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 ٣

بإسم  عرفتاليت و  ، توسيع للغة الربجمة باسكالدلفي هي . على الربجمة غرضية التوجه " بيئة التطوير دلفي " تعتمد
  .) Object Pascal(باسكال الغرضية 
 بدال من ة مستقلةغوإعتبارها ل") The Delphi language("أو ") اللغة دلفي("لغة باإلسم  على اإلشارة لعزمت بورالند

  .   ") Delphi development environment("تسميتها بيئة التطوير دلفي 
ا  أكما،  تستخدم اللغة دلفي Kylix)(رمبا يكون ذلك إلن بورالند تريد أن تصبح قادرة على القول بإن كيلكس 

 دلفي ورمبا يسعنا القول أن ،) Microsoft .NET platform(نيت _لفي للعمل حتت منصة مايكروسوفت دوت دفرتو
   .  وليست جمرد بيئة تطوير تعتمد باسكال الغرضيةلغة برجمة مستقلة يف صف اللغات األكثر شيوعا يف العامل معروفة ك

فإن الروح هي نفسها لغة برجمة قوية ومستقرة متيزها ، " اللغة دلفي"أو " بيئة التطوير دلفي "على كل حال سواء كانت 
  .إنتاجيتها الفريدة 

   . اليت خترج معي أوالًالتسمية أمام هذا املوضوع وسأستخدم ال أظن أين سأقف طويال
  
  
  

   :object-oriented in Delphiغرضية التوجة يف دلفي 
 

حىت أن مقدار   ،   object-oriented programming  أو )OOP(إن معظم اللغات احلديثة تدعم الربجمة غرضية التوجة 
  . أصبح ينظر إلية يف كثري من األحيان كمقياس يعرب عن أمهية اللغة OOPدعم اللغة للـ 

   : سنعاجلها يف هذا الفصلعلى ثالث مفاهيم أساسيةتعتمد الربجمة غرضية التوجة 
   
   . encapsulation التغليف -
       .inheritance الوراثة -
   .polymorphism تعددية األشكال -
  

ن الصياغة النحوية للغة الباسكال وما أريد التنوية إلية هنا أ.التوجة للغة باسكال التقليدية _دلفي هي توسيع غرضي
رب وبالتايل كمية أك،  ) Cمثال لغة ولنقل (مشهورة بإا صياغة أكثر وضوحا وقابلية للقراءة من معظم اللغات األخرى 

فهمها وتذكرها بشكل سريع ومنتظم من احلشو من أجل احلصول على شفرة مقروءة تشبة الكالم العادي حبيث ميكن 
  .وهذا مما يقل من الوقوع باألخطاء 

بإعتراف اجلميع ال يقل أمهية عن املوجود يف النسل احلايل للغات الربجمة  لغةالتوحه هلذة ا_التوسع الغرضيكما أن 
   .#C حىت Javaالغرضية من 
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 ٤

  :األصناف واألغراض 
  .صناف جديدة ألوبشكل خاص على تعريف أمناط ،  وفق تصور الربجمة غرضية التوجة  أساساًبنيت دلفي

 فإذا قمت .حىت لو كنت التشعر بذلك دائما  ،  وفق هذا املفهوميتم التعامل معة كل شيء يف دلفيوعليك أن تعلم أن 
  .فإن دلفي ستقوم أوتوماتيكيا بتعريف صنف جديد من أجلة ،  ) Form( بإنشاء شكل جديد مثالً

  
  ...صنف معني ب خاص وهذا الغرض ،   غرض عبارةكل مكون مت وضعة على الشكل هوومن املهم أن تفهم أن 

  
   : توضيح

  :أكادمييا نستطيع القول أن ، وكثريا ما يتم إساءة فهمهما ، ة  يستخدمان بكثراملصطلحان غرض وصنف 
   .)مناهج أو ما يسمى ("تصرفاتال "  وبعض العمليات ،توصيفات بعض الميلكمنط معطيات معرف هو : ف الصن

 حبيث ميلك قيم لكل التوصيفات اليت حيددها  .)أو متغري من منط معطيات صنف  (،هو منتسخ من الصنف : الغرض 
  .. ،وميكنة إستعمال عملياته وخيضع لتصرفاتة وخواصة ، الصنف 

  
  : ضرب مثال من الطبيعة على هذا املوضوع دعنا ن

 أي اإلنسان هو الصنف . فنحن ندل على الصنف إنسان)) بشكل عام ((إننا عندما نقول إنسان ، حالة اإلنسان مثال يف 
وأنة يقوم  إسم مييزة و طول ووزن ولون عيون همثال أن ل، املتعلقة بة ) اخلصائص(وأصبحنا نعرف بعض التوصيفات ، 

تذكر أنة عندما نتحدث عن الصنف إنسان فنحن ، مثل األكل والشرب والركض والكالم ) املناهج(لسلوكيات ببعض ا
  .... دوما أو حتما متر ١٧٥,٣  اإلنسان هو طولأن الجيوز القول مثال الحندد أي قيمة ثابتة ألي من خصائصة 

حالة واحدة حمددة ، حالة من حاالت الصنف الغرض جيب أن يكون ، إذا كان اإلنسان هو الصنف فما هو الغرض إذا 
  ،ة له عجيدا وتعطي األجوبة والقيم الدقيقة لكل الصفات املتعلق بالصنف التاب

  ، ولنقل عروة عيسى  ، أي إنسان حمدد ، الغرض يف هذة احلالة هو إنسان ما
،  متر ١٨٢,٣الطول ، م عروة اإلس، الغرض عروة من الصنف إنسان ميلك مجيع خواص اإلنسان ويأخذ قيم حمددة هلا 

مىت شاء من الركض واألكل ) سلوكياتة(ويستطيع تنفيذ كل من مناهجة ... اخل ... لون العينني بين ، كغ  ٨٥الوزن 
   ..والكالم اخل 

وكل منهم ميلك صفات .... وعلي اخلوعصام وبالتايل للصنف إنسان عدد كبري من األغراض مثل عروة وكمال وعالء 
  ....ساسية من أجل قيم حمددة خاصة به هو الصنف األ

  
  . واضحا اآلن أمتىن أن يكون األمر أصبح
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  .) entities(كيانات ال ما يشار إىل األغراض بكثرياً -

   .)type( والنمط )variable( هي نفسها العالقة بني املتحول )class( الصنفو ) object(الغرض  العالقة بني  

    ; A : integer  حيث A  واملتحول Integerمثال هي العالقة بني 

 

   :دعنا نوضح بعض املسائل املهمة هنا

لن ميثل ختزينا للغرض يف  إن متحول من منط صنف معني يف دلفي كما هو احلال يف معظم لغات الربجمة الغرضية التوجة 
  .ولكنة فقط عبارة عن مؤشر إىل الغرض يف الذاكرة ، الذاكرة ضمن هذا املتحول 

إلن األغراض لن ختزن ، ت العادية  على ذلك فإننا ال نستطيع التعامل مباشرة مع األغراض كما نتعامل مع املتحوالوبناء
 خاصة ذاكرةهي حباجة إىل حجز يدوي ملساحة بل  ،  كما حيدث يف حالة متحول عادي املتحول املعرف هلايف ذاكرة 

 بيانات والخيزن،  فقط هذة املساحةخيزن عنوان  أي  ،املساحةهذة  يؤشر على  اخلاص ا ومن مث يصبح املتحول ا 
  ..ضمنة الغرض 

ذاكرة ) إنشاء(وقلنا أنة جيب حجز ، إذن وجدنا اآلن فرقا مهما بني طريقة التعامل مع املتحوالت العادية ومع األغراض 
  كيف يتم ذلك ؟   ،،،  قبل إستخدامةللغرض

  :طريقتني بإحدى يتم ذلك 

  )Create  الباينبإستخدام املنهج ( ..  جز الذاكرة يدويا لغرض من صنف ماوح إنشاء  -١

    )  =: بإستخدام النسب(   .. مت حجز الذاكرة له مسبقا موجودغرض إىل الغرضأو نسب  -٢

  
var  
  Obj1, Obj2: TClass; 
begin  
  // assign a newly created object 
  Obj1 := TMyClass.Create;  
  // assign to an existing object 
  Obj2 := Obj1;  
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 ٦

قمنا بإنشاءة بالطريقة  obj1الغرض األول ،  Tclass من الصنف Obj1, Obj2قمنا بتعريف غرضني يف هذا املثال 
 قمنا obj2والغرض الثاين . الذي حيجز الذاكرة لة ويهيئة لإلستخدام Createاألوىل بإستخدام املنهج املهم والشائع 

  .  ومستخدمتني وكال الطريقتني صحيحتني ، Obj1ة إىل غرض موجود مسبقا وهو بنسب

  

 ويتم ذلك ، أيضاً فإنة يتوجب علينا حتريرها يدويا ،  Createمبا أننا قمنا حبجز الذاكرة يدويا بإستخدام املنهج  :مهم 
   .سنلقي نظرة تفصيلية على هذين املنهجني يف هذا البحث  .Freeبإستخدام املنهج 

   ، صناف وحتريرهالتعريف األ) Try)  ....  Finalyأنصحك بإستخدام معاجلة اإلستثناءات 

  .إن مل يكن لديك تصور واضح عنها بعد ، معاجلة اإلستثناءات سنتحدث عنها الحقا كذلك فإن 

  

  :تعريف األصناف يف دلفي 

واملناهج ) بيانات الصنف(مها احلقول شيئني مهمني حيوي دعنا نتذكر أن الصنف ، لتعريف صنف جديد يف دلفي 
   .)عمليات الصنف(

  .ناء صنف جديد موضوع سهل يف دلفي ب

لوجدنا أننا نريد تعريف احلقول اليت حيويها هذا الصنف ،  على ما سبق   ماذا حنتاج لنعرف صنف جديد  إذا فكرنا بناًء
  . خاص به وبالتأكيد نعرف له إمسا فريدا، والعمليات اليت يستطيع إجنازها 

   التعريف  هذاتنسيق) . أي توابع أو إجراءات(ن مناهج والعمليات هي عبارة ع، احلقول هي عبارة عن متحوالت عادية 
ونتبعه مباشرة بتعريف  Class إسم الصنف حمدداً بالكلمة املفتاحية Typeيف قسم  بإن نذكر –يتم بصورة بسيطة 
   :;Endوبالتأكيد ننهي ذلك بـ ،  يعرفها اليت مث رؤوس املناهج  ،احلقول اخلاصة به

   
Type 
TDate = class 
    Month, Day, Year: Integer; 
    procedure SetValue (m, d, y: Integer); 
    function LeapYear: Boolean; // حيدد إذا كانت السنة كبیسة 
  end; 

  



                             عروة عيسى                                                    الربجمة الغرضيـة التوجه يف دلفي                                        

 

 ٧

  : مالحظة 

بإيعاذ  يتبعة مربجمو الدلفي منذ ظهورها  ، للمترجم)عرف( عبارة عن تقليد  ا إسم املتحول هيسبقنا اليت Tة ئإن الباد
وهو جمرد حرف ولكن إتباع هذا العرف سيجعل  ، Type هو إختصار لـT احلرف .من شركة بورالند نفسها 

   . الذين اعتادو على ذلكشفرتك مفهومة أكثر من قبل بقية املطورين

  

ومل نقم بكتابة ) رؤوس املناهج(منا بتعريف أمساء التوابع واإلجراءات فقط رمبا الحظت من تعريف الصنف أننا ق
أي قسم الـ ، يف جسم الوحدة نفسها ) إجراءات+توابع(حيث نقوم بتعريف أجسام املناهج ، أجسامها هناك 

Implementation ا اخلاص .   

 لذلك جيب متييز جسم كل هج خاصة به  ولكل صنف منا)Unit(ومبا أننا نستطيع تعريف أكثر من صنف يف الوحدة 
 تعريف أجسام املناهج يسبق بإسم الصنف مفصوال بنقطة عن إسم من أجل ذلك فإن. منهج لنعرف إلي صنف يتبع 

   :TDate.SetValueاملنهج مثال 

  

Implementation 

… 

 
procedure TDate.SetValue (m, d, y: Integer); 
begin 
  Month := m; 
  Day := d; 
  Year := y; 
end; 
    
function TDate.LeapYear: Boolean; 
begin 
  // call IsLeapYear in SysUtils.pas 
  Result := IsLeapYear (Year); 
end; 

   :فكرة

فإن ميزة تكميل التعريف يف دلفي سوف تقوم ،  عندما يكون املؤشر ضمن تعريف الصنف Ctrl+Shift+Cإذا ضغطت 
  . وتوليد هيكل التعريف اخلاص باملناهج اليت قمت بتعريفها يف الصنف تلقائيا مبساعدتك

  .وأننا نستطيع أن ننشيء أغراضاً من هذا الصنف وإستخدامها يف شفرتنا ، عرفنا اآلن كيف نبين صنف جديد 
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 ٨

  :مثال على ذلك 

  
var 
  ADay: TDate;   
begin 
  // create an object 
  ADay := TDate.Create; 
  try 
    // use the object 
    ADay.SetValue (1, 1, 2000); 
    if ADay.LeapYear then 
      ShowMessage ('Leap year: ' + IntToStr (ADay.Year)); 
  finally 
    // destroy the object 
    ADay.Free; 
  end; 
end; 

ر هو واآلخ، مع أن إحدامها هو تابع للتنفيذ  . ADay.Year مشابة متاما للتعبري ADay.LeapYearالحظ أن التعبري 
  .أي نصل لبيانات الغرض بنفس طريقة الوصول ملناهجة وذلك بإستخدام النقطة ، ) وصول بيانات مباشر(متحول 

  وبإمكانك جتاهلهما على كل حال ،  أن تضيف قوسان مغلقان بعد إستدعاء تابع ليس لة بارامترات يارياًبإمكانك إخت-

  : التعريفان التاليان متكافئان : ال مث
    GetCurrentDay(); 
    GetCurrentDay; 

  

   :method overloadingالتحميل الزائد للمناهج  

   ياترى ؟ التحميل الزائد ولكن ما هو.) اإلجرائيات+ التوابع (دلفي تدعم التحميل الزائد للمناهج 

 اليهما overloading شريطة أن تقوم بإضافة الكلمة املفتاحية  ،فس اإلسمالتحميل الزائد يعين أن يكون لديك منهجان بن
إذا إتفقا باإلسم فإن دلفي حباجة إىل (، اخلاصة يكل منهما خمتلفة عن اآلخر ) املتغريات(وأن تكون قائمة البارامترات 

 )حنديد أي منهما نريد أن نستخدم شيء آخر للتمييز بينهما لذلك فإن منهجني متفقني باإلسم والبارامترات ال ميكن أن 
ويقوم باإلستدعاء  ، حتديد أي واحد منهما نريد أن نستدعي) Compiler(بفحص البارامترات  يستطيع مترجم اللغة . 

  سنرى تطبيقات هذة امليزة الحقا  .الصحيح للمنهج الصحيح 

  

 



                             عروة عيسى                                                    الربجمة الغرضيـة التوجه يف دلفي                                        

 

 ٩

  :غرضية التوجة نظرة أكثر تفصيال يف 

  

  التغليف  -

 الوراثة  -

 شكال تعددية األ -

  

   : Encapsulationالتغليف 

  . وتستخدم األصناف لتحقيق ذلك .تعتمد فكرة غرضية التوجة على إخفاء البيانات 

   . يتم تغليف البيانات داخل األصناف  نقولأو، يتم إخفاء البيانات داخل األصناف اخلاصة ا 

حيث ال تضطر أن تعرف ، ) black boxes(ما يسمى الصناديق السوداء إستخدام عادة يتم توضيح هذة الفكرة ب
وكل ما يهمك هو كيف تتعامل مع واجهة الصندوق األسود ، كيف تتم األمور بالداخل وما هي احملتويات الداخلية 

 إن ما يهمك فعليا من الصندوق هو آلية التعامل .وتعطية معطياتك وتأخذ النتائج بغض النظر عن ما يتم يف الداخل 
مثال يهمك أن تتفرج على الربامج املفضله ،  وال تعطي إهتماما كبريا عن تفاصيل داخل الصندوق )مع واجهتة(معة 

بغض النظر عن فهم الدارات الداخلية املكونة للتلفزيون  ، وإطفاءة وتشغيلةعلى التلفزيون وأن تعرف تغيري احملطات 
..  

 إن كيفية .رفة كيفية إستخدامها من اخلارج نكتفي مبعميكننا أن ها د خنزن البيانات داخل األصناف وعن إذن
 وهي اليت تسمح لألجزاء األخرى من الربنامج بإستخدام )class interface(اإلستخدام تدعى واجهة الصنف 
ونادرا ما تعرف ، وبالتايل عندما تستخدم غرض ما فإن معظم شفرته تكون خمفية ، األغراض املعرفة من هذا الصنف 

مامل تستخدم املناهج   بشكل مباشر ال توجد طريقة لدخول البيانات اخلاصة به قدداخليه له حىت أنهما هي البيانات ال
 وذلك يعترب من أهم الفروق بني الربجمة غرضية التوجة، املتاحة على الواجهة واليت تسمح لك بتغيري وقراءة البيانات 
ألصناف غري تابعة لصنف حمدد كما أنك تستطيع تغريها و الربجمة الكالسيكية واليت تكون البيانات فيها عامة لكل ا

  ... ،،مباشرة وبالتايل تقع يف مطب عدم صالحية القيمة حلالة أو موعة حاالت 
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  : لنوضح هذة النقطة اهلامة 

  ،يف مثال التاريخ السابق 

، دخول والتغيري املباشر ستكون متاحة لل) البيانات(لو كنا نتبع الطريقة الكالسيكية بالربجمة فإن املتحوالت  -
مثال لو قمت بإدخال التاريخ ، وبالتايل من املمكن إدخال قيم غري صاحلة بدون وجود إمكانية للتأكد منها 

February 30) إلننا عرفنا فإن الربنامج سيقبلة   يوم٣٠والذي هو تاريخ خاطيء إلن شباط الحيوي )  شباط٣٠ 
 وستحصل األخطاء الحقا عند العمليات ، الذي يقبل هذة القيمة )Integer( من النوع الصحيح اليوممتحول 
  .أو تعطي نتائج خاطئة متاما ، احلسابية 

يف الصنف ) خمبأة (فإن الدخول املباشر للبيانات غري مسموح إلن البيانات مغلفة ، أما يف حال الربجمة الغرضية  -
أي أنك لن تستخدم املتحول مباشرة بل  ، لذلكوالوصول إليها يتم  بإستخدام املناهج اليت خصصها الصنف 

وبالتايل لن يظهر معنا النوع السابق من األخطاء إلن هذة املناهج ،  ستتعامل مع إجرائية أو تابع إلدخال القيمة 
ورفض التعديالت يف حال كانت القيمة غري صاحلة ، ميكن بسهولة تضمينها شفرات لفحص القيم والتأكد منها 

 لضبط القيم ومل نقم بالضبط املباشر وهنا نستطيع إضافة الشفرة SetValue أستخدمنا املنهج   الحظ أننا.
 ...أو أو ، أو غري سالبة ، كأن تكون أصغر من حد معني ، خلاصة بالتحقق من صالحية القيمة ا

  

  ..للتغليف ميزة سحرية للمربمج نفسه هذة املرة كما أن  •

ستطبق التغيريات تلقائيا على بقية بالتايل و، اخلي للصنف يف التحديثات املستقبلية إلا تسمح لة بتغيري التركيب الد
  .دون احلاجة لتغري شفرتنا يف مناطق خمتلفة من الربنامج ،  بإقل عناء ممكن إستخدمت هذا الصنف األغراض اليت 

  

  : مالحظة 

حبيث كل متغري تقوم ، الوحدة -على-عتمدالصنف فإن دلفي تدعم التغليف امل–على-باإلضافة إىل التغليف املعتمد
يف  Uses   عند إستخدامها يف التعريف  للوحدة سيصبح مرئيا لباقي وحدات الربنامجInterfaceبتعريفة يف قسم الـ 

   . فقط هي متغريات حملية هلذة الوحدة Implementationحني أن املتغريات املعرفة يف قسم الـ 
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  :Private, Protected, Publicحمددات الوصول  

  . الصنف -على-دلفي متلك ثالث حمددات وصول من أجل التغليف املعتمد

  تتحكم حمددات الوصول مبجال الرؤيه املسموح به من أجل حقل أو منهج ما ،  Private, Protected, Publicوهي 

 اليت عرف فيها ارج الوحدة اليت تكون غري متاحة خه ومناهجالصنف  يدل على حقولPrivateالتوجيه  •
وبالتايل هي متغريات حمليه يف هذة الوحدة ، وال ميكن الوصول إليها سوى من داخل هذه الوحدة ، الصنف 

 .تستخدم إلمتام عمل جزئي ما داخل الصنف وال داعي لظهورها لبقية العناصر 

ستطيع الصنف حيث ي، د حلقول الصنف ومناهجه  يستخدم لتحديد جمال رؤيه مقيProtectedالتوجيه  •
وببساطة يستطيع الصنف األساسي ، الوصول إىل البيانات املعرفة ضمنه احلايل واألصناف املورثة منة فقط 

 Protectedه باإلضافة إىل أي شفرة يف نفس الوحدة الدخول إىل البيانات احملمية بـ نواألصناف املشتقة م
 ، ضمن الوحدة  مثل سابقة من ناحية أنه حمليهذا التوجيه. وفقط هؤالء هم من ميلكون مساحية الدخول 

 . املشتقة اليت رمبا حتتاج هذة البيانات  اجلزئيهولكن نضيف هنا إمكانية الرؤية من قبل األصناف

 كما لو أا ة من أي جزء من الربنامج يدل على حقول ومناهج ميكن الدخول إليها حبريPublicالتوجيه  •
 .جد قيود يف الدخول إىل البيانات املعرفة ذا التوجية حيث ال تو، معرفة بنفس الوحدة 

   :حتذير

وبالتايل  ، إىل الصنف املعرف فيهاحمددات الوصول السابقة تقوم بتحديد إمكانية دخول شفرات من خارج الوحدة 
  ..اآلخر  من الصنف Private املعرفة مها  إىل حقول إذا وجد صنفان يف نفس الوحدة  فال توجد محاية لدخول إحد

  

   :Propertiesالتغليف بإستخدام اخلصائص 

  .ومتثل فكرة التغليف بشكلها األمثل ، ن أروع تقنيات الربجمة الغرضية اخلصائص تعتري م

 ضابط  وللتبسيط فإن كل ما تراه يف،واخلصائص بشكل عام هي  أول ما تعلمنا التعامل معه يف مرحلة املبتدء 
 والذي خيفي عنك بشكل كامل تفاصيل التنفيذ  ،الفكرة هي أنك تتعامل مع إسمو، الكائنات عبارة عن خصائص 

عندما أعجبين تعريف أحد الكتاب ،   هي قراءة القيم منة أوكتابتها إلية  كمستخدم للصنفوتصبح مهمتك احلالية، 
  .) virtual fields(أن اخلصائص هي حقول إفتراضيه قال 
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ا جيب أن ندخل للبيانات يف حالة الربجمة الغرضية عن طريق املناهج بدال من رمبا الحظت يف الفقرة السابقة أنن
  ، خاصة أن منهج القراءة سيكون خمتلف عن منهج الكتابة ، وهذا يبدو شيئا مربكا قليال ، الدخول املباشر 

 للبيانات وقوة إذا بنينا حقول إفتراضية تستخدم هذة املناهج وختفيها عنا فإننا سنكسب سهولة الدخول املباشر
  .ونتعامل معها مثلما نتعامل مع احلقول العادية ،  احلقول اإلفتراضية هي  اخلصائص هذة. التغليف 

  

  : تأمل الشفرة البسيطة التالية 
Edit1.Text := Button1.Caption; 

 Button1من الغرض  Captionواخلاصية ،  للكتابة فيها Edit1 املتعلقة بالغرض Textإستخدمنا اخلاصية أنان الحظ 
،  من إضاعة الوقت بكتابة الشفرة وببساطة أصبحنا ذة الفكرة الرائعة نضيع الوقت بالتفكري بدال. للقراءة منها 

 أخفت هذة اإلرباكات Textلكن اخلاصية ،  وللقراءة منها Textبالتأكيد توجد مناهج خاصة للكتابة إىل اخلاصية 
  . تغليفا مثالياً  بذلكلنظر عن معرفتنا بشفرا املخفية حمققةعنا ومسحت لنا بإستخدامها بغض ا

 

  :تعريف خاصية جديدة 

هذة الفقرة ستتكلم عن باين ، الفقره السبقة تكلمت عن مستخدم الصنف الذي يستطيع إستخدام اخلواص بسهولة 
  .الصنف الذي يؤمن هذة السهولة 

  ومرة كتابة ، قراءة مرة .. ن للخاصية إزدواجية بالتعامل أ عرفنا اآلن

ويتم ذلك ببساطة عن ، وبناء على ذلك لتعريف خاصية ما حنن حنتاج لتعريف قابلية القراءة وقابلية الكتابة أيضا 
   لتعريف خاصية جديدةpropertyكما أننا نستخدم الكلمة احملجوزة     Read , Writeطريق الكلمتني املفتاحيتني  

  :أمثلة
1- property Month: Integer read FMonth write FMonth; 
 
2- property Month: Integer read FMonth write SetMonth; 
 
3- property Month: Integer read GetMonth write SetMonth; 
 
 

  . معرفان ضمن الصنف   تابعGetMonth إجرائية و SetMonth و  ،Privateمعرف كـ متغري  Fmonthحيث 
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بدون ،  مثال من أجل القراءة والكتابة Fmonthأن نقوم بتعريف متحول ما ،  أبسط احلاالت وهي : احلالة األوىل
 أو إرفاق إدخال  ،وطبعا ال ميكن هنا التأكد من صحة اإلدخال، القراءة تتم منه والكتابة إلية ، إستخدام أي منهج 

   .أو إخراج القيمة حبدث ما 

حيث أنة يف كثري من األحيان ،  مثل احلالة األوىلبشكل طبيعي ) Fmonth(قمنا بالقراءة من متحول  :احلالة الثانية
  .ال حنتاج التأكد من صحة اإلخراج طاملا كنا قد تأكدنا من صحة اإلدخال منذ البداية 

وهنا نستطيع التأكد من صالحية األدخال أو إرفاق اإلدخال ،  SetMonthفتتم بإستخدام اإلجرائية  الكتابةأما 
وبالطبع هذة احلالة مستخدمة كثريا على عكس احلالة  ، )إلغاء تعطيل خواص معينة بعد اإلدخال مثال(ا بأحداث م

  .األوىل 

  .وهي احلالة العامة ،  لإلخراج SetMonth لإلدخال واإلجرائية GetMonthإستخدمنا التابع  : احلالة الثالثة

  

  . للقراءة ) Function(ستخدم تابع  من املثايل هنا إايلوبالت، قراءة اخلاصية ستعيد قيمة واحدة منها  : مالحظة

  . للكتابة (Procedure)لذلك نستخدم إجرائية ، لن تعيد قيم ولكنها ستدخل قيمة ضمن بارامترات املنهج الكتابة 

  

  )Protectedومن املمكن أن تكون  (Privateعادة تكون حقول البيانات ومناهج الدخول السابقة 

  . Publicصائص بينما تكون اخل

واليت هي غري (إلنك تستطيع تغيري بيانات الصنف أو مناهج القراءة والكتابة ،  من التغليفمثاليةوهذا يعطي درجة 
 دون أن يتأثر ا مستخدم الصنف ولن يضطر لتغيري شفرتة إلنة يستخدم أمساء اخلواص )مرئية ملستخدم الصنف 

  ..لتغريات يف طريقة القراءة والكتابة لن تؤثر علية يف حني أن كل ا،  اليت بقيت ثابتة فقط و

طاملا بقي إسم اخلاصية ثابتا فإن عملة لن ، املستخدم ميلك إسم اخلاصية ويتعامل معها ، تذكر الصندوق األسود 
  .يتأثر بأي تغيري 
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 ١٤

  عمليمثال 

---------- 

فقرات السابقة من إنشاء املناهج واخلصائص وتطبيق ما تعلمناة يف ال، التدريب على بناء أصناف جديدة  :اهلدف 
  .والتعامل مع حمددات الوصول  

  ، بناء صنف جديد للتاريخ  هو هدفناإذن 

ولكي  .  باإلضافة إىل إجراء بعض التحكمات والعمليات املفيدة،القراءة منة والكتابة إلية ،، ماذا نريد من الصنف 
  : سأقوم بتفصيل ذلك  ،ا لوحدك ميكنك جتريب حله حبيثميلك املثال صفة مسألة

  :اخلواص التالية مع مراعاة  Tdate صنف جديد باإلسمبناء   :املطلوب

إدخال عن طريق : ثانيا، ليوم والشهر والسنة  ثالث قيم لإدخالعن طريق :أوال . إمكانية ضبط القيمة بطريقتني  -
  TdateTime من النمط  واحدةقيمة

 الية كبيسة أو ال ؟معرفة إذا كانت السنة احلإمكانية  -

  .Stringإخراج التاريخ بشكل نصي إمكانية  -

 . كلما مت تنفيذة  املخزنحبيث يزيد يوم للتاريخ، وجود منهج زيادة يوم  -

  .)قراءة وكتابة إىل كل منها ( ميكن التعامل معها Year , Month , Dayثالث خصائص وجود  -

  

  كيف نقوم بذلك ؟

لذلك سنقوم ببناء الصنف خطوة خطوة وتعديل شفرتنا ، ة يتم عملة دفعة واحدة تذكر أنة اليوجد شيء يف الربجم
  .كل مرة كأننا نعمل على حواسيبنا الشخصية منذ البداية 

مثال دعنا نفكر كيف سيصبح ، طريقيت بالعمل هي الطريقة التراجعية حبيث ننطلق من اآلخر حىت نصل إىل البداية 
  .ناهجه قبل البدء بالعمل صائصة ومالصنف اجلديد وما هي خ
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   : وهو سهل سابقاوقد تعلمنا ذلك،   Tdateأوال علي أن أقوم ببناء صنف جديد باإلسم 
type 

  TDate = class 

 

لذلك من األنسب أن يكون  ، بارامترات  على شكل لن يرجع أي قيم بل سنمرر لة القيم "ضبط القيمة" منهج -
   ، Function وليس تابعا Procedureإجرائية 

  نريد 

بإمكاننا إستخدام نفس اإلسم لكال اإلجرائيتني وذلك ولكن تذكر أنة ، نريد إجرائيتني خمتلفتني لضبط القيمة 
 وليكن  هلماوسأختار إمسا مناسبا ، )حيث سيكون الفرق بالربامترات (باإلستفادة من خاصية التحميل الزائد يف دلفي

" SetValue. "   

   :  بالشكل كل من اإلجرائيتني بعد اإلنتهاء سيبدو إستدعاء فإذا

TheDate.SetValue (2004, 7, 1);  // اإلجرائية األوىل   

TheDate.SetValue(now);            // اإلجرائية الثانية 

)Now يعيد قيمة التاريخ احلايل من النوع TdateTime(  

لذلك من ، املالحظ أنة سيعيد قيمية بوليانية واحدة من ، أو ال منهج ليعرف إذا كانت السنة كبيسة  نريد أيضا -
وسيبدو شكلة بعد  ،  "LeapYear" وليكن إمسة Procedure وليس إجرائية Functionاملناسب أن يكون تابعا 

  :اإلنتهاء كالتايل 
If (TheDate. LeapYear) then showmessage('Leap Year'); 

   

 وبالتايل سيكون ، واحدة سنة الكبيسة إلنة سيعيد قيمة نصيهلة تابع الإخراج التاريخ بشكل نصي مشابه حلامنهج 
  :تابعا وسيكون شكلة بعد اإلنتهاء كالتايل 

showmessage(TheDate.GetText); 

إلن مقدار الزيادة حمددة سلفا حيث سيزيد التابع يوم واحد ،  منهج زيادة اليوم ليس حباجة أصال لبارامترات - 
 " Increase"وليكن إمسة  ، تم إستدعاءة فيهافقط عند كل مرة ي
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  : وإستخدامة سيكون مبنتهى السهولة 

TheDate.increase; 

إن كل من اإلحداث السابقة جيب أن يكون مرئيا من كل الوحدات ويستطيع املستخدم إستخدامة بشكل 
   .Publicوبالتايل جيب أن يعرف حتت التوجية ، طبيعي

وحىت هذة ،  لة املناهج العامة السابقة وبالتايل أصبح التعريف سهال Tdateا منلك صنف وما أصبحنا نعرفة اآلن أنن
  : املرحلة ميكننا أن نكتب التعريف كالتايل 

  
type 

  TDate = class 

public 

    procedure SetValue (y, m, d: Integer); overload; 

    procedure SetValue (NewDate: TDateTime); overload; 

    function LeapYear: Boolean; 

    function GetText: string; 

    procedure Increase; 

   end; 

  

وسأختار هنا احلالة العامة وأضع تابع ،  حتتاج إىل قراءة وكتابة بالتأكيد Day و Month و Year  املطلوبة اخلصائص
  . للقراءة وإجرائية للكتابة 

  : ستصبح التعاريف الثالثة كالتايل SetYear وإجرائية الكتابة GetYearة فإذا مسينا تابع القراء
    property Year: Integer read GetYear write SetYear; 

    property Month: Integer read GetMonth write SetMonth; 

    property Day: Integer read GetDay write SetDay; 

 

   ، كذلك Public جيب أن تكون ظاهرة للمستخدم ولبقية الوحدات فهي يف قسم بالتأكيد مبا أن اخلواص
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 ١٧

 , GetYear مثل  اليت استخدمتها اخلواص السابقةوالشيء املهم هنا هو أن التوابع واإلجراءات اخلاصة بالقراءة والكتابة

SetYearوبالتايل ، اصة األساسية مباشرة  هي مناهج حملية والجيب على املستخدم أن يراها ويستعملها إلنة يستعمل اخل
   .حيث لن تكون مرئية خارج هذة الوحدة ،  privateسنقوم بتعريفها بشكل حملي ضمن التوجية 

  

ال تنسى أنك تضبط ، بقي لدينا اآلن شيء وحيد مل نأخذة باحلسبان وهو املتحول الذي سوف خنزن قيمة التاريخ فية 
 . وبالتايل حنن حباجة ملتحول حلفظ التاريخ  ،اهج السابقة للتاريخ احملفوظ ضمنةقيمة الصنف مرة واحدة مث تستدعي املن

 Privateوطبعا الحظت أنة جيب أن يعرف حمليا ضمن قسم  ، TdateTime من النمط fDateوليكن هذا املتحول هو 
  .كذلك 

  : كالتايل Interfaceأصبح اآلن شكل التعريف النهائي الذي سنضعة يف قسم الـ 
type 

  TDate = class 

  private 

    fDate: TDateTime; 

    procedure SetDay(const Value: Integer); 

    procedure SetMonth(const Value: Integer); 

    procedure SetYear(const Value: Integer); 

    function GetDay: Integer; 

    function GetMonth: Integer; 

    function GetYear: Integer; 

 public 

 procedure SetValue (y, m, d: Integer); overload; 

 procedure SetValue (NewDate: TDateTime); overload; 

 function LeapYear: Boolean; 

 function GetText: string; 

 procedure Increase; 

    property Year: Integer read GetYear write SetYear; 

    property Month: Integer read GetMonth write SetMonth; 

    property Day: Integer read GetDay write SetDay; 
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  end; 

  .   implementationوبقي علينا كتابة أجسام املناهج يف قسم الـ 

  :مثال . ج يف الترويسة املنه لكتابة أجسام املناهج نضيف إسم الصنف مفصوال بنقطة عن إسم : تذكري 
procedure TDate.SetValue (y, m, d: Integer); 

begin 

 الحظ إسم الصنف قبل إسم املنهج // ...

end; 

   DateUtilsعلى بعض تعليمات التاريخ املعرفة يف الوحدة ميكن اإلعتماد أما شفرة املناهج فهي بغاية السهولة و

  

لى اليوم والشهر  صحيحة تدل عتيقوم بتحويل ثالث متحوال
   .TdateTimeوالسنة إىل متحول من النوع 

fDate := EncodeDate (y, m, d); 

 ، String إىل النمط TdateTimeل من النمط ييقوم بالتحو
  ) مثالInttoStrمشابة لـ (

   S:= DateToStr (fDate); 

 ;B:= IsInLeapYear(fDate)  يعيد قيمة بوليانية إذا كانت السنة كبيسة أوال 

يضبط قيمة السنة يف التاريخ عن طريق مترير القيمة اجلديدة 
  Valueباملتحول للسنة 

fDate := RecodeYear (fDate, Value); 

 ;fDate  Result := YearOf (fDate)يعيد قيمة السنة يف متحول التاريخ 

  

  :تصبح شفرة الوحدة كاملة 
unit Dates; 

interface 

uses  SysUtils; 

type 

  TDate = class 

  private 

    fDate: TDateTime; 
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    procedure SetDay(const Value: Integer); 

    procedure SetMonth(const Value: Integer); 

    procedure SetYear(const Value: Integer); 

    function GetDay: Integer; 

    function GetMonth: Integer; 

    function GetYear: Integer; 

  public 

    procedure SetValue (y, m, d: Integer); overload; 

    procedure SetValue (NewDate: TDateTime); overload; 

    function LeapYear: Boolean; 

    function GetText: string; 

    procedure Increase; 

    property Year: Integer read GetYear write SetYear; 

    property Month: Integer read GetMonth write SetMonth; 

    property Day: Integer read GetDay write SetDay; 

  end; 

implementation 

uses 

  DateUtils; 

procedure TDate.SetValue (y, m, d: Integer); 

begin 

  fDate := EncodeDate (y, m, d); 

end; 

procedure TDate.SetValue(NewDate: TDateTime); 

begin 

  fDate := NewDate; 

end; 

function TDate.GetText: string; 

begin 

  Result := DateToStr (fDate); 

end; 
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procedure TDate.Increase; 

begin 

  fDate := fDate + 1; 

end; 

function TDate.LeapYear: Boolean; 

begin 

  // from DateUtils 

  Result := IsInLeapYear(fDate); 

end; 

 

 

procedure TDate.SetDay(const Value: Integer); 

begin 

  fDate := RecodeDay (fDate, Value); 

end; 

procedure TDate.SetMonth(const Value: Integer); 

begin 

  fDate := RecodeMonth (fDate, Value); 

end; 

procedure TDate.SetYear(const Value: Integer); 

begin 

  fDate := RecodeYear (fDate, Value); 

end; 

function TDate.GetDay: Integer; 

begin 

  Result := DayOf (fDate); 

end; 

function TDate.GetMonth: Integer; 

begin 

 Result := MonthOf (fDate); 
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end; 

function TDate.GetYear: Integer; 

begin 

  Result := YearOf (fDate); 

end; 

end. 

  

  :مالحظات حول اخلصائص 

) read-only( من تعريف اخلاصية لنحصل على خاصية للقراءة فقط Writeميكننا حذف اجلزء اخلاص  بالكلمة املفتاحية 
   .وعندها سيولد املترجم خطأ إذا حاول املستخدم تغري قيمة خاصية للقراءة فقط ، 

ولكن ذلك ال يعترب تفكريا ،  واحلصول على خاصة للكتابة فقط دون خطأ من املترجم readحنويا ميكنك حذف اجلزء 
  .نظاميا وليس له إستخدامات حقيقية 

  

ويستخدم . واليت تظهر يف ضابط الكائنات أثناء التصميم ، التصميم -بيئة الدلفي تتعامل بطريقة خاصه مع خواص زمن
  .  الذي ستعرف عنة يف قسم بناء العناصر اجلديدة يف هذا الكتاب publishedوصول معها حمدد ال

وهي خمصصة لإلستخدام ، ) design-time properties(التنفيذ - خواص زمنPublicتسمى اخلواص املعرفة باحملدد 
  .ضمن شقرة الربنامج 

  

  . سنتعرض هلا يالفصول القادمة )default و storedمثل (بعض التوجيهات اإلضافية للخصائص  : تنبية

ولكن ليس من . أو حىت إستخدامها ضمن التعابري املختلفة ، أو الكتابة ا ، ميكن قراءة قيمة اخلاصية  :مالحظة 
  .إلا ليست مواقع ذاكرة مثل املتحوالت ، الضروري أن يقبل متريرها كمتغري إىل منهج ما 
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  :ف ياملزيد عن التغل

  شكال التغليف مع األ

ميكن الدخول إىل املتغري العام ، امة املستخدمه من كامل الربنامج إحدى األفكار املفتاحية للتغليف هي تقليل املتغريات الع
يف حني أنك عندما تغري متثيل ، لذلك فإن تغيريا يف متحول عام سيؤثر على كامل الربنامج ، من أي جزء من الربنامج 

  ، جة لتغري شفرات بعض املناهج اليت تستخدمة فقط فإنك حبا، أحد حقول صنف ما  

  .لذلك نستطيع القول أن إخفاء املعلومات يشري إىل تغليف التغيريات 

نستطيع أن جنعل بعض ، ) Multiple Forms(لدينا برنامج له عدة أشكال ، ولتوضيح هذة الفكرة سأقترح مثاال 
   إلحدى األشكال) Interface(اجهة البيانات متاحة لكل األشكال  بتعريفها يف قسم الو

var 
  Form1: TForm1; 

  nClicks: Integer; 
ولكن عليك أن تعرف بإن البيانات اليت عرفناها هنا ليست تابعة للشكل ، سيعمل الربنامج بشكل جيد ذة الطريقة 

نف فإما سيتشاركان البيانات فإذا أنشأنا شكالن من نفس الص، بل أصبحت تابعة لكامل الربنامج ، الذي عرفناها فية 
،  Create يف زمن التشغيل بإستخدام الباين Tform3 مثال لو قمنا بإنشاء عدة نسخ من الصنف .املعرفة يف قسم الواجهة نفسها 

   ؟ ومرئية من بقية الربنامجكيف جنعل بيانات ما خاصة بإحداها، سيصبح لدينا عدة أشكال لنفس الصنف 

فعليك إضافة البيانات إىل صنف الفورم نفسة ، كل واحد منهما نسختة اخلاصة من البيانات فإذا أردت أن يكون ل
  .وبالتايل سينسخ كل شكل نسخة خاصة به 

type 
  TForm1 = class(TForm) 
  public 
    nClicks: Integer; 
  end; 

 
 فورم وال نضمن ما هو عدد  حبيث حنتاج متحوالت خاصة بكلMDIيستخدام ذلك بكثرة يف تطبيقات : مالحظة 

اج جلسة لكل مستخدم موجود  حبيث حنت مثالأو يف تطبيقات الويب، األشكال اليت سينشئها املستخدم يف زمن التصميم 
  .ولة إستخدامات كثرية أخرى ، حاليا 
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لبيانات  ومن أجل تغليف جيد عليك أن جتعل اPublicالصنف السابق يستخدم البيانات على أا عامة  :مالحظة 
Private وأن تضيف لقسم Public كما تعلمنا سابقا ،  مناهج خاصة للوصول إليها.  

حبيث كلمنا أحتجنا لتغييري أو قراءة البيانات  ، وبيبساطة دعنا نضيف خاصية جديدة إىل صنف الشكل ونريح بالنا أكثر
  :بالشكل نعيد كتابة التعريف السابق ليصبح ، من شكل آخر نستخدم اخلاصية نفسها 

  
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    private 
      FClicks: Integer; 
    public 
      property nClicks: Integer read FClicks write SetClicks; 
  end; 

  .ص والحظ أننا أنشأنا عدة أشكال من نفس الصنف ولكل واحد منها عداد نقرات خا، راجع املثال املرفق مع األمثلة 

  .بل ميكن إستخدامها داخل الشفرة فقط، التشغيل اليت أضفناها لن تضاف إىل ضابط الكائنات - خاصية زمن :مالحظة 

   .وعدم الوقوع يف مطباا ، الفكرة بشكل جيدالتعامل مع هذة للتأكد من إتقان ، مثال املقارنة املرفق : راجع أيضا 

 
 

   :Constructorالباين 

 وكنا قد مسيناه املنهج ، لإلستخدام ملنتسخ من صنف ليصبح جاهزاًاص يستخدم حلجز الذاكرة الباين هو منهج خ
Create احلقيقة اليت أريدك أن تعرفها عن الباين أنة يعيد الغرض كقيمة جاهزة لإلستخدام حيث نستطيع ،  يف مامضى

  :مثال ،  هي الغرض نفسة أي كأنة تابع قيمتة املعادة. نسية إىل متحول موجود لكي نستخدمة الحقا 
var B:Tbutton; 

begin 

B:=TButton.Create(Application); 

   Tbuttonمثال هنا أستدعينا الباين من أجل الصنف ، الحظ أن الباين يستخدم مع الصنف لكي يعيد الغرض 

  .مل مع أي زر  الحقا للتعامل مع الغرض الناتج كما نتعاBونستطيع إستخدام  ، Bوالنتيجة نضعها باملتحول 
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  : والشفرة الكاملة لذلك هي 
var B:Tbutton; 

begin 

b:=TButton.Create(Application); 

b.Parent:=form1; 

b.Left:=10; 

b.Top:=10; 

b.Caption:='Hi'; 

end; 

  :بناء باين جديد 

فإذا أردت أن تبدأ هذة البيانات بقيم حمددة عليك كتابة باين جديد ، إن بيانات أي غرض جديد تكون مضبوطة للصفر 
  ،هلا حتدد فية القيم اإلفتراضية اليت يبدأ الغرض ا 

أو   Functionبدال من ( يف بداية تعريف منهجنا اجلديد constructorلبناء باين جديد نستخدم الكلمة املفتاحية 
Procedure ( . ولكن إذا أردت ، يف احلقيقة تستطيع أن تستخدم أي إسم هلذا الباين ولن يعطيك املترجم أي خطأ حنوي

إلن أي مربمج آخر لن  . " Create"والذي أصبحت تعرفة جيدا وهو ، رأيي التستخدم أبدا إسم غري اإلسم القياسي له 
تذكر حنن هنا لنتعلم كتابة برامج قياسية كما يكتبها اخلرباء ،، يتعرف على الباين اخلاص بك وحيسن إستخدامة 

  .واحملترفون 

فإن الباين القدمي لن يصبح متاحا وسيصبح ، عندما تعرف باين جديد لصنف موجود أو لصنف مستق  :مالحظة 
ضافة إىل الباين اجلديد عليك وللتغلب على هذة احلالة وإبقاء الباين األساسي متاحا باإل، إستخدام الباين اجلديد إلزاميا 

  :مثال . إستخدام ميزة التحميل الزائد ألمساء املناهج واليت سبق ذكرها 
type 
  TDate = class 
  public 
    constructor Create; overload;                      // the old constructor 
    constructor Create (y, m, d: Integer); overload;   // the new constructor 

أو (أما احلالة األوىل ستأخذ قيمة التاريخ اإلفتراضي ، حيث نستطيع ضبط قيمة التاريخ عند اإلنشاء يف احلالة الثانية 
   .) احلايل مثال
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   :جتربة

ان إستخدام الباين القدمي ولن يصبح باإلمك، إذا مل نستخدم التحميل الزائد فإن الباين اجلديد سيحل متاما حمل الباين القدمي 
  :مثال جرب الشفرة التالية والحظ اخلطأ الناتج عند حماولة إستدعاء الباين األصلي ، 

type 
  TDate = class 
  public 
    constructor Create (y, m, d: Integer); 

….. 

var 
  ADay: TDate; 
begin 
  // Error, does not compile: 
  ADay := TDate.Create; 
  // This one is OK: 
  ADay := TDate.Create (1, 1, 2000); 

 
إن قواعد كتابة الباين من أجل عناصر جديدة ختتلف قليال كما ستالحظ يف القسم اخلاص ببناء عناصر  : مالحظة مهمة

  " . override " حيث ستالحظ إستخدام الباين القدمي ضمن الباين اجلديد بعملية .جديدة 

  

  : Freeواملنهج  Destructorم اهلاد

ويقوم بالعمل . ميكن كذلك كتابة هادم خاص لة ، باإلضافة إىل إمكانية كتابة باين خاص للصنف ، بنفس الطريقة 
 و يكون إمسة destructor ويبدأ بالكلمة املفتاحية .املعاكس حيث حيرر أي ذاكرة قام الباين حبجزها ومل حترر فيما بعد 

Destroy.   

الحقا إمكانية إستخدام اهلادم القدمي ضمن اجلديد من أجل أن يقوم الصنف ببعض عمليات التنظيف دون أن سترى 
  .نشغل بالنا فيها من جديد 

 ومبدأ هذا Freeإلن األغراض يتم حتريرها عادة باملنهج الشهري  ، Destroyال تستخدم أبدا إسم للهادم غري اإلسم 
 لن Free وبالتايل فإن  ،Destroy قبل أن يستدعي املنهج اهلادم  Nil الغرض ت قيمةن هو إختبار إذا كا:)Free(املنهج

  . وستنتج أخطاء Destroy إذا مل يكن إمسة يتعرف على اهلادم اجلديد الذي قمنا ببناءة

  . والذي ترثة كل األغراض األخرى Tobject هي منهج للصنف األب Freeإن 
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لذلك عليك أن تقوم . بعد حترير الذاكرة اخلاصة به Nilوم بضبط قيمة الغرض إىل  لن تقFreeواجلدير بالذكر هنا أن 
ولن يستطيع التأكد من أنه ضبط ، بذلك بنفسك والسبب بسيط أن الغرض لن يعرف ما هي املتحوالت اليت نسبت إلية 

ك بعض الدوال املساعدة هنا ولكن دلفي متل، لذلك تركت العملية إىل املستخدم  ، Nilقيمة مجيع هذة املتحوالت إىل 
ر يصبح املؤش(ملرجع الذي يشري إلية حيث أا حترر الغرض وتلغي ا.  اليت قد تساعد أحيانا FreeAndNilمثل الدالة 

على كل حال تستطيع القيام بذلك يدويا بإستخدام  . )معرفا مثل أي متحول ولكنة اليشري إىل أي قيمة بالذاكرة 
  : السطرين التاليني 

Obj1.Free; 
Obj1 := nil; 

  :منوذج مرجعيـة أغراض دلفي 

 .سينشيء منتسخا من هذا الصنف تلقائيا ، يف بعض اللغات الغرضية التوجة األخرى، تعريف متغيري من صنف ما  إن
 والفكرة يف ذلك أن تعريف متغري يف دلفي من منط صنف ،ولكن دلفي مبنية على منوذج مرجعية الغرض بدال من ذلك 

يشري إىل موقع ) Pointer(أي عبارة عن مؤشر ، ولكنة خيزن مرجع ملوقع الغرض يف الذاكرة ، لن خيزن الغرض داخلة ما 
وبناء على ذلك كما الحظت معي يف ، وليس ضمن املتغري نفسة ، ة حيث يتم ختزين جسم الغرض هناك خاص بالذاكر

ولكنك تكون ، ) مما يربك مستخدمي دلفي اجلدد(الذاكرة الصفحات السابقة إن تعريف متغري اليعين إنشاء الغرض يف 
واألصناف اليت نعرفها يدويا حتتاج .  ، حجزت موقع ذاكرة صغري حيوي عنوان موقع الذاكرة اآلخر الذي خيزن الغرض

  .ستقوم دلفي بإنشائها آليا ) Form(أما العناصر اليت تضعها على الشكل ، ) Createاملنهج (إىل إنشاء يدوي 

  .إلا أصبحت تشغل ذاكرة غري مفيدة ، وبالطبع حتتاج إىل حترير األغراض اليت إنتهيت من إستخدامها 

طاملا تقوم بإنشاء األغراض وحتريرها عند اإلنتهاء فإن منوذج مرجعية الغرض يعمل بدون أدىن مشكلة ويعترب متماسكا 
وأليك بعضـاً ،  ولة الكثري من الفوائد الية على إدارة الذاكرةأما اخلرب السعيد اآلن أنة ميلك أمهية خاصة وقدرة ع، جدا 

  :من ذلك 

  

  :نسب األغراض 

فإننا نستطيع تعريف أكثر من ، مبا أن املتغري الذي حيوي الغرض يدل فقط على العنوان األساسي للغرض يف الذاكرة 
متت يئتة فإننا  فس الصنف إىل آخر فإذا قمنا بنسب متحول جديد ما من ن، نفسه متحول تدل مجيعها على الغرض 

  .نستطيع التعامل مع املتحول اجلديد دون أدىن مشكلة 
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  : مثال 
procedure Tform1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  NewDay: TDate; 
begin 
  NewDay := TDate.Create; 
  TheDay := NewDay; 
  Label1.Caption := TheDay.GetText; 
end; 

 ووضعة يف املتحول NewDay يقوم هذا الكود بنسخ موقع ذاكرة الغرض الذي يشري إلية املتحول ؟ ... ماذا حصل 
TheDay ،  ا تنقل عناوين ، إن ذلك ليس نسخ بيانات غرض ما إىل غرض آخرإن هذة العملية سهلة وسريعة التنفيذ إل

  .مواقع الذاكرة فقط 

الحظ أننا  سنقوم بإنشاء الغرض من جديد كل مرة يتم الضغط ، ن إستخدامة وحتس، ولكن عليك أن حتذر من ذلك 
  ،  مثال Free ومل نقم بتحريرة بإستخدام button1على الزر 

  :ولتجنب ذلك تستطيع ببساطة حترير الغرض القدمي قبل بناء الغرض اجلديد 
procedure TDateForm.BtnTodayClick(Sender: TObject); 
begin 
  TheDay.Free; 
  TheDay := TDate.Create; 

  إن إمكانية تعريف متحول جديد،هلا تطبيقات مهمة أن إن هذة امليزة تبدو ميزة عادية بداية ولكن عليك أن تعرف 
،  لتخزين الغرض الناتج من قراءة إحدى اخلصائص  جيعل من املمكن إستخدام املتحولغرض ما يشري إىل ميكنة أن

  :مثال  ،  وإستخدامه فيما بعد
var 
  ADay: TDate; 
begin 
  ADay := UserInformation.GetBirthDate; 
  // use a ADay 

  .إننا نكسب ديناميكية خاصة للتعامل مع األغراض ونستطيع تشبية ذلك بأي متحول عادي 

ض كمتحول ومنررة إىل أي أننا نعامل الغر، كما تستطيع مترير الغرض ذة الطريقة على شكل بارامتر خاص بتابع ما 
  .  مناهج تقوم مبعاجلتة والتعديل فية من مكانة 

  : منرر هلا زر ما فتقوم بتغيري إمسة مثال أو أي بيانات ميلكها  ، TButtonمثال نفرض إجرائية هلا بارامتر وحيد من الصنف 
procedure ChangeCaption (B: TButton); 
begin 
  B.Caption := B.Caption + ' was Modified'; 
end; 
………… 
// call... 
ChangeCaption (Button1) 
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 ٢٨

 .، أعطى عنوان الذاكرة لإلجرائية اليت دخلت إلية وقامت بالتعامل معه مباشرة  كزراملتحول الذي قمنا بتمريرة

وبدون أي من ، ديةاليت نستخدمها باحلالة العا Var متريرة باملرجع بال إستخدام الكلمة املفتاحية هذا يعين أن الغرض مت
  . ) pass-by-reference(التقييدات األخرى اليت تفرضها حالة التمرير باملرجع 

  

، هذة املرة النريد التعامل مع متغريات وعناوين ، لكن ماذا لوكنا نريد أن نقوم بنسخ البيانات فعليا من غرض إىل آخر 
 كل احلقول ولكن رمبا التكون،  حقل من حقول الغرض  علينا أن نقوم بنسخ كلرمبا. إلننا نريد نسخ فعلي للغرض 

  .،  أي النستطيع الوصول إليها مجيعها Publicمعرفة 

أصناف مكتبة العناصر املرئية يف دلفي واليت مت ، يف هذة احلالة نستخدم منهج خاص يقوم بنسخ البيانات الداخلية كلها 
   .والذي يقوم ذة العملية  Assign متلك املنهج Tpersistent توريثها من الصنف 

   .) أحيانا Tpersistent حىت املورثة من VCLملنهج غري متوفر يف مجيع أصناف الـ مالحظة هذا ا(

  

بسهولة من داخل شفرة الصنف  Assignنستطيع تزويد األصناف اليت نقوم بكتابتها مبناهج شبيهه باملنهج  :مالحظة 
  : الذي قمنا ببناءة سابقا Tdate إىل الصنف Assignالصنف مثال إلضافة املنهج إلننا نستطيع الولوج إىل مجيع بيانات 

procedure TDate.Assign (Source: TDate); 
begin 
  fDate := Source.fDate; 
end; 

 ) private الذي ختزن ضمنة قيمة التاريخ اليكون متاحا خارج الوحدة إلنة معرف fDateالحظ أن املتحول (

  :دامة بالطريقة التالية مثال وسيكون إستخ
procedure TDateForm.BtnTodayClick(Sender: TObject); 
var 
  NewDay: TDate; 
begin 
  NewDay := TDate.Create; 
  TheDay.Assign(NewDay); 
  LabelDate.Caption := TheDay.GetText; 
  NewDay.Free; 
end; 
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 ٢٩

  :األغراض والذاكرة 

على األقل لتكون واثقا أن النظام يعمل بتناغم من دون ظهور رسائل ، دارة الذاكرة يف دلفي توجد ثالث قواعد إل
  .أو من دون ترك مساحات غري مستخدمة حمجوزة دون حتريرها ، إنتهاك الذاكرة 

 .كل غرض جيب أن يتم إنشاءة قبل أن يتم إستخدامة  •

 .كل غرض جيب أن يتم حتريرة بعد اإلنتهاء من إستخدامة •

 .ل غرض جيب أن يتم حتريرة مرة واحدة فقط ك •

فإن ذلك يعتمد على النموذج ،  دلفي تقوم بذلك عوضا عنك تركتسإذا كنت ستقوم بذلك يدويا ضمن شفرتك أو 
  . اليت تقدمها دلفي مناذج إدارة الذاكرة الذي سوف تعتمدة من بني 

  : تدعم دلفي ثالث أنواع من إدارة الذاكرة للعناصر الديناميكية

وإذا مل تقم بذلك فإن الذاكرة اليت ، عليك حتريرة يدويا أيضا ، كلما قمت بإنشاء غرض يدويا ضمن شفرتك  •
  .الربنامجتنفيذ   تستفيد منها بقية عناصر تطبيقك حىت يتم إاءكييستخدمها لن حترر 

ر املالك إىل باين العنصر بتمري، للعناصر اليت تقوم بإنشاءها ) owner component(تستطيع حتديد عنصر مالك  •
بعبارة أخرى عند حترير شكل ، ويصبح املالك مسؤوال عن حترير ذاكرة كل العناصر اليت ميلكها . اجلديد 

)Form ( وبالتايل يف حالة العناصر .فإن كل العناصر اليت تتبع لة سيتم حتريرها معه )Components ( عندما
 وهذا هو التصرف القياسي للعناصر .من الذاكرة لتذكر حتريرة الداعي، تقوم بتحديد عنصر مالك  لعنصرك 

حىت الشكل والذي يعترب مالكا ملعظم عناصر التطبيق ،  يف زمن التصميم Formاليت قمنا بوضعها على الشكل 
  . واليت حترر آليا عند إاء التطبيق Applicationأغراض يكون مملوكا من قبل 

فإا ستقوم آليا ، الذاكرة من أجل السالسل واملصفوفات الديناميكية  بتخصيص RTLعندما تقوم مكتبة  •
عندما تصبح غري قايلة ، لن حتتاج لتحرير سلسلة حمرفية ، بتحرير الذاكرة عندما خيرج املرجع من جمال الرؤيا 

 .للوصول سيتم حتريرها 
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 ٣٠

   :حترير األغراض مرة واحدة فقط

 إذا ضبطت ن ولك.فإن ذلك سيولد خطأ بال شك ،  من مرة  أكثر Destroyادم  أو اهلFreeإذا قمت بإستدعاء املنهج 
  . أكثر من مرة دون أخطاء Free فإنك تستطيع إستدعاء املنهج Nil الغرض إىل متحول

والتستطيع إستدعاء  ، NIL إذا كان مرجع الغرض Free رمبا تتسائل ملاذا تستطيع بإمان أن تستدعي :مالحظة 
Destroy .  سبب أن الFree يف حني أن اإلستدعاء اإلفتراضي  . هي منهج معرف على موقع ذاكرة معطىDestroy 

وهي تعليمة خطرية جدا يف حال أستخدمت ومل يكن الغرض ، يتم حتديدة يف زمن التشغيل بالنظر إىل صنف الغرض 
  .موجودا 

  

  :إليك هذة اخلطوط العريضة ، ولتجميع األمور بشكل جيد 

  .Destroy لتحرير األغراض بدال من اهلادم Freeدم املنهج دائما إستخ •

  .Free بعد إستدعاء املنهج Nilأو إضبط مرجع الغرض إىل  ، FreeAndNillإستخدم الدالة  •

  

   .Assigned بإستخدام التابع Nilتستطيع إختبار إذا كانت قيمة مرجع غرض ما 

  :العبارتان التاليتان متكافئتان يف معظم احلاالت 
if Assigned (ADate) then ... 
if ADate <> nil then ... 

 

 سيحرر Freeمثال إن إستخدام املنهج .  فهذا ال يعين أن املؤشر صاحل للتعامل Nilتذكر أنه حىت لوكانت القيمة ليست 
  . وبالتايل التعليمة التالية ستسبب خطأ Nilالغرض ولكنة لن يضبطة إىل 

ToDestroy.Free; 
if ToDestroy <> nil then 
  ToDestroy.DoSomething; 
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 ٣١

  :الوراثة من أمناط موجودة   

 رمبا حنتاج إضافة ،بدال من بناء صنف جديد من البداية ، غالبا ما حنتاج لبناء منوذج خمتلف قليال من صنف موجود 
  . مناهج جديدة أو خصائص أو تعديل أخرى موجودة 

يدل على ضعف خربة بالربجمة مامل توجد غاية مربرة . (رة من هناك ولصقها هنا نسخ الشف، نستطيع فعل ذلك بطريقتني 
والغرق يف تفصيالت تبعدك عن مشروعك األساسي ، ناهيك عن األخطاء ، وبذلك ستضاعف شفرتك مرتني ، )  له  

ن ذلك بإستخدام إحدى  ملاذا ال تقوم بدال م.ال تكن من الذين يتبعون هذا النوع من احللول كحلول أساسية ، ببساطة 
  ) . inheritance(أال وهي الوراثـــة : أروع ميزات الربجمة الغرضية 

عليك فقط أن تذكر إسم الصنف املوروث يف ترويسة ، ة التحقيق بإستخدام دلفي وراثة صنف موجود عملية سهل
  :الحظ أن شفرة مشروع جديد يف دلفي حتوي التعريف التايل . تعريف الصنف اجلديد 

type 
  TForm1 = class(TForm) 
  end; 

 
املناهج ، ل احلقو ،Tform يرث كل صفات الصنف Tform1التعريف السابق يدل على أن ، هذة هي الوراثة ياصديقي  

 من غرض من الصنف Tform معرف يف الصنف Publicتستطيع أن تستدعي أي منهج عام ، كل شيء  .. األحداث ، 
   .Tobjectدورة ورث بعض الصفات من صنف  أب له حىت نصل إىل الصنف السلف والذي ب ، Tform1الوارث 

لكن يف بإعادة تعريفها   املوروثة من الصنف األبأو تعديل البيانات، بإمكانك إضافة بياناتك اخلاصة للصنف اجلديد 
  .نفس الوحدة 

   اخلاص بة GetTextونعدل يف املنهج  ،  الذي سبق وبنيناهTdateمثال إذا أردنا أن نبين صنف جديد مشتق من الصنف 
type 
  TNewDate = class (TDate) 
  public 
    function GetText: string; 
  end; 

…  
function TNewDate.GetText: string; 
begin 
  GetText := FormatDateTime ('dddddd', fDate); 
end; 

، عمل يوفر اجلهد والتعب هذ ال، حىت حنصل على نسختنا اخلاصة منهايكفي إعادة تعريف املناهج املوجودة بنفس اإلسم 
  .وستقوم دلفي بإستبدال التعريف القدمي باجلديد وسيستخدم يف كل مرة يتم إستدعاءة فيها 
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 ٣٢

 GetText إلن املنهج Tdate ضمن نفس الوحدة اليت عرفنا ا TnewDate تعريف نضعيف املثال السابق  :مالحظة 
  . والميكن الوصول إلية من خارج الوحدة Tdate ضمن Private املعرف كـ fDate حول اخلاصيستخدم املت

  :ولتوضيح ذلك أكثر دعنا ننتقل للفقرة التالية 

  

   :Protected Fields and Encapsulation التغليف واحلقول احملمية

خطاء فقط إن متت إضافتها يف نفس  ستترجم بال أTnewDate اخلاصة بالصنف GetTextكما الحظت أن شفرة املنهج 
   ،Private والذي هو متحول موضعي fDateإلا كما وضحنا حتاول دخول املتحول  . Tdateوحدة الصنف األساس 

 ميكن الوصول إلية Public متحول عام fDateإذا أردنا أن نضع الصنف املشتق يف وحدة جديدة بدون أن جنعل املتحول 
  د طريقتني حتققان ذلك فإننا سنج، من أي مكان 

إذا كنت تتذكر إن  ،  أو احملليبدال من املتحول العام) Protected( كمتحول حممي أي fDateتعريف املتحول  -
   .هذا النوع يسمح فقط لألصناف املشتقة من الصنف األساسي بالدخول للبيانات 

 . يؤمن الوصول لة Protected وإضافة منهج حممي Privateترك املتحول  -

  

رمبا الحظت معي أن الطريقة األوىل هي األفضل إلا أكثر عمومية عندما نورث الصنف لعدد كبري من األصناف 
حىت لو مل جتد حاجة حاليا لتعريف معطيات حممية قم بذلك من أجل توريث ، دائما  وأنصحك بإتباعها ،الفرعية 

  .لوصول بشكل مناسب لتقنية الوراثة البيانات احملمية جتعل الصنف قابل ل، أصناف جديدة مستقبال 

اجلواب  ، )اليت تقول بيانات حملية مناهج عامة( رمبا تقول إن ذلك خروج عن قاعدة التغليف الكامل يف الربجمة الغرضية
،  ولذلك علينا أن نكون منتبهني أننا لن حنصل على كامل ميزات التغليف مامل نتبعة بشكل جيد ،نعم إىل حد ما 

 يف هذا Protectedلبيانات احملمية اإن تغيري ، يف حالة قمنا بتوريث عشرات األصناف من صنف ما الحظ مثال 
  . كل من األصناف املشتقة يضطرنا لتغري مايقابلها يف رمبا الصنف 

  

 ،ومن الصعب حتقيقها مجيعا ، غالبا ما تكون أهداف متنازعة ، التغليف ، قابلية التوسع ، بكلمة أخرى   املرونة 
إذا كان من املمكن حتقيق ذلك  بدون التضحية باملرونة فإن . عندما حيصل ذلك عليك أن تفضيل التغليف من بينها 
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 ٣٣

ية واليت سنأيت على  غالبا ما يتم حتقيق هذا احلل الوسطي بإستخدام مايعرف باملناهج اإلفتراض.ذلك سيكون ممتازا 
 ورمبا إذا مل ختتر التغليف من هذة احللول من أجل .األشكال ذكرها قريبا حتت عنوان التغليف املتأخر وتعددية 

  . لقواعد الربجمة الغرضية بشكل جيد فإنك عندها لن تكون متبع،  مثال حتقيق سرعة يف كتابة الشفرة

  

   : Protected Hackدخول بيانات حممية لصنف آخر 

 اجلدير بالذكر هنا أنة ، من نفس الوحدة فقط  تسمح بالدخول إىل بيانااProtected  و Private حمددات الوصول 
  .إىل البيانات احملمية اخلاصة بصنف ما  والدخول Protected على املوضوع يف حالة احملدد الدورانمن املمكن 

  .أنه ميكن الوصول إىل البيانات احملمية لصنف من األصناف املشتقة منه ،  الطريقة تعتمد على ماشرحناة سابقا 

 من الصنف TtestHackمثال نشتق الصنف  بإشتقاق صنف جديد من الصنف الذي نريد دخول بياناتة لذلك نقوم
Ttest ، وعلى إفتراض املتغريProtectedData معرف كمتغري حممي ضمن الصنف Ttest كالتايل :  

type 
  Ttest = class 
  protected 
    ProtectedData: Integer; 
  end; 

   :ProtectedDataتخدم الطريقة التالية لدخول املتغري فإننا نستطيع أن نس
type 
  TtestHack = class (Ttest); 

… 
var 
  Obj: Ttest; 
begin 
  Obj := Ttest.Create; 
  TtestHack (Obj).ProtectedData := 20; 
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 ٣٤

  :تطبيق عملي 

إذا علمت أن ، ي خاصية لضبط اللون ولكن هذا العنصر ال حيو ، DBNavigatorكلنا نتعامل مع العنصر اجلميل 
  . إكتب شفرة حتويل اللون إىل األمحر TDBNavigator متحول حممي للصنف Colorاملتحول 

  :احلل 

  . True للنافيغيتور إىل Flatأوال إضبط اخلاصية 

  :ثانيا أضف شفرة مشاة لآلتية 
type NewNav=class(TDBNavigator) ; 

 

procedure Tform1.Button1Click(Sender: Tobject); 

begin 

NewNav(DBNavigator1).Color:=clred; 

end; 

  

ولكن  ملاذا ، مع أا تصلح وميكن إستخدامها يف كثري من األحيان ، البد من اإلشارة أن هذة العملية ليست قياسية 
ل السابق أننا أضطررنا الحظ مثال يف املثا، جعل كاتب الصنف األساسي البيانات حممية لو أنة يريد مشاركتها 

، ة لتحقيق غاية مااخلالصة ميكنك إستخدام هذة الطريق،  ولن تظهر التغريات بال ذلك Flatلضبط اخلاصية 
  .من أا الطريقة األخرية لذلك ولكن أشدد عليك أن تتأكد 

   ي السطر أ.  جيب أن يكون تعريف الصنف املشتق و شفرة الدخول للصنف األب يف نفس الوحدة  :مالحظة 
NewNav(DBNavigator1).Color:=clred;  

  ; type NewNav=class(TDBNavigator)والتعريف 

  .وعند فصلهما يف وحدات خمتلفة فإن الشفرة السابقة لن تترجم ، جيب أن يكونا بنفس الوحدة 
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 ٣٥

  :الوراثة والتوافق بني األمناط 

 أو ين أنك لن تستطيع مثال أن تنسب قيمة رقمية إىل قيمة نصيةوهذا يع، الباسكال لغة منوذجية ومثالية بشكل صارم 
  ، بدون إجراء حتويل بدوال التحويل املناسبة اليت تزودك دلفي ا العكس

مثال ، يف حال كان أحدمها يستوعب اآلخر ، وللتبسيط فإن دلفي تسمح لك يف بعض األحيان نسب منطني خمتلفني 
  .وبالطبع احلالة املعاكسة غري صحيحة  ،،  بدون أخطاءReal إىل متحول Integerالحظ أننا نستطيع نسب متحول 

var i:integer; 

    r:real; 

begin 

r:=i;   // ok 

i:=r;   //error!!! 

End; 

 وأشتقيت منه Tanimalفإذا قمت مثال بتعريف صنف جديد مثل ، وهذا اإلستثناء مهم يف حالة أمناط األصناف 
 ، Tanimal إىل متحول من الصنف Tdogتستطيع عندها أن تنسب غرض من الصنف  ، Tdogصنف ولنقل مثال 

  :وبناء على ذلك العكس غري ممكن ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل حيوان كلب ، إلن الكلب حيوان 
var 
  MyAnimal: Tanimal; 
  MyDog: Tdog; 
begin 
  MyAnimal := MyDog;  // OK 
  MyDog := MyAnimal;  // error!!! 
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 ٣٦

  :التحديد املتأخر وتعددية األشكال 

وهذا يعين أن ، ) static or early binding(تعتمد توابع الباسكال وإجراءاا عادة على التحديد الساكن أو املبكر 
) عنوان الروتني(راء املترجم سيقوم بتحليل اإلستدعاء وإستبدال الطلب بإستدعاء ملوقع الذاكرة احلاوي على التابع أو اإلج

ويقوم املترجم ذا التحديد حلظة ترمجة ،  وهذا يعين التحديد املسبق للتابع أو اإلجراء الذي سوف يتم إستدعاءة ،
   . منذ ترمجة املشروع املشروع وبالتايل التصرف يف وقت التنفيذ معروف وحمدد

 dynamic or(د يسمى التحديد الديناميكي أو املتأخرتسمح بنوع آخر من التحدي) OOP(لغات الربجمة الغرضية التوجة 

late binding ( ،ويعتمد ،  وقت التشغيل حىت  يتم حتديدة  لن ويف هذا احلالة فإن العنوان الفعلي الذي سوف يستدعى
  .تحديد على منط املنتسخ الذي قام بالطلب ال

 تعددية األشكال تعين ،باإلنكليزية )many forms(تعينباليونانية )polymorphism (،تسمى هذة التقنية تعددية األشكال 
ولكن ماهو املنهج الذي قامت دلفي فعليا بإستدعاءة فإن ذلك يعتمد على ، تنسبة ملتحول ، أنك تقوم بإستدعاء منهج 

  .ودلفي لن تستطيع حتديد صنف غرض هذا املتغري حىت وقت التشغيل ، ط الغرض الذي نسب إلية املتغيري من

باينة النمط كما لوأا متشاه حبيث يتم والتعامل مع أغراض مت، تعددية األشكال أا تسمح بكتابة أكواد أبسط ميزة 
  .زمن التشغيل املناسب يف تصرف الصول على احل

 وهلذا املنهج حتديد ،لتوضيح ذلك دعنا على سبيل املثال نفترض أن صنف ما وصنف مشتق منه يعرفان نفس املنهج 
،  املختار الذي خيرج صوت احليوانو Voice املنهج يعرف كل منهما Tdog و  Tanimal مثال الصنفان ،متأخر 

 Tdog أو لغرض من النوع Tanimal والذي سيشري يف زمن التشغيل إما لغرض من النوع MyAnimalفإذا عرفنا املتغري 
 أو Tanimal اخلاص ب Voiceتشغيل إذا كان منهج بالتايل فإن املنهج الذي سيتم إستدعاءة فعليا يتم حتديدة وقت ال، 

Voiceاخلاص ب  Tdog  ، حسب النمط الذي يشري إليةMyAnimal  .  

 OverRideوعلى شكل ، يف الصنف األساسي ) إفتراضي( Virtual على شكل Voiceلتحقيق ذلك نعرف املنهج 
  .override  و  virtualبإستخدام الكلمتان املفتاحيتان ، يف الصنف املشتق ) مهيمن(

Type 
  Tanimal = class 
  public 
    function Voice: string; virtual; 
    
  Tdog = class (Tanimal) 
  public 
    function Voice: string; override; 
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 ٣٧

 حسب ، Tdog أو Tanimalفإن نستطيع بناءة كغرض من  Tanimal  من الصنف MyAnimalاملتغري  فإذا عرفنا 
  :قواعد التوافق بني األمناط اليت رأيناها يف الفقرة السابقة وبالتايل نستطيع إستدعاء كال من 

MyAnimal := Tdog.Create; 

MyAnimal := Tanimal.Create; 

 وكل منهما له Tanimal أو من الصنف Tdogوبالتايل فإننا نستطيع يف زمن التشغيل أن نشري إىل غرض من الصنف 
 فإن تصرف ، الذي قد يشري إىل أي منهما  MyAnimalعندما حناول إستدعاء هذا املنهج من الغرض و ، Voiceاملنهج 

وسيعتمد ،  يكون خمتلفا عن احلالة الساكنة لإلستدعاء اليت يتم حتديد فيها عنوان اإلستدعاء سلفا Compilerمترجم اللغة 
  :على نوع الغرض احلايل لتحديد أي منهج جيب أن يستدعي 

MyAnimal := Tdog.Create; 

MyAnimal.Voice   // Tdog.Voice 

 

// OR  .. 

 

MyAnimal := Tanimal.Create; 

MyAnimal.Voice  // Tanimal.Voice  

 
وبكلمة أخرى فإن هذا اإلستدعاء لـ ،  كما عرفناة Virtualإن ذلك حيدث فقط إلن املنهج إفتراضي 

MyAnimal.Voiceملستقبلية املشتقه من الصنف  متوافق مع كل األصناف اTanimal   ،  حىت اليت مل تتم كتابتها بعد.  

  : مالحظة 

  حيث، )reusability(إعادة اإلستعمال التوسع و لقدرة على اذا هو السبب التقين لكون الربجمة غرضية التوجة تفضل ه
جزء من باألصناف احملددة اليت تشكل أنك تستطيع كتابة شفرات تستخدم أصناف من بنية وراثية معقدة دون أي معرفة 

حىت بوجود ،  وبكلمة أخرى تبقى هذة البنية الوراثية  وبراجمك اليت تستخدم هذة البنية قابلة للتوسع والتغيري ، البنية هذة
أن يكون الصنف السلف هلذة الشجرة : ولكن بشرط واحد أساسي . آاالف السطور من الشفرة اليت تستخدمها 

  .م بعناية فائقة الوراثية مصم
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 ٣٨

  :إعادة تعريف املناهج واملناهج املهيمنة

تذكر أنك  ،  overrideجلعل منهج متأخر التحديد مهيمنا يف صنف مشتق نقوم بإستخدام الكلمة املفتاحية ، كما رأينا 
 كيأي دينامي ،يف الصنف السلف  )virtual(ذلك ميكن أن حيدث فقط إذا كان املنهج معرفا كمنهج إفتراضي 

)Dynamic ( أما إذا كان معرفا كمنهج ساكن)static ( فال توجد طريقة عندها لتفعيل التحديد املتأخر)late binding (
  .إال بتغيري شفرة الصنف السلف نفسها 

  

حىت ، سيبقى ساكنا يف كل األصناف املورثة ) Static(املنهج املعرف كمنهج ساكن : قواعد هذة العملية ليست صعبة 
يبقى متأخر التحديد ) Vertioal(املنهج املعرف كمنهج إفتراضي . هج إفتراضي جديد حيمل نفس اإلسم بإخفائة مبنتقوم 

التوجد طريقة لتغيري هذا  . )وذلك يعترب عمال غبيا جدا ،إال إذا قمت بإخفائة مبنهج ساكن (يف كل األصناف املورثة 
  .مناهج التحديد املتأخر إلن املترجم سيولد شفرة خمتلفة من أجل ، التصرف 

  

وبإمكانة أن ميلك بارمترات ، أضف تعريف املنهج يف الصنف املشتق بدون أي إضافات ، إلعادة تعريف منهج ساكن 
جيب أن تستخدم الكلمة املفتاحية ، جلعل منهج إفتراضي ما منهجا مهيمنا . خمتلفة عن املنهج األصل يف هذة احلالة 

override ، ة جيب أن ميلك املنهج نفس بارمترات املنهج األصل ويف هذة احلال.  
type 
  TmyClass = class 
    procedure One; virtual; 
    procedure Two; {static method} 
  end; 
    
  TmyDerivedClass = class (MyClass) 
    procedure One; override; 
    procedure Two; 
  end; 

  .األوىل هي إستبدال منهج الصنف األصل بواحد جديد :  مهيمنا بطريقتني تستطيع جعل منهج ما

 إلستدعاء inheritedولتحقيق ذلك نستخدم الكلمة املفتاحية ،  الثانية هي إضافة شفرات إضافية إىل املنهج املوجود 
  .املنهج اخلاص بالصنف األصل ضمن شفرة منهج الصنف املشتق 

procedure TmyDerivedClass.One; 
begin 
  // new code 
  … 
  inherited One;    // call inherited procedure MyClass.One 
 
end; 
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 ٣٩

 : Virtual versus Dynamic Methods املناهج اإلفتراضية مقابل الديناميكية

أو تعريفة ، قا بإما تعريف املنهج كمنهج إفتراضي كما رأينا سا. نستطيع يف دلفي تفعيل التحديد املتأخر بطريقتني 
ونتيجة ، هي نفسها متاما ) dynamic(و )  virtual(العبارة النحوية للكلمتان املفتاحيتان . كمنهج ديناميكي 

  .ملتأخر  هو اآللية الداخلية اليت يتبعها املترجم لتنفيذ التحديد ا فقطواإلختالف بينهما، إستخدامهما هي نفسها أيضا 

والذي خيزن ضمنة عناوين ، ) virtual method table( أوVMTى جدول املناهج اإلفتراضية املناهج اإلفتراضية تعتمد عل
حيث سيقوم املترجم بتوليد شفرة القفز إىل عنوان الذاكرة املخزن يف  ، Vtableويسمى أحيانا ، املناهج يف الذاكرة 

ولكنها تتطلب مدخال ، يذ سريع لإلستدعاء تسمح جداول املناهج اإلفتراضية بتنف،  جلدول املناهج اإلفتراضية nالسجل 
يف الصنف املورث ) overridden(حىت لو مل يكن املنهج مهيمنا ، خاصا من أجل كل منهج إفتراضي لكل صنف مشتق 

.  

ويكون خمزنا يف الصنف فقط يف حال ، إستدعاءات املناهج الديناميكية  باملقابل  تنجز بإستخدام رقم فريد حيدد املنهج 
 يف  أبطأ من البحث خبطوة واحدة عادةالبحث عن املنهج املطابق يكون،  مهيمنا  كان منهجا أو أصال عرفا فيةكان م
 وامليزة األساسية له أن املناهج الديناميكية تولد يف األصناف املشتقه فقط عندما يكون  ، السابق  املناهج اإلفتراضيةجدول

  .ق مهيمنا منهج الصنف املشت

وهذة التقنية ميكن أن تكون مفيدة جدا ، ن تستخدم ملعاجلة رسائل ويندوز  ج املتأخرة التحديد ميكن أ املناه :فكرة
  . APIملربجمي ويندوز الذين ميلكون اخلربة الكاملة برسائل ويندوز وتوابع 

  

  :مالحظة 

، ة من الصنف احلايل عن مناهج ستعرف فقط يف األصناف املشتق للتصريح Abstractكذلك تستخدم الكلمة املفتاحية 
 ميلك Tanimalمثال إذا كان الصنف . والفرق بينها وبني املناهج اإلفتراضية أنه جيب تعريفها يف كل األصناف املشتقة 

أما إذا كان ميلك املنهج ،  خاص به Voice أن يعرف منهج ميكنة فإن أي صنف مشتق منه Voiceاملنهج اإلفتراضي 
Voice   كمنهج مستخلص )Abstract ( فإنة يتوجب على كل صنف مشتق إعادة تعريفه.  
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 ٤٠

   :AS و ISاملعامالن 

وإمكانية نسب أصناف مشتقة إىل أصنافها اجلذر بدون ، لقد تكلمنا يف الفقرات السابقة عن توافقية األمناط يف دلفي 
  ..  حسناً .   مشاكل 

  .Tdog  و Tanimalوليكن الصنفان ، دعنا نفرض حالة خاصة هنا 

  Tdog لنفرض أن للصنف  لكن.كما رأينا سابقا  Tanimal إىل متحول من الصنف األب Tdog أستطيع أن أنسب 
 أن يدل على الغرض من النوع Tanimalإذا قمت بالنسب السابق وقبل املتغري من النوع ،   مثال Eatمنهج جديد هو 

TDog يفترض أن أستطيع إستدعاء املنهج Eat اخلاص ب Tdog ، .. إلن املتحول ،   ولكن ذلك لن حيدث يف احلقيقة
 لكنة غري قادر على تلبية كافة Tdog والعملية برمتها هي أن املتحول قبل أن حيتوي غرض Tanimalالزال من الصنف 

  ) .  أصال Tanimalالغري موجودة يف  (Tdogمتطلبات 

واليت تعتمد على فكرة  ، )RTTI) run-time type informationحلل هذا اإلشكال نستطيع إستخدام تقنية من تقنيات 
  .أن كل غرض يعرف ماهو منطة وماهو الصنف األب له 

 مها غرض من isبارامترا (=) . الشبيه إىل حد ما باملساواة  ، ISتستطيع السؤال عن هذة املعلومات بإستخدام املعامل 
  .الصنف األمين أم ال  إذا كان الغرض األيسر من Isوحيدد ، اليسار وصنف من اليمني 

if MyAnimal is TDog then … 

  

  : كاآليت Tdog إىل Tanimal ميكنك إجراء حتويل آمن للصنف Tdogاآلن وبعد أن تأكدت أن الصنف هو 
var 
  MyDog: TDog; 
begin 
  if MyAnimal is TDog then 
  begin 
    MyDog := TDog (MyAnimal); 
    Text := MyDog.Eat; 
  end; 

 

والذي يقوم بعملية ،  AS  وهو املعاملRTTIباملعامل اهلام الثاين الذي توفرة لنا السابقة بإمكاننا إجناز نفس العملية 
بارامترا املعامل مها أيضا غرض يساري  .التحويل السابقة فقط إذا كان الصنف املطلوب متوافق مع الصنف األصلي 

  :املعطى ىل الصنف اجلديد وصنف مييين والناتج هو غرض مت حتويلة إ
MyDog := MyAnimal as TDog; 
Text := MyDog.Eat; 
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 ٤١

  : بإمكانك إستخدام حالة أبسط Eatإذا كنت تريد فقط إستدعاء 
(MyAnimal as TDog).Eat; 

الفارق بني التحويل ،  وبإمكانك إستخدام إي منهج من هذا الصنف  Tdogنتيجة التعبري ستكون غرض من الصنف 
 سيخترب الغرض ويرفع إستثناء إذا كان الغرض غري متوافق مع الصنف الذي asأن  ، as والتحويل بإستخدام السابق

  .")  EInvalidCast("وهذا اإلستثناء هو ، حناول حتويلة إلية 

  إذا أردت جتنب حدوث اإلستثناء بإمكانك إستخدام الطريقة األوىل 
if MyAnimal is TDog then 
  TDog(MyAnimal).Eat; 

  . وراء بعضهما والقيام بعملية املقارنة مرتني as و  isلكين ال أرى داع إلستخدام 

 تستخدم من عدة عناصر بنفس  عامةإلنك عادة ما تريد كتابة شفرة، هذان املعامالن أساسيان و مفيدان جدا يف دلفي 
  . الطريقة 

 هو متحول من الصنف Sender،  كل أحداث دلفي  يفSenderأهم مثال خيطر ببايل هو إستخدام املتحول الوسيطي 
الغرض الذي من هو هذا  ملعرفة وبالتايل دائما حتتاج لردة إىل الغرض األصلي،  الذي يقبل مجيع األغراض Tobjectاجلد 

   :طلب احلدث

  
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  if Sender is TButton then 
    ... 
end; 

 هذين قويان RTTI  معلومات منط زمن التشغيلمعامال، وتستخدم يف كثري من احلاالت ، إا تقنية شائعة يف دلفي 
ولكن رغم ذلك توجد بعض ،  VCLويعتربان من طرق الربجمة القياسية اليت تتبعها بورالند يف شفرة عناصر ، للغاية 

 عندما تريد حل مشكلة معقدة تستخدم أصناف متنوعة ومتداخلة احلاالت اخلاصة لتفضيل إستخدام طرق أخرى عليهما 
  ، مكان تعددية األشكال RTTIوالقاعدة اآلن هي أن ال تستخدم ، أنصحك بالعمل مع تعددية األشكال 

   ذلك أثرا سيئا لألداء يسببرمبا .  أا جيب أن تسري يف الشجرة الوراثية للتأكد من أن الصنف مطابق RTTIمشكله ال 
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 ٤٢

  

   :Using Interfacesإستخدام الواجهات 

بسهولة وبدون الغرق يف ) multiple inheritance(تكمن أمهية الواجهات يف تقدمي بعض ميزات الوراثة املتعددة 
 و CORBA  مثل(كما أن للواجهات أمهية أساسية من أجل إستخدام مناذج األغراض املوزعة ، التفصيالت النحوية هلا 

SOAP( أغراض متت كتابتها يف لغات أخرى  فاعل معوالتC++ أو Java مثال .  

  .متلك فكرة الواجهات هذة  ، #C حىت Javaمن ، معظم اللغات الغرضية التوجة احلديثة 

  

ميكن هلذا اإلختصار أن يصل إىل درجة أن ، صنف آخر بشكل خمتصر إذا قمت بتعريف صنف جديد من أجل متثيل 
   ، Implementation من املناهج  فقط  حىت بدون تعريف إلجسام هذة املناهج يف قسم الصنف يقوم بسرد جمموعة

وكأننا نعرب عن هذا الصنف املختصر بواجهة حتوي تعريف   ،Interfacesيف هذه احلالة ميكنك إستخدام تقنية الواجهات 
  .إلمساء املناهج اليت ميكن إستخدامها 

  

 بشكل مشابه ملعاجلة  السالسل الطويلة حيث  ،إنتهاء الصالت معهاا عند األغراض من النمط واجهة حترر تلقائي -
  .تقوم دلفي بإدارة الذاكرة بالكامل تقريبا  

 .لكنة ميكن أن ميثل أكثر من واجهه معا ، مع أن الصنف ميكن أن يرث صنفا أساسيا واحدا فقط  -

 Iinterfaceاجهات من السلف  الو كلكذلك تنحدر،  Tobjectكما أن كل األصناف تنحدر من السلف  -
 .متبعة شجرة وراثية مستقله 
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 ٤٣

  :يتم تعريف الواجهات بالشكل العام التايل 

type interfaceName = interface (ancestorInterface) 
   ['{GUID}'] 
 memberList 
 end; 

   :مثال 
type 
  ICanFly = interface 
    ['{EAD9C4B4-E1C5-4CF4-9FA0-3B812C880A21}'] 
    function Fly: string; 
  end; 

  

  .  خياري حسب احلالة ]}'GUID'{ [ و )ancestorInterface(تعريف كل من حيث أن 

ancestorInterface هو اجلد الذي سنورث عنة صنفنا .  

GUIDإختصار لـ )Globally Unique Identifier ( هو رقم معرف يستخدم لتعريف الواجهة بشكل فريد .
  . يف حمرر دلفي Ctrl+Shift+Gطيع تعريف هذا الرقم تلقائيا بضغط تست

ن توجد بعض الفروقات لوضعها ولك، كثري من احلاالت كما تالحظ فإن تعريف الواجهه شبية بتعريف الصنف يف 
  :يف احلسبان 

ناهج أو خصائص  ميكن أن حتوي فقط إما م) يف الشكل العام للتعريفmemberListاليت مسيناها (قائمة العناصر  -
  .تعريف حقول غري مسموح به يف الواجهات . 

 اخلاصتان بتعريف اخلصائص جيب أن يكونا Write و Readفإن حمددات ، مبا أنه التوجد للواجهه حقول  -
 .مناهج حتما 

 .وال جمال لتقييد الرؤيا ،  )Public( تكون عامة الواجهةكل عناصر  -

 .يعرفان ضمنها ) constructors or destructors(ليس للواجهة باين أو هادم  -
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 ٤٤

  :وهذا مثال على تعريف واجهة مأخوذ من دلفي
type 

  IMalloc = interface(IInterface) 

    ['{00000002-0000-0000-C000-000000000046}'] 

    function Alloc(Size: Integer): Pointer; stdcall; 

    function Realloc(P: Pointer; Size: Integer): Pointer; stdcall; 

    procedure Free(P: Pointer); stdcall; 

    function GetSize(P: Pointer): Integer; stdcall; 

    function DidAlloc(P: Pointer): Integer; stdcall; 

    procedure HeapMinimize; stdcall; 

 

  end; 

  

  .ريف صنف من أجل إستخدامها بواستطة وبعدما تقوم بتعريف الواجهة تستطيع تع

  :مثال 
type 
  TAirplane = class (TInterfacedObject, ICanFly) 
    function Fly: string; 
  end; 

  

طريقة اإلستخدام هي نفسها إلننا نتعامل ، اآلن أصبحنا جاهزين إلستخدام غرض من هذا الصنف الذي ميثل الواجهة 
  :مع الواجهة مباشرة مع صنف من الواجهة وليس 

var 
  Flyer1: ICanFly; 
begin 
  Flyer1 := TAirplane.Create; 
  Flyer1.Fly; 
end; 
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 ٤٥

  
  
  
  
  
  
  

   : وإعداد هـرؤي
      عروة عيسى 

  
  :املراجع 

 Mastring Delphiللمؤلف   Marco Cantu  
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