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Jegyzetünk a Számítástechnika I. folytatásaként az azonos nevű tantárgy segédeszközeként készült. Alap-

vető célja egy korszerű eseményvezérelt programnyelv ismertetése, amellyel a mai, általánosan elterjedt 

számítógépen futó műszaki, matematikai, adatfeldolgozó és vezérlő alkalmazások készíthetők. Mindehhez 

látványos grafikai felület, és felhasználóbarát kezelői rendszer tartozik. Mindezen lehetőségekkel az ember-

gép kapcsolat (man-machine interface) követelményeinek magas szintű kielégítése válik lehetővé.  

Az esemény vezérelt programok különböznek a már korábban megismert és általánosan használt u.n. soros 

végrehajtású, egy felhasználós programoktól. A korszerű több program egyidejű futását lehetővé tevő ope-

rációs rendszerek – amilyen a Windows is – biztosítják az eseményvezérelt (event controlled) alkalmazások 

létrehozásának hardware és software hátterét. 

 

A több program egyidejű futtatását (multitask vagy multi process) a nagyteljesítményű processzorok és a 

korszerű megszakítási rendszerek biztosítják. Szigorúan véve e rendszereknél sincs igazi valós idejű (real-

time) párhuzamosság, hanem az egyes programok egymásba ágyazása történik olyan nagy sebességgel, 

hogy az egyes alkalmazások látszólag együtt futnak. Ezt az egymásba ágyazási eljárást multiprogramozási 

technikának is nevezzük. A magas szintű program készítőjének – az esetek nagy részében – nem kell tö-

rődni ennek megoldási módjával, ez az operációs rendszer feladata. 

 

Mindamellett jegyzetünk utolsó fejezetében bemutatjuk miként lehet igazi valósidejű alkalmazást készíteni az 

időkritikus szál objektum ( time-critical thread object ) felhasználásával. 
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Bevezetés 

Jegyzetünk a Számítástechnika I. folytatásaként az azonos nevű tantárgy segéd-

eszközeként készült. Alapvető célja egy korszerű eseményvezérelt program-

nyelv ismertetése, amellyel a mai, általánosan elterjedt számítógépen futó mű-

szaki, matematikai, adatfeldolgozó és vezérlő alkalmazások készíthetők. Min-

dehhez látványos grafikai felület, és felhasználóbarát kezelői rendszer tartozik. 

Mindezen lehetőségekkel az ember-gép kapcsolat (man-machine interface) kö-

vetelményeinek magas szintű kielégítése válik lehetővé. 

Az esemény vezérelt programok különböznek a már korábban megismert és 

általánosan használt u.n. soros végrehajtású, egy felhasználós programoktól.  

A korszerű több program egyidejű futását lehetővé tevő operációs rendszerek – 

amilyen a Windows is – biztosítják az eseményvezérelt (event controlled) al-

kalmazások létrehozásának hardware és software hátterét. 

A több program egyidejű futtatását (multitask vagy multi process) a nagytelje-

sítményű processzorok és a korszerű megszakítási rendszerek biztosítják. Szi-

gorúan véve e rendszereknél sincs igazi valós idejű (real-time) párhuzamosság, 

hanem az egyes programok egymásba ágyazása történik olyan nagy sebesség-

gel, hogy az egyes alkalmazások látszólag együtt futnak. Ezt az egymásba 

ágyazási eljárást multiprogramozási technikának is nevezzük. A magas szintű 

program készítőjének – az esetek nagy részében – nem kell törődni ennek meg-

oldási módjával, ez az operációs rendszer feladata. 

Mindamellett jegyzetünk utolsó fejezetében bemutatjuk miként lehet igazi va-

lósidejű alkalmazást készíteni az időkritikus szál objektum ( time-critical thread 

object ) felhasználásával. 

Az eseményvezérelt programok működésének elvét az alábbi folyamatábrával 

szemléltetjük (ld. következő oldal). 

Az ilyen eseményvezérelt program a számítógépen futó egyéb feladatok között 

az egyik, és mindaddig nem történik utasítás végrehajtás, amíg a programban 

előírt valamely esemény be nem következik. Ekkor az esemény kiszolgálása 

elkezdődik, és valamennyi idő alatt be is fejeződik. A soros programvégrehajtás 

ismerője számára különleges lehet, hogy ezen esemény kiszolgálása közben is 

az operációs rendszer gyakran elveszi a vezérlést (megszakítás = interrupt) fon-

tosabb (magasabb prioritású) teendőinek elvégzésére, majd visszatér az aktuális 

esemény feldolgozására. Az eseményre való várakozás alatt sem „pihen” a pro-

cesszor, hanem körbekérdezi a párhuzamosan futó alkalmazásokat. 



8                                     SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. 

www.tankonyvtar.hu                              Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME 

Jegyzetünk a több korszerű eseményvezérelt program közül a Delphi program-

nyelvet ismerteti. Ennek a választásnak több oka van. Legfőbb indok e nyelv 

mellett, hogy szintaktikája az Object Pascal nyelven alapul, amelyet a Számítás-

technika I jegyzetben ismertünk meg. E nyelv jól alkalmazkodik a mai számí-

tástechnikai eszközökhöz (nagy teljesítményű PC) és az általánosan használt 

operációs rendszerhez (Windows). Komponens készlete támogatja a mérnöki 

munkában szükséges problémák megoldásait, beleértve a műszaki, matemati-

kai, adatfeldolgozó és hálózati alkalmazások kívánalmait. 

A felhasználói programok készítését megkönnyítik a nyelv által kínált kompo-

nensek, és a megszámlálhatatlanul sok könyvtári segédprogram. A programozá-

si technika az egyszerűbb alkalmazások készítését nagyban könnyíti, mivel 

ezen előre elkészített komponensekből építkezik. 

Mindezt jól áttekinthető fejlesztői környezetbe ágyazva kínálja fel.  

Jegyzetünk mintapéldáit a Borland cég Delphi 7 verziója alatt készítettük, és 

mutatjuk be. 

Ingyenes Delphi: http://www.lazarus.freepascal.org/  
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1. ábra: Az eseményvezérelt program logikai sémája 

Program 

vége? 

Nem Történt 

esemény? 

START 

Esemény 
feldolgozása 

Igen 

Nem 

Igen 

STOP 
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1 A Delphi nyelv története 

A nyelv története rövid, csak mintegy másfél évtizedet ölel fel. 1995-ben a 

Borland cég Object Pascal nyelvéből az akkori korszerű Windows multitask 

operációs rendszeréhez készítette el a Delphi 1.0 verzióját. Ennek nagy sikere 

nyomán születtek meg az újabb és újabb, egyre nagyobb tudású változatok. 

A Delphi név a legenda szerint az Oracle adatfeldolgozó nyelvvel kapcsolható 

össze, ugyanis az ógörög jós (orákulum) Delhiben volt található. A nyelv elne-

vezése erre asszociál: ha meg akarod tudni az igazságot, menj Delphibe és kér-

dezd az Orákulumot. ( If you want to talk to Oracle, go to Delphi.). 

Borland Delphi verziók  

A kibocsátási évszámok csak tájékoztató jellegűek, pontos adatokkal nem ren-

delkezünk. Az évszámokkal csak a fejlődést és az egyes verziók sorrendjét 

szemléltetjük). 

1995. A Delphi nyelv első verziója 16 bites Windows alkalmazások fejlesztésé-

re. 

1997. Delphi 2.0-s változat már a 32 bites alkalmazások készítését is lehetővé 

tette. 

1998. Delhpi 3, majd rövidesen a 4 változat.  

1999. Delphi 5 népszerű, jól használható verziói. 

 -Standard alap változat 

 -Client/Server hálózati alkalmazás készítését segítő komponensekkel 

 -Enterprise és Professional teljes szolgáltatást nyújtó változatok 

2000. Delphi 6 szintén több változatban jelent meg. 

 -Personal Edition-t legkisebb csomag egy regisztráció áráért ingyenesen 

elérhető volt 

2003. Delphi 7 újabb Internet alkalmazást segítő komponensekkel. Ebben a 

C++ alapokra épített modul, a C++ Builder is helyet kapott.  
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2005. Delphi 8 valójában a Delhi 7 új néven 

2006. Delphi Developer Studio 2006  

2007. Delphi Win64, amely 64 bites alkalmazások készítését is lehetővé teszi 

2008. Delphi for Vista, amely a Microsoft Windows Vista operációs rendszere 

alá készült 

2009. Delphi 2009 verziója, amely kliens programként működik on-line háló-

zatba kapcsolva (a BME Közlekedésmérnöki Kar ebből vásárolt 20 munkahely-

re licence jogot) 
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2 A Delphi események 

Az eseményvezérelt programnyelveknél –amilyen a Delphi is - a program va-

lamely esemény (event) bekövetkezésére reagál oly módon, hogy az annak be-

következéséhez tartozó utasításokat végrehajtja. Ezek két fő csoportba sorolha-

tók: külső és belső események. 

Külső események: Egér kezelése 

 Gomb lenyomása (OnClick), jobb és bal gomb megkülön-

böztethető 

 Egér mozgatása (OnMove) 

 Billentyű kezelése 

 Valamelyik karakter lenyomása (OnKeyPress) 

 Funkció gombok lenyomása 

 Enter lenyomása 

 Nyilak lenyomása 

 Soros porton adat érkezett (OnReceive) 

          

Belső események:  Időzítő (Timer) 

 Időzítő lejárt (OnTimer) 

 Megszakítás kérés (Interrupt) –számos esetben, 

amikor a hardware valamelyik eleme(pl. hang-

kártya, video kártya, I/O kontroller, stb.) fi-

gyelmet és beavatkozást igényel.  

Az egyes eseményekhez a Delphi eljárásokat rendel, amelynek kidolgozása a 

programozó feladata. 
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3 A Delphi integrált fejlesztői környezete 

Az alkalmazás fejlesztése a Windows elvét követve több ablakban történik.  

A Delphi elindításakor az alábbi képet látjuk (Delphi 7). 

 

2. ábra: A Delphi bejelentkező képe 

Első ránézésre a sok ablak zavaró lehet. Nézzük részleteiben az egyes ablakok 

feladatát és használatát. 

3.1 Főmenü és komponens paletta 

A fejlesztő környezet képernyőn a legfelső ablak első sorában a főmenüt talál-

juk. 

 

3. ábra: Főmenü és komponens paletta 
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Legelső a File menü. Erre kattintva a lehetséges parancsokat találjuk, amelyeket 

a Windows alkalmazásokból már ismerhetünk. Ezek a program megnyitását, 

bezárását, mentését, nyomtatását vezérlik. Fontos tudni a New menüpont kivá-

lasztásakor megjelenő újabb ablak jelentését (4. ábra). A Delphi sokféle lehető-

séget kínál különböző alkalmazások esetére. 

 

4. ábra: New menü ablaka 

Alapeset (Default) a Delphi alkalmazás (Application), amely a táblában meg-

nyitáskor az aktiv (kékkel kiemelt) ikon. Itt találjuk a Pascal programozáskor 

már megismert Console Application ikont is. Az ablak felső részén a New mel-

lett még 10 fület találunk, ezek számos további lehetőséget kínálnak fel. Ezek 

közül többel később megismerkedünk. 

A főmenü Edit és Search menüje a szerkesztést segítő funkciókat vezérli (Copy, 

Move, Delete, Undo, Find, Replace, stb). 

A View menüpont segít a képernyőn aktuálisan látni kívánt ablakok kiválasztá-

sában, helyesebben vezérli azok láthatóságát.  
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A Project menüpont az alkalmazás elemeit kezeli. Fontos tudni, hogy a Delphi 

project-et készít, amelynek számos eleme van. Maga a főprogram keretbe fog-

lalja a Unitokat, amelyekben az eseményekhez tartozó eljárások és szükséges 

mennyiségek (definiciók, deklarációk) vannak. 

A főprogramot a Delphi kezeli, és legegyszerűbb alakja az alábbi lehet (5. ábra) 

A Run menüpont az alkalmazás különféle indítási módjait vezérli, az egyszerű 

futtatást, és különféle hibakeresési és nyomkövetési lehetőségeket (Trace, Step, 

Stop, stb.) beleértve. 

A következő menüpontokat leginkább gyakorlott programozók használják spe-

ciális feladatok elvégzésére. 

Fontos említeni az utolsó Help menüt. Ezt választva angol nyelvű segédletet 

találunk, amely címszó szerint segíti a nyelv rejtelmeiben való eligazodást. Itt 

említjük meg, hogy a programban beírt bármely kulcsszóra mozdítva a kurzort 

és a CTR-F1 billentyű kombinációt alkalmazva azonnal a kijelölt szóhoz tarto-

zó magyarázat ( sok esetben mintapélda is ) jelenik meg. 

A főmenü második sorában, a középtől balra az ismertetett menüpontok ikonjai 

vannak elhelyezve a legtöbb esetben magától értetődő ábrácskával. 

 

5. ábra: A project utasítás listája 
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A főmenü közepétől jobbra találjuk a komponens palettát. A komponens a 

Delphi által felkínált objektum, amely számos előre definiált tulajdonsággal  

(Properties) és metódussal (Events) rendelkezik. 

A programozó munkája során ezeket a tulajdonságokat módosítja, illetve a me-

tódusokat írja meg. 

A komponensek sokasága miatt a Delphi ezeket csoportokba sorolja. Ezeket a 

csoportokat látjuk a komponens paletta fülein felsorolva. Elől a leggyakrabban 

használt komponensek a Standard csoportban találhatók. Ezek közül 8 alap-

helyzetben is látható. A kurzorral ráállva felbukkanó menüben a nevük is meg-

jelenik (pl. Label, Button, Frame, stb).  

Jobbra az egyre összetettebb és ritkábban használt, de fontos komponens cso-

portokat találjuk (pl. Additional, System, stb.). Ezekkel később találkozunk. 

A következő fontos ablak az objektum figyelő, azaz Object Inspector. Ez az 

ablak a komponens palettán kiválasztott és a project részét képező komponens 

(a programban objektum) jellemzőit és metódusait mutatja. A 6. ábra jobb olda-

la a jellemzők kiválasztása esetén látható.  

Az egyes komponensek jellemzőit módosíthatjuk az un. szerkesztő fázisban. 

Erre szolgál a palettán a Properties (tulajdonságok) fül. A komponenseknek 

számos közös tulajdonsága van, amelyeket egy közös (generic) objektumtól 

örökölnek. Ilyenek a Caption, Name, megjelenési, elhelyezési kivitelezési, gra-

fikai tulajdonságok, csak a legfontosabbakat említve. 

Lehet a működésre vonatkozó tulajdonságokat is módosítani (pl. Enabled, 

Visible, Checked, stb.) 

Másik fülnél találjuk az adott komponenshez tartozó eseményeket (Events) a 6. 

ábra bal oldalán. Amikor egy eseményt kiválasztunk, akkor a Delphi elkészíti a 

hozzátartozó metódus keretét (7. ábra.). A program készítő a működést leíró 

utasításokat írja a Pascal szintaktika szerint, ami az esemény bekövetkezésekor 

történjen. 
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6. ábra: Objektum figyelő 
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7. ábra: Az első Unit 

A fejlesztő felület jobboldali ablaka a Program futási képének szerkesztését 

segítő szerkesztő ablak. A Delphi program egy ablakban fut, amelynek neve 

Form. A Formnak két alakja van, az egyik, amit a szerkesztési fázisban látunk, 

ezen raszterpontok vannak. A másik alakja a futási kép, amin pontokat nem 

látunk (8. ábra). 

 

8. ábra: A Form futási képe 
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A Form szerkesztési alakja takar egy másik ablakot. Ez az a Unit, amelyet a 

Delphi az alkalmazáshoz (valójában a Formhoz) előkészít (9. ábra). 

 

9. ábra: Az alapértelmzésű (default) Unit 

A Delphi project Unitot (Unitokat) használ, amelyekben a programozó dolgo-

zik. 
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4 Delphi alkalmazás készítése 

Nézzük miként készítsük el első alkalmazásunkat. Néhány fontos tényezőt ve-

gyünk figyelembe, amikor Delphi alkalmazást készítünk. 

Mielőtt elindítjuk a Delphi fejlesztő programot hozzunk létre egy mappát a le-

mezmeghajtón (pl. Program_1 néven). Praktikusan erre ne a rendszer particiót 

(C:) használjuk, hanem a D: logikai meghajtót. Erre a mappára minden új al-

kalmazásnál azért van szükség, hogy Delphi projectünk összetartozó file-jai egy 

mappába kerüljenek. 

Ezután indítsuk a Delphi fejlesztőt, és válasszuk a File/New/Application menü-

pontot. 

Az egyetlen komponensünk a Form1 szerkesztő és futási ablak. Alaphelyzetben 

ennek tulajdonságait látjuk az Object Inspector ablakban a Properties fülnél. 

Írjuk át a Caption (Felirat) tulajdonságot a Form1 helyett Program 1-re. Ez a 

változtatás azonnal látható lesz a Form fejlécén is. 

Mielőtt egy alkalmazást elindítunk válasszuk a File/Save All menüpontot, és a 

felbukkanó ablakban válasszuk ki az előkészített mappát. A mentés után map-

pánkban az alábbi állományok lesznek láthatók (10. ábra). 

 

10. ábra: A project lemezre mentése 

A Project1.dpr maga a project file. Ennek tartalma jelen állapotában megegye-

zik a 5. ábrán látható project-tel. 
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A Unit1.pas kezdeti alakja a 9. ábrán látható. 

A többi a Delphi által használt állomány a project felépítéséhez szükséges ada-

tokat tárolja nem szöveges formátumban (cfg, dof, dfm és res kiterjesztéssel). 

Ezután futtathatjuk programunkat a Run/Run menüpont választással ( más mó-

don az F9 funkció gombbal, vagy a zöld háromszög ikonra kattintva). Ekkor a 

11. ábrán látható futási képet kapjuk. 

 

11. ábra: Az „üres” project futási képe 

A „Program 1” feliratú ablak (Form) üres, hiszen még csak a feliratot változtat-

tuk át. A program futását a jobb felső sarokban megjelenő piros X ikonra kat-

tintva állítsuk le. Ugyanezt elérhetjük a Run/Program Reset menüpont választá-

sával is. 

Mappánkat ellenőrizve láthatjuk, hogy két új állománnyal bővült (12. ábra). 
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12. ábra: A Delphi állományai 

A Project1.exe a Windows alól közvetlenül ( a Delphi fejlesztő nélkül ) futtat-

ható változat, míg a Unit1.dcu a Formhoz tartozó Unit lefordított változata ( dcu 

= Delphi Compiled Unit ). 

Eztán visszatérve a Delphi fejlesztőhöz a Form más tulajdonságait is változtat-

hatjuk. Állítsuk a Height ( magasság ) értéket 300-ra (300 pixel), Width ( szé-

lesség ) értékét 400-ra. Az új méretek már a szerkesztés fázisában azonnal lát-

hatók. A megjelenő Form nagysága függ a képernyő felbontás beállításától. Mi 

ábráinkhoz az 1024*768 felbontást használjuk, ez a legtöbb grafikus kártyával 

elérhető érték. 

A komponensek helyzetét is beállíthatjuk. Legyen a Form Top (tető) tulajdon-

sága 100 és a Left ( bal széle ) 150. Ezzel a két értékkel a Form (és általában a 

többi komponens) bal felső sarkának koordinátáit adtuk meg.  

Állítsuk a Color tulajdonságot clAqua értékre ( valójában a szín megadás szá-

mokkal történik ). A legtöbb tulajdonsághoz tartozó értéket valamilyen prefi-

xum vezeti, így a színeket mindig a cl jelöli (pl. clRed, clBlack, stb.). 

Ezen tulajdonságok beállítása után a projectet indítva a 13. ábra képe jelenik 

meg. Ezután ne felejtsük leállítani a program futását ( piros X ). 
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13. ábra: Módosított Form futási képe 

Az eddigi tulajdonság beállítások a szerkesztési fázisban történtek. A kompo-

nenseknek ezek a statikus tulajdonságai.  A Delphi lehetővé teszi, hogy a tu-

lajdonságokat futás közben is megváltoztassuk. Ezeket az ílymódon program-

ban megadott jellemzőket a komponens dinamikus tulajdonságainak nevez-

zük. 

Ahhoz, hogy a programunk bármilyen utasítást végrehajtson eseményt kell ge-

nerálni. Ehhez válasszuk az Object Inspector ablakban az Events fület. Keres-

sük ki az OnCreate ( létrehozáskor ) eseményt és az egérrel az OnCreate felirat 

melletti üres mezőre dupla kattintást végezzünk. Erre a Delphi létrehozza a 

FormCreate eseményt, és a hozzátartozó metódus keretprogramját is elkészíti.  

Módosítsuk a Form feliratát és a szinét az alábbi dinamikus tulajdonságok meg-

adásával : 

 Form1.Caption := 'Dinamikus tulajdonság'; 

 Form1.Color := clYellow; 



24                                     SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. 

www.tankonyvtar.hu                              Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME 

A Unit1 tehát az alábbi lesz (14. ábra). 

 

14. ábra: módosított Unit 

Figyeljük meg, hogy a Pascalban megismert objektum típus a Delphinél class 

(osztály) lesz. Megjelent benne a kívánt metódus, FormCreate néven. Ezt a me-

tódust a TObject generic (ős) objektumtól örökli, ezért látjuk a Sender (küldő): 

Tobject paramétert. 



4. DELPHI ALKALMAZÁS KÉSZÍTÉSE                                                      25 

 Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME                             www.tankonyvtar.hu 

Indítsuk el programunkat és most a Form képe a 15. ábra szerinti lesz. 

 

15. ábra: Módosított project futási képe 

Gyakorló feladatok 

F1: Módosítsuk a Form statikus és dinamikus tulajdonságait az OnCreate ese-

mény felhasználásával. 

F2: Hozzuk létre az OnClick eseményt. Hatására változtassuk meg a Form mé-

retét és pozícióját. 
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5 Alap komponensek 

5.1 Form 

Legelső komponens a Form, amely az alkalmazás futási képét határozza meg. A 

Form legfontosabb tulajdonságai:  

- Caption (Címke) 

- Name (A Form programbeli változóneve)  

- Align (Elhelyezés) 

- ActiveControl (Állandó, vagy időleges megjelenés) 

- AutoScroll (Ha a Form számára kicsi a hely) 

- AutoSize (Automatikus átméretezés futás közben)  

- Icon (Saját ikon elhelyezése a form fejsorában) 

- FormStyle (Megjelenés futás közben) 

- Enabled (Metódusok engedélyezése) 

- Visible (Láthatóság) 

- Border (Keret mérete, megjelenése) 

- BorderIcons (Ablak vezérlők engedélyezése vagy tiltása)   

- Top (A felső sarok y koordinátája pixelben) 

- Left (A felső sarok x koordinátája pixelben) 

- With (Szélesség) 

- Height (Magasság) 

- Width (Szélesség) 

Amint a korábbiakban láttuk, ezek a tulajdonságok lehetnek statikusak, amelye-

ket a szerkesztési fázisban definiálunk, illetve dinamikusak, amelyeket futás 

közben ír elő az alkalmazás valamely eseménye. 

Az itt felsorolt tulajdonságok nagyrészét a többi komponensnél is megtaláljuk, 

így ott csak az ezen kívüli, a komponensre speciálisan jellemző tulajdonságokat 

fogjuk ismertetni. 

A Form legfontosabb eseményei: 

- OnCreate (Form létrehozásakor végrehajtandó metódus)  

- OnActivate (A Form futás közbeni aktiválásakor) 

- OnClick (A Formra való kattintáskor)  

- OnClose(A Form bezárásakor  nem biztos, hogy az alkalmazás vége) 

- OnShow( A Form láthatóvá tételekor)     
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A vastagon szedett kulcsszavak a Delphi védett szavai, ezeket más célra nem 

használhatjuk. 

Egy alkalmazás igény szerint több Formot is használhat. Az újabb Form előállí-

tása a File/New/Form menüpont választásával kezdődik. Az így létrejövő Form 

automatikusan Form2 nevet kap. Ez azonban még nem része az alkalmazásnak. 

A következő lépés a mentés (Save) funkció végrehajtása. Ekkor a könyvtárunk-

ban az alábbi módosulást látjuk (16. ábra). 

 

16. ábra: Két Form esetén az állományok 

A Form2 hozzáadását projectünkhöz a Project/Add to Project  menüpont aktivá-

lásával és a könyvtárban felkínált Form2 kiválasztással érhetjük el. Ekkor a 

Project az alábbi képet mutatja (17. ábra) 
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17. ábra: Két Form esetén a project 

Ha megnézzük az Object Inspectort, láthatjuk, hogy Form2 Visible tulajdonsága 

statikusan false értékű, azaz projectünk indításakor a Form2 nem látható. Ennek 

magyarázata az, hogy a Form2 megjelenése általában valamely eseményhez 

kapcsolódik. Ez az esemény állítja a Form2 Visible tulajdonságát true értékűre. 

Bemutatunk egy 2 Formot használó alkalmazást, amelynél a Form1-re való kat-

tintás hatására legyen látható a Form2. Ehhez nem kell mást tennünk a fentebb 

elmondottakon kívül, hogy a Form1 OnClick eseményhez az alábbi parancsot 

írjuk: 

Form2.Visible := true;  

Ekkor megjelenik a második Form, aminek használata megegyezik a Form1 

felhasználásával. 
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Az így megalkotott project futási képe az 18. ábrán látható. 

 

18. ábra: Két Form futási képe 

Többformos alkalmazás leállításához mindegyik Form bezárása szükséges, mi-

vel a piros X csak az aktuális Form bezárását eredményezi. Az egész project 

leállítását az  Application.Terminate  parancs okozza (ne felejtsük valamely 

eseményhez hozzárendelni). 

A Formok közül aktívvá tehető az, amelyiknek a fejsorára kattintunk. Az aktív 

Form fejsora sötétebb kék, mint az inaktívé (ld. 18. ábra). 

5.1.1 Abszolút globális mennyiségek láthatósága 

Fontos tudnunk, miként válik egy változó a másik Formon is láthatóvá.  Ehhez 

pl. a Form1 Interface részében kell bemutatni (deklarálni vagy definiálni) a több 

Formon használni kívánt mennyiségeket (típus, konstans, változó, szegmens). 

A másik Formon pedig a uses kulcsszó után meg kell adni a mennyiségek he-

lyét: uses Unit1. Példaképpen deklaráljunk x néven abszolút globális egésztípu-

sú változót a Form1 interface részében. 

Hozzuk létre a Form2-höz tartozó OnClick eseményt és ebben adjunk értéket x 

változónak. Ezután írassuk ki x  értékét a Form1 fejsorában. A Form1-hez tar-

tozó Unit1 képe az 20., míg a Form2-höz tartozó Unit2 az 19. ábrán látható. 
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19. ábra: A Unit 2 utasításlistája 

 

20. ábra: A Unit 1 utasításlistája 
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Az egésztípusú aritmetikai (byte, shortint, integer, word, longword) mennyisé-

geket a kiíratáshoz string típusba kell átalakítani. Erre az IntToStr standard 

függvényt használjuk. 

Fontos tudni, hogy a Delphi az input és output műveleteket (a file kezelést nem 

számítva) csak karakter típusú adatokra értelmezi. Az átalakítást jól használható 

függvények és eljárások segítik. Ezekkel a későbbiek során gyakran fogunk 

találkozni. 

Végül nézzük programunk futási képét (21. ábra). 

 

21. ábra: Két Form futási képe 

Ezzel megtanultuk a többformos alkalmazás készítését és azokban abszolút glo-

bális mennyiségek használatát. 
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Gyakorló feladatok 

F1: Készítsünk 3 Formos alkalmazást, amely az aktív Formra való kattintással 

láthatóvá teszi a következő Formot. A Form3-ra való kattintás a project bezárá-

sát eredményezi. 

 

F2. Készítsünk kétformos Delphi alkalmazást, amelynél  a Unit1-ben deklarált 

x  változóhoz a Form2 OnClick eseménye, és a Unit2-ben deklarált y változó-

hoz a Form1 Onclick eseménye rendel értéket. Az értéket a saját Form 

Captionjában írassuk ki. Mindkét Form statikus Visible tulajdonsága true le-

gyen. 

5.2 Párbeszéd komponensek 

Fontos feladat a programmal futás közben kommunikálni. E kommunikáció 

leggyakoribb esete, amikor a felhasználó adatokat ad át a programnak. A Delphi 

erre a feladatra több speciális komponenst ajánl. Ezek a különböző  Dialógus 

komponensek, amelyek azért különösek, mert a  futás közben jönnek létre, 

ikonjuk nincs. Használatukat az Object Inspector nem segíti. 

A számunkra most legfontosabb dialógus komponensek:  

- ShowMessage     

- InputBox  

- InputQuery 

- MessageDlg  

- MessageDlgPos  

- MessageBox 

Nézzük ezeket részletesen. 

5.2.1 Showmessage 

Egyparaméteres output eljárás, amely a paraméterben átvett stringet a képer-

nyőre írja. 

procedure ShowMessage(const msg: string);  

Használata: 

ShowMessage(’Ez egy üzenet’); 
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Természetesen változó aktuális értéke is kiíratható a megfelelő konverziós 

függvény alkalmazásával:  

x := 37; 

ShowMessage ( IntToStr ( x ) ); 

Több string is kiíratható egyetlen utasítással:  

ShowMessage ( ’x = ’ + IntToStr ( x ) );  // Stringek összeadása 

A Showmessage Dialógus komponens megakasztja a program futását, a kiírás 

után a kezelő beavatkozására (OK klikkelés) fut tovább. Az 22. ábrán a fenti 3 

eset futási képét mutatjuk be. 

   

22. ábra: ShowMessage futási képei 

Ne felejtsük el, hogy a ShowMessage eljárást valamely eseményhez kell kötni. 

5.2.2 InputBox 

Az InputBox függvény, amely egy adat string alakú beolvasására szolgál. A 

beolvasott string a függvény visszatérési értéke. 

function InputBox ( Caption,Promt,Default : string ) : string 

Három paramétere a felhasználó tájékoztatását szolgálja. A Caption paraméter 

az InputBox aktiválásakor felbukkanó gyermekablak (ChildWindow) fejsorá-

nak szövegét adja. A Promt paraméter az ablakban jelenik meg, és a beolvasan-

dó adatra utal. A harmadik paraméter a beolvasandó adat helyén jelenik meg, és 

egy gyakori kezdőértéket jeleníthet meg. Természetesen ez utóbbi lehet üres 

string is. 
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Nézzük például az alábbi programrészletet, ami az x beolvasása céljából a Form 

Onclick eseményéhez íródott: 

procedure TForm1.FormClick ( Sender: TObject ); 

 var x : integer; 

    st : string; 

 begin 

   st := InputBox ( 'x beolvasása' , 'Kérem adja meg x értékét :' , ' ' ); 

   x := StrToInt (st) ; 

 end; 

A beolvasott érték (példánkban 26) string formában adódik, ezt a StrToInt 

függvény alakítja egész értékké. 

A futási képet az 23. ábrán látjuk. 

 

23. ábra: InputBox futási képe 

Az ismertetett komponens az OK gomb kezelésére tér vissza a beolvasott idé-

zettel, illetve a Cancel gomb kezelésére hatástalan. 

5.2.3 InputQuery 

Az InputQuery  logikai függvény, amely hasonló az imént megismert InputBox 

-hoz. A visszatérési érték true, ha a válasz az OK gomb kezelése, míg false, ha a 

Cancel. Ezzel a program informálódik melyik gomb volt kezelve. 

function InputQuery ( Caption, Promt : string ; var Value: string) : boolean; 

Az első 2 paraméter azonos az InputBox első két paraméterével, a harmadik a 

begépelt stringet hozza. 
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Írjuk a Form Onclick eseményéhez az alábbi utasításokat.  

procedure TForm1.FormClick (Sender: TObject); 

 var r : single; 

      st : string; 

    OK : boolean; 

 begin 

  st := '12.34';    // Prom string 

  OK := InputQuery ( 'Kör sugarának megadása' , 'Kérem gépelje be a sugár értékét :' , st ); 

  if OK then r := StrToFloat (st) 

            else r := 0; 

end; 

A sugár valós típusú, így a StrToFloat konverziós függvényt alkalmazzuk. 

A futási képet az 24. ábrán látjuk. 

 

24. ábra: Input Query futási képe 

5.2.4 MessageDlg 

A MessageDlg (Message Dialog) függvény típusú komponens célja, hogy a 

program üzenetet küldjön a felhasználónak, amire reakciót vár. A Négy para-

métert használ, deklarációs alakja az alábbi: 

function MessageDlg (msg : string;  

                                      Atype : TMsgDlgType; 

                                      AButtons  : TMsgDlgButtons 

                                      HelpIndex : Longint ) : word; 

Az msg paraméter üzenet küldésére való. Ezt célszerű eldöntendő kérdés alak-

jában megfogalmazni. 
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Az Atype  paraméterrel választhatjuk a dialógus típusát:  

- mtWarning ( Figyelmeztetés ) 

- mtConfirmation ( Megerősítés) 

- mtError           ( Hiba jelzés ) 

- mtInformation ( Információ közlés ). 

Figyeljük meg a prefixumot, ami mt (Message Type), azaz logikus rövidítése a 

lehetséges választásnak. 

Az AButtons paraméterrel tudjuk kiválasztani, hogy mely gombok jelenjenek 

meg a MessageDlg ablakban. Ezeket logikusan kell megválasztani, hogy illesz-

kedjen a második paraméterben megadott típushoz. A lehetséges gomb válasz-

tása az alábbi felsorolás alapján történik: 

  mbYes,  mbNo,  mbOK,  mbCancel,  mbAbort,  mbRetry,  mbIgnore,  

  mbAll,  mbNoToAll,   mbYesToAll, mbHelp. 

Példaprogramunkban egy aktív Form bezárására mutatunk példát.  

begin 

  if  MessageDlg ( 'A Form aktív. Bezárja ?' , mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes 

then 

   begin 

    MessageDlg ( 'Form bezárása ', mtInformation, [mbOk], 0); // Információs  

    Close; // Form bezárása 

  end; 

end;  

Az első MessageDlg megerősítés ( mtConfirmation ), a második informáló ( 

mtInformation ) típusú. 

Az 25. ábrán az egymás után megjelenő két dialógus ablakot látjuk. 

  

25. ábra MessageDlg futási képe 
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5.2.5 MessageDlgPos   

Hasonló a fent ismertetett MessageDlg függvényhez, azonban e komponens 

esetében a megjelenő gyermekablak pozícióját is megadhatjuk. A pozíció a tel-

jes képernyőhöz viszonyítva értendő ( a bal felső sarok a 0,0 pont koordinátait 

jelenti ). 

A komponens definiciós alakja:  

                         function MessageDlgPos ( const msg: string;  

 DlgType: TMsgDlgType;  

 Buttons: TMsgDlgButtons;  

 HelpCtx: longint;  

X, Y: integer): word; 

Az msg paraméter üzenet küldésére való.   

- DlgType : a dialógus ablak típusa :  

o mtWarning  Figyelmeztetés ) 

o mtConfirmation  Megerősítés) 

o mtError  Hiba jelzés ) 

o mtInformation  Információ közlés ). 

- A Buttons paraméterrel tudjuk kiválasztani, hogy mely gombok jelenje-

nek meg az ablakban. 

- A HelpCtx segítség index megadása. 

- Az X és Y az ablak bal felső sarkának koordinátái. 

A függvény visszatérési értéke az adott gomb kiválasztására utal. 

Példaképpen egy megerősítés ( mtConfirmation) típusú dialógus ablak megjele-

nítése a 300,200 koordinátájú pontban az alábbi utasítással váltható ki : 

MessageDlgPos (’Program befejezés?',mtConfirmation,  

                              mbYesNoCancel, 0, 300, 200); 

A képernyőn az 26. ábra szerinti ablak jelenik meg, amelynek bal felső sarok-

pontja a teljes képernyő 300,200 pontjában lesz. 
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26. ábra MessageDlgPos futási képe 

5.2.6 MessageBox 

A MessageBox függvény típusú komponens célja rövid üzenet küldése a fel-

használónak. 

Deklarációs alakja:  

function MessageBox ( text, caption : PChar; Flags : longint) : integer; 

A text paraméter a közlendő szöveg. 

A caption az ablak fejsora 

A Flags paraméterrel választhatunk a lehetséges válaszok közül az alábbi kódo-

lás szerint: 

- 0OK;  

- 1OK,Mégse;  

- 2Kilépés,Ismét,Tovább; 

- 3Igen,Nem,Mégse; 

- 4Igen,Nem; 

- … stb.  

Példaképpen küldjünk egy figyelmeztetést az alábbi programrészlettel: 

var rep : integer; 

rep := MessageBox ( 'Vigyázat !' , 'Figyelmeztetés', 1 ); 

if rep =1 then Form1.Caption :='Tudomásul vettem !';  // OK gomb 

A megjelenő dialógus ablakot az 27. ábra mutatja: 
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27. ábra: A MessageBox futási képe 

A fenti komponenseken kívül számos más módja van az adat bekérésének. 

Ezekkel a későbbi pontokban találkozunk. 

5.3 Gombok 

Az esemény kiváltásának hasznos eszköze a gomb komponens. A Delphi két 

típust kínál az egyszerűbb gombot (Button) és a látványosabb fajtát (BitBtn). 

5.3.1 Button 

Az egyszerűbb gomb (Button) a komponens palettán a Standard csoportban 

található meg. 

Főbb tulajdonságait az Object Inspector Properties fülénél találjuk. A Caption 

adja a gomb feliratát, megjelenését befolyásoló egyéb jellemzőit, azok beállítá-

sát az 5.1. pontban a Form beállításánál már megismerhettük.  

Eseményei közül leggyakrabban az OnClick eseményt használjuk. 

Készítsünk egy új mappát a lemezünkön. Indítsunk egy új alkalmazást, a megje-

lenő Form Caption tulajdonságát módosítsuk ’Gomb próba’ szövegre. Tegyünk 

fel a Formra két Button komponenst. Az első gomb felirata legyen START, a 

másiké STOP. A STOP gomb Enabled tulajdonságát állítsuk false értékre. 

Alkalmazásunk működése legyen az alábbi:  

- Elsőként csak a START gomb nyomható meg. 

- START megnyomására: 

o a START felirat módosuljon ’RUNNING’ szövegre 

o tiltódjék le ez a gomb 
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o legyen engedélyezve a STOP gomb 

- STOP megnyomására: 

o a STOP felirat módosuljon ’FINISH’ szövegre 

o tiltódjék le ez a gomb 

o A Form felirata legyen ’Folyamat végrehajtva’.  

A Button1 OnClick eseménye (dupla kattintás az Object Inspector Events fülé-

nél az OnClick mezőre) legyen az alábbi: 

Button1.Caption := 'RUNNING'; 

Button1.Enabled := false; 

Button2.Enabled := true;  

A Button2 OnClick eseménye legyen az alábbi: 

 

Button2.Caption:='FINISH'; 

Button2.Enabled:=false; 

Form1.Caption:='Folyamat végrehajtva'; 
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Programunk műküdésének 3 fázisát az 28. ábra. ábra mutatja. 

 

 

 

28. ábra: Gomb szekvencia 3 fázisa 

Ezen az egyszerű alkalmazáson megismerhettük a szekvenciális program készí-

tését. 
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5.3.2 BitBtn 

Ezt a komponent (Additional csoport) látványosabb alkalmazások készítésekor 

használjuk. A már megismert tulajdonságain kívül megemlítünk néhányat. 

A Font tulajdonsággal a gomb feliratának (Caption) típusát, méretét és színét is 

állíthatjuk. 

Példaképpen legyen a betűméret 16, típus Tymes New Roman, színe sötétkék 

(1. ábra). 

 

29. ábra: BitBtn komponens futási képe 

A Glyph tulajdonság kiválasztásával képszerkesztő ablak jelenik meg. Ezzel 

egy előre elkészített bmp kiterjesztésű képet lehet a gombra bemásolni (30. áb-

ra). 

 

30. ábra: BitBtn képecskével 

5.4 Ablak komponensek 

Ezen komponensek mindegyike alkalmas adatok eredmények megjelenítésére 

és adatok bevitelére is. A legfontosabb típusokat mutatjuk be az alábbiakban. 



5. ALAP KOMPONENSEK                                                                       43 

 Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME                             www.tankonyvtar.hu 

5.4.1 Edit 

Az Edit komponens (Standard komponens készlet) egysoros üzenetek ki- vagy 

bevitelére szolgál. Főbb tulajdonságai: 

- Text (Az Edit ablak szöveg tartalom) 

- Font (A szöveg paraméterei) 

- ReadOnly (Csak olvasható) 

- CharCase (Nagybetű/Kisbetű/Normál) 

- MaxLength (Az engedélyezett hossz) 

- Color (Az Edit mező színe) 

Fontos eseménye a korábban megismerteken kívül az OnChange. Ez adatbevi-

telkor minden begépelt karakternél bekövetkezik. Megemlítjük, hogy adatbevi-

telkor az ENTER nem hatásos, a szöveg terminálására nem alkalmas. 

Használatának legegyszerűbb módja, ha egy gombot helyezünk mellé, ennek 

megnyomása jelenti az adatbevitel végét.  

Mintaprogramunk két egész adatot olvas be (A és B) a megfelelő Edit ablak 

felhasználásával, majd a két szám szorzatát a harmadik ablakba jeleníti meg. Az 

ablakok fölé a Label komponens (Standard csoport) felhasználásával tájékozta-

tó szövegeket helyeztünk el. 

Mivel a bevitt adatok string típusúak, azokat konvertálni kell. A felső ENTER 

gomb OnClick esemény kezelőjéhez írjuk:  

a := StrToInt (Edit1.Text);  // a operandus bevitele 

utasítást, míg az alsó gombéhoz 

b:=StrToInt(Edit2.Text);  // b operandus bevitele 

Edit3.Text:=IntToStr(a*b);  // eredmény kiíratása 

utasításokat. Programunk futási képe az 31. ábrán látható. 
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31. ábra: Adatbevitel Edit komponenssel 

A Unit törzsében, az implementation kulcsszó alatt deklaráltuk a változókat, 

így azok unit globálisak lesznek. 

5.4.2 MaskEdit 

A MaskEdit komponens egysoros üzenetek formázott ki- vagy bevitelére szol-

gál. Segíti a megfelelő formátum használatát. Fő tulajdonságai: 

- Text (Aszöveg tartalom) 

- Font (A szöveg paraméterei) 

- EditMask (A bevitel formátuma: Input Mask Editor támogatással) 

Az adat beviteli formái előre meghatározhatók az Input Mask Editor használa-

tával. Példaképpen, ha idő adatot kívánunk megadni, akkor válasszuk a Short 

Time maszkot (32.ábra). 
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32. ábra: MaskEdit formátumai 

Ezzel az adatbevitel ellenőrzötté válik, az Indulás ablakban a már kitöltött, az 

Érkezés ablakban az előkészített formát látjuk (33.ábra). 

 

33. ábra: MaskEdit futási képe 

5.4.3 SpinEdit 

Ez a komponens (Samples csoport) számadatok bevitelére szolgál. Az adat ér-

téke az ablak oldalán megjelenő fel-le nyilakkal növelhető, illetve csökkenthető. 

Fő speciális tulajdonságai (az Edit komponensnél már megismerteken kívül) : 

- Value ( Az ablakban megjelenő kezdő érték, majd a beállított érték ) 

- MinValue (Az engedélyezett legkisebb érték )  

- MaxValue (Az engedélyezett legnagyobb érték ) 

- Increment (A lépés értéke ) 
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Eseményei közül az OnChange minden lépésben aktivizálódik, így terminálásra 

nem alkalmas. Helyette itt is a gomb használatát javasoljuk. 

Példaként állítsuk be az alábbi statikus tulajdonságokat  Value = 2, MinValue = 

2, MaxValue = 50, Increment = 2. Ezzel páros számokat vihetünk be 2..50 in-

tervallumban (34.ábra). 

 

34. ábra: SpinEdit komponens futási képe 

A bevitt adat integer típusú, így az alábbi értékadással használható fel : 

x :=  SpinEdit1.Value; // Ez példánkban 18 lesz. 

5.4.4 5.4.4. Memo 

A Memo komponens (Standard csoport) többsoros üzenet megjelenítésére szol-

gál. Noha alkalmas adatbevitelre is, mégis leginkább üzenetközlésre használjuk. 

(Többsoros szöveg bevitelére a RichEdit komponens való). A szöveg megadása 

lehet statikus, azaz a szerkesztési fázisban megadva. Erre a Lines tulajdonság 

választásakor megjelenő String List Editor ablakok használjuk (35.ábra).  
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35. ábra: Memo statikus szöveg bevitete 

Az alkalmazás indításakor az 36. ábra képét látjuk. 

 

36. ábra: Edit futási képe 

Gyakorta használjuk a program eredményeinek kijelzésére is. Például listázni, 

szeretnénk a 100-nál kisebb prímszámokat. Erre az alábbi program szolgál: 
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// Prímszámok előállítása Erathosztenész módszerével Dr Gy.K. 2004/11/06. 

unit Unit1; 

interface 

uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes,  Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

StdCtrls; 

type TForm1 = class(TForm) 

                           Memo1: TMemo; // Memo komponens 

                           Label1: TLabel; // Felirata : Label 

                           Button1: TButton; // Gomb 

                           procedure Button1Click(Sender: TObject); // Gomb OnClick metó-

dusa 

                         end; 

var  Form1: TForm1; 

 

implementation {$R *.dfm} // Delphi Form beolvasása 

 

type  t_num = set of byte; // Halmaz típus 

var     prims : t_num; 

 

procedure pri (var p : t_num); // Primek halmazának előállítása 

 var i, j : byte; 

 begin 

  p := [1..255]; // Teljes halmaz 

  for i:=2 to 127 do 

   for j:=2 to (127 div i) do p:= p - [i * j]; // Előző prím többszöröseinek kivonása 

 end; 

 

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); 

 var i : byte; 

 begin 

  pri (prims); // Saját eljárás hívása 

  for i:=1 to 100 do 

    if i in prims then Memo1.Lines.Add (IntToStr(i) ); // Listázás a Memo ablakba  

 end; 

 

end. 

Látható, hogy a Memo Lines tulajdonságának az Add mezője, teszi lehetővé 1-1 

új sor hozzáadását a Memo által megjeleníteni kívánt szöveghez. 

A program futási képét az 37. ábra mutatja. 
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37. ábra: Primszámok a Memo ablakban 

Ha a sorok száma több, mint amennyi a statikus magasság méret (Height) sze-

rint elférne, akkor az ablak jobb oldalán megjelenik a Vertical ScrollBar (füg-

gőleges eltolás), illetve ha a sor hosszabb, mint a statikus szélesség (Width) , 

akkor a Horizontal ScrollBar (Vizszintes eltolás) jelenik meg. Ezeket, a tulaj-

donságokat letilthatjuk, ha false értékűre állítjuk. 

5.4.5 StringGrid 

Ez a komponens (Additional csoport) adatok táblázatos formában való megjele-

nítését szolgálja. Alkalmazható adatbevitelre is. 

Főbb specifikus tulajdonságai:  
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- ColCount (Oszlopok száma) 

- RowCount (Sorok száma)  

- FixedCols (Kijelölt oszlopok száma)  

- FixedRows (Kijelölt sorok száma) 

- ScrollBars (Ha az adat több sort vagy oszlopot kíván meg) 

- Options /goEditing = true : az adat futás közben módosítható  

- Cells[ i , j] (A tábla i.-ik oszlopában a j.-ik elem kijelölése )  

A StingGrid egyes elemeit a Cells  adat határozza meg. A Cells kétindexes adat, 

első indexe az oszlop- második a sorszámot jelöli (A Pascal tömbnél első index 

a sorszám, második az oszlopszám). 

Az indexek számozása 0-val indul.  

Pl. StringGrid1.Cells[ 2, 4 ]  a táblázat 5.sor 3 elemét jelöli. 

A cellák elemei csak TString típusúak lehetnek. 

Pl. StringGrid1.Cells[ 0, 0 ]:= IntToStr (5);  értékadás hatására a táblázat első 

sor első eleme 5 lesz.  

A cellák tartalma visszaolvasható 

Pl. ShowMessage ( StringGrid1.Cells [ 2, 5 ] );    kiírja a 6.sor 3. elemét.  

Eseményei közül az OnClick, OnDoubleClick és az OnSelectCell események 

használata a leggyakoribb. 

Mintapéldánkban Delphi alkalmazást készítünk, amely a project indulásakor 

egy 4 soros, 6 oszlopos StringGrid komponens celláit feltölti az aktuális cella 

sor- és oszlopindexének összegével. A komponensre kattintva a táblázat annak 

adataival együtt kétszeresen kinagyítva jelenik meg. 

A Form Oncreate esemény metódusához írjuk az alábbi utasításokat : 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

 var i,j : byte; 

 begin 

  with StringGrid1 do 

   begin 

    Width:=190; // Komponens szélessége 

    Height:=110;  // Komponens magassága 

    ColCount:=6; // Oszlopok száma 

    RowCount:=4; // Sorok száma 
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    DefaultColWidth:=30; // Cella szélessége 

    DefaultRowHeight:=25; // Cella magassága 

    Font.Size:=12; // Betű mérete 

   end; 

  for i:=0 to 3 do 

   for j:=0 to 5 do StringGrid1.Cells[j,i]:=IntToStr(i+j); // Kitöltés 

 end; 

Az alkalmazás indítása után az alábbi kép jelenik meg (38.ábra): 

 

38. ábra: StrinGrid futási képe 

Írjuk meg a StringGrid OnClick eseményét a nagyításhoz. 

procedure TForm1.StringGrid1Click(Sender: TObject); 

 begin 

  with StringGrid1 do 

   begin 

     Height:=2*Height; 

     Width:=2*Width; 

     DefaultColWidth:=2*DefaultColWidth; 

     DefaultRowHeight:=2*DefaultRowHeight; 

     Font.Size:=2*Font.Size; 

   end; 

 end; 

A komponensre kattintva az alábbi képet látjuk (39.ábra): 
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39. ábra: Nagyított StringGrid 
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6 Esemény választás 

A feladatok gyakran igénylik a felhasználó számára választási lehetőség biztosí-

tását. Egy adott program többféle működését tudjuk vezérelni a beépített elága-

zások megvalósításával. Erre a feladatra a Delphi több komponenst kínál.  

6.1 RadioButton 

Egy esemény kiválasztásának eszköze a RadioButton (Rádiógomb) komponens 

(Standard csoport). Két állapota van, amelyet a Checked tulajdonság hordoz : 

true és false. Így a felhasználó által vezérelt logikai változóként értelmezhetjük. 

Átmenetileg tiltható az Enabled tulajdonság false értékűre állításával.  

Példaként említjük azt az esetet, amikor egy adatállományt kezel a program. A 

rádiógomb bekapcsolása kilépéskor az adatok automatikus mentését eredmé-

nyezi. Az 40. ábra a Checked állapotot mutatja. 

 

40. ábra: RadioButton checked állapota 

6.2 RadioGroup 

A RadioGroup (Rádió gombok) komponens (Standard csoport) RodioButton 

komponensek egy csoportba foglalásával több esemény közül egy kiválasztásá-

ra való. A már korábban megismert tulajdonságokon kívül az alábbi jellemzők-

kel rendelkezik:  

- Caption (A rádiógombcsoport elnevezése) 

- Itemindex (A kiválasztott rádiógomb száma : 0-tól n-1-ig, -1 ha nincs 

kiválasztva) 

- Items (Rádiógombok szövege) 

- Checked (Benyomva = true) 

- Columns ( >1 többoszlopos elrendezés ) 
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A komponensre szerkesztési fázisban felrakhatjuk a rádió gombokat esztétikus 

elrendezésben. 

Példaképpen bemutatunk egy alkalmazást, amely 3 ikon közül rádiógombokkal 

való kiválasztást tesz lehetővé. Az ikon a Form fejlécén jelenik meg. 

Az ikont az alkalmazáshoz futás közben az  

Application.Icon.LoadFromFile ( ikon.ico );  

Utasítással rendelhetjük hozzá. Az ikon kisméretű képecske (32 * 32 pont), 

amelyet ico kiterjesztéssel azonosítunk. Ezeket a file-okat célszerű az alkalma-

zás mappájában elhelyezni. A RadioGroup alkalmazása esetén a gombok közül 

egyidejűleg csak egy lehet kiválasztva. A komponens OnClick eseménye az 

alábbi utasításokat tartalmazza. 

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject); 

 var fnam, path : string; 

 begin 

   path := GetCurrentDir + '\';   // Az aktuális könyvtár 

   case RadioGroup1.Itemindex of 

     0 : fnam := path + 'gps';   // File név szerkesztése 

     1 : fnam := path + 'ship'; 

     2 : fnam := path + 'ic'; 

   end; 

   fnam := fnam + '.ico';   // Kiterjesztés hozzáadása 

   Application.Icon.LoadFromFile(fnam); // Betöltés 

 end; 

A program futási képét mindhárom választás esetén az 41. ábra mutatja. 

   

41. ábra: RadioGroup futási képei 
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6.3 CheckBox 

A CheckBox (Jelölőnégyzet) komponens (Standard csoport) szintén elágazást 

valósít meg a programban a felhasználó döntése alapján. A State tulajdonsága 

három lekérdezhető állapotot tárol : cbChecked, cbUnChecked, cbGrayed. A 

harmadik azt jelenti, hogy a komponens átmenetileg tiltva van, ezt a szürkített 

megjelenés mutatja. 

A Checked tulajdonság (boolean típusú) a kijelöléskor felveszi a true értéket. 

Az egyetlen CheckBox használata nem különbözik az egyetlen RadioButton 

komponensétől. Az 42. ábrán bemutatunk egy CheckBox komponenst (Checked 

állapotban). 

 

42. ábra: CheckBox futási képe 

6.4 GroupBox 

A GroupBox komponens (Standard csoport) elsősorban az egyedi kiválasztó 

komponensek csoportba foglalására való. Ha logikailag összetartozó lehetősé-

gek közül akarunk választási lehetőséget biztosítani, oly módon, hogy akár több 

esetet is kiválaszthassunk egyidejűleg, akkor használjuk ezt a komponenst. 

A Caption tulajdonság a csoportra érvényes megjelölés. A csoportba tartozó 

választó komponenseknek (pl.CheckBox) a GroupBox a szülője (Parent), így 

azok öröklik a szülő objektum (itt class) tulajdonságait. Az egyes választó 

komponenseknek saját metódusuk van (pl. OnClick).  

Mintapéldánkban 3 síkidom (kör, négyzet, háromszög) közül lehet választani. A 

program bekéri a kiválasztott idom jellemzőjét (sugár, oldal, él), majd számítja 

és kiírja a választott idom területét. 
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A Unit utasításlistája (a kör és négyzet esetén ugyanez, a szövegek értelemszerű 

módosításával) : 

implementation                  {$R *.DFM} 

 

 var s : string; 

       a : single; 

       c : integer; 

 

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject); // Háromszög választása 

 begin 

   s := InputBox('Háromszög','Adja meg A értékét:',''); // Él beolvasása 

   Val (s,a,c); // Konvertálás szám alakba 

   Showmessage ('Terület = '+ FloatToStr (0.559*a*a)); // Terület kiíratása 

  CheckBox1.Enabled := false; // CheckBox letiltása 

 end; 

 

end. 

A program futási képét kezelés közben az 43. ábra mutatja 

   

43. ábra: Groupbox példaprogram futási képe 

Gyakorlásképpen készítsünk Delphi alkalmazást, amellyel fővárosok (8) kitalá-

lása játék valósítható meg. Az országok kiválasztását GroupBoxon elhelyezett 8 

CheckBox komponens valósítja meg (lehet másolni vágólap segítségével). A 

kiválasztás sorrendje legyen tetszőleges. Egy országhoz csak egy tippelés lehet-

séges. Az utolsó tipp után adjunk értékelést! 

A program futási képe az 44. ábrán bemutatott mintát kövesse. 
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44. ábra: Fővárosok kiválasztása 
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7 Képmegjelenítők 

Látványos alkalmazások készítéséhez szükségünk lehet képek, ábrák, rajzok 

megjelenítésére. E célra a Delphi több komponenst kínál. 

7.1 Image 

Az Image komponens (Additional csoport) előre elkészített képek, megjeleníté-

sére szolgál. A sokféle képformátum közül a Delphi alapértelmezésben a bmp 

(Windows Bitmap) kiterjesztésű képek beillesztését engedi meg. Ha azonban a 

Unit elejére kiegészítésképpen beírjuk a Uses JPEG utasítást, akkor a népszerű 

jpg (Joint Photographic Experts Group) kiterjesztésű tömörített állományok 

kezelése is lehetővé válik. 

Számos specifikus tulajdonsága van, ezek közül a fontosabbak: 

- Picture (A betöltött kép neve, számos sub-properties -al tulajdonság-

segíti a programozót) 

- AutoSize (A komponens felveszi a betöltött kép méretét) 

- Stratch (A kép méretének automatikus igazítása az Image méretéhez) 

- Transparent (A kép háttere átlátszóvá tehető) 

A Picture tulajdonságot kiválasztva a Picture Editor ablak jelenik meg, ahol a 

beillesztendő kép kiválasztható (45. ábra). 

 

45. ábra: Picture Editor ablak 
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Az így statikusan betöltött kép már szerkesztési fázisban megjelenik a kompo-

nensen, és a kép beépül az alkalmazás futtatható (exe) kódjába jelentősen nö-

velve annak méretét (46.ábra). 

 

46. ábra: Picture futási képe 

Ha nagyméretű képet akarunk használni, akkor azt dinamikusan kell az Image 

komponensre helyezni az 

Image1.Picture.LoadFromFile(’pic.jpg’);  

utasítással. Gondoskodni kell az elérési útvonal megfelelő beállításáról, ellen-

kező esetben az alkalmazás futás közbeni hibaüzenettel leáll. Egy megoldási 

lehetőséget láthattunk a 6.2. pontban.  

Megemlítjük a Win32 csoportba tartozó ImageList komponenst, amely több kép 

egyetlen ablakban való kezelését teszi lehetővé. 

7.2 PaintBox 

Ez a komponens (System csoport) főleg futás közben, a program által készített 

rajzok megjelenítésére szolgál. Legfontosabb tulajdonsága a Canvas (Az Object 

Inspector nem mutatja), azaz vászon, amelyre állítható tulajdonságú pontok, 

vonalak, idomok rajzoltathatók. Pl. egy Descartes féle koordinátarendszer ten-

gelyeit az alábbi utasításokkal, tudjuk megrajzolni. 

with PaintBox1.Canvas do 

 begin 

    Rectangle(0,0,PaintBox1.Width,PaintBox1.Height); // Téglalap 
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    Pen.Color:=clBlue; // Ceruza színe 

    MoveTo(origo_x,origo_y); // Pont kijelölése 

    LineTo(ax_x,origo_y); // X tengely 

    MoveTo(origo_x,origo_y); 

    LineTo(origo_x,ax_y); // Y tengely 

    MoveTo(origo_x,origo_y); 

    LineTo(ax_zx,ax_zy); // Z tengely 

 end; 

A 47. ábrán a fenti koordináta rendszerbe megfelelő egyenletekkel generált Lo-

renz féle attraktort láthatjuk. 

A PantBox Canvas tulajdonságához tartozó számos lehetőséget a Delphi szer-

kesztés közben felbukkanó menüben – és természetesen az On-line Help menü-

ben is – mutatja (48. ábra). Ezek közül a kívánt tulajdonság kiválasztása után 

Enter kezelésre a Delphi azt beírja a programba. 

 

47. ábra: Generált rajz 
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48. ábra: A Canvas standard metódusai 
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8 Komponens tárolók 

8.1 Panel 

A Panel komponens (Standard csoport) feladata a logikailag, vagy kezelés 

szempontjából összetartozó komponensek egybe fogása, tárolása a Formon. A 

Panelen elhelyezett komponensek együtt mozgathatók mind szerkesztési, mind 

futási fázisban. 

Specifikus tulajdonságai: 

- BevelInner (Ráma belső : bvLowered: csökkenő, bvRaised:emelkedő) 

- BevelOuter (Ráma külső : bvLowered: csökkenő, bvRaised:emelkedő) 

- BevelWidth (Ráma szélessége pontokban) 

- BorderStyle (Keret legyen: bsSingle, nincs keret: bsNone) 

- BorderWidth (Keret szélesség pontokban) 

- Color (Panel belsejének színe: clxxx). 

- DragCursor (A kurzor alakja ezen a komponensen: pl. dcHand) 

A panelhez általában eseményt nem rendelünk hozzá. 

Példaképpen az 44. ábrán láthattunk egy formázott Panelt (Fővárosok), ahol a 

keret kiugró, 5 pont széles, és az összetartozó komponensek vannak rajta elhe-

lyezve. 

8.2 ScrollBox  

A ScrollBox komponens (Additional csoport) nagyméretű objektumok -

amelyek nem férnek el a képen-, pl. táblák, képek görgethető megjelenítésére 

szolgál a ScrollBoxon belül. 

Specifikus tulajdonságai : 

- HorzScrollBar (vízszintes görgetősáv) 

- Position (Gomb induló helyzete) 

- Increment (Mozgatás lépésköz) 

- Size (Tológomb szélessége pontokban) 

- Range (Teljes tartomány) 

- ButtonSize(Tológomb magassága) 

- VertScrollBar (függőleges görgetősáv, u.a. mint HorzScrollBar-nál) 

- Visible (Láthatóság: true/false) 
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49. ábra: ScrollBox példa képernyőképe 

Példánkbeli alkalmazás egy nagyméretű térképet használ, amely nem kicsinyít-

hető egy bizonyos méret alá az olvashatóság végett. A ScrollBox-ra téve az 

Image komponenst biztosítható (a görgetősávok engedélyezésével), hogy futás 

közben a kívánt rész legyen látható (49. ábra). 
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9 Időzítő 

A Timer komponens (System csoport) feladata programozott időzítés  

( vagy késleltetés), azaz belső esemény generálása. Felhasználható ciklikusan 

ismétlődő esemény előállítására is. 

Jellemző tulajdonságai : 

Enabled (true: időzítő fut, false: időzítő áll ) 

Interval (Időzítés tartama ms-ben) 

Egyetlen eseménye az OnTimer, amely a beállított időzítés lejárta esetén lesz 

végrehajtva. 

Első példánkban a PC gépóra kijelzését oldjuk meg egy Edit ablakban. Ezt a 

funkciót a legtöbb alkalmazás szívesen használja. Az OntTimer eseményhez az 

alábbi utasítást írjuk: 

Edit1.Text:=DateTimeToStr (now); 

A now függvény a PC belső órájának pillanatnyi állását adja meg. Ezt kell 

string formába alakítani a 

DateTimeToStr konverziós függvénnyel. Ha csak a dátumot  akarjuk, akkor a 

DateToStr, ha pedig csak az időt, akkor a TimeToStr függvényt használjuk. A 

Timer Enabled tulajdonsága true legyen. 

A 50. ábrán a program futási képe látható. 

 

50. ábra: Timer példa képernyőképe 

Második példánkban egy vasúti útátjáró jelzőjét modellezzük. A szabad és tilos 

jelzéskép fényeit Timer villogtatja a beállított frekvenciával (51. ábra). 
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51. ábra: Fénysorompó két állapota 

A fénysorompó rajzát PaintBox komponensen készítettük el az alábbi utasítá-

sokkal: 

with sorompo.Canvas do 

 begin 

   Brush.Color:=RGB(100,150,180);      // Saját szín 

   Rectangle(0,0,Sorompo.Width,Sorompo.Height); // Sorompó kerete 

   MoveTo(54,45);                       // Keret 

   LineTo(115,45); 

  Arc(110,45,122,57,120,55,113,45); 

  MoveTo(120,55); 

  LineTo(92,112); 

  Arc(48,45,60,57,53,45,51,54); 

  MoveTo(49,55); 

  LineTo(79,112); 

  Brush.Color:=clBlue; 

  Rectangle(79,112,92,220);            // Oszlop 

  Brush.Color:=clBlack; 

  Ellipse(60,50,80,70);                // Bal lámpa 

  Ellipse(90,50,110,70);               // Jobb lámpa 

  Ellipse(75,80,95,100);               // Alsó lámpa 

end; 

A villogtatást Timer végzi a lámpák színének váltogatásával. A sebességet 

UpDown komponens állítja a Position tulajdonság lekérdezésével: 

procedure TForm1.UpDown1Changing(Sender: TObject;  var AllowChange: Boolean); 

 begin 

   Timer1.Interval:=UpDown1.Position; 

   Label1.Caption:=IntToStr(Timer1.Interval); 

 end; 
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10 Menü 

Az alkalmazások gyakran kívánják meg a menüvezérlés lehetőségét. Erre a fe-

ladatra a Delphi a MainMenu (Standard csoport) komponense való. 

A menü tételekből álló vezérlő csoport, amelyet a menüszerkesztővel hozunk 

létre. 

Tulajdonságok : 

- Items ( Tétel  Menüszerkesztő ) 

- Caption (’ -’ elválasztó elem 

- Name (Automatikusan követi a Caption-t, de szimbolikus név !) 

- Checked (Érteke true ha kiválasztva) 

- Tag (Toldalék) közös eseménykezelő használatát teszi lehetővé 

- RadioItems (Pipa, v. gomb) 

- Típus : ( Main-,Popup-,Sub- menü ) 

 

52. ábra: MainMenü szerkesztési képe 

Az Items tulajdonság választásakor a menüszerkesztő ablak jelenik meg. Itt kell 

kialakítani a futáskor kívánt képet. A 52. ábrán egy jármű kiválasztó menü 

rendszer látható szerkesztés közben. 

Mintapéldánkban járművek napi kölcsönzési díjáról informál a program. A me-

nü minden tétele külön eseményként jelenik meg (OnClick). Egyszerűbb prog-

ram készíthető, ha az egyes menüpontoknak közös eseménykezelőt készítünk és 

mindegyiknél ugyanazt az eseményt választjuk ki. Az egyes menüpontoknak 
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szisztematikusan kitöltjük a Tag tulajdonságát. A fő menüpontban 1,2,..stb. 

számokat adunk. Az 1.sz. főmenü álmenüjének tételeit 11,12,..stb. számozzuk. 

A 12.sz. tételhez tartozó alpontokhoz 121,122,stb. számot rendelünk, és így 

tovább. 

Mintaprogramunk közös eseménykezelője az alábbi lehet:  

procedure TForm1.Sedan1Click(Sender: TObject); 

 begin 

  if sender is TMenuItem then with Sender as TMenuItem do 

case Tag of      

 // Tag alapján szelektál 

111: ShowMessage(’Sedan: 156 EURO/nap’); 

112: ShowMessage(’Kombi: 178 EURO/nap’); 

1131: ShowMessage(’Dewoo: 121 EURO/nap’); 

1132: ShowMessage(’Toyota: 196 EURO/nap’); 

114: ShowMessage(’Limuzin: 294 EURO/nap’); 

12: ShowMessage(’TeherGk: 335 EURO/nap’); 

13: ShowMessage(’MotorKp: 52 EURO/nap’); 

14: ShowMessage(’Kerékpár: 21 EURO/nap’); 

21: ShowMessage(’Vonat: 1256 EURO/nap’); 

22: ShowMessage(’HÉV: 1058 EURO/nap’); 

23: ShowMessage(’Villamos: 871 EURO/nap’); 

24: ShowMessage(’Erdei vasút: 764 EURO/nap’); 

25: ShowMessage(’Fagaskerekű: 622 EURO/nap’); 

26: ShowMessage(’Kötélvasút: 219 EURO/nap’); 

31: ShowMessage(’Repülőgép: 2685 EURO/nap’); 

32: ShowMessage(’Léghajó: 1460 EURO/nap’); 

41: ShowMessage(’Óceánjáró:11300 EURO/nap’); 

42: ShowMessage(’Folyami hajó: 966 EURO/nap’); 

43: ShowMessage(’Vitorlás: 271 EURO/nap’); 

44: ShowMessage(’Rocsó: 81 EURO/nap’); 

   end; 

end; 

Programunk futási képét a 53. ábra mutatja. 
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53. ábra: Menü futási képe 

Gyakorlásképpen készítsünk alkalmazást, amellyel menürendszerű étlap való-

sítható meg. Tervezzük meg előre a fő- és almenü pontokat. Az egyes menü-

pontokhoz rendeljünk Tag tulajdonságot! Használjunk közös eseménykezelőt 

(azonosítás a Tag alapján). A kiválasztott ételek összesített ára a FIZET nyo-

mógomb kezelése után jelenjen meg. 
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11 Billentyűzet kezelése 

Gyakran előfordul, hogy nem egérrel, hanem billentyű lenyomásával szeretnénk 

esemény generálni. A legtöbb komponens rendelkezik az OnKeyPress ese-

ménnyel. Ennek bekövetkezésekor a Delphi beolvassa a lenyomott billentyű 

kódot. A program ezt a kódot kiértékeli és a megfelelő akciót végrehajtja. 

A billentyű kódot megtudhatjuk, ha egy új alkalmazás Form OnKeypress ese-

ményéhez az alábbi utasítást rendeljük. 

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

  begin 

    if  key >= ’ ’ then  Form1.Caption := IntToStr ( Ord ( Key ) ); 

  end; 

A kezelt billentyű kódja a Form fejsorában jelenik meg. 

Számos különleges billentyű van, amely két karaktert generál. Iyenek a funkció 

billentyűk (F1..F12), a nyilak és még sok vezérlő billentyű. Ezek beolvasása a 

komponens  OnKeyDown eseményéhez rendelhető.  

Az alábbi egyszerű metódus az F1 funkcióbillentyű és a BackSpace kezelésére 

mutat példát. 

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: 

TShiftState); 

   begin 

    if key = vk_F1 then ShowMessage(’F1’); // F1 funkció billentyű 

    if (key=vk_BACK) and (Length(Caption)>0) then // BackSpace 

      Caption := Copy (Caption,1,Length(Caption)-1); // Visszatörlés 

  end; 

Az F1 kezelésére kiírja az F1 üzenetet, míg a BackSpace minden lenyomására 

törli a Form fejsorának egy karakterét. 

Gyakorlásképpen készítsünk alkalmazást, amely egy Image komponenssel egy 

képet jelenít meg, majd az F1 lenyomására nagyit (20%-s lépesekben), és az F2 

kezelésekor kicsinyít (szintén 20%-s lépesekben). 
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12 File kezelés 

A File kezelés a legtöbb alkalmazásnál nélkülözhetetlen. Noha a Delphi számos 

komponenssel támogatja ezt a munkát, nem nélkülözhetjük a Számítástechnika 

I. tárgyban megismert file írás/olvasás ismereteket. 

12.1 OpenDialog 

Ez a komponens (Dialogs csoport) a lemezen már létező file kiválasztására 

(megnyitására) való. A komponens megjelenését valamely más eseményhez 

kapcsolódva az alábbi utasítás váltja ki. 

if OpenDialog1.Execute then <utasítások>;  

A komponens ekkor a Windows alkalmazásoknál már megismert file kiválasztó 

ablakot nyitja meg (54.ábra). 

 

54. ábra: Az OpenDialog futási képe 

Tulajdonságok: 

- Title (Az OpenDialog címsora) 

- Filename (A kiválasztott file neve, ez futás közben lekérdezhető ) 



12. FILE KEZELÉS                                                                                71 

 Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME                             www.tankonyvtar.hu 

- Filter (A megjelenítendő file típusa: Filter Editor 

o Name: gyűjtőnév pl. képek 

o Filter : pl. *.bmp; *.jpg   

- InitialDir (Kezdeti keresés útvonala pl. D:\Work) 

- Option (A file attributuma pl. ofReadOnly ) 

Az így kiválasztott file típusát ismerni kell ahhoz, hogy kezelni tudjuk. 

Példaképpen nyissunk meg egy szövegfile-t és jelenítsük meg egy Memo ab-

lakban. 

var fname : string; // File név 

               f : text; // File változó 

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 

 var row : string; // Egy sor 

 begin 

  OpenDialog1.Filter := ’Pas files (*.pas)|*.pas’; // Szűrő beállítása 

  if OpenDialog1.Execute then // OpenDialog megnyitása 

   begin 

    fname := OpenDialog1.FileName; // Kiválasztott file név lekérdezése 

    Form1.Caption := fname; // Form fejsorába kiírás 

    AssignFile (f, fname); // Hozzárendelés 

    Reset (f); // Megnyitás olvasásra 

while not eof (f) do 

begin 

       readln (f, row); // 1 sor beolvasása 

       Memo1.Lines.Add (row); // Memo ablakba a sor 

end; 

    Closefile (f); // File lezárása 

   end; 

end; 

A Pascalban már megismert file kezelő eljárásokat használjuk a Delphi alkal-

mazás készítésekor. Az alábbi eltéréseket vegyünk figyelembe:  

Pascal      Delphi 

Assign(f)               AssignFile(f) 

Close(f)                 CloseFile(f) 

A program futási képe a 55. ábrán látható. 
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55. ábra: Szöveg felolvasása 

12.2 SaveDialog 

Ez a komponens (Dialogs csoport) a programban készített file kiválasztására és 

a lemezre, felírásra való. A komponens megjelenését valamely más eseményhez 

kapcsolódva az alábbi utasítás váltja ki : 

if SaveDialog1.Execute then <utasítások>; 

Tulajdonságai megegyeznek az OpenDialog komponens már ismertetett tulaj-

donságaival. 

Mintapéldánkban Delphi alkalmazást készítünk, amely 2 BitBtn gombot hasz-

nál. Az első felirata zöld színű LOAD, a második piros színű SAVE legyen. A 

LOAD egy OpenDialog, a SAVE egy SaveDialog komponenst aktivizál. A fel-

olvasott adat file egészszámait helyettesítsük az aktuális szám hosszával ( 

pl.1965 4, 19 2, stb.) és mentsük el azonos néven, de len kiterjesztéssel.  

Először hozzuk létre lemezen az adatfile-t  integers.dat néven consol 

application típusú alkalmazással:  

const db = 10; // Adatok száma 

var       f : file of integer; 

             i : byte; 

            n : integer; 
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begin 

  randomize; 

  assign (f, ’integers.dat’); 

  rewrite (f); 

  for i:=1 to db do 

    begin 

      n := random (10000); 

      write (f,n); 

    end; 

  close (f); 

end. 

Miután meggyőződtünk arról, hogy létrejött a kívánt integers.dat adatfile (hosz-

sza 40 byte), megkezdhetjük Delphi alkalmazásunk írását. A felolvasott számo-

kat egy StringGrid komponens első sorába írjuk. 

Elsőként írjuk meg a LOAD gomb OnClick metódusát (A file változó Unit-

globális) : 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

 var i        : byte; 

       n        : integer; 

fname : string; 

begin 

 if OpenDialog1.Execute then 

   begin 

    fname := OpenDialog1.FileName; // Kiválasztott file név lekérdezése 

    AssignFile (f, fname); // Hozzárendelés 

    Reset (f); // Megnyitás olvasásra 

    len:=filesize(f); // A file mérete 

    StringGrid1.Width:=45*len; // StringGrid mérete 

    StringGrid1.ColCount:=len; // Oszlopok száma 

for i:=0 to len-1 do 

 begin 

        read (f,n); // 1 szám beolvasása 

        StringGrid1.Cells[i,0]:=IntToStr(n); // Kiírás 

end; 

   Closefile (f); // File lezárása 

  end; 

end; 

Eddig elkészített programunk futási képe a 56. ábrán látható. 
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56. ábra: Load funkció 

Most megírjuk a SAVE eseménykezelőjét, amely a módosítást és a mentést 

végzi. 

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

 var      i : byte; 

            n : integer; 

fname : string; 

begin 

  if SaveDialog1.Execute then 

begin 

      fname := OpenDialog1.FileName; // Kiválasztott file név lekérdezése 

      AssignFile (f, fname);  // Hozzárendelés az új névhez 

      Rewrite(f); // Megnyitás írásra 

    end; 

  for i:=0 to len-1 do // len globális 

    begin 

     n:=StrToInt(StringGrid1.Cells[i,0]); // Szám felszedése 

     n:=trunc(log10(n))+1; // Jegyek száma 

    write(f,n); // Felírás új file-ba 

    StringGrid1.Cells[i,1]:=IntToStr(n); // Kiírás második sorba 

   end; 

  CloseFile(f); 

end; 

Kiegészített programunk futási képe a 57. ábrán látható: 

 

57. ábra: Save funkció 

A file kezelésnek más módját is kínálja a Delphi. Ez a Windows Intéző funkció-

jához hasonló file kiválasztást tesz lehetővé. 

12.3 FileListBox 

A FileListBox komponens (Win 3.1. csoport) célja file kiválasztása az aktuális 

könyvtárból. Ha Formunkra felrakunk egy FileListBox komponenst, megfi-

gyelhetjük, hogy már a szerkesztés fázisában működik, az aktuális könyvtár 

tartalmát mutatja (58. ábra). 
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58. ábra: FileListBox komponens 

12.4 DirectoryListBox 

A DirectoryListBox komponens (Win 3.1. csoport) lehetővé teszi könyvtár 

(mappa)  kiválasztását. Ha Formunkra felrakunk egy DirectoryListBox kompo-

nenst (Win3.1 csoport), a szerkesztés fázisában ez is működik, az aktuális meg-

hajtón lévő könyvtárakat mutatja. Ha futtatjuk projectünket, láthatjuk, hogy a 

FileListBox nem vesz tudomást a kiválasztott könyvtárról. 

A kettő összekapcsolásához a DirectoryListBox FileList tulajdonságához ki kell 

választani a felkínált FileListBox1-et. Most futtatva a programunkat, már az 

elvárások szerint fog működni (59. ábra). 

 

59. ábra: DirectoryListBox komponens 
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12.5 DriveComboBox  

Ez a komponens a meghajtó kiválasztását teszi lehetővé. Viselkedése hasonló 

az előbbi két komponenshez.  

A DirectoryListBox komponenssel való kapcsolat megteremtése érdekében 

DirList tulajdonságához válasszuk ki a felkínált DirectoryListBox1-et. Ezzel 

most a meghajtó választás is lehetővé vált (60. ábra). 

 

60. ábra: DirectoryListBox komponens 

A bemutatott 3 komponens szorosan összetartozik, ezért ezeket egy Edit és egy 

Button komponenssel  kiegészítve együtt használjuk célszerűen egy Panel kom-

ponensre helyezve. 
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61. ábra: File kiválasztás 

Miután a komponenseket elhelyeztük még a FileListBox FileEdit tulajdonságá-

hoz  rendeljük hozzá a felkínált Edit1 komponenst.  

Ezzel megkaptuk a file kiválasztást lehetővé tevő keretet (61. ábra). 

Mintapéldánk Image komponensre betölt egy képet a FileListBox-

DirectoryListBox-DriveComboBox-Edit-Button komponens készlet felhaszná-

lásával. A képet az F1 funkció gombbal nagyíthatjuk, illetve az F2-vel kicsi-

nyíthetjük. 

A Button OnClick eseménye az alábbi lesz: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

 begin 

  Image1.Picture.LoadFromFile(Edit1.Text); 

 end; 

 

A Form OnKeyDown eseménye: 

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;  Shift: TShiftState); 

 begin 

  if Key = vk_F1 then 

   begin 

    Image1.Width := 2*Image1.Width; // Nagyítás 
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    Image1.Height:=2*Image1.Height;  

   end; 

  if Key = vk_F2 then 

   begin     // Kicsinyités 

    Image1.Width:=Image1.Width div 2; 

    Image1.Height:=Image1.Height div 2; 

   end; 

 end; 

Programunk futási képét a 62. ábra mutatja. 

 

62. ábra: Kép betöltése 
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13 Egér használata 

Eddig ismertetett alkalmazásainkban az egér gomb lenyomást használtuk fel. 

Bizonyos feladatoknál szükség lehet az egér pozíció meghatározására is. A 

Delphi egy képernyő pont megadására az alábbi standard rekord típust ajánlja: 

type TPoint = record 

                         x : longint; 

                         y : longint; 

                       end; 

Az egér pozíciójának lekérdezéséhez a MouseDown eseményt használjuk, 

amely az egér bal gomb lenyomásakor következik be. Formális paraméter listá-

ja: 

MouseDown (Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; 

                       X,Y: Integer); 

Az X és Y paraméterek a lenyomáskor az egér pozíció koordinátáit adják. Az 

alábbi utasításokkal eltárolhatjuk az egérpozíciót: 

procedure TForm1.MouseDown(Sender:TObject; 

                                                       Button:TMouseButton; 

                                                       Shift:TShiftState; X,Y:Integer); 

 var mouse_pos : TPoint; // saját lokális változó 

 begin 

    mouse_pos.x := x; // Az egérgomb x koordinátája 

    mouse_pos.y := y; // Az egérgomb y koordinátája 

 end; 

A Shift paraméter (típusa TShiftState) felhasználásával a bal és jobb egérgomb 

lenyomását is megkülönböztethetjük. A bal gomb lenyomását az ssLeft, míg 

jobb gombját az ssRight  enumerated adat jelzi. 

Felhasználása az alábbi utasítással történhet: 

if ssLeft in Shift then <utasítás>;  // Bal gomb lenyomása  

vagy 

if ssRight in Shift then <utasítás>; // Jobb gomb lenyomása.  

Felhasználhatjuk az egér mozgatását is esemény kiváltására. Ekkor a 

MouseMove eseményt választjuk, amely az egér mozgatása esetén következik 

be. 
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Formális paraméter listája: 

MouseMove(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; 

                      X,Y: Integer); 

Paraméterezése megegyezik a MouseDown esemény paramétereivel. 

Mintaprogramunk lehetővé teszi, hogy futás közben egérmozgatással áthelyez-

zünk komponenseket a Formon. A Formon 3 színes téglalapot mozgathatunk 

(Hanoi tornyai nevű ismert feladvány). Az alakzatokat a Shape komponens 

(Additional csoport) adja, amelyek színét a Brush tulajdonsággal, alakjukat a 

Shape tulajdonsággal adhatjuk meg. 

Elsőként meg kell jegyezni az egér gomb lenyomásakor a pozíciót, és el kell 

tárolni egy globális változóba (mousepos).  

var mousepos: TPoint; // Képernyő koordináta  

A sárga alakzat (yello) kijelöléséhez az alábbi metódus szolgál: 

procedure TForm1.yelloMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: 

TShiftState; X, Y: Integer); 

 var pont:TPoint; 

 begin 

   pont.x:=x; // Az egérgomb lenyomásakor megjegyezzük az 

egérkoordinátát 

   pont.y:=y; 

   mousepos := TControl (Sender).Clienttoscreen (pont); //Eltároljuk globális változóba 

 end; 

Az egérmozgatás eseménye:  

procedure TForm1.yelloMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer); 

var pont:TPoint; 

 begin 

   if ssLeft in Shift then // Egérmozgatáskor a balgomb le van nyomva, 

mozgatjuk az ábrát 

    begin 

      pont.x:=x; 

      pont.y:=y; 

      pont:=TControl (Sender).Clienttoscreen (pont); // Képernyőkoordináta 

      Yello.left:=Yello.left + pont.x - mousepos.x; // Mozgatás új pozícióra 

      Yello.top:=Yello.top + pont.y - mousepos.y; 

     mousepos:=pont; // Megjegyezzük az előző pozíciót 

    end; 

Az ábrán (63. ábra) a sárga alakzatot elmozgattuk eredeti helyéről. 
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63. ábra: Egér mozgató program futási képe 

Gyakorlásképpen írjuk meg a Hanoi tornyai alkalmazást a fenti 3 alakzatra. A 

szabályokat a http://hu.wikipedia.org/wiki/Hanoi_tornyai linknél megtaláljuk. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hanoi_tornyai
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14 Chart komponens használata 

Gyakran szükséges számadatok látványos, diagram formában való megjeleníté-

se. Erre a feladatra a Delphi több komponenst kínál. Ezek közül a Chart kom-

ponens (Additional csoport) használatát ismertetjük. 

A komponens számos tulajdonságát külön szerkesztő ablakban (Chart Editor) 

állíthatjuk, amely a komponensre kattintva jelenik meg (64. ábra). 

 

64. ábra: Chart tulajdonságainak beállítása 

Főbb tulajdonságok: 

- Megjelenés : Keret/Háttérszín/Falak 

- Tengelyek   : Felirat/Lépték/Egység/Számformátum 

- Kialakítás    :  2D/3D 

- Forma          : Bar/Pie/Lines/Points 

- Irány            : Függőleges/Vízszintes 

Adatok átadásának több módja lehetséges. Az adatsort a Chart Series tulajdon-

sága hordozza, amely alárendelt komponensként jelenik meg. Az egyes Series 

komponensek jelőlése a Legend tulajdonsággal történik. A Series hosszát a 

FillSampleValues(db) eljárással adhatjuk meg (db az aktuális darabszám).  

A Series elemeit a program határozza meg az YValues.Value[i] indexes kifeje-

zés segítségével.  
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Mintapéldánkban Delphi alkalmazást mutatunk, amellyel 2 file-ból két adatsort 

olvasunk be egy-egy dinamikus tömbbe. Az értékeket automatikus léptékezés-

sel TChart komponenssel ábrázoljuk Line típusban. 

Elsőként a már létező adatokat olvassuk be a tömbökbe. Erre egy LOAD felira-

tú gombot használunk az alábbi metódussal: 

procedure TForm1.LoadClick(Sender: TObject); 

 var i: byte; 

 begin 

  max:=0; 

  AssignFile(f,'integers1.dat'); 

  Reset(f); 

  db:=FileSize(f); // Az első file mérete 

  SetLength(x1,db); // A dinamikus vektro hossza 

  for i:=0 to db-1 do 

   begin 

    Read(f,x1[i]); 

    if x1[i]>max then max:=x1[i]; // Maximum keresés 

   end; 

  CloseFile(f); 

  AssignFile(f,'integers2.dat'); 

  Reset(f); 

  db:=FileSize(f); // A második file mérete 

  SetLength(x2,db); 

  for i:=0 to db-1 do 

   begin 

    Read(f,x2[i]); 

    if x2[i]>max then max:=x2[i]; 

   end; 

  CloseFile(f); 

end; 

A görbét egy új Formon jelenítjük meg. Az eseményt ezen formon elhelyezett 

DRAW feliratú gombbal váltjuk ki. A hozzátartozó metódus: 

 procedure TForm2.DrawClick(Sender: TObject); 

 var i:byte; 

 begin 

  Series1.Title:='X1'; // 1.vektor felirata 

  Series2.Title:='X2'; // 2.vektor felirata 

  Chart1.LeftAxis.Maximum:=max; // Vertikális tengely 

  Chart1.BottomAxis.Maximum:=db; // Horizontális tengely 

  Series1.FillSampleValues(db); // Series-1 mérete 

  Series2.FillSampleValues(db); // Series-2 mérete 

  for i:=0 to db-1 do 

   begin 

    Series1.YValues.Value[i]:=x1[i]; // 1.vektor átadása 
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    Series2.YValues.Value[i]:=x2[i]; // 2.vektor 

   end; 

end; 

Programunk futási képe a 65. ábrán látható. 

Megemlítjük a ChartFx komponenst (ActiveX csoport), amely szintén grafiko-

nok készítését szolgálja, és használata némileg eltér az ismertetett Chart kom-

ponensétől. 

 

65. ábra: Példa a Chart futási képére 
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15 Komponens készítése futás közben  

A Delphi lehetővé teszi, hogy az alkalmazásban időlegesen szükséges kompo-

nensek futás közben való előállítását és megszüntetését. Erre leginkább a sok 

azonos típusú komponens használatakor lehet szükség. Jelen jegyzetben azt az 

egyszerűbb esetet tárgyaljuk, amikor valamely már létező típusú komponenst 

generáljuk. Természetesen lehetőség van saját kialakítású komponens készítésé-

re és a könyvtárba való felvételre is. 

Egyetlen komponens készítése esetén először deklarálni kell a létrehozandó 

objektum típust: 

var gomb:TButton;  

A komponens létrehozása értékadással, a Create metódus aktiválásával történ-

het: 

gomb:= TButton.Create (Form1); 

A létrejövő komponens helyét a szülő (Parent) határozza meg:    

gomb.Parent := Form1; 

A létrejövő komponens a szülő tulajdonságait örökli. Számos egyéb tulajdonsá-

gát is definiálni kell (pozíció, méret, láthatóság, engedélyezés, stb.), mivel az 

Object Ispector segítségét ilyenkor nem vehetjük igénybe. 

A létrejövő komponens eseményeit is definiálhatjuk értékadással: 

gomb.OnClick := Form1.gomb_klikk; 

A gomb_klikk metódust a programban kell megírni az ismert szabályok betartá-

sával. 

procedure TForm1.gomb_klikk (Sender: TObject); 

 begin 

   < utasítások > 

 end; 

Használat után a komponens megszüntetése a free metódussal 

történhet: 

gomb.free; 

Mintaképpen alkalmazást készítünk, amely galamblövészet játékot valósít meg. 

A Formon rövid időre véletlenszerűen tűnnek fel objektumok. Ezeket kell az 
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egérrel eltalálni. Az objektum egy kisméretű kép (pl. ikon) lehet, amelyet egy 

futás közben létrehozott Image komponens tárol. Az időzítést Timer kompo-

nens adja. Az objektumot futás közben állítjuk elő.Az objektum helyét véletlen 

generátor adja. 

Deklaráljuk a szükséges globális változókat: 

var        ikon : TImage; // TImage típusú globális változó 

              score, shot : byte; 

A változók kezdeti értékét a Form OnCreate metódusába írjuk: 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

 begin 

  Randomize; // Véletlen szám generátor inicializálása 

  score:=0; 

  shot:=0; 

 end; 

A kép létrehozását a Timer eseménykezelője végzi: 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

 begin 

  if ikon <> nil then ikon.Free; // Előző kép törlése 

  ikon:=TImage.Create (Form1); // Kép létrehozása 

  with ikon do 

   begin 

     parent:=Form1; // Szülő objektum a Form1 

     Visible:=true; 

     Width:=100; // Méretek 

     Height:=100; 

     Top:=random(Form1.Height-100); // Pozíció 

     Left:=random(Form1.Width-100); 

     Picture.LoadFromFile(GetCurrentDir + '\ blue_aol.ico'); // Betöltés 

     Stretch:=false; 

     ikon.OnClick:=Form1.klikk;  // Metódus készítése 

   end; 

  inc (shot); // A lövések számlálása 

  if shot=10 then // 10 megjelenés 

   begin 

    Timer1.Enabled := false; // Időzítő leállítása 

    ShowMessage(IntToStr(score) + ' találat'); // Eredmény kiírása 

   end; 

 end; 

Az Image eseménykezelője: 

procedure TForm1.klikk(Sender: TObject); 

 begin 

  inc(score); // Találat számlálása 
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  Form1.Caption:='Találat: ' + IntToStr(score); 

 end; 

A program futási képe (66. ábra): 

 

66. ábra: Dinamikus alakzat 

15.1 Komponens csoport készítése 

Ha több azonos típusú komponens előállítására van szükség futás közben, akkor 

elsőként Deklarálni kell a létrehozandó objektum csoportot tároló tömb típust: 

var gombok: array of TButton;  

Az objektum csoportot ciklusban hozzuk létre: 

for i:=0 to 10 do gombok [i].Create(Form1);  

Ezúttal is gondoskodni kell az objektumok különböző tulajdonságainak meg-

adásáról is (hely, alak, stb).  

Mintapéldánkban Delphi alkalmazást készítünk, amely billentyűzetet modellez. 

Kiíratjuk a lenyomott gombok számának összegét. A billentyűket TButton típu-

sú elemek adják. A billentyűket négyzetes tömbben helyezzük el. Pozíciójukat a 

ciklusváltozók segítségével adjuk meg. A számokat Caption tulajdonságukkal 

definiáljuk.   

A gombok tömbjének létrehozását a Form OnCrate eseményéhez rendeljük:  
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

 var i,j : byte; 

 begin 

  for i:=0 to 4 do // 5 sor 

   for j:=0 to 4 do // 5 oszlop 

    begin 

     tabla [i,j] := TButton.Create (Form1); // A tömb létrehozása 

     with tabla[i,j] do 

      begin 

       Parent:=Form1; // szülő ablak 

       Width:=30; // Méret 

       Height:=30; 

       Left:=Form1.ClientWidth div 2 - j*(Width+3)+40; // Pozíció 

       Top:=Form1.ClientHeight div 2 - i*(Height+2)+30; 

       Caption:=IntToStr(5*i+j); // Gomb felirata 

       Tag:=5*i+j; // Kitöltjük a Tag tulajdonságot 

       OnClick := tableClick; // Közös metódus 

      end; 

    end; 

   sum:=0; // Összeg nullázása 

 end; 

A gombok közös eseménykezelője: 

procedure TForm1.tableClick(Sender: TObject); 

  begin 

   with (sender as TButton) do 

    begin 

     sum:=sum + Tag; 

     Edit1.Text:=IntToStr (Tag); 

    end; 

  end; 

A program futási képe (67. ábra): 
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67. ábra: Dinamikus gomb csoport 

Gyakorlásképpen készítsünk Delphi alkalmazást, amely bűvös négyzetet (n*n 

méret esetén a számok 1-től n
2
-ig vannak használva úgy, hogy a sorok, oszlo-

pok és átlók számainak összege azonos) generál. A futási kép a 68. ábra szerinti 

lehet. 

 

68. ábra: Bűvös négyzet generálása 
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16 Calendar komponens 

A Delphi a dátum kezeléséhez kínálja a Calendar komponens (Samples csoport) 

használatát. Ez a komponens már szerkesztési fázisban a számítógép órája alap-

ján mutatja az aktuális dátumot. Főbb specifikus tulajdonságai: 

- StartOfWeek : 0vasárnap; 1hétfő, stb. 

- UseCurrentDate: true aktuális dátum; falsebármely dátum kijelzése 

- Year, Month, Day : a mutatott dátum Év, Hónap, Nap 

Minta programunk egy MaskEdit komponensbe olvas be egy tetszőleges dátu-

mot, majd a Calendar komponenst arra a napra állítja, továbbá magyar nyelven 

kiírja a megadott hónap és nap nevét. 

A programot egy OK feliratú gomb OnClick eseménykezelője tartalmazza: 

procedure OK.Button1Click(Sender: TObject); 

 var y,m,d, kod : integer; 

                    st2 : string [2]; 

           ujdatum  : TDateTime; // Delphi dátum típus 

     const napok : array [0..6] of string = 

           ('Vasárnap','Hétfő','Kedd','Szerda','Csütörtök','Péntek','Szombat'); 

     const honapok : array [1..12] of string = 

           ('Január','Február','Március','Április','Május','Június', 

            'Július','Augusztus','Szeptember','Október','November','December'); 

 begin 

   dst := MaskEdit1.Text; // Dátum beolvasás 

   Calendar1.UseCurrentDate:=false; // Engedély más dátum megadásához 

   st2:=''; st2:=dst[3] + dst[4]; // Év 

   Val (st2,y,kod); // Konvertálás számmá 

   Calendar1.Year:= y; // Év megadása 

   Label2.Caption:='20'+st2; // Év kiírása 

   st2:=''; st2:=dst[6]+ dst[7]; // Hónap 

   Val (st2,m,kod); 

   Calendar1.Month:=m; // Hónap megadása 

   Label3.Caption:=honapok[m]; // Hónap kiírása magyarul 

   st2:=''; st2:=dst[9] + dst[10]; // Nap 

   Val (st2,d,kod); 

   Calendar1.Day:=d; // Nap megadása 

   ujdatum:=EncodeDate (y,m,d); // Dátum formátumra konvertálás 

   ShowMessage(napok[DayOfWeek(ujdatum-1)]); // Nap kiírása magyarul konstans tömb 

szerint 

 end; 

Programunk futási képe (69.ábra):  
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69. ábra: Calendar komponens futási képe 
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17 AboutBox 

Fontos a program készítőjének azonosítása. A sok lehetőség közül a Delphi az 

AboutBox gyermekablakot kínálja, amely néhány, már korábban megismert 

komponens (Form, Image, Label, Button) kombinációjaként áll össze. 

Az About készítésének lépései : 

  - File/New/About 

  - AboutForm jön létre  

  - Editor ablak nyílik 

  - Kép beillesztése 

  - Feliratok módosítása 

  - OKButton esemény megírása 

A programban általában egy menüponthoz rendeljük az AboutBox megjelenését 

(70. ábra). 

 

70. ábra: Aboutbox gyermekablak 

 

71. ábra: AboutBox futási képe 
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Az About menüpontot választva jelenik meg a tájékoztató ablak (71.ábra). Az 

OK gomb eseménye egyetlen utasításból áll: 

AboutBox.Visible:=false; 

Ennek hatására az ablak eltűnik. 
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18 Nyomtatás programból 

Némely alkalmazás igényli, hogy a program eredményeit kinyomtathassuk. 

Ennek megoldására két komponenst kell használni : PrinterSetupDialog és 

PrintDialog (mindkettő a Dialogs csoportban van). 

Mintapéldánk egy Edit ablakban megírt szöveget nyomtat ki a PRINT gomb 

kezelésére. 

procedure PRINT.Button1Click(Sender: TObject); 

 var   page : TRect; 

       i, tx_h : integer; 

         row   : string; 

 begin 

  with Printer do 

    begin 

      page := Rect(200,200,(Pagewidth - 200),(PageHeight - 200));   // papír méret 

      BeginDoc; 

      Canvas.Brush.Style := bsClear; 

      tx_h:= Canvas.TextHeight(Memo1.Lines.Strings[1]);     // Font Magas-

ság 

      for i := 0 to Memo1.Lines.Count do                      // so-

ronként 

       begin 

        row:= Memo1.Lines.Strings[i];                         // i.ik sor 

        Canvas.TextOut(200,200 + i*tx_h, row);               // soremelés 

       end; 

      Canvas.Brush.Color := clBlack; 

      Canvas.FrameRect(r); 

      EndDoc; 

    end; 

   end; 
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A Form képe a szerkesztési fázisban (72. ábra). 

 

72. ábra: Nyomtatandó sorok szerkesztéskor 
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19 Hang effektus 

Alkalmazásunk használhatóságát növelhetjük, ha az egyes eseményeket hangef-

fektusokkal kísérjük. A Delphi PlaySound eljárása tudja lejátszani a megadott 

WAV hang file-t. A unit fejben a uses parancsba fel kell venni az MMSystem 

unit használatát (ez tartalmazza a PlaySound eljárást).  

Mintapéldánkban 4 rádiógomb mindegyikéhez egy-egy hang lejátszását rendel-

tük hozzá az alábbi programmal. 

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject); 

 var path, fnam: string; 

                      st: PChar; 

 begin 

  path:=GetCurrentDir; // Aktuális mappa 

  case RadioGroup1.Itemindex of 

   0:fnam:= path+ '\Csudijó.wav'; 

   1:fnam:= path+ '\MostTeJössz.wav'; 

   2:fnam:= path+ '\Elkaplak.wav'; 

   3:fnam:= path+ '\Mileszmár.wav'; 

  end; 

  st:=PChar(fnam); // Típus konverzió 

  PlaySound(st,0,SND_FILENAME); 

 end; 

Programunk futási képét az 73. ábra mutatja (a lényeg a hang itt nem mutatható 

meg). 

 

73. ábra: Hang kiválastása 
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20 Animáció 

Még  látványosabbá tehetjük alkalmazásunkat, ha animációt készítünk hozzá. 

Erre a Delphi az Animate komponenst (Win32 csoport : nagyító) kínálja. A 

CommonAVI tulajdonság számos előre elkészített animációt tartalmaz. Ezek 

bármelyikét kiválasztva lejátszható az animáció. A komponens vezérlése: 

Open (true/false), 

Acive (true/false). 

A futás leállítása Timer komponenssel történik. A timer Time tulajdonságát az 

animáció hosszának megfelelően kell beállítani. Mintaprogramunk egy lassú 

folyamat alatti animációt mutat be (74. ábra).  

 

74. ábra: Animáció futás közben 

A program az aviCopyFiles animációt mutatja. A folyamat előrehaladást egy 

ProgressBar komponens is szemlélteti a végrehajtás %-os állásának kijelzésé-

vel. 
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21 MediaPlayer 

A MediaPlayer komponens (System csoport) valamely video film lejátszását 

teszi lehetővé, ezzel emelve az alkalmazás színvonalát. Megjelenése egy video 

lejátszót formáz (75. ábra).  

 

75. ábra: MediaPlayer vezérlő panelje 

Az egyes kezelőgombok az EnabledButtons tulajdonság (76. ábra) alatt találha-

tók ( false: a gomb nem jelenik meg). 

 

76. ábra: MediaPlayer gombok kiválasztása 

A lejátszani kívánt videó a FileName tulajdonság kiválasztásával adható meg. A 

videó típusát a DeviceType tulajdonság határozza meg.  

Alapértelmezésben a Delphi az avi (Audio Video Interleave) kiterjesztésű szab-

ványos videót tudja lejátszani. 
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22 TrackBar 

A TrackBar komponens (Win32 csoport) speciális egésztípusú adatok beviteli 

eszközeként használható.  

Főbb jellemző tulajdonságai:  

Min: Kezdő érték  

Max: Véh érték  

Frekvency: Lépésköz 

Orientation: trHorizontal, trVertical 

Position: A beállított érték 

Leginkább felhasználható eseménye az OnChange, amely minden változtatás-

kor fellép. 

A komponens nem mutatja számszerűen a beállított értéket, ezért célszerű ezt 

egy Label komponens használatával kiíratni. 

Mintapéldánkban az [a , b] intervallumba eső Fibonacci számokat íratjuk ki egy 

Memo ablakba. A Fibonacci számokat az alábbi sorozat adja :  

1,1,2,3,5,8,13,21, ..stb. Képletben : Fi.= Fi-1 + Fi-2. Az intervallumot TrackBar 

komponenssel adjuk meg, ügyelve arra, hogy b>a legyen. 

Az intervallum alsó és felső határát beolvasó TrackBar komponensek esemény-

kezelő metódusai: 

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject); 

 begin 

  Label3.Caption:=IntToStr(TrackBar1.Position); 

  TrackBar2.Min:= TrackBar1.Position; // b > a miatt 

   TrackBar2.Position:=0; 

 end; 

 

procedure TForm1.TrackBar2Change(Sender: TObject); 

 begin 

  Label4.Caption:=IntToStr(TrackBar2.Position); 

 end; 

 

A számolást indító gomb eseménykezelője: 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

 var     a,b : integer; 

     f1,f2,f3 : integer; 
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 begin 

  a:=TrackBar1.Position; 

  b:=TrackBar2.Position; 

  f1:=1; f2:=1; 

  repeat 

   f3:=f1 + f2; 

   if (f3 >= a) and (f3<=b) then Memo1.Lines.Add (IntToStr(f3)); // Kiírás 

   f1:=f2; f2:=f3; 

  until f3>=b; 

 end; 

Programunk futási képe (77.ábra): 

 

77. ábra: TrackBar komponens futási képe 
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23 ScrollBar 

E komponens (Standard csoport) a TrackBar-hoz hasonlóan speciális egésztípu-

sú adatok beviteli eszközeként használható.  

Főbb jellemző tulajdonságai:  

Min: Kezdő érték  

Max: Véh érték  

Kind: sbHorizontal, sbVertical 

Position: A beállított érték 

Leginkább felhasználható eseménye az OnChange, amely minden változtatás-

kor fellép. 

Mintapéldánkban színkeverő programot mutatunk. A szín 3 komponensét 

(Red,Green,Blue) egy-egy ScrollBar komponens állítja be. Mindhárom kompo-

nens [0..255] intervallumban állítható, ezzel 256
3 

= 16 77 7 216 szín keverhető 

ki. 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

 begin 

  Piros.Max:=255; 

  Zold.Max:=255; 

  Kek.Max:=255; 

  Piros Change (Sender); 

 end; 

 

procedure TForm1.PirosChange (Sender: TObject); 

 begin 

  Color:=RGB (Piros.Position,Zold.Position,Kek.Position); // RGB függvény 

 end; 
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A program futási képe (78.ábra): 

 

78. ábra: ScrollBar komponensek futási képe 
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24 ProgressBar 

Ez a komponens (Win32 csoport) állapot kijelzésére szolgál. Főbb speciális 

tulajdonságai: 

Smooth (true: folytonos, false: szaggatott) 

Position: érték 

Az 1.pontban már láthattuk felhasználását (74. ábra). 
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25 UpDown 

Ez a komponens (Winn32 csoport) megszámlálható adat bevitelére szolgál. A 

komponens használatát a jegyzet 1.fejezetében a vasúti útátjáró időzítőjének 

sebesség beállítására már használtuk (51. ábra). 
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26 PopupMenu 

Az a komponens (Standard csoport) hasznos tájékoztatást nyújt egy alkalmazás 

kezeléséhez. Akkor használjuk, amikor az információ kiírására csak a kiválasz-

tott kezelő aktiválásakor szükséges. Erre példa lehet amikor egy szimbólummal, 

vagy ikonnal jelölt kezelőhöz szöveges kiegészítést szeretnénk adni. A Delphi 

komponens palettán is Popup komponens segíti a tájékozódást. 

Az informálandó komponens Popup tulajdonságához rendeljük a Popup kom-

ponenst. A Popup feliratát az Items tulajdonság kiválasztásával szerkesztjük 

meg. A komponensre mutatva az egér jobb gombjának kezelése aktiválja a 

Popup komponenst, és felbukkan a kívánt tájékoztató szöveg. Példánkban a kép 

nagyítását és kicsinyítését vezérlő gombokhoz készítettünk Popup menüt 

(79.ábra). A gomb aktiválása az egér bal gombjával történik.  

 

79. ábra: Popup komponens futás közben 
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27 Lebegőpontos formátum 

Az eddig bemutatott konvertáló függvények (IntToStr, FloatToStr, stb.) nem 

teszik lehetővé formátum megadását, noha táblázatos adatok kijelzésekor erre 

szükség lehet. A formátum megadásának több módja is lehet. Egyik ezek közül 

az alábbi függvény: 

FloatTostrF (Value: Extended; Format: TFloatFormat; Precision, Digits: Inte-

ger) 

A paraméterek: 

Value : valós érték 

Format: ffGeneral kitevő nélküli adat; ffExponent  kitevős adat 

Precision: Tizedesjegyek száma 

Digits: Hely a digitek számára 

Pl. A t értékét kitevő nélkül 6 digites formában 4 tizedes pontossággal string 

alakba konvertáló függvény az alábbi:  

st := FloatTostrF(t, ffGeneral, 6, 4); 

Másik módszer a FormatFloat függvény használata. Például a pi értékének kon-

vertálása az alábbi lehet: 

st := FormatFloat('0.00000', pi); // 1 egész 5 tizedes 

Harmadik módszer az általános Format függvény használata. 

A függvény deklarációs alakja:  

function Format( formátum: string; adat: array of const): string; 

A használat során meg kell adni egy formátumot egy speciális string segítségé-

vel, valamint az argumentumokat, amelyből többet is hasznlhatunk. 

Az argumentum a következőképpen épül fel: 

"%" [szélesség] ["." pontosság] típus 

A formátum string egy % jellel kezdődik, majd után jön a többi elem, meghatá-

rozott sorrendben. A legfontosabb típusok a következők lehetnek. 
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d: Az adat egész típusú kell, hogy legyen. Az eredmény minimum olyan hosszú 

lesz, mint ami a szélesség paraméter értéke. A string jobbra rendezett lesz, és a 

nem felhasznált helyek 0-kal lesznek feltöltve. 

u: Ugyanaz,mint az előző, de előjel nélkül. 

e: Tudományos formátum. Normálalakban írja ki a valós számot a következő 

fromátumban: "-d.ddd...E+ddd" 

f: A valós számokat fix pontosan ábrázolja, a szélesség és ponotsság értékeknek 

megfelelően. 

s: Egy stringet lehet beszúrni az „s” fromátum karakter által megjelölt helyre. 

x: Hexadecimális formátumú stringgé konvertálja a számot. Opcionálisan meg-

adható a minimálisan használatos számjegyek száma. 

Végül bemutatunk néhány példát a Format függvény használatára. 

st := Format ('%5d', 7); // 00007 

st := Format ('%1.5f', pi); // Kiírja Pi értékét 5 tizedesjegy ponotssággal 

st := Format ('%5.2e', 123.45); // 1.2345E+2 

st := Format ('%3.1e%s', 12.47, ’ kg’); // 12.5 kg 

st := Format ('%2x', 15); // 0F 
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28 Szöveges állományok kezelése 

Bizonyos alkalmazások text formátumú adatállományok kezelését igénylik. A 

Delphi e feladat megkönnyítésére speciális eszközöket ajánl. 

28.1 RichEdit  

E komponens (Win32 csoport) a Windows szabvány szerinti richtext formátu-

mú szövegek kezelésére készült. 

Specifikus tulajdonságai: 

Lines (Szerkesztő ablak) 

ScrollBars (ssNone, ssHorizontal, ssVertical, ssBoth) 

Font(Betűkészlet) 

ReadOnly (true, false) 

WordWrap(szó-elvágás: true, false) 

Position (Kurzor pozíció: Left,Width,Top) 

A textfile beolvasása a 

RichEdit1.Lines.LoadFromFile (fname); 

utasítás begépelésével történhet. 

A szövegkezelést további komponensek segítik. A FindDialog komponens 

(Dialogs csoport) karaktersor keresését végzi a szövegben. Tulajdonságai: 

FindText (keresett szöveg) 

Options (frDown, frMatch, frFindNext)  

Eseményei: 

OnFind (a szöveg megtalálásakor) 

OnClosed (Bezáráskor) 

Az OnFind esemény bekövetkezésekor a megtalált szöveg kijelölhető az alábbi 

programsorok begépelésével. 

var  FoundAt        : LongInt;            // Lokális változók 

       StartPos, ToEnd  : Integer; 

Begin 

  with RichEdit1 do 

   begin 



28. SZÖVEGES ÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE                                              109 

 Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME                             www.tankonyvtar.hu 

     if SelLength <> 0 then StartPos := SelStart + SelLength 

                                  else StartPos := 0; // Keresés kezdete 

     ToEnd := Length(Text) - StartPos; // Keresés vége 

     FoundAt := FindText(FindDialog1.FindText, StartPos,ToEnd,[stMatchCase]); 

     if FoundAt <> -1 then // Nem talált: -1 

        begin // Talált, kijelöli 

           SetFocus; // Kijelölés 

           SelStart := FoundAt; // Kezdete 

           SelLength := Length(FindDialog1.FindText); // Hossza 

        end; 

   end; 

end; 

A ReplaceDialog komponens (Dialogs csoport) célja karaktersor keresése és 

cseréje a szövegben. 

Tulajdonságai: 

FindText (keresett szöveg) 

ReplaceText (új szöveg) 

Options (frDown, frMatch, frFindNext) 

Eseményei: 

OnFind (a szöveg megtalálásakor) 

OnReplace (A szöveg cseréjekor) 

OnClosed (Bezáráskor) 

Az OnReplace esemény bekövetkezésekor a megtalált szöveg kicserélhető az 

alábbi programsorok begépelésével. 

var   SelPos: Integer; // Lokális változó 

 begin 

   with TReplaceDialog(Sender) do 

     begin 

       SelPos := Pos(FindText, RichEdit1.Lines.Text); 

       if SelPos > 0 then // Megtalált hely 

        begin 

          RichEdit1.SelStart := SelPos - 1; // Csere eleje 

         RichEdit1.SelLength := Length(FindText); // Hossza 

         RichEdit1.SelText := ReplaceText; // Metódus 

        End 

      else MessageDlg(Concat(‘Not Found "', FindText, '" in RichEdit1.'), mtError,[mbOk], 

0); 

   end; 

end; 
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Mintaprogramunk egy szöveg kezelésére ad példát. A szerkesztési kép a 80. 

ábra., míg a futási kép a 81. ábra ábrán látható. 

 

80. ábra: Szövegszerkesztő példaprogram tervező nézete 

 

 

81. ábra: Szövegszerkesztő példaprogram futási képe 
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28.2 SDI alkalmazás 

Szöveges állományok kényelmes kezelése (beolvasás, műveletek végzése, men-

tés). Erre a Delphi az SDI (Single Document Interface) process-t kínálja. 

Az SDI alkalmazás előnyei: 

A leggyakrabban használatos menüpontokat (Open, Edit, Save, Exit) az alkal-

mazás előre elkészíti. 

Saját kezelőgombokat (ToolButton) és Memo komponenst készít. 

Az SDI alkalmazás készítésének lépései : 

Új mappa létrehozása a lemezen 

File/New/Projects (fülnél)/SDI Application 

SDIAppForm jön létre : automatikus metódusokkal 

Metódusok kidolgozása 

A létrejövő SDI szerkesztési képe a 81. ábra szerinti. 

 

81. ábra: Az SDI alkalmazás tervező nézete 

A fontosabb rutinok alapesetben az alábbiak lehetnek. 

A File/New menüpont eseménykezelője:  

procedure TSDIAppForm.FileNew1Execute(Sender: TObject); 

  begin 
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    Memo1.Clear; // Memo ablak törlése 

  end; 

A File/Open menüpont eseménykezelője:  

procedure TSDIAppForm.FileOpen1Execute(Sender: TObject); 

 begin 

   OpenDialog.Filename:='*.pas'; // kiterjesztés 

   if Opendialog.Execute then 

    begin 

      Memo1.Clear; 

      Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog.Filename); 

    end; 

 end; 

A File/Save menüpont eseménykezelője:  

procedure TSDIAppForm.FileSave1Execute(Sender: TObject); 

 begin 

   SaveDialog.Filename:='*.pas'; 

   if Savedialog.Execute then 

     Memo1.Lines.SaveToFile(SaveDialog.Filename); 

 end; 

A File/Exit menüpont eseménykezelője: 

procedure TSDIAppForm.FileExit1Execute(Sender: TObject); 

 begin 

   Close; // Bezárja az ablakot 

end; 

A Copy, Cut és Paste Editáló funkciók be vannak építve az alkalmazásba, külön 

programsorok írása nélkül működnek. Amint látjuk a lemezen lévő állomány 

betöltése, mentése lényegesen egyszerűbb, mint azt a file kezelés fejezetben (1. 

fejezet) megismertük. Természetesen a FindDialog és ReplaceDialog kompo-

nensek itt is használhatók. 

Gyakorlásképpen készítsünk a fentiek alapján saját SDI alkalmazást valamely 

szövegfile kezelésére. 

28.3 MDI alkalmazás   

Ha szöveges állományok többablakos párhuzamos kezelésére (beolvasás, máso-

lás, műveletek végzése, mentés) van szükség, akkor az MDI (Multiple 

Document Interface) process-t használhatjuk.  

Az MDI létrehozásának lépései: 
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Új mappa létrehozása a lemezen 

File/New/Projects (fülnél)/MDI Application 

MDIAppForm jön létre : automatikus metódusokkal 

Metódusok kidolgozása 

A létrejövő MDI szerkesztési képét a 82. ábra mutatja. 

 

82. ábra: MDI alkalmazás tervező nézete 

Az MDI alkalmazás keretablaka (MDI_Frame) tartalmazza a vezérlőket (mint 

SDI-nél). Minden megnyitott dokumentum új gyerekablakban (MDI_Child  

Memo) jelenik meg. Ezek a keretablak vezérlőit használják, közülük egyidejű-

leg csak egy aktív. 

Tulajdonságok:  

FormStyle (ablak formája) 

fsMDIChild (Gyermekablak) 

fsNormal 

fsMDIForm (Main Form) 

fsStayOnTop 

Color, Fonts, stb. 
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Készítsünk Delphi MDI alkalmazást, amely két doc adatfile beolvasását, módo-

sítását, majd mentését teszi lehetővé. Alapesetben az MDI alkalmazás tartal-

mazza az összes szükséges rutint, így a program azonnal használható. Progra-

munk futási képe a 83. ábra látható. A fő ablakban lévő vezérlők mindig a pil-

lanatnyilag aktív gyermekablakban lévő szövegre vonatkoznak. A fejsor jobb 

szélső 3 ikonja a gyermekablakok elhelyezésének módját határozzák meg A 

többi vezérlő és a menüpontok az SDI-nél megismert módon működnek. 

 

83. ábra: MDI alkalmazás futási képe 
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29 Hallgatói feladatok korábbi évekből 

A következő fejezet célja, hogy bemutasson néhány Delphi alkalmazást, ame-

lyet az elmúlt években hallgatók készítettek a Számítástechnika II tárgy kereté-

ben féléves házi feladat gyanánt. A forráskódot nem közöljük, de a futási kép 

alapján ötletet adhatunk hasonló magas színvonalú feladatok kidolgozásához. 

HF1: A program bizonyos gépjármű alkatrészek méretezését segíti. A számítá-

sok a Gépelemek c. tantárgy keretében megismert összefüggések szerint történ-

nek. A kritikus helyeket a program villogó piros színnel jelöli meg. 

 

84. ábra: Házi feladat 1 
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HF2. A program Pécs város autóbusz menetrendjét dolgozta fel. A járat kivá-

lasztása után a menetrendet láthatjuk, majd az útvonal is megjeleníthető. 

 

85. ábra: Házi feladat 2 

 

86. ábra: Házi feladat 2 
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HF3. A hallgató ebben a feladatban elkészítette a családi vállalkozásuk gyárt-

mányának (Elektromos korongozó gép) alkatrész nyilvántartó és gyártmányis-

mertető programját. 

 

87. ábra: Házi feladat 3 

HF4. A feladatban a hallgató a Nyírségi térség vasúti menetrendjének prog-

rammal való ismertetését oldotta meg. A kiválasztott start és célállomást köve-

tően a program megadja a vonat indulását. 

 

88. ábra: Házi feladat 4 
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HF5. A program animációval bemutatja a robbanó motor működését. A futási 

kép mellé bemásoltuk az információs ablakot is. 

 

89. ábra: Házi feladat 5 
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HF6. Az alábbi alkalmazás pontok közötti legrövidebb út kiszámítását és kiraj-

zolását végzi. Az ilyen programok a szállítási útvonal optimalizálásánál fontos 

szerepet töltenek be. 

 

90. ábra: Házi feladat 6 
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HF7. A feladat egy szigeteltsín működését szemlélteti. A bejelentkező képernyő 

után a kiválasztott vonat a jelzőkép alapján halad a pályán (9.ábra). 

 

91. ábra: Házi feladat 7 
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HF8. A program mozdonyok nyilvántartását végzik a MÁV Vontatási Főnök-

ség számára. A mozdony jellemző adatai nyomon köthetők (10.ábra). 

 

92. ábra: Házi feladat 8 

HF9. A program vasúti kocsik ellenőrző számait kezeli (11.ábra). Ezt a számot 

a program a kocsi jellemző adataiból generálja meghatározott szabályok szerint. 

 

93. ábra: Házi feladat 9 
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HF10. Az alábbi alkalmazás backgammon játékot mutat be. A kockagurítás 

véletlen generátorral vezérelt (12.ábra). 

 

94. ábra: Házi feladat 10 

HF11. A hallgatók körében népszerű amőba játék is megoldható programmal. 

Erre példa az alábbi (13.ábra). 

 

95. ábra: Házi feladat 11 
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HF12: Mobiltelefonok 

 

96. ábra: Házi feladat 12 

HF13: Black Jack 

  

97. ábra: Házi feladat 13 
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HF14: Villamos ajtó vezérlése 

 

98. ábra: Házi feladat 14 

HF15: Repülőjárat helyfoglalás 

 

99. ábra: Házi feladat 15 
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HF16: Autószalon 

 

 

100. ábra: Házi feladat 16 
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HF17: Szabályozási körök függvényeinek számítása 

 

101. ábra: Házi feladat 17 

HF18: Csillapított lengő rendszer 
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102. ábra: Házi feladat 18 

HF19: Sudoku megoldó 

 

103. ábra: Házi feladat 19 
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HF20: Otto motor szimulátor 

 

104. ábra: Házi feladat 20 
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HF21: Western játék 

 

 

105. ábra: Házi feladat 21 
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HF22: Útvonaltervező program 

 

106. ábra: Házi feladat 22 

HF23: Lift szimulátor 

 

107. ábra: Házi feladat 23 
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HF24: Vonatjegy kiadó automata 

 

108. ábra: Házi feladat 24 

HF25: Determináns kiszámítása animációval. 

 

109. ábra: Házi feladat 24 
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