть Biolife.DB у списку 
пропонованих значень для властивості TableName. 

5) Виберіть у модулі даних об'єкт BiolifeDataSource. Потім у вікні Object Inspector 
привласніть значення BiolifeTable властивості DataSet.  

6) Збережете усі файли, викликавши команду меню FileSave All або клацнувши на 
піктограмі Save All панелі інструментів. 

На цьому закінчується програмування модуля даних. При створенні додатків можна 
додавати додаткові компоненти і встановлювати інші властивості для доступу до таблиць бази 
даних. Хоча в прикладі використовується тільки два компоненти, у більш складному модулі 
даних може бути безліч об'єктів компонентів, таких як Table, DataSource і інших, для доступу 
до різних таблиць баз даних. 

Не утруждайте себе установкою значення для True властивості Active. Значення цієї 
властивості автоматично міняється на False при збереженні модуля даних у списку об'єктів 
Delphi. 
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Щоб зробити цей модуль даних доступним для інших додатків, додайте його в список 
об'єктів Delphi. 

1) Викличте екранну форму модуля BiolifeDataModule (у разі потреби скористайтеся 
командою меню ViewWindow List). Установите курсор усередині цього вікна і 
клацніть правою кнопкою миші. З'явиться контекстне меню. Виберіть команду Add 
to Repository. З'явиться діалогове вікно, зображене на рис. Л.4.1. 

2) У списку екранних форм Forms виберіть WinesDataModule (цей рядок у списку 
вибирається Delphi за замовчуванням). Уведіть назву (поле Title), опис (поле 
Description) і назва вкладки (поле Page), у которую буде включений цей модуль 
даних при виклику пункту меню FileNew. Також можна заповнити поле Author і 
клацнути на кнопці Browse для вибору піктограми, що буде відображатися в 
діалоговому вікні New Items. Піктограми, що поставляються в складі програмного 
продукту Delphi, знаходяться в каталозі Images\Icons. На рис. Л.4.1 показаний 
приклад заповнення цих полів. 

3) Для закриття діалогового вікна Add to Repository клацніть на кнопці ОК. Якщо 
модуль не був збережений, з'явиться запрошення зберегти його перед тим, як 
модуль буде включений у список об'єктів Delphi. 

 
Рис. Л.4.1 – Діалогове вікно Add to Repository 
Тепер модуль даних можна використовувати в будь-якому додатку. Для цього потрібно 

просто вибрати команду меню FileNewМожно виконати наступні дії з модулем даних Biolife. 
1) Відкрийте новий додаток. 
2) Виберіть команду меню FileNew і клацніть на корінці вкладки Forms діалогового 

вікна New Items. У вікні вкладки серед інших з'явиться модуль даних Biolife.  
3) Клацніть на кнопці Use унизу діалогового вікна (див. рис. Л.4.2). Зверніть увагу, що 

на цьому кроці існує три можливих способи включення модуля: копіювання (кнопка 
Сміттю), спадкування (кнопка Inherit) і використання (кнопка Use). 
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Рис. Л.4.2 - У діалоговому вікні New Items виберіть новий модуль даних Biolife Data 

Module 
4) Двічі клацніть на піктограмі модуля даних Biolife (Biolife Data Module). У поточному 

додатку відкриється вікно модуля даних, а у вікно редактора коду додасться 
вихідний код модуля мовою Object Pascal. 

5) Переключитеся у вікно редагування коду і виберіть модуль Unitl (вихідний код 
головної програмної форми). Розшукайте директиву опису модулів uses у верхній 
частині вікна і зробіть у ній наступні зміни (виділена жирним шрифтом). Після таких 
змін модуль даних BiolifeDM (під цим ім'ям був збережений вихідний код модуля) 
буде доступний з модуля головної форми. Для того щоб Delphi внесла ці зміни 
автоматично, можна скористатися командою меню FileUse Unit, але зміни будуть 
внесені в секцію реалізації головного модуля, а не в секцію інтерфейсу, як у 
першому випадку: 
uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
BiolifeDM; 

6) Додайте у вікно головної екранної форми об'єкти компонентів TDBNavigator і 
TDBGrid із вкладки палітри Data Controls. Виділите обидва об'єкти (утримуючи 
клавішу <Shift>, клацніть лівою кнопкою миші на кожнім об'єкті. У вікні Object 
Inspector задайте для властивості DataSource наступне значення (у нашому прикладі 
це єдиний пропонований варіант):  
BiolifeDataModule. BiolifeDataSource 

7) Переключитеся назад у вікно модуля даних Biolife (якщо його не видно на екрані, 
скористайтеся командою меню View(Window List). Виберіть об'єкт Table і у вікні 
Object Inspector установите значення True для його властивості Active. Відкриється 
база даних Biolife і в полях об'єктів DBNavigator і DBGrid будуть виведені дані. 

Тільки що розглянутий приклад додатка, що використовує модуль даних BiolifeDM, 
демонструє спільне використання об'єктів доступу до баз даних декількома додатками. У 
головну форму програми не потрібно вставляти об'єкти Table і DataSource, тому що вони уже 
включені в модуль даних. Інші додатки можуть використовувати ті ж об'єкти для доступу до 
бази даних Biolife. Щоб змінити ці об'єкти (приміром, поміняти псевдонім бази даних, ім'я 
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таблиці або додати віртуальне поле за допомогою редактора полів, як розповідалося вище в 
цій главі), потрібно просто перекомпілювати додаток після внесення змін. 

Об'єкти зі списку об'єктів Delphi можуть додаватися в проект трьома способами: 
шляхом копіювання, спадкування (кнопка Inherit) і використання (кнопка Use). He для кожного 
типу об'єкта доступні всі ці опції, наприклад проект може тільки копіюватися. При копіюванні 
об'єкта зі списку об'єктів Delphi у каталозі проекту створюється повна копія файлів об'єкта. Усі 
зміни об'єкта дійсні тільки для цієї копії. При спадкуванні об'єкта Delphi будує новий клас на 
основі цього об'єкта. У даний клас можна вносити зміни, але при перекомпіляції 
успадковуються всі зміни, внесені у вихідний об'єкт у списку об'єктів Delphi. При використанні 
об'єкта Delphi просто посилається на його файли, де б вони ні знаходилися. Усі зміни, внесені 
в об'єкт, відбивають у додатку після компіляції. Звичайно модулі даних краще успадковувати 
або використовувати. 

 
Рис. Л.4.3 – Приклад реалізації лабораторної роботи  

Хід виконання 
1) Ознайомтеся із темою і метою роботи. Вивчіть основні теоретичні положення роботи з 

базами данних. 
2) Отримайте індивідуальне завдання і вказівки від викладача. 
3) Створіть новий проект задавши в якості імені своє прізвище та номер роботи 

Прізвище_Л4. 
4) Додайте у форму обов’язкові компоненти для створення інтерфейсу програми 

ActionList, MainMenu, PopupMenu, ToolBar, ImageList, PageControl, StringGrid, 
SaveDialog, OpenDialog. 

5) Додайте компонент для побудови діаграм DBChart та інші необхідні компоненти. 
6) Запрограмуйте роботу з базою данних. 
7) Запрограмуйте роботу елементів інтерфейсу. 
8) Створіть звіт за вибіркою з бази данних. 
9) Створіть діаграму за одним з числових полів. 
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10) Продемонструйте роботу програми викладачу.  
11) Занесіть в протокол зовнішній вигляд вікна програми, результати виконання програми 

та програмний код, що був створений під час виконання роботи.  

Контрольні питання 
1. Які компоненти використовуються для створення діаграм  для баз данних? 
2. Як зберегти створену діаграму у вигляді окремого файлу?  
3. Як створити звіт для бази данних? 
4. Які типи баз данних Ви знаєте? 
5. Що таке модуль данних? 
6. Що таке таблиця данних? 
7. Що таке псевдонім бази данних? 
8. Як можна створити нову базу данних? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 

Створення незалежного програмного комплексу  
Мета роботи: набути навичок створення завершеного програмного комплексу, що включає 
довідкову систему та набір данних для встановлення програмного комплексу на довільному 
комп’ютері. 

Завдання 

1. Створити багатодокументний програмний комплекс в якому дочірніми вікнами мають 
бути програмні модулі лабораторних робіт 1-4. 

2. Створити довідкову систему програмного комплексу. 
3. Створити установочну версію програмного комплексу. 
4. Інтерфейс програми повинен містити: головне меню, контекстне меню, панель 

керування, мати вкладку вводу даних та вкладку результатів роботи програми створені 
з використанням об’єктів класу TActionList, TMainMenu, TPopupMenu, TToolBar, 
TImageList, TPageControl. 

5. Довідкова система має описувати роботу кожного вікна програмного модуля з 
контекстно залежною довідкою по окремим елементам інтерфейсу. 

6. Звіт по роботі програми має зберігатися у файл з розширенням *.rtf з використанням 
діалогового вікна SaveDialog. 

Теоретичні відомості 

Л.5.1. Програма InstallShield Express  
Найбільш популярної серед спеціальних програм для створення установочної версії є 

програма InstallShield Express. Вона є на диску Delphi. 
Процес створення інсталяційної дискети за допомогою InstallShield Express розглянемо 

на прикладі. Нехай потрібно створити інсталяційну дискету для програми Універсальна 
тестирующая програма. 

Утиліта InstallShield Express під час установки Delphi автоматично не встановлюється. 
Для того щоб установити InstallShield Express, потрібно запустити програму установки Delphi 
(уставити настановний диск у CD-дисковод) і в діалоговому вікні, що відкрилося, Delphi Setup 
Launcher вибрати команду InstallShield Express Custom Edition for Delphi. У результаті цих дій 
запускається майстер установки, що запропонує вибрати каталог, куди буде встановлена 
утиліта. По завершенні процесу установки в підменю Програми головного меню Windows 
з'являється команда Express for Delphi, вибір якої дозволяє запустити InstallShield Express. 

Для того щоб створити інсталяційну дискету, потрібно запустити InstallShield Express, у 
діалоговому вікні Welcome to InstallShield Express вибрати перемикач Create a new Setup 
Project (Створити новий проект) і натиснути кнопку ОК. 

У поля діалогового вікна, що відкрилося, New Project потрібно ввести інформацію про 
проект: у поле Project Name: — ім'я проекту, у поле New Subdirectory: — ім'я каталогу, у який 
програма InstallShield Express буде поміщати всі створювані файли, у тому числі й образ 
інсталяційної дискети. Використовуючи списки Directory: і Drive: можна вказати, де повинний 
бути розміщений каталог проекту. 
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Рис. Л.5.1 - Вікно проекту створення інсталяційної програми  
Після натискання кнопки Create відкривається вікно проекту створення інсталяційної 

програми, що містить список команд, що дозволяють настроїти інсталяційну програму, тобто 
визначити параметри і поводження створюваної програми установки (рис. Л.5.1).  

Л.5.2. Настроювання програми установки 
Команди настроювання настановної програми об'єднані в групи (заголовки груп 

виділені напівжирним шрифтом). Для вибору команди досить клацнути в рядку команди або 
на кнопці зі стрілкою. У результаті відкривається діалогове вікно групи.  

Команди групи Set the Visual Design дозволяють задати загальну інформацію про 
встановлюваний додаток і визначити вид головного вікна програми установки.  

При виборі команди Application Information відкривається вкладка Арр Info 
діалогового вікна Set the Visual Design, на якій можна задати ім'я додатка, ім'я виконуваного 
файлу й ім'я каталогу, що буде створений під час установки й у який інсталяційна програма 
помістить файли встановлюваної програми. 

Варто звернути увагу, що деякі полючи вкладки вже заповнені. Зокрема, програма 
InstallShield Express як ім'я додатка (Application Name:) і імені каталогу додатка (Default 
Destination Directory:) пропонує використовувати ім'я проекту (очевидно, що програміст може 
задати інші імена). 

Варто звернути увагу на поле Default Destination Directory: (визначений каталог). У 
цьому полі зазначене ім'я каталогу встановлюваного додатка і його положення. Визначеним 
каталогом, у який програма установки помістить каталог установлюваної програми, є каталог 
програм (Program Files). Оскільки під час створення інсталяційної програми не можна знати, як 
на комп'ютері користувача буде називатися каталог програм і на якому диску він буде 
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знаходитися, те замість імені каталогу використовується його позначення (<ProgramFilesDir>). 
Під час установки додатка на комп'ютер користувача інсталяційна програма одержує з реєстру 
Windows ім'я каталогу програм (у більшості випадків це C:\Program Files) і замінить рядок на 
ім'я цього каталогу. 

Позначення каталогів Windows, використовувані в програмі InstallShield Express, 
приведені в табл. Л.5.1. 

Таблиця Л.5.1 - Позначення каталогів Windows, використовувані програмою 
InstallShield Express 

Позначення Каталог 

<WINDIR> Каталог Windows, наприклад C:\Windows 
<WINSYSDIR> Системний каталог Windows, наприклад C:\Windows\System 
<ProgramFilesDir> Каталог програм, наприклад C:\Program Files 
<INSTALLDIR> Каталог, у який інсталяційна програма встановлює додаток 

Вкладка Main Window (рис. Л.5.2) дозволяє задати характеристики головного вікна 
програми установки. 

 
Рис. Л.5.2 - Вкладка Main Window діалогового вікна Set the Visual Design  
Група Main Title дозволяє задати тип заголовка головного вікна програми установки. 

Якщо обрано перемикач Text, заголовок буде являти собою текст. Якщо обрано перемикач 
Bitmap, то як заголовок буде використовуватися 16-кольорова ілюстрація, файл якої можна 
задати за допомогою кнопки Browse…... 

Група Logo Bitmap дозволяє задати емблему (логотип) розроблювача програми. У поле 
Bitmap потрібно ввести ім'я файлу, у якому знаходиться логотип. Використовуючи список, що 
розкривається, Position, можна задати положення логотипа: у центрі, у лівій або в правій 
верхній частині вікна. 

У списку, що розкривається, Background Color можна вибрати колір тла головного вікна 
інсталяційної програми. 

Натискання кнопки ОК закриває діалогове вікно групи Set the Visual Design, а програма 
InstallShield Express позначає галочкою команди, що програміст використовував для 
настроювання. 
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Л.5.2.1. Вибір об’єктів Delphi для установочної дискети 
Група команд Specify InstallShield Objects for Delphi дозволяє задати, які об'єкти Delphi, 

наприклад динамічні бібліотеки або пакети компонентів, повинні бути поміщені на комп'ютер 
користувача і, отже, на настановну дискету (найпростішим програмам ніякі об'єкти Delphi не 
потрібні, усе необхідне для їхньої роботи знаходиться у виконуваному файлі програми, в ехе-
файле). 

Об'єкти, які потрібно помістити на настановну дискету, вибираються в списку 
InstallShield Objects діалогового вікна Specify InstallShield Objects for Delphi (рис. Л.5.3). 

 
Рис. Л.5.3 - На вкладці General діалогового вікна Select InstallShield Objects for Delphi 

можна вказати об'єкти, які необхідно помістити на настановну дискету  

Л.5.2.2. Файли та компоненти які потрібно включати 
Команди групи Specify Components and Files дозволяють задати файли, що повинні 

бути перенесені на комп'ютер користувача і, отже, на настановну дискету. 
При установці складних програм інсталяційна програма дозволяє користува чеві 

вибрати тип установки (як правило, це повна, мінімальна або вибіркова установка). У випадку 
вибіркової установки користувач може вибрати потрібні компоненти, що, як правило, 
об'єднані в групи, причому можливо вибір як усієї групи, так і окремого компонента. 

Перед виконанням команди Groups and Files потрібно визначити, які файли необхідно 
перенести на комп'ютер користувача. Для розглянутого приклада це: файл програми (test.exe), 
файли тесту, файл readme.doc (містить коротку інформацію про програму). При  цьому 
передбачається, що файл програми і файл readme.doc будуть поміщені в головний каталог 
додатка, а файли тесту — у підкаталог Sample головного каталогу. 

У результаті вибору команди Groups and Files відкривається діалогове вікно Specify 
Components and Files (рис. Л.5.4). 

Автоматично створена група Program Files відповідає головному каталогові 
встановлюваної програми. Звичайно в цю групу поміщають виконуваний файл програми, файл 
довідки, файл read.me. Для того щоб додати в цю групу файл, необхідно натиснути кнопку 
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Insert Files…і, використовуючи стандартне вікно Відкрити, вибрати потрібний файл. Щигликом 
на квадратику зі знаком плюс можна розкрити групу і подивитися, які файли в ній знаходяться.  

При бажанні програміст може розмістити деякі файли в окремому каталозі. Тоді для 
цих файлів необхідно створити свою групу. Для того щоб створити групу, потрібно натиснути 
кнопку New Group…... Потім у діалоговому вікні, що відкрилося, Add group у поле Group Name:  
треба ввести ім'я групи, а в поле Destination Directory: — ім'я каталогу, у який повинні бути 
скопійовані файли групи. За замовчуванням каталогом нової групи є каталог <INSTALLDIR>, 
тобто головний каталог додатка. 

 
Рис. Л.5.4 - Діалогове вікно Specify Components and Files 
Якщо каталог, куди повинні бути поміщені файли групи, повинний бути створений у 

цьому каталозі, то ім'я нового каталогу варто ввести в поле Destination Directory: після рядка 
<INSTALLDIR>, розділивши імена символом “зворотна коса риса” (\). Ім'я каталогу також, 
можна вибрати зі списку, що розкривається. Наприклад, ім'я <WINDIR> відповідає головному 
каталогові Windows (у більшості випадків це C:\Windows). 

Як приклад на рис. Л.5.4 приведений вид діалогового вікна Specify Components and 
Files після того як була створена група Sample і визначені файли, що повинні бути перенесені 
на комп'ютер користувача. 

Л.5.2.3. Настроювання діалогів 
У процесі роботи інсталяційної програми користувач бачить послідовність сменяющих 

друг друга стандартних діалогових вікон. Розробляючи програму інсталяції, програміст може 
задати, які вікна повинні з'являтися, а також визначити їхній вид.  

Для того щоб задати діалогові вікна, що будуть з'являтися на екрані під час роботи 
інсталяційної програми, треба з групи Select User Interface Components вибрати команду 
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Dialog Boxes. У списку Settings For, що відкрився діалогового вікна Dialog Boxes, перераховані 
діалогові вікна (див. табл. Л.5.2), що можуть з'являтися під час роботи інсталяційної програми.  

 
Рис. Л.5.5 - Діалогове вікно Add group 
Таблиця Л.5.2 - Діалогові вікна процесу установки 

Діалогове вікно Призначення 

Welcome Bitmap Висновок ілюстрації, що може служити як інформацію про 
встановлювану програму 

Welcome 
Message 

Висновок інформаційного повідомлення 

Software License 
Agreement 

Висновок ліцензійного повідомлення, що знаходиться у файлі. Дозволяє 
перервати процес установки програми у випадку незгоди користувача з 
пропонованими умовами 

Readme 
Information 

Висновок інформації про встановлювану програму  

User Information Запитує інформацію про користувача (ім'я, назва фірми) і, можливо, 
номер установлюваної копії 

Choose 
Destination 
Location 

Надання користувачеві можливості змінити визначений каталог, у який 
установлюється програма 

Setup Type Надання користувачеві можливості вибору типу установки програми 
(Typical — звичайна установка, Compact — мінімальна установка, Custom 
— вибіркова установка) 

Custom Setup Вибір установлюваних компонентів при вибірковій (Custom) установці 
Select Program 
Folder 

Надання користувачеві можливості вибору меню панелі задач, у которое 
буде поміщена команда запуску встановлюваної програми  
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Діалогове вікно Призначення 
Start Copying Files Висновок інформації, уведеної користувачем на попередніх кроках, з 

метою її перевірки перед початком безпосередньої установки програми 
Progress Indicator Показ відсотка виконаної роботи під час установки програми 
Setup Complete Інформує користувача про завершення процесу установки. Дозволяє 

задати програму, що повинна бути виконана відразу після завершення 
установки (як правило, це сама встановлена програма). Якщо 
встановлювана програма вимагає перезавантаження комп'ютера, то 
виводиться діалог запиту про необхідність перезавантаження 
комп'ютера 

Для того щоб діалогове вікно з'являлося під час роботи інсталяційної програми, 
необхідно установити прапорець, розташований ліворуч від назви діалогового вікна. Якщо 
діалог припускає висновок специфічної інформації, про що свідчить поява вкладки Settings 
поруч із вкладкою Preview, то треба вибрати цю вкладку і ввести значення параметра. 
Більшість діалогових вікон як параметр запитують ім'я текстового або bmp (тільки 16 квітів) 
файлу. 

У найпростішому випадку програма інсталяції може обмежитися висновком наступних 
діалогів: 

 Readme Information 

 Choose Destination Location 

 Select Program Folder 

 Progress Indicator 

 Setup Complete 

Л.5.2.4. Місце розташування та команда запускові додатка 
Команди групи Specify Folders and Icons дозволяють задати меню, у которое буде 

поміщена команда запуску встановлюваної програми, а також команду запуску і значок, що 
ідентифікує програму. 

При виборі команди General Settings з цієї групи відкривається вкладка General 
діалогового вікна Specify Folders and Icons (рис. Л.5.6), на якій можна задати команду запуску 
встановлюваного додатка. 

У поле Run Command: (Команда запуску) потрібно ввести ім'я виконуваного файлу 
встановлюваної програми, а в поле Description: (Підпис) — текст, що буде з'являтися в меню 
команд, а у випадку розміщення значка на робочому столі — під значком, що ідентифікує 
програму. 

Після введення команди запуску і підпису потрібно натиснути кнопку Add Icon, у 
результаті чого в полі значків буде виведений значок програми і підпис (їхній вид дає 
представлення про те, що буде поміщено на робочий стіл).  

Група перемикачів Window дозволяє задати розмір вікна програми після запуску. 
Звичайно після запуску програми вікно програми має такий же розмір, як і під час розробки 
програми (що відповідає обраному перемикачеві Show Normal). При установці перемикача в 
положення Show Maximized вікно програми займає весь екран. При виборі перемикача Show 
Minimized після запуску вікно програми автоматично звертається. 

На вкладці Advanced діалогового вікна Specify Folders and Icons у поле Start in: можна 
задати робочий каталог програми, а в поле Icon: — файл значка, установлюваного додатка. 
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Рис. Л.5.6 - Вкладка General діалогового вікна Specify Folders and Icons  
У поле Shortcut Key: можна установити сполучення “гарячих клавіш” для запуску 

програми. Для цього необхідно виділити іконку програми для якої ви хочете призначити 
сполучення “гарячих клавіш” і перемістити курсор у поле введення Shortcut Key:. Після цього 
потрібно натиснути на клавіатурі клавішу, що у сполученні з клавішами <Ctrl> і <Alt> буде 
складати сполучення “гарячих клавіш”. Наприклад, при натисканні клавіші <A>, буде 
призначене сполучення “гарячих клавіш” <Ctrl>+<Alt>+<A>. 

Значки додатків знаходяться у файлах з расширением.ico. Файл значка можна створити, 
наприклад, за допомогою вхідної до складу Delphi утиліти Image Editor, яку можна запустити 
в Delphi, вибравши пункт меню Tools Image Editor. 

Перемикачі групи Folder дозволяють задати, де буде розташований значок 
установлюваного додатка: 

 у меню Програми (Programs Menu Folder); 

 у меню Пуск (Start Menu Folder); 

 на робочому столі (Desktop Folder); 

 у меню Автозавантаження (Startup Folder); 

 у меню Послати (Send To Folder). 

Л.5.2.5. Створення установочної дискети 
Після визначення всіх характеристик програми установки можна приступити до 

створення настановної дискети. Цей процес складається з наступних кроків: 

 Створення образа настановної дискети  

 Тестування процесу установки 

 Копіювання образа настановної дискети на дискету  
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Для того щоб створити образ настановної дискети, що програма InstallShield Express 
розміщає на твердому диску комп'ютера в каталозі проекту програми установки, необхідно в 
розділі Run Disk Builder вибрати команду Disk Builder або вибрати пункт меню ChecklistRun 
Disk Builder. 

У діалоговому вікні, що відкрилося, Disk Builder (рис. Л.5.6), у списку, що 
розкривається, Disk Size:, треба вибрати обсяг диска, що буде використовуватися як носія 
інсталяційної програми (для невеликих програм як носія звичайно використовуються дискети 
обсягом 1,44 Мбайт) і натиснути кнопку Build. 

Після того як інсталяційна програма буде створена, у вікні Disk Images можна побачити, 
скільки дискет вона буде займати (рис. Л.5.6). 

Після створення образа настановної дискети можна подивитися, як буде працювати 
програма установки. Для цього необхідно в розділі Test the Installation вибрати команду Test 
Run або вибрати пункт меню ChecklistTest the Installation. 

Якщо програма установки працює правильно, то можна виконати копіювання програми 
установки на дискети, для чого треба в розділі Create Distribution Media вибрати команду Copy 
to Floppy (див. рис. Л.5.1) або вибрати пункт меню ChecklistCreate Distribution Media. 

 
Рис. Л.5.6 - Діалогове вікно Disk Builder після завершення процесу створення образа 

настановної дискети 
Література [3]. 

Хід виконання 
1) Ознайомтеся із темою і метою роботи. Вивчіть основні теоретичні положення роботи з 

багатовіконним інтерфейсом. 
2) Отримайте індивідуальне завдання і вказівки від викладача. 
3) Створіть новий проект задавши в якості імені своє прізвище та номер роботи 

Прізвище_Л5. 
4) Створіть головну форму в новому пректі. 
5) Додайте у форму обов’язкові компоненти для створення інтерфейсу програми 

ActionList, MainMenu, PopupMenu, ToolBar, ImageList, SaveDialog, OpenDialog. 
6) Додайте модулі попередніх лабораторних робіт в поточний проект . 
7) Запрограмуйте роботу з кількома вікнами програми. 
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8) Створіть довідкову систему для кожного з вікон програми. 
9) Створіть установочну версію програмного комплексу. 
10) Продемонструйте роботу програми викладачу.  
11) Занесіть в протокол зовнішній вигляд вікна програми, результати виконання програми 

та програмний код, що був створений під час виконання роботи. 

Контрольні питання 
1. Які створити довідкову систему програми? 
2. В чому полягає різниця між SDI та MDI додатками? 
3. Як створюється установочна версія програмного модуля? Для чого це потрібно? 
4. Які файли потрібно включати до установочного диску? 
5. Як підключити довідкову систему до додатка? 
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ДОДАТОК 1 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
 Що таке модальне та немодальне діалогові вікна. Як відобразити форму у вигляді 

відповідного діалогового вікна? 
 Компоненти TPageControl і TTabControl та TTabSheet, їх призначення та властивості.  
 Властивості форми ActiveMDIChild, MDIChildCount та MDIChildren. 
 Що таке обробник та екземпляр виключення? 
 Що таке блок захищених операторів та блок захищених ресурсів? Їх структура та 

призначення. 
 Що таке MDI-додаток та SDI-додаток? 
 “Тихі” виключення: що це таке, для чого вони призначені та коли використовуються? 
 Повторне генерування виключних ситуацій: що це таке, для чого воно призначене та коли 

використовується? 
 Створення та обробка повідомлень про події. Керування програмою на основі 

повідомлень про події. 
 Клас. Наслідування. Інкапсуляція. Поліморфізм. 
 Об’явлення типів. 
 Область видимості ідентифікатора. 
 Які типи даних використовуються в Object Pascal. 
 Перерахуйте структуровані типи даних, які використовуються в Object Pascal.  
 Умовний оператор If. Структура оператора та приклад застосування.  
 Оператор вибору Case. Структура оператора та приклад застосування. 
 Оператор циклу For та Repeat. Структура оператора та приклад застосування. 
 Дайте визначення поняттям процедура і функція та наведіть структуру запису в Object 

Pascal. 
 Перерахуйте цілочисельні та дійсні типи даних, які використовуються в Object Pascal. 
 Що таке константа та змінна, які типи використовуються в Object Pascal. Наведіть приклад 

їх обя’влення. 

 


