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Forord
Præsentationen af Delphi 1 i 1995 var revolutionerende i flere henseender. Pascal programmører
verden over havde siden 1985 anvendt Borlands fremragende Turbo Pascal. Den ledende kraft bag
Turbo Pascal var danskeren Anders Hejlsberg, der først lancerede Compas Pascal, dernæst PolyPascal, som Borland købte og omdøbte til Turbo Pascal. Fælles for alle versionerne af Turbo Pascal
var den lynhurtige one pass compiler, og den fremragende integrerede Editor. Begge dele Anders
Hejlsbergs fortjeneste. Den integrerede Editor finder man da også i Borlands andre oversættere som
C++, C++ Builder og J-Builder.
Især Turbo 2.0, Turbo 5.5 og Turbo 7.0, kom til at stå for det suverænt bedste udviklingsprogrammel i Pascal.
Med Turbo 2.0 fulgte nogle Tool-boxes, blandt andet til (sort-hvid) grafik og databaser, men disse
forsvandt med Turbo 5.5, hvor man til gengæld kunne lave grafik i 16 farver på en EGA/VGAskærm.
Grafikken skulle imidlertid laves helt fra grunden, og nogle programmører (deriblandt undertegnede) brugte år på at programmere en grafisk brugergrænseflade med tekstvinduer (teksteditor), tegnevinduer, menuer, dialogbokse, popup-menuer osv. Stort set de samme komponenter, som Borland
(bortset fra grafik tegnevinduer) leverede i tekstbaserede skærme under navnet Turbo Vision.
Med Turbo 7.0 og den udvidede Borland Pascal compiler, fulgte også en compiler til MS Windows
3.1. De fleste semi-professionelle Pascal-programmører modtog denne oversætter med blandede
følelser, idet det betød, at deres programmer med grafisk brugergrænseflade skulle skrives om.
Håndteringen af den grafiske brugergrænseflade med Turbo for Windows, viste sig også at være
betydelig mere teknisk en traditionel DOS-programering med grafik. De fleste opgav at udvikle
større programmer til Windows 3.1 og forsatte med DOS-grafikken. API-kaldene til MS-Windows
komponenterne var for tekniske og uigennemskuelige. Turbo for Windows blev derfor aldrig en
rigtig succes på samme Borland Pascal.
Der var imidlertid et helt afgørende problem med Grafiske Brugergrænseflade i DOS-grafik, nemlig
at få den grafiske brugergrænseflade ud på en printer. Den tid var forbi, hvor man selv skrev drivere
til matrixprintere. Her var Windows 3.1 uundværlig.
Denne noget utilfredsstillende situation, blev løst op med fremkomsten af Delphi 1 i 1995. Igen et
fremragende Borland produkt med Anders Hejlsberg som chef arkitekt. Delphi 1's 16-bit kode kunne køre både under Windows 3.1 og Windows 95, selv om komponenterne så anderledes ud i Windows 95.
Fra begyndelsen fik Delphi 1 en begejstret modtagelse - og med rette. For det første fungerede Delphi 1 stort set fejlfrit fejlfrit. Hvis programmer gik ned, skyldtes det snarere Windows.
Det man næsten blev overvældet over, var blandt andet Delphi's fremragende integrerede database
del, hvor man ud over en grænseflade til Borlands Paradox, havde en grænseflade til de fleste andre
større kommercielle databaser. Man kunne fra starten lave Client-Server programmer i Delphi.
Mange bøger, der skrives om Delphi, handler faktisk udelukkende om databasedelen.
Med Delphi, fastholdt man Borland Pascal som grundlæggende programmeringssprog, med enkelte
undtagelser og udvidelser, hvoraf den vigtigste var at man forlod, Borland Pascals Objekt begreb,
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(nok det eneste svage punkt i Borland Pascal) og indførte et nyt, som var i overensstemmelse med
den industristandard, som de facto var opstået i begyndelsen af 90'erne.
Borland Pascal blev herefter omdøbt til Object Pascal.
Windows programmering er nødvendigvis Objekt Orienteret, og Pascal har med sin konsekvente
syntaks og sine typeerklærede datastrukturer vist sig meget velegnet til en udvidelse omfattende
Objektorienteret Programmering
Delphi 1, havde et minus. Datasegmentet inklusive Heapen kunne højest være på 64 kb. Denne
grænse stødte man ret hurtigt hovedet imod. Problemet eksisterede dog kun ca. et år. Herefter blev
Delphi 2 lanceret, skrevet i 32 bit kode, beregnet til at køre under Windows 95.
Siden er der kommet en ny version af Delphi med godt et års mellemrum. Nedenfor følger kortfattet, nyskabelserne i Delphi 1-7.
Mens Delphi 1, var koncentreret om at lave en visuel udviklingsplatform, og Delphi 2, koncentrerede sig om at få denne platform skrevet om i 32-bit kode, så rummede Delphi 3 for det første udvidelse af IDE'en med "Code Insight", der lettede skrivningen af kode, især hvad angår at holde styr
på navne og parameterlister i procedurer/funktioner i Delphi-System units og bruger definerede
units. Men der blev også tilføjet komponenter og grænseflader til på en enkel måde, at håndtere
Microsofts notorisk vanskelige COM, ActiveX og World Wide Web teknologier. Samtidig fulgte en
understøttelse af "thin client" og "multitier database arkitektur".
I Delphi 4 blev Datamoduler introduceret, som en selvstændig grafisk komponent. Værktøjslinierne,
blev redesignet til at understøtte "docking", altså at man kan flytte en værktøjslinie rundt på skærmnen under programkørslen. Endelig lavede man en understøttelse af CORBA. Noget, der dog først
fik den samme brugervenlighed, som Delphi's øvrige teknologier med Delphi 6.
I Delphi 5, samlede man op på forbedringerne i Delphi 4, men koncentrerede sig mest om teknologier vendt imod Internettet. ASP, InternetExpress, XML og MIDAS.
For applikationsprogrammøren fulgte en mindre, men hårdt tiltrængt forbedring, idet man nu direkte kunne vælge en konsol applikation.
Delphi 6 var koncentreret om at skabe kompatibilitet med Kylix, som er navnet på Borlands Linux
version af Delphi. Delphi's VCL (Visual Component Library), blev suppleret med CLX, som er et
cross platform VCL. Endvidere fortsatte man udviklingen på de Web baserede applikationer. XML,
SOAP.
Delphi 7, har fået navnet Delphi Studio med reference til Microsofts Visual Studio, der er baseret på
Microsofts nye .NET teknologi. Det er unægtelig imponerende, at Borland har formået at udgive et
.NET kompatibelt udviklingsværktøj, næsten samtidig med frigivelsen af .NET. Dokumentationen
af .NET er dog ikke helt fulgt med, så mon ikke at Delphi 7, bliver fulgt op af en Delphi 8 (Octane)
inden så længe.
Delphi har fået et utal af priser, som det bedste integrerede generelle applikations udviklingsværktøj
- og det er efter min mening helt fortjent.
Delphi's oversætter er stadig den hurtigste oversætter til professionelle applikationer. Delphi programmer kører mindst lige så hurtigt - og uden fejl - som tilsvarende programmer skrevet i Visual
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Basic, Visual C++ , og naturligvis langt hurtigere end Java programmer, både hvad angår oversættelse og kørsel.
Et Delphi program behøver kun at være én *.exe fil. Grafik og tekstfiler kan medtages i *.exe filen
som ressourcer. Idet der med Delphi følger en ressource compiler. Windows hjælpefiler, f.eks. udarbejdet med Microsofts Help Workshop, kan helt enkelt indføjes i et Delphi program (dog ikke i
*.exe filen naturligvis). Herudover har Delphi grænseflade til alle de kendte teknologier: COM,
Midas, DLL-filer, Internet Programmering, CORBA, m.fl.
Alt sammen for at kunne gøre et Delphi program til effektivt, professionelt udseende Windows program.
Der er udkommet mange bøger om Delphi - især på engelsk - men også på Dansk. Fælles for dem
alle er, at det er næsten umuligt at komme hele vejen rundt i Delphi, med mindre det drejer sig om
en ren opslagsbog. Og lad det være sagt med det samme: Det er hverken simpelt eller trivielt at udvikle større, robuste, brugbare applikationer i Delphi.
De fleste bøger om Delphi holder sig derfor til små eksempler, der illustrerer simpel brug af de enkelte komponenter. I denne bog er derimod holdt den samme linie, som i forgængeren Object Pascal
med Delphi. Programeksemplerne er så vidt muligt gjort meningsfulde. De er ikke - som det ofte er
tilfældet - blot lavet til at illustrere syntaks. Næsten alle programeksemplerne præsenterer komponenterne i Delphi ved en ikke triviel løsning på et konkret projekt.
Dette indebærer nødvendigvis, at programmerne bliver større - ind imellem meget større - men det
er prisen for at skrive et professionelt Windows program. Heldigvis er programmerne skrevet i
Object Pascal, som indbyder til at skrive struktureret og letlæselig kode.
Bogen skal derfor på samme måde som forgængeren opfattes lige så meget som en lærebog i struktureret programmering, som en lærebog i brugen af Delphi.
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Introduktion
Denne bog henvender sig til dem, der på den ene side ønsker en introduktion til Delphi, men også
ønsker at gå mere i dybden med henblik på at fremstille større professionelle applikationer.
For at holde bogens omfang nede, er de fuldstændige programudskrifter fra de større eksempler
henlagt til bogens hjemmside bog.ing.dk.
De fleste bøger om Delphi gennemgår på en mere eller mindre systematisk måde Delphi's IDE (Integrated Development Environment) , Delphi's VCL (Visual Component Library) og Delphi's BDE
(Borland Database Engine). I de mere omfattende fremstillinger, kan man også finde beskrevet,
hvordan man fremstiller DLL's (Dynamic Link Libraries), hvordan man integrerer COM/DCOM
(Component Object Model/Distant Component Object Model) i Delphi. Til databasesiden kan man
finde Client Server teknologier beskrevet som CORBA (Common Object Request Broker Architecture), MIDAS og mange flere. Endvidere kan man i de nyere fremstillinger læse om Microsofts
sidste data-access teknologi ADO (ActiveX Data Objects), SOAP (Simple Object Access Protocol)
og XML (Extended Markup Language). Endelig indeholder sådanne fremstillinger afsnit om Internet programmering, Dynamiske Web sider og Socket programmering
Skal man blot nogenlunde komme hele vejen rundt i alt dette, kan det næppe gøres på mindre end
1000 sider, og det endda med et skrabet eksempel materiale.
Denne bog omfatter de fleste af emnerne ovenfor, bortset fra DCOM, MIDAS, ADO, SOAP og
XML da disse teknologier især er rettet mod professionel kommerciel anvendelse.
Bogen er imidlertid i forhold til de gængse fremstillinger ret utraditionel. Det bliver afspejlet i et
bærende princip i bogen, nemlig at illustrere syntaks og komponenter ved meningsfulde programeksempler. Alle programeksempler er med enkelte undtagelser en løsning på en konkret opgave.
En sådan fremstilling lægger imidlertid ikke op til en systematisk gennemgang af Delphi's VCL.
Tværtimod, så bliver en bestemt komponent først indført, når programeksemplet kræver det. Programeksemplerne er dog naturligvis valgt, så man indleder med de mest almindelige og simple
komponenter.
Bogen omfatter heller ikke en detaljeret gennemgang af samtlige egenskaber og metoder, der hører
til hver af komponenterne. Til gengæld får man at se, hvorledes man anvender en komponent i en
konkret praktisk sammenhæng.
Det er nemlig sådan, at når man først har set anvendelsen af en komponent i et praktisk eksempel,
så er det lettere selv, at finde anvendelse for den i andre sammenhænge.
Alle, der har studeret manualer og hjælpefiler ved, at en formaliseret beskrivelse af et stykke software, kan være langt vanskelige at forstå end et konkret eksempel.
Jeg har altid syntes, at det var lidt synd, at man skulle læse en Delphi bog på mere end 1000 sider
uden på noget tidspunkt at skulle stifte bekendtskab med et eneste af de mere professionelle applikationer, som det er muligt at fremstille med Delphi.
Denne bog er først og fremmest ment som en lærebog i at skrive Windows applikationer med Delphi. Dette med lige vægt på den mere tekniske programmering af grænsefladen og valg af datastrukturer og algoritmer. Det er således ikke kun en bog om Delphi systemet.

Introduktion • 17

Skal man lave større applikationer i Delphi, er det nødvendigt at konsultere hjælpefilen eller en større reference. På den anden side, kan det også være særdeles krævende at begynde at skrive større
Delphi applikationer, ved kun at anvende hjælpefilen eller et referenceværk.
Det sidste kapitel om CORBA er lavet med Delphi 6 Enterprise, og kan kun afvikles med denne
eller en senere version af Enterprise udgaven af Delphi.. Resten af programmerne ligger i Delphi 7
kode selv om mange af eksemplerne oprindelig er lavet i Delphi 1 til Delphi 5.
 Bogen indledes i kapitel 1 og kapitel 2 med en overordnet beskrivelse af Delphi-systemet,
samt Delphi's IDE (Integrated Develop Enviroment).
 I kapitel 3 følger den første simple grafiske applikation, som bliver gradvist udbygget til også at omfatte en simpel farve animation.
 Kapitel 4 omfatter menuer, samt Delphi's grafiske metoder. I dette kapitel beskrives også
forskellige metoder til at lave en animation.
 I Kapitel 5 fremstilles et tegneprogram, som ligner mspaint, og med næsten den samme
funktionalitet. Eksemplet demonstrerer især brugen af Image-komponenten, Bitmaps og
hændelser, som er tilknyttet musen samt brug af udklipsholderen.
 Kapitel 6 beskæftiger sig med animation med Bitmaps, også kaldet for Sprites.
 Kapitel 7 omhandler en implementation af spillet Mastermind. Her præsenteres DrawGrid
komponenten, samt en lang række andre komponenter.
 Kapitel 8 Omhandler opbygningen af et ekspertsystem med grafisk brugergrænseflade.
 Kap 9 Er en implementering af Squash som et Delphi spil.
 Kap 10 handler om 3D-grafik og 3D-animation. Begge dele er ret matematisk krævende og
tekniske at lave, men resultaterne er imponerende.
 Kap 11 er en implementering af to spil. Det velkendte Mandagschancen og det mindre kendte, men langt mere interessante 3D-spil: Skæbnen.
 I kapitel 12 følger nogle eksempler, der er baseret på Objekt Orienteret Programmering. Det
ene er en simulation af en Dankort automat. Det andet er udformet som et spil, som animation med Bitmaps af en cyklist, som skal gennemkøre en bane.
 Kapitlerne 13-20 omhandler databaser. Kapitel 13 indleder med en mere formel introduktion
til relationelle databaser.
 Kapitel 14 er et eksempel på opbygningen af en database fra grunden. En filbaseret database. Eksemplet viser, hvorledes man implementerer fundamentale database-begreber i et
program.
 I kapitel 15 Introduceres Delphi's grænseflade til kommercielle databaser.

18

 I kapitel 16 laves en Delphi grænseflade til en Paradox-database.
 I kapitel 17 opbygges en database med Table-komponenter, beregnet til at administrere et
bibliotek.
 Kapitel 18 omhandler SQL-databaser og eksemplet fra kapitel 17, gentage med Queries i
stedet for med Tables.
 Kapitel 19 omhandler mere avanceret brug af databaser, beregnet til Client Server programmering. Der gives en introduktion til Interbase.
 I kapitel 20 implementeres eksemplet fra kap 17 med Interbase. I dette kapitel introduceres
også nogle mere avancerede komponenter.
 Kapitel 21 omhandler DbExpress og ClientDataSet, som med Delphi 6 er afløseren for BDE
(Borland Database Engine)
 Kapitel 22 omhandler konstruktionen af parsere, oversættere og fortolkere. Selv om der er
en grafisk brugergrænseflade til alle eksemplerne, ligger tyngden i dette kapitel på de datalogiske aspekter.
 Kapitel 23 omhandler til gengæld anvendelse af et typisk Windows begreb, nemlig Multipage Forms. De forskellige typer af Multipage Forms demonstreres og i et af programeksemplerne laves der en Splash Screen.
 Kapitel 24 omhandler brugen ad DLL (Dynamic Link Library) og Microsofts ActiveX teknologi.
 Kapitel 25 omhandler Socket programmering med Delphi's Indy Server-komponenter.
 Kapitel 26 omhandler klient siden af Internet programmering med Delphi. Det vises blandt
andet, hvorledes man fremstiller sit eget mailprogram og sin egen Browser.
 Kapitel 27 er en introduktion til Microsofts COM-teknologi, fra et Delphi perspektiv.
 Kapitel 28 handler om distribuerede systemer. Da der let kan skrives tusindvis af sider om
dette emne, har jeg valgt kun at fokusere på de håndværksmæssige aspekter af én teknologi,
nemlig CORBA.
 Kapitel 29 omhandler Server siden af Web baserede applikationer. Blandt andet dynamiske
Server Pages på en Apache Server.
 Kapitel 30 omtaler Delphi 7's tilgang til Microsofts .NET teknologi
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Kap 1. Delphi. Object Pascal til Windows
1. Delphi - et professionelt udviklingsværktøj til Windows

Delphi - som et programmeringssprog til Windows og efter 2001 Kylix til Linux - tilbyder næsten
uanede muligheder. Delphi blev lanceret i 1995 og dens visuelle brugergrænseflade design var den
største nyskabelse indenfor applikations-programmerings-sprogene i mange år.
Delphi er funderet på Borlands Pascal oversætter. Begge dele er udviklet af Borland under ledelse
af danskeren Anders Hejlsberg. Siden er Delphi's integrerede udviklingsplatform blevet kopieret til
flere andre programmeringssprog herunder C++Builder, som bygger på C++ og J-Builder, som
bygger på java. Efter min opfattelse når ingen af disse udviklingsværktøjer dog op på siden af Delphi i praktisk anvendelighed. Delphi har af samme grund modtaget talrige "Awards" som bedste
RAD (Rapid Application Development) udviklingsværktøj.
Det som er - og altid har været - Delphi's styrke er, at man uden indsigt i de ca. 1000 API-kald
(Application Programmers Interface), der findes i Windows, kan fremstille en grafisk brugergrænseflade, som man finder i professionelle Windows programmer.
Denne bog er skrevet med henblik til brug i Delphi 7, men oprindelig er bogen skrevet som undervisningsnoter til Delphi 1 og siden omarbejdet til Delphi 4-5. Mange af programeksemplerne er
ligeledes oprindelig udviklet til Delphi 1. Delphi 7 kom i september 2003, og der er således blevet
udsendt en ny version af Delphi næsten hvert år siden 1995, (til nogle applikations programmørers
fortrydelse).
Brugergrænsefladen har imidlertid grundlæggende ikke ændret sig væsentligt, selv om der er tilføjet
nye komponenter. Så selv om der har været flere tilføjelser og forbedringer fra Delphi 2 til Delphi
7, som vedrører mere traditionel Windows applikationsprogrammering, så er det især på Internet
siden og Client Server siden, at de fleste nyskabelser findes.
Denne Delphi bog forudsætter kendskab til programmeringssproget Object Pascal. Object Pascal er
beskrevet ret udførligt i bogen Object Pascal med Delphi - af samme forfatter. I Object Pascal med
Delphi er alle program eksempler imidlertid Konsol-applikationer, dvs. "DOS-applikationer". For at
lave en Konsol-applikation, skal man blot vælge Console Application fra New menuen.
Fælles for alle versioner af Delphi er:
•

at de som programmeringssprog anvender Borlands Object Pascal.

•

at et oversat program er en selvstændig *.exe fil, som kan køre på enhver anden maskine, der
kører under MS Windows. Maskinen behøver ikke at have Delphi installeret.

Hvis man udarbejder BDE (Borlands Database Engine) Database-applikationer – hvilket er en væsentlig del af Delphi-systemet - så skal man dog have installeret Borlands Borlands Database Engine. Imidlertid yder Delphi-licensen fri mulighed for at distribuere BDE'en med programmer skrevet
i Delphi. Dette er dog ikke længre nødvendigt, hvis man anvender DbExpress, som er afløseren for
BDE
Delphi har bevaret og udbygget alle Pascal sprogets fordele, især dets konsekvente syntaks og
strengt logiske modulopbygning, som befordrer en velstruktureret og letlæselig programkode.
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Der er 4 nye begreber, som man skal vænne sig til, når man går fra konsolprogrammering i Pascal
til at programmere i Delphi (Pascal).
•

Grafisk brugergrænseflade - GDI (Graphic Device Interface).

•

Objekt Orienteret Programmering – OOP, især af de visuelle komponenter.

•

Færdige visuelle komponenter, som kan hentes i Design-fasen og direkte indsættes i programmet. Tildeling af egenskaber og metodekald i Design-fasen

•

Hændelsesstyrede applikationer (programmer) i modsætning til programstyrede applikationer.

1.1 Grafisk brugergrænseflade.
Delphi er et såkaldt visuelt programmeringssprog. Det visuelle henviser til det, man kalder for brugergrænsefladen (user-interface), som er den "flade" - det vil sige skærmen - hvor brugeren udveksler information med datamaten.
I Borland Pascal var brugergrænsefladen en sort skærm med hvide bogstaver, helt nøjagtig 25 linier
a 80 tegn. Inddata fra brugeren, skete ved at anvende tastaturet, idet et tegn fra tastaturet automatisk
ses på skærmen ved markørens position. Man kunne eventuelt tilføje en mus, som kan udpege et
tegn på skærmen, (for eksempel, hvis man anvendte en menu), men det var sjældent nogen egentlig
fordel, hvis man skulle skifte mellem mus og tastatur.
Borland Pascals tekstorienterede brugergrænseflade var enkel, effektivt, driftsikker og også den
mest velegnede til de fleste administrative programmer.
Allerede i midten af 80-erne begyndte maskinproducenterne Apple og Commodore at lancere en
grafisk brugergrænseflade til deres maskiner, og især Commodores Amiga fra 1986 imponerede.
Musen og "Ikonerne", som man kan klikke på i stedet for at skrive navnet på et program blev lanceret af Apple, hurtigt kopieret af Commodore og igen langt senere af Microsoft og IBM.
Med Borland Pascal kunne man godt sætte skærmen i grafiktilstand. Den grafiske brugergrænseflade i den første farvemonitor fra IBM (CGA-standard) havde 320 x 200 punkter i 4 forskellige farver
(2-bit farver). Derefter fulgte ret hurtigt EGA 640 x 350 punkter i 16 farver (4 bit farver), og så
VGA 640 x 480 i 256 farver (8 bit farver), og SVGA 800 x 600 punkter i 65556 farver (16 bit farver). n-bit farver refererer til det antal bit, der skal til at definere en pixel (grafikpunkt) på skærmen.
Skærmlageret for en CGA-skærm var således (320 x 200 x 4)/8 bytes = 31,25 kb, og skærmlageret
kunne rigeligt være i RAM-lageret. VGA-lageret var 300 kb, mens SVGA er 937,5 kb. I nyere maskiner, ligger der altid et grafikkort på mindst 2 Mb og op til 64 Mb.
Den grafiske brugergrænseflade, åbner nye muligheder. For det første kan man have grafik og tekst
på skærmen samtidig (teksten er ganske vist også grafik), og for det andet kan man skrive med forskellige fonte – det vil sige forskellige skrifttyper og størrelser af bogstaver.
Vinduer, som godt kan laves relativt simpelt i teksttilstand, får et betydelig bedre design. Man kan
klikke med musen på en komponent, som kan være en knap, et menupunkt, et grafikbillede, eller et
ikon - eller man kan anvende genvejstaster på tastaturet.
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Kap 1

Men prisen for en grafisk brugergrænseflade er unægtelig et betydelig mere kompliceret systemsoftware og følgelig mere omfattende og komplicerede applikations-programmer. Programmer
skrevet til Windows – som er et Microsoft ™ - er langt mere omfattende end traditionelle Pascalprogrammer skrevet til Dos.
Dette kan man for eksempel se af, at størrelsen af et almindelig tekstbehandlingsprogram er fra
1985 til 2001 vokset karakteristisk med en faktor 100 til 500 ved overgang fra tekst- til grafikbrugergrænseflade.
Hvis man i dag skal man skrive applikationsprogrammer beregnet for distribution, er det i langt de
fleste tilfælde nødvendigt at udstyre dem med en grafisk brugergrænsegrænseflade.
I 1991 kom Borland med deres BPW-Compiler (Borland Pascal for Windows), som kunne håndtere
de vist nok 911 API-kald der fandtes. Mange programmører fandt med rette Borland Pascal for
Windows for teknisk og for tidskrævende, og forsatte med Dos-programmering. Dette fortsatte,
indtil Borland 4 år senere sendte den første Delphi-version på markedet.
Det er dog stadig krævende - mest på grund af de uanede muligheder - at skrive professionelle
Windows programmer Men med Delphi er det overvindeligt, og ikke professionelle programmørerne kan igen lave applikationer, der kan distribueres.

1.2 Objektorienteret programmering
Objekt Orienteret Programmering (OOP) er efter 1995 blevet en integreret del af stort set alle programmeringssprog.
Det hænger delvis sammen med at hele Windows grænsefladen er Objekt Orienteret. Fordelene ved
en OOP-grænseflade er indlysende. En grafisk komponent er næsten det bedste eksempel på et objekt, der har sine egenskaber og metoder, og som kan specialiseres med bevarelse af grundlæggende
egenskaber og metoder. Dette var der således et slående vidnesbyrd om, når man afviklede Delphi i
en ny version af Windows. F.eks. fra Windows 3.1 til Windows 95. Pludselig så komponenterne
anderledes ud. De grafiske objekter hed det samme, grænsefladen til dem var den samme, men selve
implementationen var ændret (af Microsoft). Programmer udviklet til Windows 3.1 kan stadig køre
under Windows 95, men her ser de lidt anderledes ud.
Vi vil her kun give en meget summarisk oversigt over OOP begreber. Man behøver faktisk ikke at
vide ret meget om - eller kunne anvende - Objektorienteret Programmering for at bruge Delphi, men
alle Delphi's komponenter er objekter, så det kan være nyttigt at forstå, hvorledes et objekt er opbygget. Hvis man derimod selv skal skrive komponenter, som kan tilføjes til Delphi's- komponentpalette, er det nødvendigt at vide alt om OOP.
Man kan beskrive et objekt, som en udvidelse af record typens datafelter til også at omfatte metoder, det vil sige procedurer og funktioner. Datafelterne kaldes objektets egenskaber (properties), og
procedurerne og funktionerne kaldes for objektets metoder (methods).
Et objekts type kaldes for Klasse (class). Et Objekt er således en variabel af en Objekt-type (class).
For objektets procedurer og funktioner gælder det, at der i type-erklæringen kun står procedure/funktions-hovedet. I implementationsdelen er gentaget procedure/funktions-hovedet med navnet
Klasse.Procedurenavn, men tilføjet procedure/funktions kroppen. Man refererer til datafelter
(egenskaber) og metoder på samme måde, som man refererer til navnene på datafelterne i en record.
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Eller til variabelnavnene i en unit, (hvis der er en navnekonflikt). Et metodekald foretages helt på
samme måde som: objektnavn.procedurnavn eller objektnavn.funktionsnavn, ganske som når man
refererer til datafelter i en record.
Objekter er i Delphi implementeret som dynamiske variable, hvilket betyder, at variabelnavnet er en
peger (Pointer) til objektet, mens selve objektet er anbragt på Heapen.
Til objekter hører nogle helt centrale OOP egenskaber, som kaldes indkapsling, arv og polymorfisme, som vi kort nævner.
Arv betyder, at man kan erklære en ny klasse (NyKlasse), som en udvidelse af et tidligere klasse
(GlKlasse) ved simpelthen af tilføje GlKlasse i parentes efter class.
NyKlasse = class(GlKlasse)
<Overskrivning af
<Overskrivning af
<Erklæring af nye
<Erklæring af nye

nedarvede datafelter>
nedarvede metoder>
datafelter>
metoder>

private
<Overskrivning af
<Overskrivning af
<Erklæring af nye
<Erklæring af nye

nedarvede datafelter>
nedarvede metoder>
datafelter>
metoder>

protected
<Overskrivning af
<Overskrivning af
<Erklæring af nye
<Erklæring af nye

nedarvede datafelter>
nedarvede metoder>
datafelter>
metoder>

public
<Overskrivning af
<Overskrivning af
<Erklæring af nye
<Erklæring af nye

nedarvede datafelter>
nedarvede metoder>
datafelter>
metoder>

end;

Ved at skrive en allerede erklæret klasse efter class, opnår man at den nye klasse arver alle det tidligere klasses datafelter og metoder. Det er imidlertid tilladt at overskrive erklæringen af disse datafelter og metoder. I nogle tilfælde, viser det sig nødvendigt at erklære et metode, der overskrives
for virtual, for at få objektet til at fungere efter hensigten. Forklaringen på dette er lidt teknisk.
Datafelter og metoder kan erklæres som private, public eller protected, hvilket har at gøre med indkapsling - nok det vigtigste af nøgleordene i OOP. Disse reserverede ord er typiske OPP – begreber,
der hviler på det princip, at den som laver et objekt skal kunne beskytte sine datafelter mod utilsigtet adgang.
Hvis et datafelt er erklæret private, så er der kun adgang til det fra den unit, hvor objektet er erklæret. Hvis det er erklæret public, så er der fri adgang til datafeltet for alle brugere af objektet. Hvis
det er erklæret protected, så er der kun adgang fra unit'en, samt fra alle objekter, der er nedarvede
fra dette objekt.
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Et objekt skal i almindelighed også have en constructor (reserveret ord), som skaber objektet og
initialiserer det.
Endelig skal objektet – ligesom alle andre dynamiske variable – skabes og destrueres. Hvis der ikke
er erklæret en constructor, kan også gøres med create metoden. For almindelige Pointere, sker det
som bekendt med procedurerne New(p) og Dispose(p). For Objekter svarer dette til create og Free.
Disse lidt mere tekniske og ikke så let tilgængelige aspekter af OOP, mærker man stort set ikke i
Delphi, fordi det meste sker automatisk. Men man må godt bemærke, at formen er et objekt, nedarvet efter klassen TForm. Alle Delphi-programmer indledes med en erklæring:
TForm1 = class(TForm)

{Et ny klasse af objekter nedarvet efter Tform}

1.3 Færdige visuelle komponenter. Hændelser og metoder
De færdige visuelle komponenter i VCL (Visual Component Library) er kernen i et visuelt programmeringssprog. Pointen er den, at der med Delphi følger en række objekter, som har en grafisk
repræsentation. Buttons, RadioButtons, CheckButtons, SpeedButtons, Menues, Shapes, DrawGrids,
StringGrids, Dialogs, FileDialogs, Image og mange flere. Hver af disse komponenter, har properties (egenskaber) og metoder (methods), som reagerer på hændelser (events).
Med Delphi 6, har Borland tilføjet endnu et bibliotek af visuelle komponenter, kaldet Visual CLX.
CLX står for Component Library for Cross Platform, og de samme komponenter kan derfor anvendes i Kylix, som er Delphi for Linux. Set udefra fungerer Visual CLX komponenterne nøjagtig som
de tisvarende VCL-komponenter, men mens VCL blot er en "indpakning" omkring MS-Windows
API (Application Programmers Interface), så er CLX en "indpakning" til Qt (udtales "cute"), som er
en samling af klasser, svarende til, men uafhængig af Windows API.
Grænsefladen til et Delphi program begynder med en Form, som er et vindue, men formen har
mange flere egenskaber. På formen kan man i Design-fasen placere sine komponenter. Nogle af
egenskaberne – f.eks. størrelse og placering - kan sættes manuelt ved brug af musen eller redigeringstasterne, men de kan alle sættes eller redigeres ved hjælp af Object-Inspectoren, som har sit
eget vindue. I Object-Inspectoren kan man få adgang til (næsten) alle properties og events af samtlige komponenter, der er anbragt på formen.
Endelig kan alle properties ændres ved run-time, ved simpelthen at tildele et datafelt en værdi.
Ikke alle properties findes i Object-Inspectoren, men de kan alle ses i hjælpefilen til den pågældende komponent.
Den bedste måde at komme i gang med Delphi er at se på nogle simple færdige eksempler, og så
udvide dem eller lave dem om.
Programkoden til de metoder, der håndterer komponenternes events, skrives i formens unit, som er
en almindelig Pascal-unit.
•

Man skal vænne sig til at Delphi selv skriver en del af koden, f.eks. danner Delphi selv navne for event-metoder. Retter man i Object-Inspectoren navnet på en komponent eller en
event-metode, retter Delphi selv navnet overalt i programkoden, hvor det optræder.
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Det er vigtigt, at man vælger beskrivende navne for sine variable i Delphi. Et Delphi program har
som regel mange variabelnavne, som er associeret med de forskellige komponenter, og det er en
uvurderlig hjælp under kodningen og afprøvningen af programmet, at man kan huske betydningen
af de forskellige variabelnavne.
Hvis man f.eks. skal måle den tid en museknap er nedtrykket, så kan man definere to variable t1 og
t2, men det er langt bedre at kalde dem TimeForMouseDown og TimeForMouseUp.
Den tid det tager, at skrive lidt længere og mere beskrivende variabelnavne, kommer rigeligt tilbage, når man skal redigere eller finde fejl i programmet.
Med Delphi 4 er der kommet en Code-Explorer, som er placeret i et vindue til venstre for kodevinduet. Her findes - alfabetisk ordnet - navnene på samtlige units, der er tilknyttet projektet, samt
navnene på de anvendte datatyper, variable, procedurer og funktioner. Klikker man med musen på
et variabel navn, vil man øjeblikkelig se det sted i kodevinduet, hvor variablen optræder 1. gang.
Ved at klikke endnu en gang får man næste forekomst.

1.4 Hændelsesstyret programmering
Det hændelsesstyrede henviser såvel til den måde afviklingen af programmet sker som på brugergrænsefladens strøm af inddata og uddata.
I konsol applikationer styres såvel programafviklingen som strømmen af inddata og uddata af selve
programkoden.
I Delphi styres såvel programafvikling, som ind og uddata af hændelser (events). En hændelse kan
udløses ved at påvirke en komponent, for eksempel ved at klikke på en Button eller vælge et menupunkt.
Når man påvirker en komponent, sendes der en besked (Windows-message) til Windows. Styresystemet sørger herefter for at denne message bliver fortolket og eventuelt udløser et kald af en metode, som håndterer hændelsen.
Bemærk, at alle Delphi's event-metoder har en formel parameter: Sender:TObject. Man skal imidlertid ikke spekulere så meget over hvem Sender er. Det er en reference (pointer) til den komponent,
som har udløst hændelsen.
Man må ikke rette i procedurehovedet i de metodekald som genereres af Delphi!

•

Kun i enkelte tilfælde, skal man beskæftige sig med Sender. Nemlig hvis man selv kalder en event metode fra programmet. I almindelighed vil man skrive self på Senders plads. Self er et reserveret
ord, som altid betegner det objekt, hvor proceduren befinder sig. Man kan også - som aktuel parameter for Sender - indsætte navnet på det objekt, hvorfra kaldet foretages, men da TObject er stamfaderen til alle objekter, kan man i princippet indsætte et vilkårligt objekt, f.eks. navnet på Formen.
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Kap 2. Delphi's Grafiske Brugergrænseflade
1. IDE’en i Delphi 7.

Når man starter Delphi op, bliver man præsenteret for Delphi’s brugergrænseflade (IDE) Integrated
Development Environment, vist nedenfor, som den ser ud i Delphi 7.
IDE’en for Delphi 1,2,3,4,5,6,7..X?, ligner hinanden meget, selv om der naturligvis er mindre ændringer. For en introduktion til Delphi, er dette nu helt underordnet. Delphi 1 har vist sig at være et
utrolig gennemprøvet produkt, der stort set er uden fejl. Den afgørende forskel til de senere versioner er, at mens Delphi 1 er lavet til at kunne afvikles under Windows 3.1, og derfor genererer 16 bit
kode, så genererer Delphi 2..X 32 bit kode, og kan derfor kun afvikles under Windows 95 og efterfølgere.
Der er kommet væsentlige ændringer især til databasedelen og Internet delen i Delphi 3….X, men
igen har det mindre betydning, når man ser bort fra mere professionelle programmer.

Figur 2. 1 Delphi 7 IDE: Integrerede Udviklings Platform
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Delphi's Brugergrænseflade - IDE'en er fysisk adskilt i 5 vinduer, der uafhængigt af hinanden har
alle Windows-egenskaber. Det øverste vindue indeholder en menulinie, en værktøjslinie med Toolbuttons og en komponentpalette, som er en værktøjslinie med flere faneblade. Til venstre befinder
sig Object-Inspectoren, hvis anvendelse vi vil omtale senere, og endelig brugerens vindue med Formen og under denne et vindue med faneblade, hvor man skriver sin program kode med Pascal editoren. Oven over ObjectInspectoren er placeret Object TreeView vinduet. Endelig er der Editor vinduet med Diagram View vinduet og til sidst Formens vindue.
Når man arbejder med Delphi, kan man ikke undgå, at formen dækker over kodevinduet og eventuelt nogle af de øvrige vinduer, men det er let at skifte mellem de forskellige vinduer, selv om det ind
imellem kan være irriterende, ikke at kunne se begge dele på samtidig på skærmen.
Man kan skifte mellem formen og kodevinduet ved at vælge en af delene i menupunktet
View, eller lettere, at trykke F12 (Toggle Form/Unit). Man kan vælge et af fanebladene i
Editoren med musen, men man kan også skifte mellem dem med Ctrl+Tab.

•

På øverste linie står der Delphi, samt navnet på projektfilen Projekt1. Dette navn bliver altid leveret
af Delphi, og en af de første ting man bør gøre, er at vælge sine egne navne til formens unit og projektet og gemme projektet under disse navne.
Når man begynder på et blot lidt større projekt, er det ofte fornuftigt at lave en ny mappe til projektet med projektets navn. Det første man gør er herefter at vælge - i denne rækkefølge!
1) Save (Save as) (Nyt filnavn til formens unit-fil, f.eks. MitProjUnit.pas )
2) Save Project as (Nyt filnavn til projektfilen, f.eks. MitProj.dpr)
Det oversatte program vil få filnavnet MitProj.exe.
Det er en lidt irriterende detalje ved Delphi, at unit-filen og projekt-filen ikke må have det samme
filnavn, selv om typebetegnelserne er forskellige. Delphi-form filen (*.dfm filen) har dog altid det
samme filnavn som unit-filen, (bortset fra typebetegnelsen).
Herunder er vist to skærmbilleder af Delphi's Grafiske brugergrænseflade (IDE), hvor der er indlæst
et program. Ét hvor formen er vist, og ét hvor man har skiftet til kodevinduet.
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Figur 2. 2 Delphi Formen hørende til en simpel Applikation

Delphi-formen er brugerprogrammets Grafiske Brugergrænseflade. Altså det man ser, når programmet afvikles. Man opbygger (designer) formen ved at hente komponenter (Buttons, Labels…mv.) fra KomponentPaletten og anbringer dem på formen.
I Object-Inspectoren, som er anbragt til venstre, tilpasser man sine visuelle objekters egenskaber
(properties) til formens anvendelse.
I Object-Inspectoren på billedet ovenfor er vist formens egenskaber. Øverst står komponentens
navn, der også vises i Object-Inspectoren. I dette tilfælde BlaaGrotteForm.
I begyndelsen kan det godt virke overvældende med alle de forskellige komponenter og deres mange egenskaber. Men alle komponenter er forindstillet med nogle egenskaber (eng. default properties), hvoraf man i almindelighed kun behøver at ændre nogle få. Dette naturligvis afhængig af programmet.
Dernæst er vist et skærmbillede af Brugergrænsefladen, hvor kodevinduet ses, og hvor det er forstørret op (tryk F5), så det fylder det meste af skærmen. Dette gør man praktisk talt altid, da man
ikke har brug for Object-Inspectoren, når man skriver i kodevinduet. Til højre i kodevinduet ses
Code-Explorer, som er en velkendt komponent fra Stifinder m.fl. Her kan aflæses alt om programmets komponenter, units, metoder og variable. Bemærk at komponenterne er erklæret published,
hvilket betyder, at de er public, men derudover er tilgængelige ved Design.
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Figur 2. 3 Kodevinduet hørende til Delphi formen vist ovenfor

De fleste introduktioner til Delphi bruger mange sider på en mere systematisk gennemgang af de
talrige faciliteter, der findes i grænsefladen. Min indstilling er den, at det ofte er svært at forstå begreberne, og at huske dem, med mindre man sidder foran skærmen og selv afprøver det. Jeg vil derfor holde mig til en mere summarisk gennemgang af de mest almindelige editeringskommandoer i
Delphi's Integrerede brugergrænseflade.
Det gør det ikke lettere, at Delphi leveres med flere forskellige KeyMappings. Dette indebærer, at
man kan indstille editoren til at reagere (forskelligt) på Short-Key kommandoer. En Short-Key
kommando er f.eks. at man trykker F2 (Gem) eller Ctrl+Q+C (Markør til slutning af dokumentet)
Især for de, som har været vant til editoren i Turbo Pascal, kan det anbefales kraftigt, at man i opsætningen (Tools -> Editor Options) vælger KeyMapping som IDE-Classic og vælger Find Word at
Cursor. Uafhængigt af dette anbefales det kraftigt, at man vælger Show Compiler Progress i Enviroment Options.
Personligt anvender jeg kun IDE-Classic, fordi denne KeyMapping er lavet i forlængelse af Anders
Hejlsbergs klassiske Turbo Pascal editor. Jeg bruger stort set heller aldrig musen, når jeg anvender
editoren. Andre vil måske foretrække Default Keymapping, fordi den minder mere om Microsofts
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Keymapping. Den er imidlertid - efter min opfattelse - langt tungere, har færre faciliteter og kræver
hyppige skift mellem mus og tastatur.
I næste afsnit er opsummeret de ShortKey kommandoer, der hører til IDE-Classic KeyMapping.

1.1 Diagram View
Nyt i Delphi 6 var Object TreeView boksen, som er placeret oven over Objekt Inspectoren. I denne
boks er det lettere at finde en komponent, end at se drop down listen i Object Inspectoren (som man
naturligvis fortsat kan gøre). Vigtige er det imidlertid, at man let kan lave grafiske illustrationer af
komponenterne og programstrukturen. Især kan man af diagrammet automatisk aflæse, hvilken
komponent der er parent til en anden komponent. Eller mere generelt, hvilken komponent er Container for andre komponenter. Anbringer man en komponent oven på en anden bliver den første
automatisk parent til den første. Dette har især betydning, når man arbejder med Panels.
Datadiagrammer, der viser relationer mellem databasekomponenter i et DataModule, var en nyhed i
Delphi 5, men er efter Delphi 6 udvidet til at kunne anvendes på en vilkårlig Form.
Selv om man godt kan manipulere med komponenterne i Object TreeView og Diagram View, så er
Diagram View mest egnet til dokumentation af et projekt. I almindelighed vil man næppe anvende
Diagram View, når man laver en applikation.
DiagramView fremkommer, når man vælger diagram fanen i editoren. Man kan så trække en komponent med venstre museknap fra Object TreeView vinduet til DiagramView. Delphi sætter da selv
pile, der makerer parent/child-relationer. Nedenfor er et sådant diagram vist.
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Figur 2. 4 Nyhed i Delphi 6. Diagram View

2. Anvendelse af Delphis editor

Delphis editor kan i princippet anvendes på samme måde med brug af mus, menuer og genvejstaster
som enhver anden Windows-editor. Imidlertid stammer Delphi's editor fra den oprindelige, integrerede Turbo Pascal oversætter og editor, og man kan derfor stadig anvende de oprindelige, særdeles
praktiske og gennemtænkte genvejstaster.
Den væsentligste forskel til en Windows-editor er, at en markeret blok forbliver markeret, selv om
man flytter cursoren (markøren). I kraft af dette, kan man flytte og kopiere blokken blot ved at flytte
cursoren og anvende en genvejstast. Man behøver ikke at kopiere blokken til udklipsholderen først.
Man kan selvfølgelig også kopiere en blok til udklipsholderen som i en Windows-editor, og dette
giver i øvrigt mulighed for at operere med to blokke samtidig!
Hvis man gør brug af de klassiske redigeringstaster, kræver det at Editor Environment -> Key Mapping er indstillet til IDE-Classic.
Endnu vigtigere er det at tilegne sig Delphi-editorens Find og Erstat-funktioner, som er langt hurtigere at anvende end dem, der findes i Windows-editorer og -tekstbehandlere, som f.eks. MS-Word.
Herunder er vist de vigtigste genvejstaster, som kan anvendes i editoren, når KeyMapping er valgt
som IDE-Classic.
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2.1 Markering af tekst (blokke). Flytning og kopiering
I editoren markeres tekst på samme måde som i Windows-programmer, nemlig ved holde skiftetasten nede, og anvende redigeringstasterne. Teksten bliver fremhævet som i Windowsprogrammer, men i modsætning til, hvad der er normalt, er blokken markeret, når den er fremhævet! Man behøver altså ikke trykke på Ctrl+Ins. Gør man dette, kopieres blokken til udklipsholderen, ellers ikke.
Redigeringskommandoerne nedenfor er skrevet med store bogstaver for overskuelighedens skyld,
men man anvender i praksis altid små bogstaver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kopiere blokken: Flyt markøren til indsætningspunktet og tryk Ctrl+K+C.
Flytte blokken: Flyt markøren til indsætningspunktet og tryk Ctrl+K+V.
Slette blokken: Ctrl+K+Y.
Fjerne markering af blokken: Ctrl+K+H (H=Hent).
Skrive blok til fil: Ctrl+K+W (W=Write).
Hente fil fra disk: Ctrl+K+R (R=Read).
Udskrive blok til printer: Ctrl+K+P.
Rykke blokken en indrykning ud: Ctrl+K+U.
Rykke blokken en indrykning ind: Ctrl+K+I.

2.2 Andre vigtige redigeringstaster
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fortryde sidste handling: Alt+BackSpace.
Slette linie: Ctrl+Y.
Slette til slutning af linie: Ctrl+Q+Y.
Indsætte linie: Ctrl+N.
Markør til begyndelsen af dokumentet: Ctrl+Q+R (Ctrl+Home).
Markør til slutningen af dokumentet: Ctrl+Q+C (Ctrl+End).

2.3 Find og erstat
Disse to funktioner er utrolig intelligent og effektivt implementeret i Delphi-editoren. Langt hurtigere og bedre end i Windows-programmer. Man kan anvende menuerne, men det er langt lettere og
hurtigere at anvende genvejstaster.
1. Find: Hvis det ord, man vil søge efter, står i teksten, placerer man blot markøren foran ordet og
trykker Ctrl+Q+F. Man får så en dialogboks, hvor ordet automatisk står i. Ellers må man naturligvis selv taste søgestrengen ind. I dialogboksen skal man blandt andet afgøre, om der kun skal
søges på hele ord, case sensitive mv. Når man forlader dialogboksen, placerer markøren sig ved
den første forekomst af søgestrengen. Man kan finde frem til den næste forekomst ved at trykke
Ctrl+L.
2. Find og Erstat: Fungerer på mange måder som “Find” Man kan placere markøren ved det ord,
som skal erstattes og trykke Ctrl+Q+A. Her skal man svare på, hvorvidt den skal spørge om lov

Delphi's Grafiske Brugergrænseflade • 33

til at erstatte, om alle forekomster skal erstattes. osv. Især i denne funktion er man ofte “for hurtig”, men så kan man altid trykke Alt+BackSpace. Erstat-funktionen er meget effektiv: På under
1 sek. kan man erstatte et variabelnavn med et andet de 267 steder, det forekommer.

2.4 Menuerne
Man behøver ikke at bruge musen, når man anvender Delphis editor. Det er faktisk langt hurtigere
at trykke på F10 eller taste Alt+“Menubogstav” for at åbne en menu. F.eks. Alt+F for at åbne filmenuen. Esc annullerer.
Der er imidlertid nogle vigtige genvejstaster til flere af menupunkterne, som bør kunnes.
1. Hjælp: Tryk F1. Man kan også få online-hjælp ved at placere markøren ved et reserveret ord og trykke Ctrl+F1.
2. Gem: Tryk F2.
3. Åbn: Tryk F3.
4. Luk: Tryk Alt+F3.
5. Vindue til fuld skærm og omvendt: Tryk F5.
6. Oversæt (Compile): Tryk Ctrl+F9.
7. Oversæt og kør (Compile and Run): Tryk F9.

2.5 Bogmærker
Man sætter et bogmærke på en linie ved at taste Ctrl+K+“tal”, hvor tal er en af værdierne 1…9.
Markøren placeres ved bogmærket, når man taster Ctrl+Q+“tal”. Bogmærket vil være synligt på
rammen omkring dokumentet.

2.6 Delphi's filer og filtyper
Det kan i starten godt være ret uoverskueligt med alle de filer, der hører til og som laves, når man
skriver og oversætter et Delphi program.
Jeg vil ikke gennemgå samtlige menupunkter, idet vi i starten kun vil få brug for File-menuen. FileMenuen er delvis selvforklarende, når man først har forstået hvilke filer, der hører med til et Delphiprojekt, og hvorledes de navngives med typebetegnelse. Vi gennemgår derfor først kort filtyperne i
et Delphi projekt.
For at kunne oversætte et Delphi-projekt, skal følgende filer være til stede, og de må derfor ikke
slettes.
*.dpr

Projekt-filen. Delphi laver selv denne fil. Den indeholder kun få linier kode, og den
skal aldrig - eller kun meget sjældent redigeres manuelt. Det er en tekstfil. Den er
nødvendig for at kunne oversætte et Delphi program.

*.pas

Dette er unit-filer, som indeholder Object Pascal programkoden. Det er tekstfiler.
Formens unit er nødvendig for at kunne oversætte programmet

*.dfm

Delphi-Form filen. Denne fil oprettes og redigeres af Delphi, og det frarådes i almindelighed stærkt at redigere i den manuelt. Den indeholder oplysninger om alle egenskaber (Properties ) og metoder (Methods), for de objekter, som er anbragt på formen.
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*.dfm filen har som tidligere nævnt samme filnavn, som formens unit-fil (*.pas-fil).
*.dfm-filen er en tekstfil, men var det ikke en tekstfil i Delphi 1-4. Den kunne dog alligevel indlæses i editoren, idet den blev omdannet til en tekstfil. *.dmf filen er nødvendig for at kunne oversætte programmet
*.res

Er en ressource-fil, som blandt andet indeholder projektets ikon. Ressource-filen har
samme filnavn som projektfilen. Kan være nødvendig for at oversætte programmet,

*.cfg

Er projektets konfigurationsfil. Den er nødvendig, hvis man automatisk vil kunne se
de filer, som hører med til projektet. Programmet kan godt oversættes uden denne fil,
blot de nødvendige filer findes i samme programmappe.

*.dof

Er filer, der indeholder de øjeblikkelige Compiler Options. I almindelighed ikke nødvendig for at programmet kan oversættes.

*.dti

Typebetegnelse for ”formen" til et datamodul

*.ddp

Typebetegnelse for ”formen" til et datadiagram

Yderligere opretter Delphi en række filtyper til forskellige mere specielle formål. Det bemærkes
dog at filer med et ”~” –”tilde” i filtypen er backup filer, dvs. en kopi af filen, som den så ud før,
den sidste gang blev gemt. Disse filer kan man i almindelighed godt slette.

2.7 PopUp-vinduer i editoren. Code Completion
Med Delphi 3 er der kommet en ny facilitet i Editoren, som især er anvendelig for større applikationer med mange og lange variabelnavne. Placerer man musen i begyndelsen af et variabelnavn/procedurenavn eller funktionsnavn, kommer der efter et kort øjeblik et PopUp-vindue med en
beskrivelse af denne variabel. Det forsvinder, når man flytter cursoren, begynder at skrive eller
trykker på Esc. Især for underprogrammer er det anvendeligt, idet man får hele parameterlisten.
Begynder man at skrive navnet på et underprogram, fremkommer underprogrammets erklæring også i et PopUp-vindue.
Men ikke nok med det. Skriver man navnet på en komponent, objekt eller record f.eks. TraedIndButton og et punktum, og venter et kort øjeblik, så fremkommer der et vindue, hvorfra man kan
vælge alle komponentens egenskaber og metoder. Hvis man ikke har skrevet hele komponentens
navn, kan man fremkalde det samme PupUp-vindue ved at trykke Ctrl+Space. Der fremkommer så
et vindue med samtlige variable, underprogrammer, metoder, komponenter - deres egenskaber og
metoder. Bladre man i PopUp-vinduet og trykker Enter, overføres det valgte til cursorens position i
Editoren. Det er en smagssag, hvor meget man vil anvende denne facilitet, men når det drejer sig
om lange variabelnavne, der er svære at huske, er det en klar fordel, at få skrevet det korrekt.
Herunder er vist et editorvindue, hvor man har anvendt dette.
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Figur 2. 5 Delphi 7 Editoren. Code Completion

2.8 Class Completion, Code Templates og Code Insight
Når man skriver erklæringer til en klasse, skal man gentage erklæringen i implementationsdelen.
Dette kan naturligvis gøres med kopier funktionen, men hvis man efter at have skrevet erklæringen
af en procedure eller funktion i interfacedelen trykker Ctrl+Shift+C, så tilføjer Delphi selv procedurehovedet sammen med begin end i implementationsdelen. Procedure/funktions-navnet bliver naturligvis foranstillet med klassens navn, som det skal.
CodeTemplates (kode skabeloner) fremkaldes ved at trykke Ctrl+J. Herved fremkommer en række
skabeloner. Array, while, med mange flere, som man kan vælge på samme måde som ved Code
Completion. Jeg anvender det aldrig selv, idet det sjældent er hurtigere end selv at skrive det reserverede ord.
Code Insight er nyt fra Delphi 6, men findes naturligvis også i Delphi 7. Hvis man holder Ctrl nede
og flytter musen, så den hviler på en unit eller en komponent, bliver navnet "highlighted" og understreget, og man kan vælge komponenten/unit'en ved at klikke på navnet med musen. Herefter bliver
kilde-koden indlæst til editoren. De bemærkelsesværdige, er at det ikke kun gælder for ens egne
komponenter, men også for alle System-komponenter og units. Udbyttet af at kigge i kildeteksten til
Delphi's komponenter er dog nok begrænset. F.eks. fylder kildeteksten til Grids over 5000 linier
meget svært tilgængelig kode.
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Kap 3. Windows programmering med Delphi
1. Den Blå grotte

Vi indleder med at lave en meget simpel applikation, som kun indeholder to Buttons og en Label.
Programmets Form, som den ser ud ved design blev vist ovenfor.
Det første vi skal gøre er at lave en Form, der ser ud som den, som er vist ovenfor, eller i det mindste har de samme komponenter.
Derefter tildeler vi formen nogle egenskaber. Dette gøres ved hjælp af Object-Inspectoren, som er
anbragt til venstre på skærmen. Hvis Object-Inspectoren ikke er synlig, kan man altid få den frem
ved at vælge View -> ObjectInspector - eller (det letteste) tryk på F11.
Først vælges en titel til formen - som i Delphi: kaldes for Caption - og dernæst et variabelnavn til
formen (egenskaben Name), som kan sættes i Object-Inspectoren
Hvis en komponent har en Caption, så er det, den tekst der vises på komponenten. I dette tilfælde på
den øverste linie på formen. Caption kan være hvilken som helst tegnfølge (tekststreng).
Name, skal derimod være en Delphi (Pascal) identifier.
Hvis man begynder med at skrive en Caption, laver Delphi nogen gange, men ikke altid, et name,
som er en sammenskrivning af denne Caption. Det er i almindelighed ikke nogen god ide at beholde
dette name. Vælger man derimod først et name, vil dets Caption få den samme værdi, hvis den ikke
er ændret. Det er endnu mere sjældent en god ide. Det bedste er at udfylde begge felter, og lade være med at anvende Delphi's forindstillede (default) navne.
Delphi giver selv prædefinerede navne til alle komponenter, f.eks. Button1, Button2,…osv.
Det kan ikke understreges kraftigt nok, at man altid skal vælge sine egne navne.
Dette er simpelthen nødvendigt, for at finde rundt i blot lidt større Delphi-programmer.
I denne fremstilling anvendes konsekvent følgende regler for navngivning af komponenter:
•

Navnet skal består af en identifier for komponentens funktion f.eks. Start efterfulgt af komponentens type: f.eks. Button. Variabelnavnet bliver herefter StartButton.
Eller anvendt på formen i dette eksempel: BlaaGrotteForm.

På denne måde, kan man af variabelnavnet direkte aflæse, hvad det er for en slags komponent og
hvad komponentens funktion er. Den tid, man skal anvende for at navngive komponenter ordentlig,
hentes rigeligt tilbage, ved at man ikke skal rode rundt i programmet for at finde ud af hvad Label7
eller Button4 er for noget.
Det kan dog bemærkes, at man anvender de prædefinerede Delphi-navne i de fleste Amerikanske
Delphi lærebøger - inklusive dem, som er udgivet af Borland. Dette kan delvis have sin begrundelse
derved, at det drejer sig om meget små Delphi-programmer. Fra et datalogisk synspunkt, hvor man
skal være i stand til at forstå og kunne læse, samt dokumentere sine programmer for andre, er det
imidlertid uhensigsmæssigt.
Tilbage til formen: Vi vælger en Caption til formen: ”Den Blå grotte”, og et variabelnavn:
BlaaGrotteForm i overensstemmelse med ovenstående anvisninger for valg af variabelnavn.
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Dernæst giver vi en farve til formen. Vi vælger egenskaben Color i Object-inspectoren, hvor der
står clBtnFace. Når man klikker på pilen til højre, får man en ”DropDownList”, hvor man kan vælge mellem en række farver. Vælg clYellow. Formen skifter farve.
Formens størrelse og beliggenhed på skærmen kan også ændres ved at ændre egenskaberne Height,
Width, Top og Left. Alle disse egenskaber kan dog også ændres manuelt ved brug af musen.
Nu skal vi tilføje komponenter til formen.
Først vælger vi en Label. En label er én måde at anbringe et tekstfelt på formen. Hvis man sammenligner med Konsol programmering, kan man ikke bare skrive på og læse fra formen med read og
write sætninger. Man kan i øvrigt lige så godt glemme alt, hvad man eventuelt skulle vide og Pascals read og write foreløbig. De anvendes i Delphi kun i forbindelse med læsning og skrivning til
filer.
Vi finder Label-knappen på Standard fanebladet i Komponentpaletten øverst oppe. Ved at lade musen glide langsomt hen over ikonerne vises et hint, og man finder hurtigt frem til Label. Label ikonen har et stort A. Ved at klikke på denne knap, har man valgt en label. Ved derefter at klikke på
formen anbringes en label, med det øverste venstre hjørne i indsætningspunktet. Som Caption, har
den første Label den prædefinerede værdi: Label1, som i øvrigt også er dens navn (name). Caption
er i dette tilfælde den tekst som står i en Label. Caption kan godt bestå af flere linier, i hvilket tilfælde man sætter Wrap Lines til at være True. En label har mange egenskaber. For eksempel Autosize, som er den prædefinerede værdi for hvorledes en labels størrelse afhænger af tekstens størrelse. For de fleste egenskaber bortset fra name og Caption, kan man foreløbig anvende de prædefinerede. Vær i øvrigt forsigtig med Align, især AlClient, som lader komponenten fylde hele formen.
Der er stadig ingen fortrydemuligheder, når man har anbragt, slettet eller redigeret på formens komponenter. Kun I enkelte tilfælde kan man retablere noget på formen ved at trykke
Alt+BckSpace

•

Man kan i øvrigt anvende musen på sædvanlig vis til at ændre placering og dimensioner af en komponent. Man kan også tit få hjælp til dette i en lokal-menu, som opnås ved at trykke på højre museknap, når markøren er placeret på komponenten.
Hvis man er i tvivl, kan man altid søge i Delphi’ meget omfattende Help. Har man fokus på et objekt, kan man få direkte hjælp til dette ved at trykke Ctrl+F1.
I begyndelsen er Delphi-Help dog ikke særlig meget bevendt, dels på grund af, at man skal konsultere mange forskellige hjælpevinduer for at få hele forklaringen, og dels fordi man simpelthen ikke
forstår betydningen af de begreber som anvendes i hjælpefilen.
Først skriver vi en Caption til vores Label: "Indgang til den Blå Grotte”, og vi går ned i Nameegenskaben i Object-Inspectoren og retter Label1 til IndgangLabel. Med de anvisninger, der er
formuleret ovenfor burde den måske egentlig hedde IndgangTilDenBlaaGrotteLabel, men de gode
intentioner kan selvfølgelig overdrives. Endelig giver vi IndgangLabel en anden farve end formen.
F.eks. ClGreen.
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Vi vil dog også se på egenskaben Font, som findes til alle de komponenter, som har en Caption.
Ved at klikke på knappen til højre for Font-egenskaben, får man en Font-dialog. Vælg en flot Font i
stor størrelse.
Dernæst skal vi vælge to Buttons. Button komponenten findes ligeledes i Standard fanebladet på
komponentpaletten. De to Buttons placeres ved siden af hinanden nederst på formen og de tildeles
de to Captions ”Træd ind i Grotten” og ”Træd ud i solen”. De to Buttons navngives i overensstemmelse med anvisningerne ovenfor f.eks. TraedIndButton og TraedUdButton.
Egenskaben Enabled, der er prædefineret til true, sættes til false for TraedUdButton.
Enabled angiver hvorvidt man kan anvende en komponent eller ej. Når Enabled er sat til false, skifter komponenten udseende, noget man kender fra alle Windows programmer. Når vi sætter Enabled
for TraedUdButton til false, er årsagen naturligvis den, at man ikke skal kunne træde ud i solen,
hvis man allerede befinder sig der.
Der skal ikke anvendes flere komponenter, men vi er ikke færdige med Design-fasen. Vi mangler at
tilføje kode til de metoder, der håndterer komponenternes hændelser (events).
Før vi gør det, skifter vi til kodevinduet – tryk på F12 efterfulgt af F5 - så kodevinduet ses i hele
skærmens bredde.
Vi opdager nu, at selv om vi ikke har skrevet én linie kode, har Delphi defineret et objekt:
TBlaaGrotteForm, samt erklæret dets egenskaber og nogle metoder.
Uden at have skrevet én linie kode har vi et program, som kan oversættes og køres.
Forsøg dette ved at trykke Ctrl+F9 for at oversætte og danne en DenBlaaGrotte.exe fil, og tryk F9
for at køre programmet.
Programmet kan køres, men det laver naturligvis ingenting. Hvis man trykker på en af de to Buttons, sker der intet. For at få programmet til at udføre noget, skal vi tilføje hændelser til komponenterne. Men dette kan vi naturligvis ikke gøre, før vi har besluttet, hvad programmet skal kunne.
Meningen er, at når vi klikker på den Knap, med Caption ”træd ind i Grotten”, så skal formen skifte
farve fra gul til blå. Når dette er sket, skal IndgangLabel skifte Caption fra ”Indgang til den Blå
Grotte” til ”Udgang fra den Blå Grotte”. Det er det hele!
Ideen er altså den, at når vi klikker på ”Træd ind i grotten” knappen, så skal formen farves blå, og
når man klikker på ”Træd ud af Grotten” knappen, så skal formen farves gul. Det er det hele i første
omgang.
For at lave en hændelse (event), skal man klikke på komponenten, så kommer komponentens egenskaber frem i Object-Inspectoren. Hvis Object-Inspectoren er forsvundet fra skærmen, så tryk på
F11.
•

Vælg nu event fane-bladet i Object-Inspectoren. Dette gøres ved at klikke på ”event” fanebladet øverst på Object-Inspector-vinduet.

Her kan vi vælge mellem flere forskellige events. Vi vælger OnClick hændelsen.
•

Det er vigtigt at notere sig, at Delphi selv tilføjer erklæringen af proceduren for den metode i
erklæringen af Objektet BlaaGrotteForm, samt tilføjer procedurehovedet og et begin end i
kode filen. Dette skal man således ikke selv skrive.
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•

Man skal aldrig selv fjerne den programkode, som Delphi automatisk tilføjer. Hvis man ikke
tilføjer kode i procedurekroppen til en event metode, vil erklæringen blive fjernet af Delphi
efter den næste oversættelse af programmet.

•

For at få Delphi til at tilføje en event-metode, dobbelt-klikker man til højre på OnClick hændelsen. Eller når det kun drejer sig om OnClick-hændelsen, kan man blot dobbelt-klikke på
komponenten på formen. I begge tilfælde skifter Delphi selv til kodevinduet, hvor man ser
følgende procedure tilføjet til sit program:

procedure TBlaaGrotteForm.TraedIndButtonClick(Sender: TObject);
begin
end;

Den procedure, som håndterer en hændelse, vil man i almindelighed ikke selv kalde i sit program,
(selv om man godt kan gøre det).
Metoden er derimod, at når man f.eks. klikker på knap, sender man en meddelelse til Windowsstyresystemet (en Windows Message), om at en event er indtruffet, og Windows kalder derefter selv
den procedure, der er knyttet til denne Message.
Dette er i al sin strukturelle enkelhed den mest radikale forskel på hændelsesstyret programmering
og programstyret programmering, som man f.eks. kender det Konsol-Programmering med Delphi.
Selvfølgelig kan man i princippet selv programmere direkte for Windows ved at foretage en række
af de vist nok 911 API-kald (Application-Interface) der findes i Windows. Det er imidlertid svært at
overvurdere, den kolossale lettelse, det er at have et Visuelt Programmeringssprog, som Delphi, der
klarer den softwaremæssigt ret tekniske grænseflade til Windows.
Man bemærker i øvrigt at alle event-metoder har en parameter: Sender:Tobject.

•

I almindelighed behøver man ikke at beskæftige sig med, hvad Sender er for noget, men det er en
reference (Pointer) til det objekt, som har forårsaget Windows-meddelelsen. Kalder man selv en
procedure, der håndterer en hændelse, skal man som aktuel parameter skrive navnet på det objekt,
som sender meddelelsen. Det kunne f.eks. være BlaaGrotteForm. Man kan imidlertid også blot
skrive det reserverede or self.
Vi tilføjer nu kode til proceduren:
procedure TBlaaGrotteForm.TraedIndButtonClick(Sender: TObject);
begin
Color:=clBlue;
IndgangLabel.Caption:='Udgang fra den blå Grotte';
TraedUdButton.Enabled:=True;
TraedIndButton.Enabled:=False;
end;
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Color er en egenskab, som flere objekter har, men når proceduren er en metode i BlaaGrotteForm,
så får alle variable, der hører til BlaaGrotteForm automatisk Qualifieren (Er foranstillet med)
BlaaGrotteForm. Hvis det var en Label vi ville farve blå, skulle vi derimod skrive:
IndgangLabel.Color:=clBlue;

Vi gentager nu den samme procedure med TraedUdButton, som får følgende kode:
procedure TBlaaGrotteForm.TraedUdButtonClick(Sender: TObject);
begin
Color:=clYellow;
IndgangLabel.Caption:='Indgang til den blå Grotte';
TraedUdButton.Enabled:=False;
TraedIndButton.Enabled:=True;
end;

Derefter skulle vi have lavet det første kørende Delphi-Program, der har sin egen funktionalitet.
(Der er dog stadig temmelig lang vej endnu, før man har lavet et program, som kan distribueres og
sælges.)
Der er nogle elementære overvejelser, der begrunder den indsatte kode ovenfor. Det skal naturligvis
kun være muligt at træde ind i grotten, når man er udenfor og omvendt. Man må kun kunne anvende
den ene knap, alt efter om man er ude eller inde.
Dette har Delphi heldigvis råd for, idet alle komponenter har en egenskab, der kaldes enabled.
Hvis egenskaben enabled er True, er komponenten aktiv, og ser ”normal” ud, hvis Enabled er false,
skifter komponenten farvenuance, og den kan ikke aktiveres.
Dette har vi ordnet ved, at vi i Object-Inspectoren har sat TraedIndButton.Enabled til false, og derefter tilføjet to instruktioner i de to OnClick hændelser, så knapperne kommer til at fungerer rigtigt.
Nedenfor er programudskriften af hele programmet vist.

1.1 Programudskrift af formens unit
unit DenBlaaGrotteUnit_0;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TBlaaGrotteForm = class(TForm)
IndgangLabel: TLabel;
TraedIndButton: TButton;
TraedUdButton: TButton;
procedure TraedIndButtonClick(Sender: TObject);
procedure TraedUdButtonClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
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public
{ Public declarations }
end;
var
BlaaGrotteForm: TBlaaGrotteForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TBlaaGrotteForm.TraedIndButtonClick(Sender: TObject);
begin
Color:=clBlue;
IndgangLabel.Caption:='Udgang fra den blå Grotte';
TraedUdButton.Enabled:=True;
TraedIndButton.Enabled:=False;
end;
procedure TBlaaGrotteForm.TraedUdButtonClick(Sender: TObject);
begin
Color:=clYellow;
IndgangLabel.Caption:='Indgang til den blå Grotte';
TraedUdButton.Enabled:=False;
TraedIndButton.Enabled:=True;
end;
end.

Man kan godt se på formens *.dfm , som indeholder en tekstuel beskrivelse af programmets Form.
filen kan indlæses i editoren, selv om den ikke var en tekstfil i Delphi 1 - 4. Det er den blevet efter
Delphi 5. Her står de af formens egenskaber (properties), som ikke har den forindstillede (default)
værdi samt de hændelser (events), som er knyttet til formens komponenter.
Nedenfor er vist - for første og sidste gang i denne bog - formens *.dfm fil.

1.2 Formens *.dfm fil
object BlaaGrotteForm: TBlaaGrotteForm
Left = 202
Top = 113
HorzScrollBar.Visible = False
VertScrollBar.Visible = False
AutoScroll = False
Caption = 'Den Blå Grotte'
ClientHeight = 276
ClientWidth = 430
Color = clYellow
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -13
Font.Name = 'System'
Font.Style = []
OldCreateOrder = True
Visible = True
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 16
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object IndgangLabel: TLabel
Left = 46
Top = 39
Width = 334
Height = 33
Caption = 'Indgang til den blå grotte'
Color = clGreen
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clBlack
Font.Height = -27
Font.Name = 'Matura MT Script Capitals'
Font.Style = [fsBold, fsItalic]
ParentColor = False
ParentFont = False
end
object TraedIndButton: TButton
Left = 48
Top = 224
Width = 129
Height = 33
Caption = 'Træd ind i grotten'
TabOrder = 0
OnClick = TraedIndButtonClick
end
object TraedUdButton: TButton
Left = 232
Top = 224
Width = 130
Height = 33
Caption = 'Træd ud i solen'
Enabled = False
TabOrder = 1
OnClick = TraedUdButtonClick
end
end

Det er en god regel, at man aldrig selv retter i *.dpr og *.dfm filerne. Eventuelle rettelser foretages
af Delphi, når man gemmer filen. Foretager man selv ændringer, giver det næsten altid anledning til
kryptiske fejlmeddelelser. Det er svært, at rette og rette tilbage, blandt andet fordi *.dfm, *.dpr,
*.cfg og *.res filen skal have samme filnavn.

1.3 DenBlaaGrotte_0.dpr filen
Som det ses nedenfor består *.dpr program-filen kun af en uses-sætning med de units (forme), som
hører til projektet, samt 2 linier kode.
program DenBlaaGrotte_0;
uses
Forms,
DenBlaaGrotteUnit_0 in 'DenBlaaGrotteUnit_0.pas' {BlaaGrotteForm};
{$R *.RES}
begin
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Application.CreateForm(TBlaaGrotteForm, BlaaGrotteForm);
Application.Run;
end.

2. Farve-animation. Tilføjelse af en Timer-komponent

Man finder Timer-komponenten under System-fanebladet og anbringer den på formen. Timerkomponenten skal være disabled, dvs. Timer.Enabled:=False. Man navngiver den til Timer.
Man kunne selvfølgelig have skrevet BlaaGrotteTimer eller hvilket som helst andet navn, men det
er overflødigt. Der kun én timer.
Man dobbeltklikker endvidere på dens (eneste) hændelse OnTimer. Den tilsvarende metode, der
bliver føjet til kode-filen, vil da se sådan ud:
procedure TBlaaGrotteForm.TimerTimer(Sender: TObject);
begin
end;

Denne procedure vil blive kaldt med et tidsmellemrum på Interval, som er en af timerkomponentens
egenskaber, og som vi har sat til 500 ms i properties-fanebladet for Timer-komponenten.
Opgaven er nu at skrive noget kode til denne metode, som giver en glidende overgang på formen fra
gul til blå. Altså får farven på formen til at skifte nuance, hver gang TimerTimer hændelsen indtræffer. Timer-hændelsen skal imidlertid først aktiveres (Enabled=True), når vi klikker på TraedIndButton. Vi sletter derfor Color:=clBlue fra TraedIndButtonClick-hændelsen og erstatter den med Timer.Enabled:=true. Herefter vil TimerTimer-hændelsen blive kaldt hvert 500 ms.
Vi har nu brug for en metode til at lade farven ændre sig langsomt. Delphi har en række prædefinerede farver, men dem kan vi ikke umiddelbart bruge til dette formål. I stedet kan vi anvende et
Windows-kald RGB. RGB-funktionen har 3 parametre, som vi kan kalde Red, Green og Blue. De er
hver af typen Byte, og kan derfor antage 256 forskellige værdier. Værdierne af Red, Green og Blue
angiver intensiteterne af hver af de tre farver. F.eks. vil sætningen: Color:=RGB(255,0,0) give en
ren rød farve.
Vi erklærer nu en global variabel sek, som nulstilles i TraedIndButtonClick-metoden, og som forøges med 1 for hvert kald af Timer-hændelsen. For at få en nogenlunde farveskifte fra gul til blå,
kan man forsøge sig med nogle passende værdier, men det er ikke væsentligt, hvordan det gøres.
Når sek=10, farves formen helt blå. IngangLabel.Caption ændres, samt nogle yderligere ting, som
vil få programmet til at fungere. Event-metoden med den indsatte kode kan ses nedenfor.
procedure TBlaaGrotteForm.TimerTimer(Sender: TObject);
begin
if sek<10 then
begin
inc(sek);
red:=200-20*sek; green:=150-15*sek; blue:=50+20*sek;
Color:=RGB(red,green,blue);
end else
begin
Color:=RGB(0,0,255);
IndgangLabel.Caption:='Udgang fra den blå Grotte';
TraedUdButton.Enabled:=True;
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TraedIndButton.Enabled:=False;
Timer.Enabled:=False
end
end;

Vi ændrer foreløbig ikke koden for TraedUdButtonClick-hændelsen, men det kunne vi naturligvis
gøre på den samme måde som for TraedIndButtonClick-hændelsen. Når programmet er oversat og
kørt, kan man eventuelt forsøge sig med en sådan udvidelse.
For at få programmet til at fungere, behøver vi dog stadig en global variabel, som fortæller om man
er på vej ind eller ud, eller bedre undersøge hvilke af de to Buttons, der er Enabled.
Man kan i øvrigt bemærke, at i Delphi 1-4 er de viste farver ikke altid er rene, men grynede farver.
De 256 rene farver har nogle bestemte værdier af Red, Green og Blue, som man skal kende. Vi skal
i øvrigt i det næste eksempel se på Delphi’s ColorDialog-komponent, hvor man kan vælge flere
farver end i Object-Inspectoren.
Herunder er først formen og dernæst formens unit vist.

Figur 3.1 Blå Grotte Form

unit DenBlaaGrotteUnit_1;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TBlaaGrotteForm = class(TForm)
IndgangLabel: TLabel;
TraedIndButton: TButton;
TraedUdButton: TButton;
Timer: TTimer;
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procedure TraedIndButtonClick(Sender: TObject);
procedure TraedUdButtonClick(Sender: TObject);
procedure TimerTimer(Sender: TObject);
private
sek:Integer;
red,green,blue:Byte;
public
{ Public declarations }
end;
var
BlaaGrotteForm: TBlaaGrotteForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TBlaaGrotteForm.TraedIndButtonClick(Sender: TObject);
begin
Timer.Enabled:=True;
sek:=0;
end;
procedure TBlaaGrotteForm.TraedUdButtonClick(Sender: TObject);
begin
color:=clYellow;
IndgangLabel.Caption:='Indgang til den blå Grotte';
TraedUdButton.Enabled:=False;
TraedIndButton.Enabled:=True;
end;
procedure TBlaaGrotteForm.TimerTimer(Sender: TObject);
begin
if sek<10 then
begin
inc(sek);
red:=200-20*sek; green:=150-15*sek; blue:=50+20*sek;
Color:=RGB(red,green,blue);
end else
begin
Color:=RGB(0,0,255);
IndgangLabel.Caption:='Udgang fra den blå Grotte';
TraedUdButton.Enabled:=True;
TraedIndButton.Enabled:=False;
Timer.Enabled:=False
end
end;
end.

Bemærk, at den eneste variabel, der er erklæret i unit'en er BlaaGrotteForm: TBlaaGrotteForm;
Alle de øvrige variable: sek, roed, groen og blaa er erklæret som datafelter i objektet. Man kunne
lige så godt have erklæret disse variable i unit'ens variabelerklæring, men det regnes for en god (og
i øvrigt fornuftig) programmeringsskik, at et objekt ikke anvender globale variable, (med mindre
det er nødvendigt). Dette er faktisk en del af filosofien i OOP. På denne måde kan man også tage
koden til objektet ud af dens sammenhæng og placere det et andet sted.
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3. Eksempel på brug af Delphi's grafiske metoder

Blå Grotte programmet, kan naturligvis laves mere spændende. Herunder er vist en version, hvor
der er animeret grafik såvel ved indgangen, som ved udgangen. Når man træder ind i grotten vokser
indgangen frem fra først at være en blå firkant med lyseblå kant for til sidst at fylde hele billedet, og
når man træder ud af grotten, ser man solen tone frem som en voksende kugle, der til sidst bliver
gul med en rød kant.
For at forstå hvorledes dette er lavet, er det dog nødvendigt, at have kendskab til nogle af de grafikprocedurer, der skal anvendes for at tegne på en tegneflade. En tegneflade kaldes i Delphi for en
Canvas (et lærred). Grafikprocedurerne er blandt andet emnet for det næste kapitel, så vi vil ikke
gennemgå koden til denne version af programmet i detaljer. Styret af en timer tegner man henholdsvis et voksende rektangel eller en voksende cirkel.
Nedenfor er vist formen og programkoden. Læser man programkoden, er det imidlertid ikke særligt
vanskeligt at se, hvordan det er skruet sammen.

Figur 3.2 Blå Grotte Form. 2. version

Figur 3.3 Blå Grotte Form. 2. version. Solen bryder frem
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Figur 3. 4 Blå Grotte Form. Version 2. På vej ind i grotten

3.1 Programudskrift
unit DenBlaaGrotteUnit_2;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TBlaaGrotteForm = class(TForm)
IndgangLabel: TLabel;
TraedIndButton: TButton;
TraedUdButton: TButton;
Timer: TTimer;
BlaaGrottePaintBox: TPaintBox;
procedure TraedIndButtonClick(Sender: TObject);
procedure TraedUdButtonClick(Sender: TObject);
procedure TimerTimer(Sender: TObject);
private
a,b,r,rs,sek:Integer;
public
{ Public declarations }
end;
var
BlaaGrotteForm: TBlaaGrotteForm;
implementation
{$R *.DFM}
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procedure TBlaaGrotteForm.TraedIndButtonClick(Sender: TObject);
begin
with BlaaGrottePaintBox do
begin
Canvas.Brush.Color:=clYellow;
Canvas.Rectangle(0,0,Width,Height);
a:=Width div 2; b:=Height div 2;
if a<b then r:=a else r:=b
end;
Timer.Enabled:=True;
sek:=0;
end;
procedure TBlaaGrotteForm.TraedUdButtonClick(Sender: TObject);
begin
sek:=10;
Timer.Enabled:=True;
end;
procedure TBlaaGrotteForm.TimerTimer(Sender: TObject);
begin
if TraedIndButton.Enabled then
begin
if sek<10 then
begin
inc(sek);
rs:=r div (11-sek);
with BlaaGrottePaintBox.Canvas do
begin
Brush.Color:=clBlue;
Pen.Color:=clAqua;
Pen.Width:=6;
rectangle(a-rs,b-rs,a+rs,b+rs)
end;
end else
begin
with BlaaGrottePaintBox do
begin
Canvas.Brush.Color:=clBlue;
Canvas.Rectangle(0,0,Width,Height)
end;
IndgangLabel.Caption:='Udgang fra den blå Grotte';
TraedUdButton.Enabled:=True;
TraedIndButton.Enabled:=False;
Timer.Enabled:=False
end
end else
begin
if sek>0 then
begin
rs:=r div sek;
with BlaaGrottePaintBox.Canvas do
begin
Brush.Color:=clYellow;
Pen.Color:=clRed;
Pen.Width:=6;
ellipse(a-rs,b-rs,a+rs,b+rs)
end;
dec(sek);
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end else
with BlaaGrottePaintBox do
begin
Canvas.Rectangle(0,0,Width,Height);
IndgangLabel.Caption:='Indgang til den blå Grotte';
TraedUdButton.Enabled:=False;
TraedIndButton.Enabled:=True;
Timer.Enabled:=False
end
end
end;
end.
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Kap 4. Menuer, grafik og animation.
1. Menuer

Vi skal nu se på nogle eksempler, hvor man udnytter nogle flere af Delphi’s grafiske muligheder.
Samtidig vil vi fremstille nogle simple animationer. Eksemplerne kunne være et forstudie til et spil.
Allerførst vil vi dog introducere Delphi's Menu-Komponent.
Det viser sig at være uhyre enkelt at lave menuer i Delphi. Man vælger Menu-Komponenten
(MainMenu) fra Standard-fanen i Komponentpaletten, og anbringer den på formen. Det er ligegyldigt, hvor på formen den anbringes. Menulinien bliver altid placeret øverst på formen.
Først giver man som sædvanlig menuen et variabelnavn i Object-Inspectoren. Når man dobbeltklikker på menu-ikonet eller vælger Items i Object-Inspectoren, åbnes der en Menu-Editor, som næsten
er selvforklarende.
Man kan let og helt simpelt knytte et valgbogstav (en tast) til hvert menupunkt ved at foranstille
bogstavet i menupunktets caption med og-tegnet "&". Og-tegnet bliver ikke vist i menuen, men i
stedet vises valgbogstavet understreget.
Har man f.eks. et menupunkt, der hedder Start, skriver man &Start i menupunktets Caption.
I menulinien vises menupunktet som Start. (Nogen gange fremkommer understregningen først, når
man har valgt menuen ved at trykke på F10)
Man kan så vælge menupunktet ved at klikke med musen eller ved tastekombinationen "Alt+s".
I programeksemplet nedenfor, laves der følgende menupunkter.
•

I Hoved-menuen skal laves 3 menupunkter: Spil, Kugler og Valg.

•

I Spil-menuen, skal der være 3 undermenupunkter: Start, Stop, og Afslut.

•

I Kugler-menuen skal der være to menupunkter: Ny Kugle og Fjern Kugle.

•

I Valg-menuen skal der være 3 menupunkter: Baggrundsfarve, Kuglefarve og Hastighed.

•

Menu-punktet Hastighed skal have en undermenu: Større, Mindre.

Man kan altid lave en undermenu til et menupunkt. Det gøres lettest – som så ofte i Windows - ved
at anbringe muse-markøren på komponenten og trykke på højre musetast. Her vælger man: Create
Submenu. Men der er andre muligheder. Man kan også klikke på menupunktet og trykke: Ctrl+PilHøjre.
Navnene på Menupunkterne er valgt efter den navnekonvention, som jeg har anbefalet tidligere.
Altså først komponentens funktion efterfulgt af komponentens navn, som f.eks. SpilMenuItem, NyKugleMenuItem, MindreMenuItem.
Man kan naturligvis vælge variabel og komponentnavne, som man vil, men det letter læsningen af
programudskriften betydeligt - også for én selv - hvis man overholder den beskrevne navngivningskonvention, som i øvrigt er dybt fornuftig!
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I programmet skal der tegnes en baggrund, og der skal tegnes nogle kugler, som bevæger sig på
denne baggrund. For at kunne forstå den programkode, der udfører dette, er det imidlertid nødvendigt at vide, hvordan man bærer sig ad med at tegne og male i Delphi.

2. Grafik i Delphi

Man kan tegne eller male på alle komponenter, som har en Canvas. (Et lærred).
Formen har en Canvas. For eksempel har komponenterne TPaintBox, TImage og TDrawGrid har en
Canvas. Endelig har TBitmap en Canvas.
Der findes to forskellige måder at lave grafik på, nemlig tegne eller male, som i Delphi kaldes drawing og painting.
Man tegner (drawing) med komponenten Pen, og man maler (painting) med komponenten
Brush.

•

Foruden egenskaben Color, har Pen og Brush nogle egenskaber, der for Pen er Width, Style og
Mode, og for Brush er Style (og Bitmap). Width angiver stregtykkelsen, der er forindstillet til 1 pixel. Style kan blandt andet antage værdierne psSolid,psDash, psDot. Mode angiver, hvorledes den
tegnede pixel skal "flettes" med baggrunden. pmCopy er almindelig tegning ovenpå baggrunden.
Men der der flere muligheder. Foruden pmCopy er pmXor, pmNotXor nok de mest anvendte. De
bliver begge omtalt i et senere afsnit. Beskrivelsen af de ialt 16 forskellige modes, kan findes i
hjælpefilen. Pennens øjeblikkelige pixelposition, kan aflæses i egenskaben PenPos, som henholdsvis PenPos.X og PenPos.Y.
Brush har 8 forskellige styles. Foruden BsSolid, som er default, kan også nævnes bsCross og
bsDiagCross. De forindstillede værdier (default), er dem man normalt bruger, når man skal male og
tegne. Detaljerne kan ses i Hjælpefilen.
Det bemærkes at de formelle parametre i grafikprocedurerne, der er erklæret som Integers, refererer til Pixel-koordinater, hvor (0,0) er i komponentens (altså ikke skærmens) øverste venstre hjørne.
Width og Height (bredde og højde af komponenten)- eller for nogle komponenter ClientWidth og
ClientHeight - er nederste højre hjørne af komponenten.
Endelig har Pen og Brush metoder til at tegne grafikelementer, hvoraf nogle kun kan anvendes af
den ene, og nogle kan anvendes af dem begge. Vi nævner kun de vigtigste.
Metode:

Anvendes af:

Funktion:

LineTo(x,y:Integer)

TPen

Tegner en linie fra Pennens
nuværende position til (x,y).

MoveTo(x,y:Integer)

TPen

Flytter pennen fra dens nuværende positi
on til (x,y).

Rectangle(x1,y1,x2,y2:Integer)

TPen,TBrush
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Tegner et rektangel, (for
TBrush udfyldes det med farve), som har
øverste venstre hjørne i (x1,y1) og nederste
højre hjørne i (x2,y2)

Ellipse(x1,y1,x2,y2:Integer)

TPen,TBrush

TextOut(x,y:Integer;Text:string)

Tegner en ellipse (cirkel),
(for TBrush udfyldes det med farve), som
er indesluttet i rektanglet med øverste
venstre hjørne i (x1,y1) og nederste højre
hjørne i (x2,y2)
Tegnfølgen "Tekst" skrives ud ved pixelkoordinaterne (x,y). Canvas'en har en
egenskab Font, og teksten vil blive skrevet ud med denne Font.

Brush og Pen har adskillige andre metoder, blandt flere: Arc, Polyline, PolyGon, Pie, FillRect,
FloodFill. Vi vil kun gøre anvendelse af nogle af disse i det følgende, men man kan se dem alle
beskrevet, hvis man slår op i hjælpefilen under TCanvas - methods.
Endelig kan man operere på den enkelte pixel, idet enhver Canvas har en egenskab som hedder pixels. Pixels er en to dimensional tabel, hvor indeks er pixels-koordinaterne og værdien af tabelelementet er af typen TColor. Man kan her aflæse og sætte enkelte pixels.
Har man f.eks. lavet en Form med variabelnavnet GrafikForm, så aflæser nedenstående kode en
pixel i positionen (20,60) og tegner et liniestykke af længden 20 med denne farve. Color er en variabel erklæret af typen TColor.
with GrafikForm.Canvas do
begin
color:=Pixels[20,60];
for i:=21 to 40 do Pixels[i,60]:= Color;
end;

Det er sjældent, at man anvender Pixels egenskaben, og Borland anbefaler også i Hjælpefilen, at
man lader være. Begrundelsen er, at den er meget langsom i forhold til de øvrige grafik operationer.
Hvis man vil kende de enkelte pixels anbefaler Borland i stedet, at man anvender Scanline.
Som et eksempel på anvendelse af grafikmetoderne, vises nedenfor, hvordan man kan tegne et
100x50 pixel rektangel med øverste venstre hjørne i (150,100) (ikke udfyldt) med blå kant og dobbelt stregtykkelse på en Form, som hedder GrafikForm.
GrafikForm.Canvas.Pen.Color:=clBlue;
GrafikForm.Canvas.Pen.Width:=2;
GrafikForm.Canvas.Rectangle(150,100,250,150):

I forbindelse med drawing og painting på Canvas’en, anvender man i øvrigt ofte en with sætning.
with GrafikForm.Canvas do
begin
Pen.Color:=clBlue;
Pen.Width:=2;
Rectangle(150,100,250,150)
end;
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Hvis man vil tegne/male en udfyldt grøn ellipse med blå kant, kan det gøres med følgende programlinier:
with GrafikForm.Canvas do
begin
Pen.Color:=clBlue;
Brush.Color:=clGreen;
ellipse(150,100,250,150)
end;

3. De skøre kugler

I det næste programeksempel vil vi lade et antal farvede kugler være indespærret i en boks, hvor de
bliver reflekteret ved sammenstød med siderne. Her introduceres en mere kompliceret komponent,
der hedder ColorDialog - også for at vise hvor enkelt det er at bruge en Delphi komponent til at
udføre noget, der ellers ville kræve adskillige linier programkode.
ColorDialog komponenten finder man under Dialogs-fanen på komponentpaletten.
Ved at åbne Color-dialogen kan man med et museklik vælge mellem 48 farver. Man kan endda definere sine egne farver blandt 224 mulige.
Color-dialogen anbringes på formen. Det er ligegyldigt hvor på formen den anbringes. Den er ligesom menu-komponenten en usynlig komponent.
I den første version af kugleprogrammet, laves animationen på den enkle måde at man flytter en kugle, ved først at tegne den med baggrundsfarven, der hvor den var, for derefter igen
tegne den med dens egen farve det nye sted.

•

Med en ensfarvet baggrund giver dette en rimelig animation. Hvis baggrunden derimod ikke er ensfarvet, vil kuglen trække et spor af "baggrundsfarve" hen over baggrunden. Hvordan man kan undgå dette, er blandt andet emnet for næste eksempel.
Når en kugle rammer banden, skal den reflekteres. Dette gøres helt enkelt ved at skifte fortegn for
den hastighedskomposant, som er vinkelret på banden.
Der er i dette program regnet i skærm-koordinater (pixel-koordinater) relativt til formen. For blot
lidt mere komplicerede anvendelser, er det i almindelighed nødvendigt at regne i bruger-koordinater
og omregne til pixel-koordinater, før man tegner på komponenten. Dette hænger sammen med at
skærm-koordinatsystemet for det første består af heltal og for det andet er det spejlvendt i forhold til
et almindeligt koordinatsystem. Vi vil indføre bruger-koordinater (af Real-type), og vise hvorledes
man omregner i de senere eksempler.
Herunder er i rækkefølge vist programmets Form, et snapshot under en programkørsel og derefter
programudskriften.
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Figur 4.1 Kugler i boks

Figur 4.2 Animerede Kugler i boks

Hvis man skal forstå dette programeksempel, så anbefales det kraftigt, at man selv designer formen,
laver de nødvendige OnClick hændelser og indtaster den viste programkode (eller noget tilsvarende).

3.1 Programudskrift (Findes på bog.ing.dk)
3.2 Animationen
I det første eksempel med Den Blå Grotte anvendte vi timer-komponenten til animation, men i dette
eksempel, har jeg valgt at vise, hvorledes man godt kan lave animation uden brug af timer.
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Til dette formål er lavet en lille procedure Vent_n_ms (Vent n milisekunder). Den er vist nedenfor.
Hver gang man skal tegne et nyt billede, kaldes denne procedure først. Proceduren anvender System-proceduren DecodeTime(Time,h,m,s,ms), hvor Time er en System-variabel, der indeholder
tiden aflæst på computerens ur. Time bliver herefter afkodet til timer (h), minutter (m), sekunder (s)
og milisekunder (ms) i proceduren DecodeTime.
procedure TKuglerIBoksForm.Vent_n_ms(nms:Word);
var h,m,s,ms,s0,ms0,VenteTid:Word;
begin
DecodeTime(Time,h,m,s0,ms0);
repeat
DecodeTime(Time,h,m,s,ms);
VenteTid:=1000*(s-s0)+ms-ms0;
until VenteTid>nms
end;

Proceduren Vent_n_ms(nms:Word) burde være selvforklarende. Den har den lille brist, at hvis den
bliver første gang med et minuttal og skifter til et større minutal før der er gået nms milisekunder, så
standser programmet. (Noget jeg aldrig har været ude for).
Animationen af kuglerne sker i proceduren FlytKugle. I parameterlisten (variabeloverført naturligvis), står kuglens position (x,y) (centrum af cirklen), kuglens hastighed (vx,vy) samt dens farve.
Animationen sker ved først at tegne kuglen med baggrundsfarven i dens nuværende position, hvilket betyder, at den viskes ud. Dernæst udregnes dens nye position efter tidsrummet dt. Endelig tegnes kuglen i dens nye position med dens egen farve. På skærmen ser det ud, som om kugler flytter
sig.
Med denne simple form for animation, kan man dog ikke helt undgå flimmer (flicker), som betyder
at den animerede figur "blinker", som på en gammel film. I professionel sammenhæng, betragtes
flicker nok som computer animationens fjende nr. 1. Vi skal senere vi se på andre metoder til at
animinere, som ikke giver flimmer.
Hvis kuglen bevæger sig hen over et område, som ikke er baggrundsfarven, vil området blive visket
ud med baggrundsfarven. Når man kører programmet, kan man f.eks. iagttage dette i rammen om
det Bevel, som er anbragt på formen. Et Bevel er en rent kosmetisk komponent, der giver formen et
svagt 3D-præg.
Endelig undersøges det i de to sidste linier af FlytKugle, om kuglen har ramt randen. Hvis det er
tilfældet skal den reflekteres. Dette er imidlertid meget enkelt. Hvis kuglen har ramt en af de lodrette sider, skiftes der blot fortegn for x-komposanten af hastigheden. Tilsvarende skiftes der fortegn
for y-komposanten af hastigheden ved kollision med de vandrette sider. Bemærk, at der står
ClientHeight og ClientWidth i stedet for blot Height og Width. Dette skyldes at formen har en menu,
og "Client" refererer til det område, hvor man kan anvende formens Canvas. Man kunne lige så
godt have refereret til Canvas.Height og Canvas.Width
procedure TKuglerIBoksForm.FlytKugle(var x,y,vx,vy:Single; Farve:TColor);
begin
TegnKugle(x,y,BaggrundsFarve);
x:=x+vx*dt; y:=y+vy*dt;
TegnKugle(x,y,Farve);
if (x+r>=ClientWidth) or (x-r<=0) then vx:=-vx;
if (y-r<=0) or (y+r>=ClientHeight) then vy:=-vy
end;
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Efter FlytKugle er vist TegnKugle, som tegner kuglen med Delphi's grafikprocedurer.
procedure TKuglerIBoksForm.TegnKugle(x,y:Single;Farve:TColor);
var x0,y0,x1,y1,x2,y2:Integer;
begin
x0:=round(x); y0:=round(y);
x1:=x0-r; x2:=x0+r;
y1:=y0-r; y2:=y0+r;
with KuglerIBoksForm.Canvas do
begin
Pen.Color:=Farve; Brush.Color:=Farve;
ellipse(x1,y1,x2,y2)
end
end;

Det er naturligvis meget nemt at lave kuglerne to-farvede ved at vælge en anden farve for pen.
Uden brug af timer afvikles programmet i en repeat-løkke i StartMenuItemClick-metoden:
procedure TKuglerIBoksForm.StartMenuItemClick(Sender: TObject);
var k:Word;
begin
StopKugle:=False;
KuglerIBoksForm.Canvas.Color:=BaggrundsFarve;
repeat
for k:=1 to AntalKugler do FlytKugle(x[k],y[k],vx[k],vy[k],KugleFarve[k]);
Vent_n_ms(Nms);
Application.ProcessMessages;
until StopKugle or (AntalKugler=0)
end;

Bemærk, at der er tilføjet en programlinie i repeat-løkken:
Application.ProcessMessages;

Denne instruktion er i dette tilfælde vigtig for at programmet kan virke efter hensigten.
Når man påvirker en komponent, f.eks. klikker på et menupunkt, bliver der sendt en Message til
Windows, som bliver sat i en kø. Windows vil imidlertid ikke altid behandle denne Message, før
”den får tid” til det - hvilket normalt vil være, når den proceduren, der i øjeblikket har kontrollen er
afsluttet. Når man har valgt menupunktet Start, vil programmet køre i proceduren StartMenuItemClic. Eventuelle events – at man vælger et menupunkt mv. – vil blive sat i kø, men i almindelighed ikke udført før proceduren er afsluttet. Man kan derfor ikke komme i kontakt med programmet
f.eks. via menuerne, før StartMenuItemClic er afsluttet.
•

Dette forhold kan man ændre ved at tvinge Windows til at behandle alle ventende Messages.
Det er netop det, man gør med kaldet: Application.ProcessMessages.

Når der forekommer en hændelse (event), afsendes der en message til Operativsystemet, som kender navnet på den metode, der skal kaldes for at behandle hændelsen. Hvornår Operativsystemet
kalder denne metode, er der derimod ret uigennemskuelige regler for. Generelt gælder det imidlertid, at så længe der udføres programkode i en procedure/funktion, vil en hændelsen ikke resultere i
et metodekald. Det sker i almindelighed først når programmet forlader proceduren/funktionen.
Dette forhold kan man imidlertid ændre på, ved kaldet Application.ProcessMessages.
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Hvis ikke Application.ProcessMessages kaldet stod på det sted i programmet, ville repeat-løkken
formodentlig køre endeløst, idet hændelsen StopMenuItemClick aldrig ville blive behandlet.
Dette forhold regnes som regel for en "ret alvorlig svaghed" ved en applikation.

3.3 Anvendelse af PopUp-menuer
PopUp-Menuer (eller Speed-menuer) er velkendte i Windows. Hvis man højreklikker på en komponent, kan der vises en menu på dette sted, og hvor man kan vælge et menupunkt på sædvanlig vis.
Det er lige så nemt at fremstille en PopUp-menu i Delphi, som en almindelig menu. PopUp-menuen
vælges på samme faneblad, som en almindelig menu, og indsættelse af menupunkter, samt håndtering af de tilsvarende events, foregår helt på den samme måde i Object Inspectoren.
Nogen komponenter, heriblandt Formen og et Panel, har begge en egenskab PopUpMenu. Hvis
man har lavet en PopUp-menu, vælger man egenskaben PopUpMenu i Object Inspectoren ved den
komponent, som PopUp-menuen skal anbringes. Her kan man vælge sin PopUp-menu på en dropdown liste over eksisterende PopUp-menuer, eller blot skrive dens variabelnavn.
Jeg har lavet en PopUp-menu til KuglerIBoks programmet, hvor jeg blot har kopieret KugleMenuen
og ValgMenuen, og henvist til de tilsvarende OnClick hændelser fra den almindelige menu.
Udskriften af programkoden til KuglerIBoksPopUpMenu findes på bog.ing.dk, og er identisk med
programkoden til KuglerIBoks, bortset fra erklæringen af PopUp-menuen.

4. Andre muligheder for animation

Hvis man skal lave en animation, er der faktisk mange forskellige muligheder. I programmet ovenfor, er valgt den simpleste løsning, nemlig at tegne figuren (kuglen) med baggrundsfarven for at
slette den, og dernæst tegne den igen i den nye position.
Denne metode bryder naturligvis sammen, hvis baggrunden ikke er ensfarvet. Så vil kuglen på sin
vej trække et spor af baggrundsfarve – hvilket næppe er salgbart.
En metode, der eliminerer dette, er at tegne med pixeloperatoren xor. Dette betyder, at enhver bit
(0,1) i bitmønstret, der skrives til Video-RAM'en, tegnes xor med den bit, der er i forvejen.
Xor er en logisk operator ligesom or og and. Hvis b1 og b2 er to bits, så virker operationen på følgende måde:
b1 xor b2 = 1 (sand) hvis b1 og b2 er forskellige, ellers er: b1 xor b2 =0 (falsk)

•

Hvis skærmen er sort, forbliver farverne uforandrede, fordi farven sort er repræsenteret af lutter
nuller, idet 0 xor 0 = 0 og 1 xor 0 = 1.
Hvis baggrundsfarven derimod ikke er sort, bliver den farve, der er resultatet en xor af to farver - ret
uforudsigelig. Dette fordi, man i almindelighed ikke kender den nøjagtige bit-repræsentation af en
farve, bortset fra Rød, Grøn, Blå.
Pointen er imidlertid den, at hvis man tegner xor to gange med en baggrund og det samme
bitmønster, så får man den oprindelige baggrund tilbage. Sagt på en anden måde: Man skiftevis tegner og sletter et billede - med baggrunden bevaret, hvis man tegner i xor mode.

•

For at vise dette, ser vi på de 4 mulige kombinationer af at tage xor to gange på den samme bit.
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0011 xor 0101 = 0110 og hvis vi igen danner xor med resultatet
0110 xor 0101 = 0011. Altså det samme, som vi begyndte med.
Den måde, hvorpå man tegner bestemmes af egenskaben mode hos objektet pen.
Hvis man vil tegne xor, så sætter man: Pen.Mode:=pmXor. Den sædvanlige måde at tegne på svarer
til Pen.mode:=pmcopy. Der er iøvrigt 10 forskellige "modes" for Pen. De findes alle beskrevet i
Delphi's hjælpefil.
En anden nærliggende mulighed er Pen.Mode:=pmNotXor. Ved at skrive not foran xor, erstattes 1
med 0 og 0 med 1. Hvilken PenMode man skal anvende afhænger af, hvorvidt man tegner på en sort
eller hvid baggrund. Tegner man en farvet figur på en sort baggrund bliver resultatet uforandret med
Pen.Mode:=pmXor. Tegner man en farvet figur på en hvid baggrund bliver resultatet uforandret
med Pen.Mode:=pmNotXor. Hvis baggrunden hverken er sort eller hvid er det mindre væsentligt,
om man anvender Pen.Mode:=pmXor eller Pen.Mode:=pmNotXor.
Umiddelbart synes xor-mode at være en enkel, næsten genial måde at lave animation på. Man tegner blot den samme figur to gange det samme sted, og så kommer baggrunden tilbage igen, nøjagtig
som den så ud. Der er dog nogle væsentlige forbehold.
For det første hører xor-mode til Pen og ikke til Brush. Man kan kun tegne xor - ikke male.
Hvis man skal udfylde en figur, kan det dog i nogle tilfælde lade sig gøre med en meget bred Pen.
Dette er gjort i programeksemplet, selv om der stadig er en rund prik inde i cirklen. (Se udskriften)
For det andet kommer objektets farve til at afhænge af baggrundens farve. Det skifter altså farve
med baggrunden. Hvis baggrunden ikke er ensfarvet, vil man kunne "se" et skyggebillede af baggrunden "gennem" tegne objektet.
Med denne konstatering ryger faktisk de fleste af fordelene ved at tegne på en ikke ensfarvet baggrund med xor. Og hvis baggrunden er ensfarvet, kan man lige så godt anvende den simple animation. Og hvad værre er, så vil de farver, der fremkommer, når man tegner xor være stærkt afhængige
af den farveopløsning der er valgt.
Nedenfor følger programudskriften af kugleprogrammet, men denne gang animeret med xor. Der er
også tegnet en bande, som ikke bliver ødelagt, når kuglerne støder ind i den, hvilket var tilfældet i
den første version af programmet. Endelig er baggrunden valgt rød og grøn , så man tydeligt kan se
farveskiftet af kuglerne - afhængigt af baggrunden.
Color-dialogen er droppet, idet programmet vælger selv kuglefarverne.
Bemærk i øvrigt, at der er valgt Pen.Width := r (radius af kuglen), dog uden at man i alle tilfælde får
en fuldstændig udfyldning af kuglen.
Den bedste måde at vurdere fordele og ulemper ved programmet er ved at køre det.
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4.1 Animation med xor
Først vises to snapshots af formen, hvor det kan ses, hvordan kuglerne skifter farve.

Figur 4.5 Animation med XOR

Herefter vises de samme to kugler, men hvor de har skiftet banehalvdel. Bemærk, at de nu ser helt
forskellige ud fra første billede. Ved at vælge komplementærfarverne rød og grøn som baggrund, er
denne effekt naturligvis ekstra stor.

Figur 4.6 Animation med XOR komplementært
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4.2 Programudskrift (Bog.ing.dk)
4.3 Kommentar til KuglerXor
Procedurerne FlytKugle og TegnKugle ligner meget dem fra det første eksempel, men der er alligevel nogle forskelle. Bemærk især, at man ikke længere anvender Brush, men til gengæld, sættes
pen.Width:=r; pen.mode:=pmXor; Pennens tykkelse er lig med radius, og man tegner xor.
procedure TKuglerXorForm.TegnKugle(x,y:Integer;Farve:TColor);
var x1,y1,x2,y2:Integer;
begin
x1:=x-r; x2:=x+r;
y1:=y-r; y2:=y+r;
with KuglerXorForm.Canvas do
begin
pen.Color:=Farve; pen.Width:=r; pen.mode:=pmXor;
ellipse(x1,y1,x2,y2)
end
end;

I FlytKugle tegner man på samme måde som før, først kuglen i den gamle og dernæst i den nye position, men denne gang med den samme farve. Første gang kuglen tegnes, forsvinder kuglen på
grund af xor og den anden gang tegnes kuglen med en farve, der vil afhænge af baggrunden.
procedure TKuglerXorForm.FlytKugle(var x,y,vx,vy:Integer; Farve:TColor);
begin
TegnKugle(x,y,Farve);
x:=x+vx*dt; y:=y+vy*dt;
TegnKugle(x,y,Farve);
if (x+r+BandeBredde>=ClientWidth) or (x-r-BandeBredde<=0) then vx:=-vx;
if (y-r-BandeBredde<=0 ) or (y+r+BandeBredde>=ClientHeight) then vy:=-vy;
end;

Animationen laves i øvrigt som før, men kaldet af FlytKugle er lagt ud i StartMenuItemClick metoden. I denne metode tegnes først baggrunden op - inklusive bander. Herefter afvikles programmet i
en repeat-løkke, indtil den logiske variabel StopKugle er sand. StopKugle sættes i StopMenuItemClick. StartMenuItemClick er gentaget herunder.
procedure TKuglerXorForm.StartMenuItemClick(Sender: TObject);
var k:Word;
begin
StopKugle:=False;
with KuglerXorForm.Canvas do
begin
pen.Color:=clMaroon; pen.Width:=BandeBredde;
Rectangle(0,0,ClientWidth,ClientHeight);
Brush.Color:=clGreen; pen.Color:=clGreen; pen.Width:=1;
Rectangle(BandeBredde,BandeBredde,ClientWidth div 2,
ClientHeight-BandeBredde);
Brush.Color:=clRed; pen.Color:=clRed;
Rectangle(ClientWidth div 2,BandeBredde,ClientWidth-BandeBredde,
ClientHeight-BandeBredde)
end;
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repeat
for k:=1 to AntalKugler do FlytKugle(x[k],y[k],vx[k],vy[k],KugleFarve[k]);
Application.ProcessMessages;
Vent_n_ms(Nms);
until StopKugle
end;

StopKugle bliver sat til sand i metoden:
procedure TKuglerXorForm.StopMenuItemClick(Sender: TObject);
begin
StopKugle:=True
end;

5. Anvendelse af Shape komponenten

En tredje mulighed for at lave animation er anvendelse af Shape komponenten. Som navnet antyder,
er en Shape en form, som man kan give en størrelse og en farve og anbringe den et vilkårligt sted på
skærmen. Shape komponenten kan dog kun have form som en ellipse (cirkel) eller et rektangel.
Shape komponenten består imidlertid altid af et rektangulært område med en forgrundsfarve (Shapen) og en baggrundsfarve. Baggrundsfarven vil altid være sammenfaldende med farven af den
komponent, den anbringes på. Når man flytter en Shape, forbliver baggrunden kun uforandret, hvis
baggrunden er sammenfaldende med Shape komponentens baggrundsfarve. Så i dette tilfælde, har
man det samme problem, som med den første version af kugle-programmet. Fordelene ved Shape
komponenten er, at man ikke selv skal tegne sin Shape, men blot ændre dens position og at billedet
ikke blinker (ingen flicker), når den flyttes.
Nedenfor er vist programudskriften for kugleprogrammet, der anvender Shapes. Det er næsten identisk med det første kugleprogram, bortset fra at der er anbragt 5 Shape komponenter på formen.
Koden for TegnKugle og FlytKugle er dog noget anderledes, da kuglerne ikke længere tegnes, men
er komponenter der flyuttes.
Bemærk i øvrigt, at når man ændrer en egenskab for en komponent, sender man en message til
Windows. Denne meddelelse bliver ikke altid behandlet med det samme, som nævnt ovenfor. Hvis
man ønsker at en message bliver behandlet nu, (og det gør man når man f.eks. flytter en kugle), skal
man som beskrevet ovenfor tilføje programlinien: Application.ProcessMessages

5.1 Animation med Shapes
Når man skriver programmer i Delphi, genbruger man ofte kode og eventuelt komponenter på en
form. Dette er f.eks. muligt med den næste program, hvis man gør som beskrevet nedenfor.
Indlæs det første kugleprogram til Delphi, og gem det under et andet navn. For at dette skal fungerer rigtigt, og for at man undgår at ødelægge sit gamle program, skal det gøres som følger, og i denne rækkefølge.
1. Vælg Save File As i Fil-menuen. Vælg et nyt navn til formens unit. F.eks.
KuglerShapeArrayUnit.pas
2. Vælg Save Project As i Fil-menuen. Vælg et nyt navn til Project-filen. F.eks.
KuglerShapeArray.dpr.
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Når man ændrer Kode-filens navn, ændrer man nemlig også henvisningen til denne i Project-filen,
og så er det uhensigtsmæssigt og forvirrende at gemme Project filen først.
Anbring 5 Shape-komponenter på formen. Vælg Cirkel (ellipse)-Form. Det er vigtigt at formen har
den rigtige baggrundsfarve, når de 5 Shape anbringes. De får nemlig den samme baggrundsfarve
som formen. Giv dem en passende (ens) størrelse.
Programkoden ændres nu svarende til programudskriften fra KuglerShapeArrayUnit.pas. Nedenfor
er vist programmets Form, samt nogle snapshots fra dette program.

5.2 Grænsefladen for KuglerShapeArray
Herunder ses programmets form på design tidspunktet.

Figur 4.7 Animation med Shapes

Dernæst et billede fra et kørende program.
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Figur 4.8 Animerede Shapes

Hvis man betragter det kørende program, vil man bemærke, at denne animation faktisk er den bedste. Det er overflødigt at viske baggrunden væk. Man flytter bare en Shape.Delphi klarer resten.
Hvis baggrunden er en anden farve en Shapens baggrundsfarve, vil der trækkes et spor. Hvis en
Shape derimod glider hen over en anden komponent, f.eks. en Bevel, så sker der intet.
Prisen man eventuelt betaler for dette, er en langsommere flytning af kuglerne, idet en flytning af en
komponent er mere beregningskrævende, selv om flytningen ikke sker i programkoden
Hver komponent er imidlertid en selvstændig variabel og ikke et indeks i en tabel. Hvis man skal
flytte, fjerne eller vælge en kugle, så kan det derfor ikke umiddelbar gøres i en for-løkke. Problemet
kan løses ved at anvende case sætninger i FlytKugle og FjernKugle.
Man kan imidlertid også sætte komponenter ind i en tabel. Dette på grund af Delphi's Object Reference model.
I Delphi er et objekt ikke repræsenteret ved en statisk variabel, men ved en dynamisk. Man
refererer imidlertid til objekter, på samme måde som til statiske variable. Hvis man har en
fortid med at anvende pointere i Borland Pascal, så er dette lidt forvirrende i starten. Imidlertid er det sjældent, at man drager fordel af, at et variabelnavn på en komponent i virkeligheden er en Pointer. Det er ligeledes sjældent, at man selv erklærer variable af en komponenttype. Dette vil vi imidlertid gøre med fordel i dette program.

•

Hvis et objekt var en statisk variabel, og man satte en variabel, man selv havde erklæret lig med en
komponentvariabel, som f.eks. Kugle:=Shape1; så ville en ændring af Kugles egenskaber (f.eks. en
ændring af positionen) ikke påvirke Shape1's egenskaber og omvendt. Statiske variable har to forskellige allokeringer i lageret. Men fordi et objekt er en dynamisk variabel, så betyder tilskrivningen
Kugle:=Shape1; at Kugle og Shape1 nu peger på den samme variabel i lageret. En ændring af Kugle vil medføre den samme ændring af Shape1og omvendt. Vi erklærer derfor ganske enkelt en tabel:
Kugle: array[1..5] of TShape,
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og sætter Kugle[1]=Shape1, osv. i programmets OnFormCreate metode. Så fungere det helt på
samme måde som før.
Alle komponenter har de 4 egenskaber (properties), Top, (Positionen af komponentens øverste
kant), Left (Positionen af komponentens venstre kant), Height (Komponentens vertikale udstrækning), Width (Komponentens horisontale udstrækning). Disse egenskaber kan sættes ved design,
men kan også ændres under programkørslen.
Hvis man vil flytte en komponent, sætter man simpelt hen Top eller Left til en ny værdi. F.eks.
Top:=Top+10; rykker komponenten 10 pixels ned. Left:= 30; flytter komponenten, så venstre kant
er 30 pixels fra "Klientens", dvs. den komponent, som den er anbragt på - oftest formens venstre
kant. Man kan tilsvarende foretage run-time ændringer af komponentens størrelse ved at ændre på
Width og Height, men det gør man mere sjældent.
Flytningen af en komponent, sker ved at ændre på Top og Left anvendes i KuglerShapeArray programmets FlytKugle metode.
Når man skal fjerne en kugle, må man også bære sig anderledes ad, end det blev gjort i de foregående eksempler. Her anvender man en anden egenskab fælles for alle komponenter, nemlig Visible.
Hvis man vil fjerne Shape2, sætter man simpelthen: Shape2.Visible:=false; eller i som det er gjort i
programkoden: Kugler[2].Visible:=false.
Herunder er vist udskriften af de to procedurer, som henholdsvis tegner og fjerner en kugle. Bemærk, hvor simple de bliver, når man anvender Shapes.
procedure TRullendeKugleForm.TegnKugle(no:Word;x,y:Single);
var x0,y0:Integer;
begin
x0:=round(x); y0:=round(y);
with Kugle[no] do
begin
top:=y0-r;
left:=x0-r
end;
Application.ProcessMessages
end;
procedure TRullendeKugleForm.FjernKugleMenuItemClick(Sender: TObject);
begin
with Kugle[AntalKugler] do
begin
Visible:=False;
Enabled:=False
end;
dec(AntalKugler)
end;

5.3 Programudskrift af KuglerShapeArrayUnit (Bog.ing.dk)
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6. Det er svært at sige nej

Det er ikke kun Shapes, man kan flytte rundt med, ved at ændre på Top og Left. Det kan man faktisk
med alle komponenter.
Som et kuriosum, vil jeg vise et program, som har to Buttons. En "ja" og en "nej" Button, beregnet
til at svare på et provokerende spørgsmål. Selv om tilskyndelsen rigeligt er til stede, viser det sig
næsten umuligt at trykke på "nej" knappen, fordi knappen flytter sig rundt på formen, når man
nærmer sig til den.
I programeksemplet introduceres en ny slags Button, kaldet Bitmap Buttons, (forkortet BitBtn).
BitBtn's adskiller sig fra de almindelige Buttons ved, at de har en Glyph, hvilket betyder et lille
16x16 pixels Bitmap på knappen. Foruden en Glyph, kan en BitBtn have en Caption, på samme måde som en almindelig Push Button.
Der findes i Delphi en del prædefinerede Glyphs (Bitmaps), man direkte kan forsyne en BitBtn med.
De findes under egenskaben Kind i Object-Inspectoren. Man kan imidlertid også indlæse et Bitmap
enten fra Delphi eller et andet sted fra. I Delphi findes der en del Bitmaps til forskellige formål i
kataloget. c:\Borland\Borland Shared\Images\Buttons.
Hvis man klikker på den lille knap helt til højre i egenskaben Glyph, så åbnes der en editor, hvor
man kan indlæse et Bitmap (en Glyph).
Der er det lidt specielle ved de Glyph's, som man finder i Images\Buttons mappen, at de består af to
16x16 pixels Glyphs i et 32x16 pixels Bitmap. Dette hænger sammen med egenskaben NumGlyphs,
idet man kan angive antallet af Glyphs til at være fra 1 til 4. Når der er 2 Glyphs, så vises den ene,
når BitBtn'en er Enabled og den anden, når den er Disabled. Når der er 4 Glyphs vises Glyph nr. 2,
når BitBtn'en trykkes ind, nr. 3 vises, når den er nedtrykket og nr. 4, idet den udløses.
I denne henseende, kan man lige så godt anvende BitBtn's som SpeedButtons, som vi omtaler lidt
senere. BitBtn's har dog ikke ale SpeedButtons Group egenskaber, idet BitBtn's kun kan fungere
som Push Buttons ikke som RadioButtons.
I dette eksempel har vi valgt 2 BitBtn's med Kind = Yes og Kind = No, og tilsvarende Glyphs.
Programmets form er vist herunder.
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Figur 4. 9 Formen til "Drillepinden"

Det er vist ikke ret mange, der føler sig tilskyndet til at svare "ja" på spørgsmålet, og det er netop
hensigten. Meningen er nemlig den, at hvis man nærmer sig "nej" knappen, så vil den flytte sig
rundt på formen, før man når at klikke på den. Eksemplet er naturligvis plat, men udmærket til at
demonstrere en muse-event og til at demonstrere run-time ændringer af komponenter.
programkoden skal udformes således, at når musen kommer for tæt på nej-knappen, så skal nejknappen flyttes. Man har derfor brug for at kende musens position på formen. Musens position kan
aflæses med OnMouseMove hændelsen. En hændelse, som praktisk talt alle komponenter har.
Metoden, der håndterer denne hændelse indeholder som parametre pixel-koordinaterne for musen
(x,y) relativt til komponenten. For at undgå, at der klikkes på nej-knappen, skal man så blot udregne
afstanden fra Musemarkøren til nej-knappen og hvis det er mindre end den kritiske afstand, så skal
knappen flyttes. Dette gøres helt enkelt ved at ændre på Left og Top for NejButton.
Desværre komplicerer det programmet lidt, at vi bliver nødt til også at kontrollere, at knappen ikke
kommer udenfor formen, hvilket ville være lidt snyd. Vi må også afgøre om knappen skal flyttes op
eller ned, mod venstre eller mod højre.
Til administration af dette er der erklæret to selvdefinerede ordinale variable TLodret =(op,ned) og
Tvandret =(venstre, hoejre). Nej-knappens bevægelser bliver styret ved hjælp af disse variable.
Endelig vælges der mellem vandret eller lodret flytning, ved et kald af random.
Programmets i øvrigt simple opbygning fremgår af programudskriften.
Vi viser først endnu et snapshot, "På jagt efter nej knappen".

Animation med Grafik. Menuer •

69

Figur 4. 10 Nej Button blev fanget.

6.1 Udskrift af Drillepind
unit DrillepindUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, Buttons;
type
TLodret = (op,ned);
TVandret = (venstre,hoejre);
TDrillepindenForm = class(TForm)
JaBitBtn: TBitBtn;
NejBitBtn: TBitBtn;
HarRetLabel: TLabel;
Label1: TLabel;
SmiskeLabel: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure JaBitBtnClick(Sender: TObject);
procedure NejBitBtnClick(Sender: TObject);
private
KritiskAfstand:Integer;
Lodret:TLodret;
Vandret:TVandret;
public
{ Public declarations }
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end;
var
DrillepindenForm: TDrillepindenForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TDrillepindenForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Lodret:=op;
vandret:=hoejre;
KritiskAfstand:=30;
randomize
end;
procedure TDrillepindenForm.FormMouseMove(Sender: TObject;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var dist:Integer;
begin
with NejBitBtn do
begin
if Left+Width+KritiskAfstand>ClientWidth then vandret:=venstre;
if Left-KritiskAfstand<=0 then vandret:=hoejre;
if Top-KritiskAfstand<=0 then lodret:=ned;
if Top+Height+KritiskAfstand>=DrillepindenForm.Height then lodret:=op;
dist:=round(sqrt(sqr((Left+Width div 2)-x)+ sqr((Top+Height div 2)-y)));
if dist<KritiskAfstand then
begin
if random(2)=0 then
begin
if vandret=venstre then Left:=Left-KritiskAfstand
else Left:=Left+KritiskAfstand
end else
if lodret=op then Top:=Top-KritiskAfstand
else Top:=Top+KritiskAfstand
end
end
end;
procedure TDrillepindenForm.JaBitBtnClick(Sender: TObject);
begin
SmiskeLabel.Visible:=true
end;
procedure TDrillepindenForm.NejBitBtnClick(Sender: TObject);
begin
SmiskeLabel.Caption:='Frække fyr!';
SmiskeLabel.Visible:=true
end;
end.
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Kap 5. Et tegneprogram i Delphi
1. En klon af Mspaint

For en lidt mere omfattende og detailleret demonstration af de faciliteter, som Delphi har med hensyn til at tegne og male (Drawing and Painting), har jeg lavet et tegneprogram, som minder en hel
del om mspaint. Det er måske overaskende, hvor nemt det faktisk er at lave en klon af et sådant
program i Delphi.
Herunder er vist programmets form under en kørsel. Som i de øvrige eksempler i denne bog er den
kunstneriske udførelse af grafikken ikke det, som man bør lægge vægt på ved bedømmelsen af programmet.

Figur 5.1 Tegneprogram

Værktøjspanelet består af en række SpeedButtons nogle Labels, samt en enkelt Edit-komponent, en
ColorGrid-komponent, samt nederst to BitmapButtons (BitBtn).
Med programmet, kan man tegne rette linier, lave frihåndstegning, tegne rektangler og ellipser
(cirkler) - alt sammen med tre forskellige stregtykkelser af pennen. Ved rektanglerne og ellipserne
kan man vælge mellem tre forskellige muligheder for fyld eller ingen fyld.
Man kan kopiere eller klippe en del af tegningen til udklipsholderen (ClipBoard) og indsætte den et
andet sted. Da man ved klip/kopiering/indsæt anvender udklipsholderen, kan man også kopiere en
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del af billedet til et andet sted, f.eks. MSWord, eller man kan hente et Bitmap fra et andet program
og indsætte det i tegnefladen. Dette er f.eks. vist ovenfor, idet der er hentet Athena billedet fra Delphi.
Man kan også indsætte en tekst et vilkårlig sted på billedet. Når man vælger denne SpeedButton,
åbnes der en Font dialog, hvor man vælger størrelse og farve for grafikteksten.
Farverne, der tegnes og males med, vælges med TColorGrid komponenten. Venstreklikker man
med musen på en farve vælger man forgrundsfarven. Højreklikker man, vælger man baggrundsfarven.
Vælger man knappen med "malerkanden", og klikker i et lukket område, udfylder man området
med baggrundsfarven. Endelig kan få udskrevet billedet til en printer.
Når man tegner rette linier, rektangler og ellipser fungerer programmet på den måde, at man holder
venstre museknap nede, flytter musen og slipper. Så længe museknappen er trykket ned og man
flytter musen, tegnes der en stiplet linie - eller et stiplet rektangel, som markerer den linie eller det
område, som figuren kommer til at udfylde. Først når man slipper museknappen tegnes linien, rektanglet eller ellipsen.
Der er ingen speciel knap til at viske ud, men vælger man den tykke streg og baggrundsfarven, fungerer det på samme måde.
Tegnefladen DrawingImage er en Image-komponent, der ligesom en Form har en Canvas. Men
Image-komponenten har flere andre egenskaber, som formen ikke har. Tegner man nemlig direkte
på en form, er det muligt at tegne udenfor det område, som er tegneområdet. Noget som i almindelighed ikke virker særlig professionelt. Tegnefladen er anbragt på en ScrollBox, så man i alt kan
tegne på et 640x480 pixels Bitmap.
Foruden tegnefladen, er der også anbragt en usynlig Image-komponent på formen. CopyCutImage.
Denne anvendes til at kopiere til Udklipsholderen. CopyCutImage's Visible egenskab er sat til false.

2. SpeedButtons

Dette program er lavet uden en menu. Det ville ikke have været særlig vanskelig at sætte en menu
på formen, hvor man kunne vælge de samme funktioner, og anvende de samme metoder, som med
de anvendte SpeedButtons, eventuelt suppleret med muligheder for at indlæse og gemme i en fil.
Dette ville imidlertid gøre programkoden en del større, og det er ikke væsentligt for formålet med
dette programeksempel. En anden og væsentlige grund er, at i et senere kapitel af denne bog, vil
tegneprogrammet blive anvendt som en ActiveX-komponent. En ActiveX-komponent kan køre i en
Browser, men den kan ikke anvende en menu-komponent, da formen er en del af et HTMLdokument og menu-komponenten er en del af Windows.
SpeedButtons var tidligere meget anvendt, idet man anbragte dem på et Panel, som dermed dannede
en værktøjslinie. Efter Microsoft har lanceret sin ToolBar komponent med tilhørende ToolButtons
(mere om dette senere), så er brugen af SpeedButtons dalet.
SpeedButtons har imidlertid megen funktionalitet. De har på samme måde som BitmapButtons en
Glyph, det vil sige et (normalt) lille Bitmap placeret på dem. De kan også have en Caption, men har
det sjældent.
Ligesom BitmapButtons kan de have op til 4 forskellige Bitmaps som Glyph, som vises alt efter
hvilken tilstand en SpeedButton befinder sig i. en væsentlige forskel fra BitmapButtons er i deres
opførsel. En SpeedButton kan opføre sig som en PushButton, men også som en CheckBox eller en
RadioButton.
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Hvis man sætter dens GroupIndex =0 opfører den sig som en PushButton. Dette betyder, at man kan
se, at knappen trykkes ind, men at den udløses igen med det samme.
Hvis GroupIndex > 0, vil gruppen af SpeedButtons opfører sig som RadioButtons, hvis de har det
samme GroupIndex. Det viser sig ved, at en SpeedButton forbliver nedtrykket, og at den ændrer
udseende (og eventuelt Glyph), så længe den er trykket ind. Et tryk på en anden SpeedButton med
samme GroupIndex bevirker, at knappen bliver frigjort og opnår sit oprindelige udseende.
SpeedButtons opfører sig som CheckBoxes, hvis de alle har forskellig GroupIndex. De forbliver
nede og ændrer udseende, indtil man trykker på dem igen (release).
På et punkt adskiller en SpeedButton sig imidlertid fra de fleste andre komponenter, idet den ikke
kan have Focus. En PushButton eller en BitBtn, får Fokus efter den Tab-orden de har. Man kan også
sætte Fokus på en komponent med metoden SetFocus. F.eks. StartButton.SetFocus. Herefter vil et
tryk på Enter have samme effekt som et museklik på knappen.(OnClick-hændelse bliver kaldt).
På Værktøjspanelet er der 3 grupper med SpeedButtons. I den første gruppe øverst med det samme
GroupIndex er de 9 knapper, hvor man kan vælge, hvad man vil lave. Herefter er der en gruppe med
samme gruppeindeks på 3 knapper, som bestemmer stregtykkelse, og endelig en gruppe med samme gruppeindeks på 4 knapper, som bestemmer typen af fyld (mønster) ved tegning af rektangler og
ellipser.
Man kunne også let have givet mulighed for valg af forskellige mønstre ved udfyldningsfunktionen
(FloodFill), men et sted skal man jo stoppe!
Glyfferne (de små Bitmaps, der er på SpeedButtons), har jeg dels selv lavet som 30x30 pixels Bitmaps i Delphi's Image Editor, dels har jeg lånt dem fra forskellige steder. De 3 nederste funktionsknapper Copy, Cut og Paste er Microsofts egne. De øvrige har jeg selv tegnet, hvilket man næppe
heller lades i tvivl om.
Man skal lægge mærke til, at i alle grupperne af SpeedButtons, kan kun én af knapperne være nedtrykket af gangen, samt at knappen skifter udseende, når den vælges. De fungerer som RadioButtons.
Bemærk, at også knapperne til stregtykkelse er lange smalle SpeedButtons, hvor "glyffen" blot er
streger med forskellig tykkelse.
Bortset fra de grafiske elementer, som også indebærer tegning med XOR, så er der i dette program
to nye aspekter, nemlig brug af Udklipsholderen (ClipBoard), samt udskrift af et Bitmap til printeren. Først vises hele programkoden, dernæst kommenteres de enkelte metoder i programmet.

3. Udskrift af DrawingProgramUnit (Bog.ing.dk)
4. Dissektion af Drawingprogram

Som det ofte er tilfældet med hændelsesstyrede programmer, har man brug for nogle variable til at
aflæse hvilken tilstand programmet er i, hvorefter det kan besluttes, hvad der skal gøres. I Pascal er
de selvdefinerede ordinale variable ideelle til dette. Der er i toppen af programmet erklæret 3 selvdefinerede ordinale typer, og sidenhen erklæret en variabel af hver af disse typer.
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type
TFigur = (ALine,ARectangle,AnEllipse,AFloodFill,ACurve,
FigureCaption,CopyCutPasteBitMap);
TFyld = (None,Solid,Cross,DiagCrosses);
TCopyCutPasteOperation=(CopyBitMap,CutBitMap,PasteBitMap);

Betydningen af de 3 typer skulle være selvforklarende.
Programmet er ellers styret af 3 hændelser, nemlig OnMouseDown, OnMouseMove og OnMouseUp. Vi ser på de 3 tilsvarende metoder i samme rækkefølge.

4.1 DrawingImageMouseDown
procedure TDrawingProgramForm.DrawingImageMouseDown(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
Begin
MouseButton:=Button;
if Button=mbLeft then
begin
with DrawingImage.canvas do
if Figur=ACurve then
begin
Pen.Mode:=pmCopy;
Pen.Color:=FGColor;
Pen.Style:=psSolid;
Pen.Width:=PenWidth;
MoveTo(x,y)
end else
begin
Pen.Mode:=pmNotXOR;
Pen.Style:=psDot;
Pen.Color:=FGColor;
Pen.Width:=1;
Brush.Style:=bsClear;
xMouseDown:=x; yMouseDown:=y;
xMouseMove:=x; yMouseMove:=y;
end;
MouseDown:=true
end
end;

Det eneste, der sker I denne metode er, at sætte Pennens og Brushens egenskaber, samt at registrere
musens position, som bliver gemt i de to variable: xMouseDown:=x; yMouseDown:=y;
x og y er formelle parametre i proceduren DrawingImageMouseDown.
Når man ser bort fra frihåndstegning med musen, bliver pennens mode sat til Pen.Mode:=pmNotXOR; (Kunne lige så godt være pmXOR, men pmXOR giver et farveskifte, når man tegner på en
hvid baggrund.. Brugen af at tegne XOR (eller NotXOR) indebærer - som vi tidligere har set - at
billedet forsvinder og baggrunden retableres, når billedet tegnes igen.
Endvidere er Pen.Style:=psDot; som betyder at linierne tegnes stiplet. Der findes i øvrigt adskillige flere PenStyles.
I OnMouseMove metoden, er det som udføres afhængig af hvilken figur, der er tale om. Hvis man
laver frihåndstegning, skal man blot tegne en linie til det nye punkt.
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4.2 DrawingImageMouseMove
procedure TDrawingProgramForm.DrawingImageMouseMove(Sender: TObject;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if MouseDown then
with DrawingImage.canvas do
begin
case Figur of
ACurve: LineTo(x,y);
ALine:
begin
Moveto(xMouseDown,yMouseDown);
lineto(xMouseMove,yMouseMove);
Moveto(xMouseDown,yMouseDown);
lineto(x,y)
end;
ARectangle,AnEllipse,CopyCutPasteBitMap:
begin
rectangle(xMouseDown,yMouseDown,xMouseMove,yMouseMove);
rectangle(xMouseDown,yMouseDown,x,y);
end
end;
xMouseMove:=x; yMouseMove:=y
end
end;

OnMouseMove metoden er kun relevant for rette linier, rektangler og ellipser. Ved indgangen til
proceduren gentegner man først den stiplede linie fra (xMouseDown, yMouseDown) til det sidste
punkt. (xMouseMove, yMouseMove). På grund af Pen.Mode= pmNotXOR forsvinder den stiplede
linie.
Herefter tegnes en nye linie fra (xMouseDown, yMouseDown) til (x,y), musens nuværende position.
Nedenfor er vist to skærmdumps, der illustrerer, hvorledes det tager sig ud, når man vil tegne en
udfyldt ellipse. Øverste venstre hjørne af rektanglet, svarer til OnMouseDown, nederste højre hjørne
svarer til OnMouseUp.
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Figur 5.2 Markering af et område med musen
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Figur 5.3 Udfyldt ellipse

OnMouseUp metoden er mere omfattende, idet der er flere ting, der skal administreres forskelligt,
alt efter hvilken tilstand programmet er i. Nedenfor er vist udskriften af den metode, der bliver kaldt
ved OnMouseUp hændelsen.

4.3 DrawingImageMouseUp
procedure TDrawingProgramForm.DrawingImageMouseUp(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
BmpRect,ImageRect:TRect;
PasteBmp:TBitmap;
begin
if MouseButton=mbLeft then
begin
MouseDown:=false;
with DrawingImage.canvas do
begin
case Figur of
ALine:
begin
Moveto(xMouseDown,yMouseDown);
lineto(xMouseMove,yMouseMove)
end;
ARectangle,AnEllipse,CopyCutPasteBitMap:
rectangle(xMouseDown,yMouseDown,xMouseMove,yMouseMove);
end;
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Pen.Mode:=pmCopy;
Pen.Style:=psSolid;
Pen.Color:=FGColor;
Pen.Width:=PenWidth;
case Figur of
FigureCaption:
if FigurTekstEdit_Exit and (FigurText<>'') then
begin
FigurTekstEdit_Exit:=false;
TextOut(x,y,FigurText)
end;
ARectangle,ALine,AnEllipse,AFloodFill,CopyCutPasteBitMap:
with DrawingImage.canvas do
begin
Pen.Width:=PenWidth;
Pen.Color:=FGColor;
case Figur of
ALine:
begin
Moveto(xMouseDown,yMouseDown);
lineto(x,y)
end;
AFloodFill:
begin
Brush.Color:=BGColor;
FloodFill(x,y,Pixels[x,y],fsSurface)
end;
ARectangle,AnEllipse:
begin
if Fyld<>None then brush.Color:=BGColor;
Pen.Color:=FGColor;
case Fyld of
Solid: brush.Style:=bsSolid;
Cross: brush.Style:=bsCross;
DiagCrosses: brush.Style:=bsDiagCross
end;
if Figur=ARectangle then rectangle(xMouseDown,yMouseDown,x,y)
else Ellipse(xMouseDown,yMouseDown,x,y)
end;
CopyCutPasteBitMap:
if CopyCutPaste then
begin
CopyCutPaste:=false;
case CopyCutPasteOperation of
CopyBitMap,CutBitMap:
if (x>xMouseDown) and (y>yMouseDown) then
begin
with ImageRect do
begin
Left:=xMouseDown; Top:=yMouseDown;
Right:=x; Bottom:=y
end;
with BmpRect do
begin
Left:=0; Top:=0;
Right:=x-xMouseDown+1; Bottom:=y-yMouseDown+1
end;
with CopyCutImage do
begin
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Visible:=False;
Picture.Graphic:=TBitMap.Create;
Picture.Graphic.Width:=x-xMouseDown+1;
Picture.Graphic.Height:=y-yMouseDown+1;
AutoSize:=true;
Visible:=False
end;
Application.ProcessMessages;
with CopyCutImage.Canvas do
copyRect(BmpRect,DrawingImage.Canvas,ImageRect);
ClipBoard.Assign(CopyCutImage.Picture);
if CopyCutPasteOperation=CutBitMap then
with DrawingImage.Canvas do
begin
Brush.Color:=clWhite;
FillRect(ImageRect);
Brush.Color:=BGColor
end;
end;
PasteBitMap:
begin
if ClipBoard.HasFormat(CF_BITMAP) then
begin
PasteBmp:=TBitmap.Create;
PasteBmp.Assign(ClipBoard);
Draw(x,y,PasteBmp);
PasteBmp.Free
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end;

4.4 Dissektion af DrawingImageMouseUp
Hvis den figur, der er valgt er en linie, rektangel eller ellipse, gentegnes først den sidste stiplede
linie eller det sidste stiplede rektangel for at fjerne det. Derefter følger en case sætning, hvor der
foretages noget afhængig af variablen Figur. Først skal pennen initialiseres:
Pen.Mode:=pmCopy; Pen.Style:=psSolid; Pen.Color:=FGColor; Pen.Width:=PenWidth;

FGColor og BGColor er globale variable (Forgrundsfarven og Baggrundsfarven), som sættes, når
man klikker på ColorGrid. Herefter tegnes figuren. Vi ser på to eksempler: Først en ret linie. Her
udføres koden:
ALine:
begin
Moveto(xMouseDown,yMouseDown);
lineto(x,y)
end;

Dernæst ser vi på en udfyldt ellipse med fyld som er DiagCross. Her udføres koden:
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ARectangle,AnEllipse:
begin
if Fyld<>None then brush.Color:=BGColor;
Pen.Color:=FGColor;
case Fyld of
Solid: brush.Style:=bsSolid;
Cross: brush.Style:=bsCross;
DiagCrosses: brush.Style:=bsDiagCross
end;
if Figur=ARectangle then rectangle(xMouseDown,yMouseDown,x,y)
else Ellipse(xMouseDown,yMouseDown,x,y)
end;

Dernæst ser vi på FloodFill metoden: Ved dette kald udfyldes hele det område med baggrundsfarven, som har den samme farve som pixel'en ved MouseUp (x,y). Den tredie parameter i FloodFill er
af typen TColor. Udfyldningen standser, når en pixel med en anden farve (end 3. parameter i
FloodFill) mødes. Dette er betydningen af parameteren fsSurface. En anden mulighed er fsBorder,
hvor udfyldningen standser, når man møder en pixel, som har samme farve som den 3. parameter.
Pixels[x,y] er en egenskab ved canvas'en til DrawingImage. Pixels[x,y] er at typen TColor, og angiver farven af pixelen i [x,y] (pixelkoordinater).
AFloodFill:
begin
Brush.Color:=BGColor;
FloodFill(x,y,Pixels[x,y],fsSurface)
end;

Figurtekst metoden falder lidt uden for de andre grafiske metoder, idet man ikke tegner noget, men
simpelthen placerer en tekst på det sted, man klikker med musen. Den tekst, der skal udskrives er
først indlæst i en Edit-komponent. Edit-komponent klargøres til skrivning ved at vælge Tekst "A"
på værktøjspanelet i tegneprogrammet. Metoden til at få tekst ud på en Canvas hedder TextOut.
Fonten, som teksten skrives ud med er Canvas'ens Font.
FigureCaption:
if FigurTekstEdit_Exit and (FigurText<>'') then
begin
FigurTekstEdit_Exit:=false;
TextOut(x,y,FigurText)
end;

4.5 Copy, Cut og Paste. Brugen af ClipBoard.
Der er 3 SpeedButtons på Værktøjspanelet til dette formål. Det rektangel, som skal kopieres eller
klippes, vælges på samme måde ved at trække et stiplet rektangel ud med musen. Ved Copy kopieres dette rektangel først over i et baggrunds-Image (CopyCutImage), som tilpasses rektanglets størrelse. Dette fremgår af programkoden.
Den eneste måde, hvorpå man kan kopiere et Image over i udklipsholderen er at anvende dets Picture egenskabs Assign metode. Dette gøres i programsætningerne:
with CopyCutImage.Canvas do
copyRect(BmpRect,DrawingImage.Canvas,ImageRect);
ClipBoard.Assign(CopyCutImage.Picture);
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Nedenfor er vist udskriften CopyCut delen af OnMouseUp metoden.
CopyCutPasteBitMap:
if CopyCutPaste then
begin
CopyCutPaste:=false;
case CopyCutPasteOperation of
CopyBitMap,CutBitMap:
if (x>xMouseDown) and (y>yMouseDown) then
begin
with ImageRect do
begin
Left:=xMouseDown; Top:=yMouseDown;
Right:=x; Bottom:=y
end;
with BmpRect do
begin
Left:=0; Top:=0;
Right:=x-xMouseDown+1; Bottom:=y-yMouseDown+1
end;
with CopyCutImage do
begin
Picture.Graphic:=TBitMap.Create;
Picture.Graphic.Width:=x-xMouseDown+1;
Picture.Graphic.Height:=y-yMouseDown+1;
AutoSize:=true;
Visible:=False
end;
with CopyCutImage.Canvas do
copyRect(BmpRect,DrawingImage.Canvas,ImageRect);
ClipBoard.Assign(CopyCutImage.Picture);
if CopyCutPasteOperation=CutBitMap then
with DrawingImage.Canvas do
begin
Brush.Color:=clWhite;
FillRect(ImageRect);
Brush.Color:=BGColor
end;
end;

Indsætningen af et billede fra udklipsholderen er betydelig lettere: Ethvert Bitmap har en Assign
metode med et Bitmap som parameter. Dette kan anvendes direkte på indholdet af Udklipsholderen
(ClipBoard). Når man har kopieret ClipBoard over i et midlertidigt bitmap (PasteBitmap), så overfører man simpelthen dette bitmap til DrawingImage's Canvas med dens Draw metode. Positionen,
(øverste venstre hjørne) hvor det overføres, er en parameter i Draw-metoden.
Man kan i øvrigt kopiere et billede fra udklipsholderen til tegnefladen, ligegyldig hvor man har hentet billedet, blot det har Bitmap-format. Formatet undersøges derfor i nedenstående programlinier,
før kopieringen foretages. Uden denne kontrol ville programmet gå ned. Feks. hvis man forsøgte at
kopiere tekst, eller et billede i *.jpg format.
PasteBitMap:
begin
if ClipBoard.HasFormat(CF_BITMAP) then
begin
PasteBmp:=TBitmap.Create;
PasteBmp.Assign(ClipBoard);
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Draw(x,y,PasteBmp);
PasteBmp.Free
end
end

4.6 Brugen af ClipBoard til andre formål
I dette program anvendes udklipsholderen også til et andet formål. Det er nemlig sådan, at hvis man
minimerer en form, så vil det man har tegnet på en Canvas være forsvundet, når man retablerer formen. Problemet kan løses på flere måder. Det mest oplagte er nok at gemme billedet i et skjult Image, og så kopiere det skjulte Image over på tegnefladen, når den genetableres.
Mest for at demonstrere brugen af udklipsholderen har jeg i dette program valgt at kopiere hele tegnefladen over i udklipsholderen, når formen laves om et ikon, for derefter at kopiere indholdet af
udklipsholderen tilbage til tegnefladen, når den genetableres. Hvis udklipsholderen har været brugt
til noget andet i mellemtiden, duer denne metode naturligvis ikke.
Formen har to hændelser til dette formål: OnFormHide og OnFormResize. Det er metoderne, der
håndterer disse to hændelser, vi anvender:
procedure TDrawingProgramForm.FormHide(Sender: TObject);
begin
ClipBoard.Assign(DrawingImage.Picture)
end;
procedure TDrawingProgramForm.FormResize(Sender: TObject);
var ImageBmp:TBitMap;
begin
if ClipBoard.HasFormat(CF_BITMAP) then
begin
ImageBmp:=TBitmap.Create;
ImageBmp.Assign(ClipBoard);
DrawingImage.Canvas.Draw(0,0,ImageBmp);
ImageBmp.Free
end
end;

4.7 Overførelse af et Bitmap til printeren
Ligesom man kan overføre en tekstfil til printeren, kan man også printe et Bitmap ud, men det sker
på en lidt anden måde. Nederst på Værktøjspanelet er der en Bitmap Button med et printer Ikon. Når
man trykker på denne knap, kaldes følgende metode:
procedure TDrawingProgramForm.PrintBitBtnClick(Sender: TObject);
const Scale=5;
var PrintRect:TRect;
begin
with DrawingImage.Picture.Graphic do
begin
PrintRect.Top:=10; PrintRect.Left:=10;
PrintRect.Right:=Width*Scale+10;PrintRect.Bottom:=Height*Scale+10;
Printer.BeginDoc;
try
Printer.Canvas.StretchDraw(PrintRect,DrawingImage.Picture.Graphic);
Printer.EndDoc
except
Printer.Abort;
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raise
end
end
end;

Man skal definere et Printer Rektangel af typen TRect, som skal være størrelsen af printerens Canvas. Da opløsningen på Printerens Canvas i almindelighed er langt større end opløsningen på skærmen, er det nødvendigt med en skalering i forhold til det billede man vil trykke ud.
Efter lidt eksperimenteren, fandt jeg, at på min printer er en skaleringsfaktor på 5 anvendelig.
Ideelt, burde man naturligvis lade brugeren vælge skaleringen i en dialogboks.
StretchDraw betyder, at Bitmappen bliver strukket, så den passer til printerens Canvas rektangel.
Det er derfor fornuftigt, at printerens Canvas har samme forhold mellem længde og bredde som
Bitmappen.
Printerobjektet Printer har flere metoder, hvoraf vi her anvender Printer.BeginDoc, Printer.EndDoc
og Printer.Abort. Koden, hvor billedet er overført til printeren er omslutte af nøgleordene try, except og end. Dette er strengt taget ikke nødvendigt, men uden en beskytte blok, kan man risikere at
programmet går ned. Kommandoen raise, rejser en Exception og man vil få en fejlmeddelelse fra
Windows, uden at programmet går ned.

4.8 Brug af en PopUpMenu til CopyCutPaste operationerne
Jeg har tilføjet en PopUpMenu til Copy-Cut-Paste operationerne, men det er ikke væsentlig for programmet. OnClick-hændelserne til denne menu, har jeg simpelthen kopieret fra de tilsvarende
hændelser fra de 3 SpeedButtons, som udfører det samme. Den eneste tilføjelse til programmet er,
at man holder regnskab med hvilken af museknapperne, der er trykket ned.
OnMouseDown hændelsen har imidlertid en parameter Button:TMouseButton. TMouseButton er en
Delphi type med værdierne (mbLeft,mbRight, mbMiddle). Af variablen Button, kan man så aflæse
hvilken af museknapperne, der er trykket ned. Jeg har derfor erklæret en variabel MouseButton:
TMouseButton, som husker, hvilken museknap, der sidst er trykket ned.
Værdien af MouseButton kontrolleres som det første i DrawingImageMouseUp.

Et tegneprogram i Delphi

•
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Kap 6. Avanceret Grafik og Animation
1. Animation med Bitmaps.

Et kapitel med dette indhold er sjældent i lærebøgerne, men tager man i betragtning, at Computerspil har udviklet sig til en hel industri, som beskæftiger tusindvis af programmører, så har jeg fundet
det berettiget at tage det med. Delphi er nemlig særdeles velegnet til at lave grafiske og animerede
applikationer.
Et Bitmap er en komponent, der består af et rektangulært område af pixels. Height og Width af et
Bitmap måles i pixels. Et Bitmap kan f.eks. være på 200x300 pixels eller 16x16 pixels. De fleste
skærme er på 800x600 eller 1024x768 pixels
I de følgende programeksempler, vil vi tegne/male på en skjult Canvas, for derefter at kopiere billedet til skærmen. For at forstå, hvordan det udføres, er det nødvendigt at omtale Image-komponenten
mere udførligt.
En af Image-komponentens egenskaber er Picture. Dobbeltklikker man på Picture egenskabens åbn
knap i Objekt-Inspector'en, fremkommer der en Picture-Editor, hvor man direkte kan hente et billede ned i Image-komponenten.
Sammen med Delphi leveres nogle Bitmap-billeder. De findes i kataloget "Borland Shared\Images\Splash". Vælger man et billede, f.eks. earth.bmp, opdager man, at billedet vises på
Formen allerede ved Design-time.
Det valgte billede passer formodentlig ikke til størrelsen af Image-komponenten, men Imagekomponenten har to egenskaber, som kan rette op på dette forhold.
Den ene er AutoSize. Når AutoSize sættes til true, skaleres Image-komponenten automatisk til størrelsen af billedet. Den anden er Stretch. Når Stretch sættes til true, strækkes billedet automatisk, så
det passer til størrelsen af Image-komponenten.
Sammen med stort set alle andre komponenter, har Image-komponenten en tredje vigtig egenskab,
som kaldes Visible. Hvis Visible er false, vises komponenten ikke på formen.
Herunder er vist en Form, hvor der er anbragt to billeder. Det ene er scannet ind. (Det er det, som
ikke er mig). Det andet er hentet fra Delphi's Image-katalog. Der er i øvrigt ikke skrevet en linie
programkode.
unit PictureEditorUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls;
type
TBilledeForm = class(TForm)
OWImage: TImage;
ForestillerIkkeMigLabel: TLabel;
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AtheneImage: TImage;
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
BilledeForm: TBilledeForm;
implementation
{$R *.DFM}
end.

Figur 6.1 Images på en form

2. Animation med SpeedButtons

I det næste programeksempel, har jeg anbragt en SpeedButton på formen, og "lånt" fire 32x32 pixelbilleder i rækkefølge, som forestiller affyringen af en kanon. De fire billeder er vist herunder.

Figur 6.2 Animation på en SpeedButton
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Denne sekvens af billeder vises, når SpeedButton'en trykkes ind. I Praksis kan man kun nå at se de
to af billederne, hvorfor billederne også er næsten ens to og to.
Billederne nedenfor viser, hvordan en SpeedButton opfører sig, når den er en PushButton og når den
er en RadioButton/CheckBoxButton.
Herunder er så vist formen, der indeholder en SpeedButton, og hvor filen med de 4 Bitmaps er blevet assignet til SpeedButton'ens Glyph-egenskab.

Figur 6.3 Før SpeedButton (som PushButton) trykkes ind

Figur 6.4 Efter SpeedButton (som PushButton) er trykket ind.

Og et billede, når SpeedButton'en forbliver nedtrykket (RadioButton/CheckBoxButton)
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Figur 6.5 Når SpeedButton fungerer som Radio/Check Button

For at pifte eksemplet lidt mere op, har jeg tilføjet en lille lydfil (som jeg også har "lånt"), som bliver afspillet svarende til det onomatopoietikon, der ses på formen. At afspille en lydfil er i øvrigt
helt simpelt. Det sker i programlinien.
PlaySound('boom.wav',0,snd_Async)

Parameterne i dette procedurekald, bortset fra navnet på *.wav-filen, vedrører den måde som filen
eksekveres på. Betydningen af snd_Async er den, at programmet fortsætter, mens lydfilen afspilles.
Der er flere alternativer til snd_Async. Et af dem er snd_Filename, hvor programkørslen standses,
indtil lydfilen er afspillet. Et andet er snd_Loop, hvor lydfilen bliver afspillet kontinuerligt og asynkront, indtil et nyt kald af PlaySound med de samme parametre.
•

For at anvende PlaySound, skal der tilføjes MMSystem i uses-erklæringen.

For en detailleret beskrivelse af parametrene i PlaySound, skal man konsultere WIN-SDK hjælpefil.
Denne hjælpefil er ikke let tilgægelig, idet den refererer til C++ kode.
Formens unit er i øvrigt meget enkel. Den er vist nedenfor.
unit SpeedButtonTestUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Buttons, StdCtrls, MMSystem;
type
TKanonForm = class(TForm)
CanonSpeedButton: TSpeedButton;
ReadyLabel: TLabel;
FireLabel: TLabel;
procedure CanonSpeedButtonClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
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KanonForm: TKanonForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TKanonForm.CanonSpeedButtonClick(Sender: TObject);
begin
ReadyLabel.Visible:=False;
FireLabel.Caption:='BOOOOOOM';
Application.ProcessMessages;
PlaySound('boom.wav',0,snd_Async)
end;
end.

3. Animation med Bitmaps. Sprites

En animation lavet med Canvas metoderne Pen og Brush kan bringes til at virke overbevisende,
hvis man anvender et baggrundsbillede, som kopieres ind på skærmen (Double Buffering). På denne måde er det heller ikke noget stort problem at have et kompliceret Bitmap som baggrund. Problemet opstår, når figuren, der skal animeres, er så komplex, at den kode, der skal til at tegne figuren med Pen og Brush simpelthen bliver for kompliceret. Det kan f.eks. være en tegneseriefigur,
hvor billedet skal tegnes i hånden (eller et tegneprogram) ved hjælp af professionel assistance.
En sådan figur må nødvendigvis fremstilles med et tegneprogram, eller scannes ind og gemmes i et
Bitmap, der kopieres ind på baggrunden.
Ved en animation, vil man i almindelighed have en sekvens af Bitmaps, som kopieres ind på baggrunden i en bestemt rækkefølge. Ved 3-dimensionale (3D) animationer, skal der fremstilles et betydeligt antal Bitmaps for at få figuren til at bevæge sig på naturlig måde.
•

Et Bitmap, der bevæger sig hen over en baggrund, kaldes normalt en Sprite.

Som det første eksempel på en sprite, har jeg valgt at lave et "Satellit", der kredser rundt om jorden.
Satellitten er et Bitmap med "Dannebrog", som er overkommeligt at lave med Delphi's ImageEditor.
Image-Editoren finder man i menuen Tools. Den minder på mange måder om MsPaint, men man
kan vælge mellem, at lave et Bitmap, en Ressource, en Component Ressource, et Icon eller en Cursor.
•

Hvis man skal fremstille små Bitmaps med Image-Editoren, har man to muligheder. Man
kan Zoom In, for at se billedet i en større opløsning. Eller man kan tegne på et større eller
mindre Bitmap og så vælge menupunktet Bitmap Image Properties og checke (vælge)
Stretch for derefter at ændre på Bitmappens størrelse.

3.1 Fremstilling af en sprite
For at fremstille en Sprite, er det nødvendigt at lave mindst to Bitmaps for hver figur, men i praksis
laver man næsten altid tre. Fremgangsmåden er følgende:
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•

Først laver man figuren på en ensfarvet baggrund med en Image Editor, sådan som den faktisk ser ud. Dernæst fremstiller man et nyt Bitmap, hvor figuren er sort, mens baggrunden er
hvid. Endelig fremstiller man et tredje, hvor figuren er, som den skal være, men hvor baggrunden er sort.

Det er imidlertid kun de to sidste Bitmaps, der skal anvendes til at fremstille en Sprite.
Herunder er vist de to sidstnævnte Bitmaps for Dannebrogsflaget. I det første billede er figuren vist
på sort baggrund. I det næste billede er figuren sort på hvid baggrund.

Figur 6.6 Figuren på sort baggrund

Figur 6.7 Sort figur på hvid baggrund

Spriten bringes herefter til at bevæge sig rundt på baggrunden ved følgende operationer:
•

I det rektangel, hvor figuren nu befinder sig, kopieres det tilsvarende rektangels fra baggrunden ind for at fjerne figuren. (Scrcopy-Mode).

•

Dernæst foretages et logisk and af rektanglet med det sort-hvide figur Bitmap. Ved en andoperation mellem to Bitmaps, vil kun de pixels blive tegnet, hvor begge bit er 1. Dette fordi
farven Hvid er lutter ettaller og Sort er lutter nuller og
1 and 1 = 1 og 1 and 0 = 0..

Når det sort/hvide bitmap and'es med baggrunden, bliver baggrunden til figuren kopieret uforandret, da den er hvid, mens der skabes et sort hul på figurens plads, da figuren er sort. (ScrAndCopyMode).
•

Derefter foretages der et logisk or af rektanglet med "figur med sort baggrund" . Ved or
operationen bliver der sat en bit (bit=1), hvis blot een af de to bits, der or'es er 1. Da der
først er lavet et sort hul i rektanglet, svarende til figuren, bliver figuren overført nøjagtig
som den er. Da figurens baggrund er sort på dette Bitmap, forbliver baggrunden uforandret
ved kopieringen.

Det er enkelt, men snedigt! Resultatet er en Sprite.
I programeksemplet er baggrunden valgt som Earth.bmp, som følger med Delphi. De to Dannebrog
Bitmaps er lavet med Image-Editoren.
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3.2 Programmering med Bitmaps
Bitmaps er komponenter. Men de findes ikke på komponentpaletten. De har en Canvas, og en række andre egenskaber og metoder, men operationerne med dem sker ved run-time, med ganske almindelig Objekt Orienteret Programmering. I programmet er erklæret 4 variable af typen TBitmap.
BG1,BG2,DKAndBG,DKOrBG:TBitmap;

Betydningen af disse variable i samme rækkefølge er: Fast Baggrund, Tegnebaggrund, Dannebrog
and Baggrund, Dannebrog or Baggrund.
De erklærede variable anvendes til at arbejde med de 3 Bitmaps i programmet. Man kan indlæse et
billede til de tre Bitmaps på flere forskellige måder. Det letteste er at anvende TBitmap's LoadFromFile metode. Dette sker i programmet i FormCreate-metoden.
DKAndBG:=TBitmap.Create;
//Sort figur – hvid baggrund.
DKOrBG:=TBitmap.Create;
//Figur med sort baggrund.
BG1:=TBitmap.Create;
//Den statiske baggrund.
BG2:=TBitmap.Create;
//Tegne Bitmap som til slut kopieres
DKAndBG.LoadFromFile('DK1.Bmp');
DKOrBG.LoadFromFile('DK2.Bmp');
BG1.LoadFromFile('Earth.Bmp');
BG2.LoadFromFile('Earth.Bmp');

til formens Canvas.

Herunder er først vist formen under en kørsel, og dernæst følger programudskriften. Endelig følger
kommentarer og forklaring til dele af programudskriften

Figur 6.8 Det kørende Satellit (sprite) program

3.3 Sprite-programmet. Programudskrift
unit SatellitUnit;
interface
uses
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SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TSatellitForm = class(TForm)
StartButton: TButton;
StopButton: TButton;
Timer: TTimer;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure TimerTimer(Sender: TObject);
procedure StartButtonClick(Sender: TObject);
procedure StopButtonClick(Sender: TObject);
private
a,b,v,dv,x0,y0,x1,y1,x2,y2:Integer;
VisSatellit:Boolean;
BG1,BG2,DKAndBG,DKOrBG:Tbitmap;
procedure TegnBaggrund;
procedure TegnSatellit;
public
{ Public declarations }
end;

var
SatellitForm: TSatellitForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TSatellitForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
DKAndBG:=TBitmap.Create;
DKOrBG:=TBitmap.Create;
BG1:=TBitmap.Create;
BG2:=TBitmap.Create;
DKAndBG.LoadFromFile('DK1.Bmp');
DKOrBG.LoadFromFile('DK2.Bmp');
BG1.LoadFromFile('Earth.Bmp');
BG2.LoadFromFile('Earth.Bmp');
a:=(BG1.Width-40) div 2; b:=a div 2;
Timer.Interval:=50;
v:=0; dv:=2;
x0:=(BG1.Width-DKAndBG.Width) div 2; y0:=BG1.Height div 3;
end;
procedure TSatellitForm.TegnSatellit;
var Rect:TRect;
begin
Rect.Left:=x1; Rect.Top:=y1;
Rect.Right:=x1+DKAndBG.Width; Rect.Bottom:=y1+DKAndBG.Height;
with Rect do
BitBlt(BG2.Canvas.Handle,Left,Top,Right,Bottom,
BG1.Canvas.Handle,Left,Top,SrcCopy);
if VisSatellit then
with DKAndBG do
begin
BitBlt(BG2.Canvas.Handle,x2,y2,x2+Width,y2+Height,
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DKAndBG.Canvas.Handle,0,0,SrcAnd);
BitBlt(BG2.Canvas.Handle,x2,y2,x2+Width,y2+Height,
DKOrBG.Canvas.Handle,0,0,SrcPaint);
end;
Rect.Left:=x2; Rect.Top:=y2;
Rect.Right:=x2+DKAndBG.Width; Rect.Bottom:=y2+DKAndBG.Height;
with Rect do
BitBlt(Canvas.Handle,Left-2,Top-2,Right+2,Bottom+2,
BG2.Canvas.Handle,Left-2,Top-2,SrcCopy)
end;
procedure TSatellitForm.TegnBaggrund;
begin
BitBlt(Canvas.Handle,0,0,BG1.Width,BG1.Height,BG1.Canvas.Handle,0,0,SrcCopy);
end;
procedure TSatellitForm.TimerTimer(Sender: TObject);
begin
x1:=x2; y1:=y2;
v:=(v+dv) mod 360 ;
x2:=x0-round(a*cos(pi*v/180)); y2:=y0+round(b*sin(pi*v/180));
if (v>0) and (v<180) then
begin
VisSatellit:=True;
TegnSatellit
end else
if VisSatellit then
begin
VisSatellit:=False;
TegnSatellit
end
end;
procedure TSatellitForm.StartButtonClick(Sender: TObject);
begin
TegnBaggrund;
Timer.Enabled:=True
end;
procedure TSatellitForm.StopButtonClick(Sender: TObject);
begin
Timer.Enabled:=False
end;
end.

3.4 Kommentar til Sprite-programmet.
Denne gang tegner vi direkte på Formens canvas. Der er ikke en Image-komponent.
Kopiering af Bitmaps, kan enten foretages med Delphi metoden CopyRect eller ved Windows APIkaldet BitBlt. Da jeg første gang forsøgte mig med animation med Bitmaps, blev jeg af litteraturen
ledt hen til BitBlt. Siden hen har jeg fundet ud af, at man kan lave det samme med CopyRect. Muligvis er BitBlt hurtigere, men CopyRect er en Delphi metode, og dermed mere gennemskuelig og
lettere og at anvende. Når man anvender BitBlt, er man også tvunget til at anvende Windows tegnfølger (PChar strings), og man får ikke længere fejlmeddelelser fra Delphi.
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BitBlt opererer med rektangler karakteriseret af 4 Integers, kaldet Left, Top, Right, Bottom, med
indlysende betydning. Det er ofte praktisk at samle disse 4 tal i datatypen, TRect, som netop er en
record med datafelterne Left, Top, Right, Bottom. Det generelle format af BitBlt er:
BitBlt(Destination.Canvas.Handle, DestinationLeft, DestinationTop, Destination
Right, DestinationBottom,Source.Canvas.Handle, SourceLeft, SourceTop,
CopyMode)

Handle, som står i Destination.Canvas.Handle er en reference til Destination.Canvas. Der kopieres
et rektangel, hvis dimensioner og placering er givet ved Destinations rektanglet. Rektanglet der
kopieres fra Source er fastlagt ved angivelse af øverste venstre hjørne af rektanglet på Source Bitmap's Canvas. Herunder er vist et aktuelt kald af BitBlt
with DKAndBG do
begin
BitBlt(BG2.Canvas.Handle,x2,y2,x2+Width,y2+Height,
DKAndBG.Canvas.Handle,0,0,SrcAnd);

I kaldet af BitBlt er Handle, som er en Win-API variabel, blot en reference til en datastruktur. Meningen er den, at størrelsen af et rektangel angivet i BG2's Canvas, og givet ved de fire tal:
Left=x2, Top=y2, Right=x2+DKAndBG.Width og Bottom= y2+DKAndBG.Bottom,
kopieres til BG2's Canvas med øverste venstre hjørne placeret i Left=x2, Top=y2. Det tilsvarende
rektangel i DKAndBG 's Canvas har øverste venstre hjørne placeret i Left=0, Top=0.
Den sidste af parameterne er ScrAnd, hvilket betyder, at man And'er de to bitmønstre. I de følgende
programlinier ses, at man også kan kopiere ScrCopy, som betyder normal kopiering, eller ScrPaint,
hvor man or'er de to bitmønstre. ScrPaint burde rettelig hedde ScrOr, for det er det som ScrPaint
gør. Animationen laves da ved 4 kald af BitBlt, idet man af hensyn til overskueligheden har lagt de
4 parametre ind i et rektangel Rect af typen TRect.
begin
Rect.Left:=x1; Rect.Top:=y1;
Rect.Right:=x1+DKAndBG.Width; Rect.Bottom:=y1+DKAndBG.Height;
with Rect do
BitBlt(BG2.Canvas.Handle,Left,Top,Right,Bottom,
BG1.Canvas.Handle,Left,Top,SrcCopy);
{BaggrundsRektanglet kopieres ind på figurens plads for at slette den}
if VisSatellit then
with DKAndBG do
begin
BitBlt(BG2.Canvas.Handle,x2,y2,x2+Width,y2+Height,
DKAndBG.Canvas.Handle,0,0,SrcAnd);
{Baggrunden i BG2 and'es med Sort-hvid Bitmap}
BitBlt(BG2.Canvas.Handle,x2,y2,x2+Width,y2+Height,
DKOrBG.Canvas.Handle,0,0,SrcPaint);
{ Baggrunden i BG2 or'es med figuren på sort baggrund}
end;
Rect.Left:=x2; Rect.Top:=y2;
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Rect.Right:=x2+DKAndBG.Width; Rect.Bottom:=y2+DKAndBG.Height;
with Rect do
BitBlt(Canvas.Handle,Left-2,Top-2,Right+2,Bottom+2,
BG2.Canvas.Handle,Left-2,Top-2,SrcCopy)
{Rektanglet i BG2, hvor den nye figur befinder sig kopieres over på Formens Canvas, hvor det bliver synligt}

Det er ret teknisk at lave en Sprite, og den skal laves nøjagtigt, som beskrevet ovenfor. Selve animationen bliver styret af en Timer-komponent.
Det vigtige ved at lave animationer er, at de helst skal se nogenlunde naturlige ud. I dette tilfælde, at
satellitten faktisk ser ud til at bevæge sig rundt om jorden.
Af denne grund skal billedet naturligvis helst forsvinde, når satellitten er bagved jorden. Hvordan
dette klares er beskrevet nedenfor. Det andet er, at det ikke ville se naturligt ud, hvis satellitten bevægede sig på en ret linie fra venstre mod højre. Så forsvandt den rumlige illusion.
Jeg har derfor valgt, at lade satellitten bevæge sig langs med en flad ellipse med centrum i jordcirklens centrum. Dette illuderer, at jorden og satellit blev set udefra ved ca. 450 bredde.
I Timer-hændelsens metode (TimerTimer) forøges en vinkel fra 0 til 3600 i skridt af 50 og den nye
position på ellipsen udregnes. Nedenfor er vist metoden. Bemærk, at når vinklen er større end 1800
og mindre end 3600, så tegnes satellitten ikke, fordi den er "bagved" jorden. Et enkelt, men effektivt
illusionsnummer. (x1,y1) er den gamle position og (x2,y2) den nye position af satellitten.
procedure TSatellitForm.TimerTimer(Sender: TObject);
begin
x1:=x2; y1:=y2;
v:=(v+dv) mod 360;
x2:=x0-round(a*cos(pi*v/180)); y2:=y0+round(b*sin(pi*v/180));
if (v>0) and (v<180) then
begin
VisSatellit:=True;
TegnSatellit
end else
if VisSatellit then
begin
VisSatellit:=False;
TegnSatellit
end
end;

I starten af programmet kopieres baggrunden ind på formen. Hvis Satellitten kan "ses" tegnes den
ind på formen, som beskrevet ovenfor. Rektanglet, der skal kopiere baggrunden ind over det gamle
billede hentes fra BG1. Det er derfor nødvendigt at have to eksemplarer af baggrunden, BG1 og
BG2.
Forklaringen på, hvorfor det er nødvendigt at kopiere et lidt større billede over på Formens canvas,
er, at man skal viske det gamle billede ud på formen. Man har jo kun slettet det på BG2. Det nye
billede er imidlertid i en lidt forskudt position, og afhængig af hvor stor forskydningen er man nødt
til at kopiere et det nye billede plus en del af baggrunden omkring det.
Alternativet er at kopiere hele tegnebilledet ind på formen. En løsning, der også er den mest nærliggende med mindre, at der er flere uafhængige animationer.
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3.5 Brug af ressourcefiler
Ressourcer er blandt andet statiske Bitmap filer, der opbevares som en del af den oversatte programkode og som anvendes af programmet. I eksemplet ovenfor indlæste vi filerne fra en disk i
starten af programmet, men med et program med mange tilhørende filer indebærer dette altid problemer. Det ene problem er, at en bruger kan anvende filerne uafhængigt af det tilhørende program.
Det andet er, at programmet sandsynligvis kan ikke køre, hvis en af filerne mangler eller bliver beskadiget.
For at undgå sådanne problemer, kan man anvende en Ressource. En Delphi ressource er en samling af Bitmap filer, med typebetegnelse *.bmp (Bitmaps),*.ico (Icons) eller *.cur (Cursors).
En Ressource bringes i et bestemt format med en Ressource-Compiler. Resultatet er en ressource
med filtypen *.res. I programmet tilføjer man et ressource Compilerdirektiv, hvorefter ressourcen
tilføjes til den oversatte programfil. Compilerdirektivet kan se ud som følger: {$R SatellitRes.res}.
Herefter er programmet kun én *.exe fil, som indeholder såvel den oversatte programkode som alle
ressourcerne.
Adgangen til ressource filerne i programmet sker imidlertid på en anden og lidt mere uigennemskuelig måde end den enkle Delphi metode LoadFromFile. Tidligere var det nødvendigt at foretage et
Windows API-kald LoadBitmap for at indlæse en ressource, men i de senere versioner af Delphi,
kan det gøres med metoden: LoadFromResourceName. I eksemplet nedenfor, er indlæsningen dog
foretaget med LoadBitmap.

3.6 Sprite programmet med ressourcefiler
Vi vil nu vise, hvorledes man med små ændringer kan lave satellit programmet om til at anvende
ressourcer i stedet for at indlæse filerne fra disk. Bortset fra dette - at indlæse ressourcefiler til variable - så er det ikke nødvendigt at foretage yderligere ændringer i programmet.
Jeg viser derfor kun de ændringer, der skal foretages på Satellitprogrammet, for at dets 3 Bitmaps er
compileret til en enkelt Ressource med Delphi's ressource Compiler brcc32.exe.
Brcc32.exe findes i kataloget Delphi7\Bin.
For at anvende Ressource-Compileren, skal man først lave en tekstfil med en liste over Ressourcenavne på de Bitmaps, man ønsker i Ressourcen, efterfulgt af ordet BITMAP, efterfulgt af deres filnavne i dobbelt anførselstegn! Se eksemplet nedenfor.
DK1 BITMAP
DK2 BITMAP
JORD BITMAP

"c:\Borland\Delphi7\projects\Animation\DK1.bmp"
"c:\Borland\Delphi7\projects\Animation\DK2.bmp"
"c:\Borland\Delphi7\projects\Animation\Earth.bmp"

I stedet for BITMAP kan man i øvrigt skrive ICON eller CURSOR.
For at Ressource Compileren skal kunne finde filerne, skal de enten være i det samme katalog som
brcc32.exe, eller man skal angive den fulde sti til filerne.
Tekstfilen, som er inddata til Ressource Compileren skal have typebetegnelsen *.rc
Nedenfor er vist de ændringer, der er foretaget i Satellitprogrammet efter at de 3 Bitmaps er tilføjet
som ressource.
{$R SatellitRes.Res}
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procedure TSatellitForm.FormCreate(Sender: TObject);
var Dk1,Dk2,Jord:PChar;
begin
DKAndBG:=TBitmap.Create;
DKOrBG:=TBitmap.Create;
BG1:=TBitmap.Create;
BG2:=TBitmap.Create;
DK1:='DK1'; DK2:='DK2'; Jord:='Jord';
DKAndBG.Handle:=LoadBitmap(HInstance,DK1);
DKOrBG.Handle:=LoadBitmap(HInstance,DK2);
BG1.Handle:=LoadBitmap(HInstance,Jord);
BG2.Handle:=LoadBitmap(HInstance,Jord);
a:=(BG1.Width-40) div 2; b:=a div 2;

Der er ikke så meget at forklare til API-kaldet LoadBitmap. Sådan gøres det! Bemærk imidlertid, at
de tre tegnfølger DK1, DK2, JORD enten skal være erklæret som PChar (Windows tegnfølger)
eller de skal være skrevet som konstanter 'DK1', 'DK2' og 'Jord' i kaldet af LoadBitmap.
Ellers kører programmet fuldstændig som før.

4. Animation med flere Bitmaps. En mand går tur.

I Satellit eksemplet lavede vi en animation med ét billede, der bevægede sig hen over en baggrund.
Det næste vi vil forsøge os med er en lille "tegnefilm" bestående af flere billeder af samme figur i
forskellige positioner. En figur, der bevæger sig i forhold til en fast baggrund, men samtidig bevæger figuren sig i forhold til sig selv.
Jeg har (noget ubehjælpsomt) lavet en mand, som spadserer, samtidig med at han letter på hatten.
Skærm-dump'et herunder viser et øjebliksbillede.

Figur 6.9

En kørsel af ”mand går tur” animationen
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Dette skærmdump er programmets form. Alle billederne (Images) er lavet i Delphi's Image-Editor.
Det er en tommelfingerregel, at hvis man skal lave en troværdig animation af en 3D-genstand, der
kan dreje kompasset rundt, så skal man have mindst 32 billeder i den samme position set fra forskellige vinkler. I animationen ovenfor er der kun 6 billeder, og hvis dette forekommer skrabet (og
det er det helt givet ud fra en professionel standard), så skal man erindre, at hvert billede skal laves i
3 varianter for at frembringe en xor animation. Rent teknisk ville programmet køre nøjagtig lige så
godt med 100 billeder.
Herunder er vist 3 Bitmaps, svarende til ét billede. Først det faktiske billede. Dernæst det SortHvide billede og endelig figuren på Sort baggrund.
Ved vurderingen af programmet, skal man nok lægge mere vægt på det rent tekniske og mindre på
den kunstneriske udførelse af de fremstillede Bitmaps samt troværdigheden af animationen.

Figur 6.10 1) Figuren. 2) Sort figur på hvid baggrund. 3) Figur på sort baggrund

Fordelene ved dette eksempel i forhold til Satellit-eksemplet er, at der stort set ikke er noget algoritmisk indhold i programmet. Billederne flyttes blot på baggrunden ved hjælp af en timerkomponent.
Kopieringen af programmets Bitmaps er dog lavet lidt anderledes end i Satellit eksemplet, idet de er
lavet med CopyRect i stedet for med BitBlt. I Developers Guide fra Borland, anvendes BitBlt til at
lave Sprites, og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvorvidt, der er nogle fordele ved den ene eller den
anden metode, bortset fra at CopyRect formodentlig kalder BitBlt.
I programmet er billederne en Ressource. Her er dette er faktisk nødvendigt, idet alternativet er enten at have en selvstændig variabel til hvert af de anvendte Bitmaps eller at læse fra disk - i dette
tilfælde 12 - men i almindelighed mange flere billeder i sekundet. Programmet, der er bemærkelsesværdigt kort er vist herunder.

4.1 Programudskrift af en mand går tur
unit MandGaarTurUnitBmp;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls;
type
TMandGaarTurForm = class(TForm)
BegyndButton: TButton;
Timer: TTimer;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure TimerTimer(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure BegyndButtonClick(Sender: TObject);
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private
BmpFileName:string;
BilledNr,x1,y1,x2,y2:Integer;
SkjultBaggrundBmp,TegneBaggrundBmp:TBitmap;
ANDBmp,ORbmp:array[1..6] of TBitmap;
procedure TegnMand(n:Integer);
public
{ Public declarations }
end;
var
MandGaarTurForm: TMandGaarTurForm;
implementation
{$R *.DFM}
{$R MandGaarTurRes.Res}
procedure TMandGaarTurForm.FormCreate(Sender: TObject);
var k:Byte;
begin
BilledNr:=0;
x1:=Width; y1:=height-200;
SkjultBaggrundBmp:=TBitmap.Create;
TegneBaggrundBmp:=TBitmap.Create;
for k:=1 to 6 do
begin
AndBmp[k]:=TBitmap.Create;
BmpFileName:='WA'+IntToStr(k);
ANDBmp[k].LoadFromResourceName(HInstance,BmpFileName);
OrBmp[k]:=TBitmap.Create;
BmpFileName:='WB'+IntToStr(k);
ORBmp[k].LoadFromResourceName(HInstance,BmpFileName)
end;
SkjultBaggrundBmp.LoadFromResourceName(HInstance,'Baggrund');
TegneBaggrundBmp.LoadFromResourceName(HInstance,'Baggrund');
end;
procedure TMandGaarTurForm.TegnMand(n:Integer);
var Rect:TRect;
begin
with Rect do
begin
Left:=x1; Top:=y1; Right:=x1+AndBmp[n].Width; Bottom:=y1+AndBmp[n].Height;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyMode:=cmSrcCopy;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyRect(Rect,SkjultBaggrundBmp.Canvas,Rect);
Left:=x2; Top:=y2; Right:=x2+AndBmp[n].Width; Bottom:=y2+AndBmp[n].Height;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyMode:=cmSrcAnd;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyRect(Rect,
AndBmp[n].Canvas,AndBmp[n].Canvas.ClipRect);
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyMode:=cmSrcPaint;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyRect(Rect,
OrBmp[n].Canvas,OrBmp[n].Canvas.ClipRect);
end;
MandGaarTurForm.Canvas.CopyRect(MandGaarTurForm.ClientRect,
TegneBaggrundBmp.Canvas,TegneBaggrundBmp.Canvas.ClipRect)
end;
procedure TMandGaarTurForm.TimerTimer(Sender: TObject);
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begin
Timer.Interval:=200;
BilledNr:=BilledNr mod 6+1;
if x1>-30 then
begin
x2:=x1-10; y2:=y1+(BilledNr-3)*2;
TegnMand(BilledNr);
x1:=x2; y1:=y2
end else Timer.Enabled:=False
end;
procedure TMandGaarTurForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var k:Byte;
begin
SkjultBaggrundBmp.Free;
TegneBaggrundBmp.Free;
for k:=1 to 6 do
begin
ANDBmp[k].Free;
ORbmp[k].Free
end
end;
procedure TMandGaarTurForm.BegyndButtonClick(Sender: TObject);
begin
Timer.Enabled:=True;
BegyndButton.Visible:=False;
MandGaarTurForm.Canvas.CopyRect(MandGaarTurForm.ClientRect,
SkjultBaggrundBmp.Canvas,TegneBaggrundBmp.Canvas.ClipRect)
end;
end.

4.2 Kommentar til En mand går tur
I dette program anvender vi Delphi-metoderne CopyRect og LoadFromResourceName i stedet for
BitBlt og LoadBitmap. LoadBitmap, LoadFromResourceName og BitBlt er metoder hørende til
TBitmap. BitBlt og LoadBitmap er (Windows API-kald), mens LoadFromResourceName er en Delphi metode. CopyRect er en Delphi metode, anvender datatypen TRect, og som enhver Canvas har.
Det generelle format af CopyRect er:
Destination.Canvas.CopyRect(DestinationRectangle, Source, SourceRectangle)
Det generelle format af LoadFromResourceName er:
DestinationsBmp.LoadFromResourceName(HInstance,BmpResourceNavn)
Herunder er vist et kald af LoadFromResourceName taget fra programudskriften:
ANDBmp.LoadFromResourceName(HInstance,BmpA);

Dernæst er vist et par kald af CopyRect. Først et, som kopierer den skjulte baggrund ind på tegnebaggrunden. Dernæst et kald, hvor et or-Bitmap bliver kopieret ind i et rektangel på tegnebaggrunden.
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MandGaarTurForm.Canvas.CopyRect(MandGaarTurForm.ClientRect,
SkjultBaggrund.Canvas,TegneBaggrund.Canvas.ClipRect)

TegneBaggrund.Canvas.CopyRect(Rect,ORbmp.Canvas,ORbmp.Canvas.ClipRect);

I dette program kopieres hele tegnebaggrunden ind på formen. Dette er betydningen af ClipRect.
På den måde undgår man de problemer, der var i satellitprogrammet med at få visket det gamle billede ud på formen.
At hente de enkelte billeder ind og kopiere dem på tegnefladen kan gøres på forskellig måde. Man
kan læse et enkelt billede fra ressourcen, hver gang man skal anvende det eller man kan (når antallet
af billeder er tilpas lille) hente alle billederne ind i en tabel ved programstart. Det sidste kræver
langt mindre kode, men betyder samtidig, at man optager den dobbelte lagerplads (tabellen og ressourcen) til billederne. I dette program er erklæret to tabeller i programlinien:
ANDBmp,ORbmp:array[1..6] of TBitmap;

Programmet afvikles da i en løkke, styret af timeren, hvor det sidste billede først slettes ved at kopiere det tilsvarende rektangel fra den skjulte baggrund. Dernæst kopieres det nye billede i den nye
position ind på tegnebaggrunden. Til sidst kopieres hele tegnebaggrunden ind på formen. Alt dette
sker med CopyRect.
with Rect do
begin
Left:=x1; Top:=y1; Right:=x1+AndBmp[n].Width; Bottom:=y1+AndBmp[n].Height;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyMode:=cmSrcCopy;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyRect(Rect,SkjultBaggrundBmp.Canvas,Rect);
Left:=x2; Top:=y2; Right:=x2+AndBmp[n].Width; Bottom:=y2+AndBmp[n].Height;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyMode:=cmSrcAnd;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyRect(Rect,
AndBmp[n].Canvas,AndBmp[n].Canvas.ClipRect);
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyMode:=cmSrcPaint;
TegneBaggrundBmp.Canvas.CopyRect(Rect,
OrBmp[n].Canvas,OrBmp[n].Canvas.ClipRect);
end;
MandGaarTurForm.Canvas.CopyRect(MandGaarTurForm.ClientRect,
TegneBaggrundBmp.Canvas,TegneBaggrundBmp.Canvas.ClipRect)

På bog.ing.dk findes programmet i 3 versioner. En version, hvor billederne ikke er anbragt i en tabel, men loades, når der er brug for dem. En version, som vist ovenfor, hvor billederne er anbragt i
en tabel og endelig en version, hvor man tegner på et Image i stedet for på formens Canvas. Hermed
forsvinder de to Buttons ikke efter programstart.
Efter disse to principielt meget simple animationer, er det ikke så svært at udbygge dem til mere
avancerede anvendelser. Hvis man skal lave perspektiviske 3D animationer, så skal man nok gribe
tingene an på en helt anden måde. Mere om dette i et senere kapitel.
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Kap 7. Mastermind
1. Analytiske spil

Mastermind er et spil, som var ret populært for 20-25 år siden. Spillet går ud på, at man skal gætte
en kombination af 8 farvede brikker, anbragt på en række med 5 pladser. Der er i øvrigt:
P(8,5) + K(5,2) P(8,4) + K(5,3) P(8,3) + K(5,4) P(8,2) +8 = 27.168
forskellige muligheder, for en sådan anbringelse. Her angiver K(n,p) antallet af p-kombinationer
(p-delmængder) af en n-mængde, og P(n,p) angiver antallet af p-permutationer af en n-mængde.
Hvert led i summen svarer til antallet af forskellige farver kombinationen består af.
Ved hvert gæt får man et svar bestående af hvide og sorte svarbrikker. For hver korrekt farve og
korrekt placering af en brik, svarer man med en hvid brik, og for hver korrekt farve, men forkert
placering af en brik, svarer man med en sort brik. Nogen spiller med den omvendte betydning af de
sorte og hvide svarbrikker, men det er naturligvis uvæsentligt.
Mastermind er imidlertid ideelt til at udforme som et computerspil med et visuelt udviklingsværktøj
som Delphi. Det involverer mange af Delphi's komponenter, også nogle som man anvender mindre
hyppigt. Drag og drop teknikken er også perfekt egnet til dette spil.
Det er korrekt at betegne MasterMind, som et analytisk spil på samme måde som skak, dam og
bridge. En Computer kan i sagens natur ikke foretage analytiske ræsonnementer, så dens evne til at
gætte en kombination ud fra en række svarbrikker, må baseres på en algoritmisk metode.

3.1 Programmets form.
Programmet er udformet sådan, at man enten selv kan gætte og lade programmet svare, eller man
kan lade programmet gætte og selv svare. Herunder er vist et "snapshot" af brugergrænsefladen, et
stykke inde i spillet, hvor det er spilleren, der gætter og computeren, der sætter svarbrikkerne op.
Dernæst er vist et "snapshot" af, hvorledes spillet afsluttes, hvis det lykkes for spilleren at gætte
kombinationen.
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Figur 7. 1 Formen til MasterMind
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Figur 7. 2 Spilleren har vundet (uden snyd)

Hvis det er Computeren, der spiller er formen kun lidt anderledes:
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Figur 7. 3 Computeren vinder i næste træk

Som man kan se, har Computeren næsten gættet kombinationen. Den bliver gættet i næste træk. Det
er i øvrigt usædvanligt, at Computeren skal bruge mere end 7 gæt for at bryde koden.
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Figur 7. 4 Computeren hoverer, selv om den faktisk har klaret sig dårligere end normalt

2. Valg af komponenter

Jeg vil først gennemgå Design-fasen. I Design-fasen besluttes hvilke komponenter, der skal anbringes på formen, deres egenskaber (properties) og deres hændelser (events), samt deres tilknyttede
metoder.
Til MasterMindUnit.pas hører der for det første nogle komponenter af typen Bevel (Skråkant), som
er ren kosmetik, men som anbringes på formen for at give et 3-dimensionalt udseende. Det vil sige ved hjælp af "skygger" - at hæve eller sænke et område i forhold til formen.
En anden mulighed end Bevel er et Panel, som har samme 3D effekt som et Bevel, men som har
langt mere funktionalitet. Komponenter anbragt på et Panel har dette Panel og ikke formen som
parent. Et Panel fungerer på mange måder fuldstændig som en form. Sættes Visible=false for et
Panel, forsvinder samtidig alle komponenter, der er anbragt på dette Panel. Den afgørende forskel
på et Panel og en form er den, at formen har sin egen unit, mens koden til et Panel ligger i formens
unit. Et Panel har også et tekstfelt, en Caption.
Egenskaberne for de Bevels, der er anvendt, er kun deres placering og udseende, og de er ret uinteressante, hvorfor de heller ikke har fået navne efter deres anvendelse.
Dialogvinduet og nummreringen af rækkerne til højre er blot to Labels, hvor man har sat WordWrap
til true (så man kan skrive flere linier), og valgt en passende farve og font.
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De væsentligste komponenter på formen er de 3 DrawGrids, som illuderer de tre områder på spillebrættet, hvor man kan anbringer brikker. I Mastermind eksemplet er de kaldt BoardDrawGrid,
AnswerDrawGrid og SolutionDrawGrid.
Man kan med en vis rimelighed komme med indvendinger mod at bruge engelske navne til de variable. Grunden til, at det – næsten konsekvent - er gjort i dette projekt er den, at komponenterne i
forvejen har engelske navne, og at det både er tidskrævende og uhensigtsmæssigt at omdøbe komponenterne til danske navne og endelig, at det ser klodset ud at have en blanding af danske og engelske navne. Endelig er der det gamle problem med æ, ø og å, som ikke må anvendes i variabelnavne.
Navnene er i øvrigt konsekvent valgt på den måde, at det første ord – Board, Answer, Solution –
angiver komponentens funktion, og det andet ord angiver, hvilken komponent – i dette tilfælde
DrawGrid - der er tale om.
BoardDrawGrid har 4 hændelser.
De 3 hændelser, OnDragOver, OnDragDrop og OnDrawCell hører sammen. De fleste Windowskomponenter har den egenskab, at de kan trækkes (Dragging), ved at man holder venstre museknap
nede og flytter musen. Musemarkøren skifter da form, og når venstre museknap slippes, afsendes
den Windows message, som er knyttet til OnDragDrop hændelsen, til en metode, hvor man så kan
indsætte kode, der behandler hændelsen. Den indsatte kode flytter f.eks. komponenten hen til det
sted, hvor man slap musen, men man kan i øvrigt indsætte hvilken som helst kode.
Betingelsen for at man kan lave dragging er, at Dragmode skal være sat til dmAutomatic.
•

OnDragOver er en hændelse, der styrer hvorvidt det accepteres, at komponenten "droppes"
det pågældende sted. Hvis det accepteres, forvandler musemarkøren sig igen. I dette program sørger OnDragDrop hændelsen for, at man kan tegne/male (paint) i det felt, hvor
komponenten er "droppet".

•

Dette gøres med API-kaldet InvalidateRect, som er en hændelsen, der giver anledning til en
Windows message, som kalder en OnDrawCell metode, der indeholder den kode, som bevirker, at der bliver tegnet en figur i gitterpunktet, mage til den komponent, der blev trukket
til gitterpunktet. Ja, det er ret indviklet!

•

OnDblClick hændelsen bruges til at fortryde, hvis man har anbragt en brik på et forkert sted.
Ved at dobbeltklikke på brikken forsvinder den.

Som det måske fremgår af denne summariske forklaring, er det ikke helt simpelt at lave en DragDrop-begivenhed. I hvert fald ikke den første gang, man forsøger sig med det. Detaljerne fremgår af
programudskriften, samt den efterfølgende kommentar.
Da der er 3 DrawGrids, er der i alt 15 metoder, som håndterer drag-drop, men da de hver især kun
skal være aktive i en bestemt fase af spillet, er hver metode forbundet med en del betingelser.
I spillet er der nogle valgmuligheder. Man kan vælge om Computeren, skal gætte, eller svare.
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Endvidere er der to muligheder for valg af metode, når man flytter brikker. Man kan trække med
musen, som det er beskrevet ovenfor, eller man kan klikke på den brik, man vil anbringe, hvorefter
den bliver anbragt på den aktuelle række fra venstre mod højre.
Disse valgmuligheder bliver sat i to RadioGroups med hver to RadioButtons. RadioButtons er en
type "kontakter", der udelukker hinanden, idet kun én kan være valgt ad gangen. Hvis man har en
række valgmuligheder, der ikke udelukker hinanden kaldes det for CheckButtons. Begge typer
komponenter findes på Standard fanebladet i komponentpaletten.
Hvis man blot anbringer RadioButtons direkte på formen (eller direkte i en RadioGroup), så kan
kun én af dem være valgt samtidig. Hvis man ønsker at gruppere RadioButtons, så hver gruppe er
uafhængig af de øvrige, så gøres det med komponenten RadioGroup. Man skal imidlertid ikke anbringe RadioButtons direkte i Radiogruppen, (selv om man godt kan). I stedet skal man anvende
RadioGrouppens egne "Radiobuttons", som er indeholdt i RadioGrouppens egenskab (property)
Items - af typen Tstrings. Dobbeltklikker man på denne egenskab i ObjectInspectoren, får man et
edit vindue, hvor man skal skrive "følge-teksten" (Caption) for sine RadioButtons. Når man lukker
for editoren oprettes automatisk en RadioButton for hver Caption i RadioGruppen.
RadioGroup komponenten har en anden egenskab kaldet ItemIndex. Den første RadioButton har
ItemIndex=0, den næste, ItemIndex=1 osv. ItemIndex angiver hvilken RadioButton, der er valgt.
Hvis ItemIndex=-1 er ingen valgt.
De enkelte RadioButtons, har ikke nogen hændelse, men en RadioGroup har en OnClick-hændelse.
I denne hændelse undersøges værdien af ItemIndex, for at se hvilken Radiobutton, der er sat.
Programmet har foruden RadioButtons en række almindelige Buttons, StartButton og AfslutButton,
samt en BitBtn, OKBitBtn som er en knap med et lille bitmap (tegning) på. I dette tilfælde er egenskaben Kind valgt som OKButton. Knappen har da et "flueben", som er det almindelige OK symbol.
Der er 10 komponenter af typen TShape. Det er de 8 cirkulære brikker (kaldet man) i forskellige
farver, og to rektangulære svarbrikker. Shapekomponenterne flyttes ikke rent fysisk under spillet,
men tegnes blot tilsvarende i det felt, hvor de bliver trukket hen.
Efter denne ret summariske gennemgang af de komponenter, kan man se på programudskriften.
Programmet er stort, men det skyldes mest, at det har mange komponenter, og at der er Hints på alle
de aktive komponenter. Disse Hints justeres alt efter hvilken tilstand spillet er i. Dette kræver mange linier kode, men koden er uden algoritmisk indhold.

3. Programudskrift af MasterMind (Bog.ing.dk)

De erklærede typer, skulle være næsten selvforklarende. En Man er en farvet brik. En Marker er en
sort eller hvid svarbrik. TSolution er en tabel, som kan rumme 5 brikker. Der er defineret 3 spilleplader: TBoard, TSolution og TMarkers.

4. Problemanalyse

I programmet er der to væsentlige algoritmiske problemer. Det ene opstår, når det er brugeren, der
spiller. I dette tilfælde skal maskinen give et svar, det vil sige anbringe det rigtige antal sorte og
hvide Markers i den samme række. Dette gøres i proceduren MakeMarkerAnswers.
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Svarbrikkernes placering i rækken er underordnet i forhold til spillebrikkernes placering i rækken.
Det andet og lidt mere komplekse algoritmiske problem er, når computeren skal gætte løsningen.
Her skal man naturligvis huske på, at man ikke kan lære computeren at ræsonnere. Det computeren
kan, er at afprøve en mængde muligheder på meget kort tid. Det er også kernen i algoritmen.

4.1 Computeren markerer svar til spilleren
Den valgte metode er den, at man først undersøger hvilke brikker, der står på den rigtige plads, og
som skal give svaret en hvid Marker. For hver korrekt placering og korrekt farve forøges antallet af
hvide Markers med 1. De brikker, der er placeret helt korrekt markeres både i løsningen og i gættet
som anvendte (used). De må nemlig ikke blive anvendt igen til at give en sort Marker. Dernæst
sammenlignes - i to løkker - de brikker, som endnu ikke er anvendte i "gættet" eller i "løsningen".
Hvis der er overensstemmelse i farve - men ikke i placering - forøges antallet af sorte Markers med
én. De to brikker, som har samme farve markeres som anvendte. Algoritmen ser måske unødvendig
omstændelig ud, men hvis blev lavet med to for-løkker, ville man stille en del overflødige spørgsmål. Det er jo overflødigt at prøve med en brik, som er markeret som anvendt.
Nedenfor er proceduren, der laver svarbrikkerne, gentaget fra programudskriften. Spillebrættet er
repræsenteret internt ved en tabel Board med 12 rækker og 5 søjler af typen TManColor. TManColor er en selvdefineret ordinal variabel, som repræsenterer farverne på brikkerne. Den er erklæret
som:
type TManColor =(White,Blue,Yellow,Orange,Green,Red,Brown,Black,Gray);

Der er 9 farver, de 8 brikfarver samt farven Gray, som markerer, at der ikke er anbragt nogen brik
på dette felt.
TSolution er en tabel (array) svarende til række med 5 elementer af typen TManColor. TUsedMan
er en tabel svarende til en række med 5 elementer af typen Boolean. Altså en tabel, som angiver om
et givet felt allerede er anvendt i markeringen ved sammenligning af de to rækker. TMarker er en
record med to felter Whites og Blacks af typen Integer.
Først tælles de brikker op, som har den rigtige farve og som står på den rigtige plads. Disse brikker
markeres som anvendte, såvel i gættet som på rækken, der undersøges. Dernæst undersøges de øvrige brikker for rigtig farve, men forkert placering.

4.1.1 MakeMarkerAnswers
procedure TMasterMindForm.MakeMarkerAnswers(GuessedRows:Integer; Sol:TSolution;
var AMarker:TMarker);
var
i,j:Integer;
UsedSol,UsedRow:TUsedMan;
begin
AMarker.Whites:=0; AMarker.Blacks:=0;
for i:=0 to 4 do
begin
UsedSol[i]:=(Sol[i]=Board[GuessedRows,i]);
UsedRow[i]:=UsedSol[i];
if UsedSol[i] then inc(AMarker.Whites)
end;
for j:=0 to 4 do
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if not UsedRow[j] then
begin
i:=0;
repeat
if not UsedSol[i] and (Sol[i]=Board[GuessedRows,j]) then
begin
inc(AMarker.Blacks);
UsedSol[i]:=True; UsedRow[j]:=True;
i:=4
end;
inc(i)
until i=5;
end;
for i:=0 to AMarker.Whites-1 do Answers[GuessedRows,i]:=White;
for i:=AMarker.Whites to AMarker.Whites+AMarker.Blacks-1 do Answers[GuessedRows,i]:=Black;
end;

4.2 Computeren gætter løsningen
Det første gæt vælges tilfældigt af computeren. Spillet ville virke flovt, hvis computeren altid begyndte med f.eks. 5 hvide brikker.
På den første række, modtager Computeren et svar fra brugeren bestående af nogle hvide og sorte
Markers. Computeren begynder nu systematisk, at undersøge samtlige 27.168 muligheder, som ikke
har været prøvet, indtil den finder en kombination, som leverer de samme hvide og sorte Markers i
alle de rækker, der indtil videre står på brættet. Hvis den finder en sådan kombination, er det en
mulig løsning, da den jo har fået de samme svarbrikker!
Der er erklæret en global variabel Guess:TSolution, som er en tabel svarende til en række, der indeholder 5 elementer af typen TManColor. I denne tabel opbevares kombinationen fra det sidste gæt
Computeren har foretaget.
Processen med at foretage et nyt gæt udføres i 5 repeat-løkker, hvor der for hvert gennemløb af
repeat-løkken vælges en ny farve på en af de 5 pladser i tabellen Guess. Begyndende med brikfarven White, som tælles op til brikfarven Black, svarende til ordningen af farverne i TManColor.
Funktionen SearchForSolution, af typen Boolean er vist nedenfor. Den har et underprogram:
CheckOnMarkersInPreviousGuesses, som undersøger om et gæt får samme markeringer med
Markers, som det tidligere gæt, som står på den pågældende række. Hvis det er tilfældet, kan det
nemlig anvendes som nyt gæt!
Funktionen SearchForSolution er "intelligent" i den forstand, at den ikke begynder forfra blandt
de 27.168 muligheder, hver gang den skal foretage et nyt gæt. Ved hvert nyt gæt forsætter den hvor
den slap - "plus én". Plus én, fordi det sidste gæt opfylder de markeringer, der allerede står på brættet. Af denne grund er man nødt til at justere Guess ved indgangen til programkoden, alt efter om
det er det første gæt, (som vælges vilkårligt), eller andet gæt, som skal begynde med 5 hvide brikker, eller det sidste gæt, blot skal "tælles op" med én.
Når SearchForSolution har fundet et gæt, som opfylder alle de tidligere markeringer, ligger gættet i den globale variabel Guess.

4.2.1 SearchForSolution
function TMasterMindForm.SearchForSolution(UsedRows:Integer):Boolean;

Mastermind

•

113

var
Row,Column:Integer;
k,j:Byte;
SameMarkersAsInPreviousGuess:Boolean;
function CheckOnMarkersInPreviousGuesses(Arow:Integer):Boolean;
var
i,j,WhiteMarkers,BlackMarkers:Integer;
UsedGuess,UsedBoard:TUsedMan;
begin
WhiteMarkers:=0; BlackMarkers:=0;
for i:=0 to 4 do
begin
UsedGuess[i]:=(Guess[i]=Board[Arow,i]);
UsedBoard[i]:=UsedGuess[i];
if UsedGuess[i] then inc(WhiteMarkers)
end;
for j:=0 to 4 do
if not UsedBoard[j] then
begin
i:=0;
repeat
if not UsedGuess[i] and (Guess[i]=Board[Arow,j]) then
begin
inc(BlackMarkers);
UsedGuess[i]:=True; UsedBoard[j]:=True;
i:=4
end;
inc(i)
until i=5
end;
CheckOnMarkersInPreviousGuesses:=
(WhiteMarkers=Markers[Arow].Whites) and (BlackMarkers=Markers[Arow].Blacks)
end;
begin
if UsedRows=0 then
begin
Randomize;
for Column:=0 to 4 do Guess[Column]:=TMancolor(random(8));
SearchForSolution:=True;
end else
begin
if UsedRows=1 then Guess:=FirstGuess else
begin
k:=4;
while Guess[k]=Black do dec(k);
inc(Guess[k]);
for j:=k+1 to 4 do Guess[j]:=White
end;
repeat
repeat
repeat
repeat
repeat
Row:=0;
repeat
SameMarkersAsInPreviousGuess:=
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CheckOnMarkersInPreviousGuesses(Row);
inc(Row)
until not SameMarkersAsInPreviousGuess or (Row=UsedRows);
if SameMarkersAsInPreviousGuess and (Row=UsedRows) then
begin
SearchForSolution:=True;
exit
end;
inc(Guess[4])
until Guess[4]=Gray;
Guess[4]:=White;
inc(Guess[3])
until Guess[3]=Gray;
Guess[3]:=White;
inc(Guess[2])
until Guess[2]=Gray;
Guess[2]:=white;
inc(Guess[1])
until Guess[1]=Gray;
Guess[1]:=white;
inc(Guess[0])
until Guess[0]=Gray;
SearchForSolution:=False
end
end;

4.3 Brugeren svarer med forkerte markeringer
Det kan forekomme, at Computeren når til en række bestående af 5 sorte, (som er den sidste kombination), uden at den har fundet overensstemmelse med de leverede svarbrikker. I så tilfælde meddeler Computeren, at man har svaret forkert i mindst en af rækkerne og spørger om de forkerte svar
skal udpeges.
At udpege de forkerte svar er faktisk lettere end man skulle tro. Computeren tager simpelthen løsningen og kalder MakeMarkerAnswers for hver af de rækker, den har placeret på brættet. Den
sammenligner så de fundne svar med de Markers, som brugeren har placeret og som er registreret i
tabellen Markers. Hvis der er uoverensstemmelse, udskrives en meddelelse til brugeren. Dette sker i
proceduren CheckMarkerAnswers, som er vist herunder.

4.3.1 CheckMarkerAnswers
procedure TMasterMindForm.CheckMarkerAnswers(GuessedRows:Integer);
var
r:Integer;
CorrectMarkers:TMarker;
begin
for r:=0 to GuessedRows do
begin
MakeMarkerAnswers(r,Solution,CorrectMarkers);
if (CorrectMarkers.Whites <>Markers[r].Whites) or
(CorrectMarkers.Blacks <>Markers[r].Blacks) then
ShowMessage('Du svarede forkert i '+IntToStr(r+1)+
' række. Det skulle være '+IntToStr(CorrectMarkers.Whites)+
' hvide og '+IntToStr(CorrectMarkers.Blacks)+' sorte')
end
end;
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5. Programbeskrivelse.

Programmet Initialiseres i Proceduren FormCreate, og siden hen i StartButtonClick.
Hovedårsagen til at programmet bliver lidt uoverskueligt og temmelig omfangsrigt, er de mange
forskellige valgmuligheder. De er Følgende:
•

Spiller kan være Computer eller Sucker (eng. kvajhoved), - brugeren ser jo ikke programkoden!

•

Man kan vælge at trække (Draging) med musen eller klikke med musen. DragMode skal da
være indstillet til henholdsvis dmAutomatic eller DmManual, for hver komponent. Der er 10
komponenter af typen TShape.

•

Der er 6 forskellige tilstande som spillet kan være i: Setup, Playing, Quit, Lost,Won og None.

Af denne grund er de fleste procedurer delt op med en række if..then..else eller case-sætninger.
Det er for eksempel klart, at det ikke må kunne lade sig gøre at sætte farvede brikker på BoardDrawGrid, når det er computeren, der spiller.

5.1 Hints
Der er for flere af komponenterne, heriblandt Mans, Markers, BoardDrawGrid, SolutionDrawGrid
og AnswerDrawGrid er lavet Hints, hvilket betyder "vink". Dette er velkendt fra Windows.
Når musemarkøren hviler på en komponent i mere end ca.1 sekund, så kommer der et lille vindue
med en tekst frem (et hint), som giver en kort beskrivelse af komponentens funktion.
Et Hint er en egenskab ved de fleste komponenter. Et Hint kan skrives i ObjectInspectoren, hvor
man så også skal sætte ShowHint til true. Man kan imidlertid også sætte Hints under programkørslen, ved blot at anvende komponentens Hint egenskab. Sådan er det klaret i dette program.
Da der er 10 Shapes og 3 DrawGrids, og da Hint'ene i nogen tilfælde skal være forskellige, eftersom det er Computeren eller brugeren, der gætter, så anvendes der mange programlinier på at skrive
hints. Herunder er vist den procedure MakeHints, som bliver kaldt for at sætte Hints på de forskellige komponenter.

5.1.1 MakeHints
procedure TMasterMindForm.MakeHints;
begin
if Player=Sucker then
begin
SolutionDrawGrid.ShowHint:=False;
AnswerDrawGrid.ShowHint:=False;
BoardDrawGrid.ShowHint:=True;
WhiteMarker.ShowHint:=False;
BlackMarker.ShowHint:=False;
WhiteMan.Hint:='Træk med musen eller klik';
GreenMan.hint:='Træk med musen eller klik';
BlueMan.hint:='Træk med musen eller klik';
YellowMan.hint:='Træk med musen eller klik';
OrangeMan.hint:='Træk med musen eller klik';
BrownMan.hint:='Træk med musen eller klik';
RedMan.hint:='Træk med musen eller klik';
BlackMan.hint:='Træk med musen eller klik';
BoardDrawGrid.Hint:='Fortryd ved at dobbeltklikke'
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end else
begin
if PlayingState= SetUp then
begin
SolutionDrawGrid.ShowHint:=True;
AnswerDrawGrid.ShowHint:=False;
BoardDrawGrid.ShowHint:=False;
WhiteMarker.ShowHint:=False;
BlackMarker.ShowHint:=False;
WhiteMan.hint:='Træk brikken til løsningen eller klik';
GreenMan.hint:='Træk brikken til løsningen eller klik';
BlueMan.hint:='Træk brikken til løsningen eller klik';
YellowMan.hint:='Træk brikken til løsningen eller klik';
OrangeMan.hint:='Træk brikken til løsningen eller klik';
BrownMan.hint:='Træk brikken til løsningen eller klik';
RedMan.hint:='Træk brikken til løsningen eller klik';
BlackMan.hint:='Træk brikken til løsningen eller klik';
SolutionDrawGrid.Hint:='Fortryd ved at dobbeltklikke'
end else
begin
SolutionDrawGrid.ShowHint:=False;
AnswerDrawGrid.ShowHint:=True;
BoardDrawGrid.ShowHint:=False;
WhiteMarker.ShowHint:=True;
BlackMarker.ShowHint:=True;
WhiteMarker.Hint:='Træk med musen eller klik';
BlackMarker.Hint:='Træk med musen eller klik';
WhiteMan.ShowHint:=False;
GreenMan.ShowHint:=False;
BlueMan.ShowHint:=False;
YellowMan.ShowHint:=False;
OrangeMan.ShowHint:=False;
BrownMan.ShowHint:=False;
RedMan.ShowHint:=False;
BlackMan.ShowHint:=False;
AnswerDrawGrid.Hint:='Fortryd ved at dobbeltklikke'
end
end
end;

5.2 Drag og Drop
Drag and Drop, henviser til den teknik, hvor man holder venstre musetast nede på en komponent,
og så trækker "komponenten" et sted hen, hvor man så slipper venstre musetast. Herefter udløses en
hændelse (event), som resulterer i et metodekald. Den formulering, at man trækker en komponent,
skal ikke tages bogstaveligt. Ganske vist kan man i de metoder, der behandler hændelserne
OnDragOver og OnDragDrop aflæse hvilken komponent, der bliver trukket, men der er ikke tale
om at komponenten bliver flyttet i bogstavelig forstand. Det som sker er, at musemarkøren skifter
form, når man drag'er og skifter igen form, når den er over en komponent - eller blot et område der accepterer en OnDragDrop hændelse.
I metoden, der håndterer denne hændelse, kan man skrive hvad som helst! Det behøver ikke at have
noget at gøre med den komponent, der bliver drag'get. Komponenten, der bliver drag'get flytter sig
naturligvis heller ikke, med mindre man gør det manuelt.
Metoden, der kaldes af OnDragOver hændelsen, har en vigtig parameter: Accept. For at komponenten kan blive Drop'pet et bestemt sted - hvilket viser sig ved, at musemarkøren skifter form - så skal
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Accept parameteren i metodekaldet være sand. Det er programmørens opgave at formulere betingelsen for af Accept er sand. Dette er med et eksempel vist nedenfor for spillebrættet BoardDrawGrid.
Der er to andre komponenter, hvor der anvendes den samme teknik, nemlig SolutionDrawGrid og
AnswerDrawGrid og det må naturligvis ikke forekomme, at man dropper svarbrikker på spillebrættet eller omvendt
Betingelsen for accept er - som det fremgår af programudskriften nedenfor - at det er brugeren der
spiller, at tilstanden er Playing, at man ikke forsøger at placere mere end 5 brikker, at kilden er en
komponent af typen TShape, og at Shape egenskaben er stCircle, (så det ikke er en svarbrik)
procedure TMasterMindForm.BoardDrawGridDragOver(Sender, Source: TObject; X,
Y: Integer; State: TDragState; var Accept: Boolean);
begin
accept:=(PlayingState=playing) and (player=Sucker) and (UsedMans<6) and
(Source is Tshape) and ((Source as TShape).Shape=stCircle)
end;

I BoardDrawGridDragDrop metoden undersøges nu, om brikken er drop'pet I den rigtige række og
på en plads, hvor der ikke allerede findes en brik. (En tom plads svarer til farven Gray).
For at finde den række og kolonne, hvor musen befinder sig, kalder man en af DrawGrid's metoder
MouseToCell(x,y,ManColumn,ManRow)

x,y er musemarkørens pixel-koordinater. Gitterets (DrawGrid) række (Row) og kolonne (Column)
returneres i variablene ManColumn,ManRow. Herefter defineres et rektangel af typen TRect,
Rect:=BoardDrawGrid.CellRect(ManColumn,ManRow);

Herefter følger så det lidt kryptiske. Man kan ikke direkte tegne i en gittercelle i et DrawGrid. Det
skal gøres indirekte med Invalidate, (hvilket ritignok tog mig lidt tid at finde ud af).
For at tegne i en Gittercelle må man anvende et af Windows API-kald (Application Programmers
Interface), som hedder InvalidateRect. Dette kald giver anledning til en hændelse OnDrawCell, som
Windows selv anvender, når et område skal gentegnes, og den udløser et kald af metoden:
BoardDrawGridDrawCell(Sender: TObject; Column,Row: Longint; Rect: TRect;
State:TGridDrawState);

5.2.1 DragDrop-metoden
procedure TMasterMindForm.BoardDrawGridDragDrop(Sender, Source: TObject; X,
Y: Integer);
var
Rect:Trect;
ManColumn,ManRow:LongInt;
begin
ManColor:=GetManColor((Source as TShape).Brush.Color);
BoardDrawGrid.MouseToCell(x,y,ManColumn,ManRow);
if (PlayRow=ManRow) and (Board[ManRow,ManColumn]=Gray) then
begin
Board[ManRow,ManColumn]:=ManColor;
UsedMans:=UsedMans+1;
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Rect:=BoardDrawGrid.CellRect(ManColumn,ManRow);
InvalidateRect(BoardDrawGrid.Handle,@Rect,False)
end
end;

Det som sker i denne metode er, at man bestemmer dimensionerne af det rektangel Rect, hvor brikken skal tegnes. Rektanglet, der skal tegnes i, er overført som parameter fra IvalidateRect metoden.
Cirklen tegnes på normal vis med Brush og Pen.
For brugeren er illusionen imidlertid den, at man flytter (drag'ger) en brik fra bordet og anbringer
den i et felt i en række på spillepladen. Brikken, der tegnes, har imidlertid intet at gøre med komponenten der trækkes, andet end at de har samme farve og samme form.

5.2.2 DrawGridDrawCell-metoden
procedure TMasterMindForm.BoardDrawGridDrawCell(Sender: TObject; Column,
Row: Longint; Rect: TRect; State: TGridDrawState);
var x1,y1,x2,y2:Integer;
begin
x1:=Rect.Left+4; y1:=Rect.Top+4;
x2:=Rect.Right-4; y2:=Rect.Bottom-4;
with BoardDrawGrid.Canvas do
begin
pen.color:=clBlack;
Brush.Color:=cl[Board[Row,Column]];
ellipse(x1,y1,x2,y2)
end
end;

Håndteringen af DrawGrids er ret teknisk, men meget effektfuldt.

5.3 Operationer styret af museklik
Der er i spillet to muligheder for at placere en brik eller en svarmarkør. Dragging er den ene, mens
den anden er, at man klikker med musen, hvorefter brikken/svarmarkøren flyttes op i den rigtige
række på den næste ledige plads.
Det er imidlertid andre hændelser og metoder, der anvendes, når man klikker med musen,
(OnMouseDown, OnMouseUp), end når man trækker med musen (OnDragOver, OnDragDrop).
Komponenten TShape har nemlig ikke en OnClick-hændelse, og af denne grund må man benytte de
to OnMouseDown, OnMouseUp hændelser, og beregne tiden mellem de to hændelser. Hvis denne
tid er mindre end et sekund, betragtes det som et klik.
Tiderne udregnes i DecodeTime(Time,hour,min,sec,msec), hvor DecodeTime er en systemprocedure
og Time er en systemvariabel, der angiver tiden aflæst på Computerens ur.
De mange hændelser kan let få programkoden til at svulme op, idet hver af de 8+2 brikker skal have
metoder til de to (OnMouseDown, OnMouseUp) hændelser. For hver brik, er procedurerne nu simple nok.
I stedet for at implementere 20 (OnMouseDown, OnMouseUp) metoder, er der anvendt et trick.
Man kan nemlig frit vælge navnet på den metode, som kaldes ved en bestemt hændelse.
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Samtlige (OnMouseDown og OnMouseUp) hændelser for de 8 farvede brikker, kalder derfor de
samme to metoder og alle (OnMouseDown og OnMouseUp) hændelser for svarmarkørerne kalder
de samme to metoder. Nedenfor er disse to metoder for brikkerne vist.
Det eneste MouseDownOnMan bevirker - ud over at kontrollere, at der er trykket venstre museknap er at computerens ur aflæses og omregne sekunderne til milisekunder. Resultatet gemmes i en global variabel TimeForMouseDown.

5.3.1 MouseDown
procedure TMasterMindForm.MouseDownOnMan(Sender: TObject ;Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var h,m,s,ms:Word;
begin
if Button=mbLeft then
begin
DecodeTime(Time,h,m,s,ms);
TimeForMouseDown:=1000*s+ms
end
end;

er derimod er mere kompliceret. Først aflæses igen Computerens ur, og tiden
gemmes i variablen TimeForMouseUp, hvorefter det undersøges om det er et "museklik", samt om
der er plads til flere brikker
MouseUpOnMan,

if (TimeForMouseUp-TimeForMouseDown<OneSec) and (UsedMans<5) then

Hvis dette er tilfældet undersøges det, hvilken af brikkerne, der er klikket på. Dette gøres i den typiske OOP-kode:
if (Sender as TShape)= BrownMan then ManColor:=Brown else

Endelig skal det afgøres, om spillet er i gang eller om brugeren er ved at sætte løsningen op for
Computeren. (Der er faktisk en hel del betingelser, der skal være opfyldt).

5.3.2 MouseUp
procedure TMasterMindForm.MouseUpOnMan(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
h,m,s,ms:Word;
Rect:Trect;
ManColumn,ManRow:LongInt;
begin
DecodeTime(Time,h,m,s,ms);
TimeForMouseUp:=1000*s+ms;
if (TimeForMouseUp-TimeForMouseDown<OneSec) and (UsedMans<5) then
begin
if (Sender as TShape)= BrownMan then ManColor:=Brown else
if (Sender as TShape)= BlueMan then ManColor:=Blue else
if (Sender as TShape)= YellowMan then ManColor:=Yellow else
if (Sender as TShape)= OrangeMan then ManColor:=Orange else
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if (Sender as TShape)= RedMan then ManColor:=Red else
if (Sender as TShape)= GreenMan then ManColor:=Green;
if (Sender as TShape)= WhiteMan then ManColor:=White;
if (Sender as TShape)= BlackMan then ManColor:=Black;
if (PlayingState=Playing) and (Player=Sucker) then
begin
ManRow:=PlayRow; ManColumn:=UsedMans;
if Board[ManRow,ManColumn]=Gray then
begin
Board[ManRow,ManColumn]:=ManColor;
UsedMans:=UsedMans+1;
Rect:=BoardDrawGrid.CellRect(ManColumn,ManRow);
InvalidateRect(BoardDrawGrid.Handle,@Rect,False)
end
end else
if (PlayingState=Setup) and (Player=Computer) then
begin
ManColumn:=UsedMans; ManRow:=0;
if Solution[ManColumn]=Gray then
begin
Solution[ManColumn]:=ManColor;
UsedMans:=UsedMans+1;
Rect:=SolutionDrawGrid.CellRect(ManColumn,ManRow);
InvalidateRect(SolutionDrawGrid.Handle,@Rect,False)
end
end
end
end;

5.4 De centrale algoritmer til kontrol af spillet
De to centrale algoritmiske procedurer er SearchForSolution og MakeMarkerAnswers, som er beskrevet ovenfor. SearchForSolution har en underprocedure CheckOnMarkersInPreviousGuesses,
som i princippet er helt den samme som MakeMarkerAnswers. For at gøre programkoden mere
gennemskuelig, er det valgt at implementere denne algoritme to forskellige steder.
I begge procedurer CheckOnMarkersInPreviousGuesses og MakeMarkerAnswers sammenligner
man en kombination, kaldet henholdsvis Guess og Solution (begge af type TSolution = Array[0..4]
of ManColor), med en kombination på spillebrættet Board (af type Array[0..11] of TSolution).
Sammenligningen foretages for hver brik i den ene række med hver brik i den anden række, idet
man markerer brikker, der har samme farve.
Enhver brik må kun bruges én gang i et svar. Det er derfor nødvendigt, først at fastlægge om nogen
af brikkerne står helt rigtigt – samme plads og samme farve, som giver en hvid Marker.
Hvis programmet når til en kombination bestående af fem sorte, og den heller ikke passer med svarene, så er nogle af svarene sat forkert. Dette undersøges i proceduren CheckMarkerAnswers.
CheckMarkerAnswers kalder MakeMarkerAnswers med den eksisterende løsning, og undersøger
om , der er overensstemmelse mellem de rigtige svar og de faktisk givne svar. Resultatet meddeles i
en dialogboks.
Der er tre OnMouseMove hændelser i programmet, én for hvert DrawGrid. Den eneste effekt af
disse hændelser er, at aflæse musemarkørens position og anbringe den i to globale variable xMouse
og yMouse. Positionen anvendes i DragOver og DragDrop hændelserne for at afgøre om et "Drop"
kan accepteres.
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5.5 Hvis man fortryder anbringelse af en brik eller en svarbrik
Det er så heldigt, at et DrawGrid har en OnDblClick hændelse, altså en metode til at behandle en
dobbeltklik hændelse. Hvis man dobbeltklikker på en farvet brik eller en svarbrik i en af de 3
DrawGrid's så bliver brikken fjernet. Dette sker i metoden vist herunder for komponenten BoardDrawGrid. Der findes helt tilsvarende metoder for de to andre DrawGrids, hvilket kan ses i programudskriften.

5.5.1 DblClick
procedure TMasterMindForm.BoardDrawGridDblClick(Sender: TObject);
var Column,Row:LongInt; Rect:TRect;
begin
if (PlayingState=Playing) and (Player=Sucker) then
begin
BoardDrawGrid.MouseToCell(xMouse,yMouse,Column,Row);
if (PlayRow=Row) and (Board[Row,Column]<>Gray)then
begin
Board[Row,Column]:=Gray;
Rect:=BoardDrawGrid.CellRect(Column,Row);
InvalidateRect(BoardDrawGrid.Handle,@Rect,False);
UsedMans:=UsedMans-1
end
end
end;

5.6 Brug af dialogbokse
Delphi har to standardtyper af dialogbokse til brug for at vise informationer på skærmen:
ShowMessage og MessageDlg. ShowMessage er en procedure, der blot viser en dialogbox, hvor
man kan anbringe en tekst (af typen string), som godt kan være en variabel eller en konstant (af
typen string) "+" en variabel (af typen string). Dialogvinduet vises og man trykker OK. Nedenfor er
vist et eksempel på kald af ShowMessage.
ShowMessage('Du svarede forkert i '+IntToStr(r+1)+
' række. Det skulle være '+IntToStr(CorrectMarkers.Whites)+
' hvide og '+IntToStr(CorrectMarkers.Blacks)+' sorte')

MessageDlg er en funktion, der er mere avanceret, idet der for det første er flere MessageDialogTypes af MessageDlg: mtInformation, mtError med flere, men forskellen på typerne er kun det ikon,
der vises på dialogen. Endvidere kan man vælge mellem en lang række knapper, som vises som
Buttons i dialogvinduet. F.eks. mbOK, mbYes, mbNo, mbCancel m.fl.
MessageDlg er en function af typen Word, og af den returnerede funktionsværdi kan aflæses, hvilken af knapperne brugeren valgte. Svarene er givet ved konstanterne mrOK, mrYes, mrNo svarende
til mr-værdierne.
MessageDlg har i øvrigt en variant MessageDlgPos, som er identisk med MessageDlg, blot kan
man angive hvor på skærmen, man ønsker at dialogvinduet skal placeres.
Erklæringen af MessageDlg er:
function MessageDlg(Message:string; DialogType:TMsgDlgType;
DialogButtons:TMsgDlgBtn; HelpContext:Integer):

Bemærk i øvrigt programmets brug af dialogbokse. Herunder er vist et eksempel fra programkoden:
MsgAnswer er en variabel erklæret af typen Word.
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MsgAnswer:=MessageDlg('Du må have svaret forkert i en af rækkerne.'+
' Vil du vide hvilken?',mtError,[mbYes,mbNo,mbCancel],0);
if MsgAnswer=MrYes then CheckMarkerAnswers(Playrow-1);

5.7 Hjælp til spillet
Der findes en BitBtn på formen, med en Caption "Hjælp". Vi skal senere se på, hvordan man laver
en rigtig Windows Helpfile. I dette tilfælde er hjælpefilen blot en DialogForm, hentet fra Dialogfanebladet i menupunktet New.
På Dialogformen er anbragt en ListBox. En ListBox er en komponent, der svarer til em Memo komponent, som er sat til ReadOnly. ReadOnly betyder naturligvis, at man ikke kan indsætte ny tekst i
ListBox'en direkte fra tastaturet. Linierne i en ListBox er egenskaben Items af typen TStrings.
Man kan derimod godt skrive til ListBox'en ved DesignTime. Dette gøres ved at klikke på Items i
Object Inspectoren, men man kan også åbne en editor, og skrive i den. Endelig kan man under programkørslen tilføje tekst med Add, som er en af Items metoder.
Når man klikker på HjaelpeBitBtn, kaldes metoden Show, som viser dialogformen. Bemærk dog, at
der står MasterMindDialogForm.ShowModal i stedet for MasterMindDialogForm.Show. Betydningen af ShowModal er den, at man ikke kan vende tilbage til den form, som har kaldt dialogvinduet
før dialogformen er lukket. Dette sker i øvrigt, hvis man trykker på OK knappen.
procedure TMasterMindForm.HjaelpBitButtonClick(Sender: TObject);
begin
MasterMindDialogForm.ShowModal
end;

Nedenfor er dialogformens unit vist. Den er helt simpel og indeholder ingen kode, bortset fra en
OnClick-metode, der lukker formen.
unit MasterMindDialogUnit;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls;
type
TMasterMindDialogForm = class(TForm)
OKButton: TButton;
Bevel1: TBevel;
VejledningListBox: TListBox;
procedure OKButtonClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
MasterMindDialogForm: TMasterMindDialogForm;
implementation
{$R *.DFM}
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procedure TMasterMindDialogForm.OKButtonClick(Sender: TObject);
begin
Close
end;
end.
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Kap 8.

Viden om! – Et Ekspertsystem

1. Hierarkiske databaser og Ekspertsystemer

Dette programeksempel er ikke så avanceret som Mastermind, hvad angår den grafiske brugergrænseflade. Til gengæld indeholder det nogle datalogiske træk, blandt andet brugen af Pointere. Programmet anvender også tre forskellige typer filer, flere units i projektet, flere forme samt udskrift til
printer. Endvidere anvendes BitMap-billeder, Edit og Memo-komponenter.
Den algoritmiske del af programmet, anvender Pointere på en ret avanceret måde. Det er imidlertid
ikke nødvendigt at forstå denne del af programmet, for at opbygge grænsefladen.
Programmet kunne egentlig godt høre hjemme i kapitlet om databaser, idet strukturen har mange
lighedspunkter med hierarkiske databaser. En hierarkisk database er i sin mest simple form et binært træ, anvendt som beslutningstræ. Man søger fra "roden", og hver forgrening - kaldet en knude,
(Node) - rummer en betingelse, for at gå til "højre" eller "venstre". De yderste knuder på træet,
kaldes for blade. Et beslutningstræ opbygget på denne måde kaldes ofte for et ekspertsystem.
I dette eksempel på et beslutningstræ, svarer hver knude til en egenskab, som et objekt enten har eller ikke har. En sådan hierarkisk database kan f.eks. anvendes til klassifikation af dyr, planter eller
andre objekter, som har en hierarkisk ordning.
Når der findes et stort antal egenskaber, hos de objekter man vil klassificere, er en relationel database ikke særlig velegnet, idet alle egenskaber (attributter, felter), skal være opregnet i hver relationel tabel.
I en binær hierarkisk database står hver egenskab kun ét sted, nemlig i én knude. Hvis knuden ikke
er et blad, har den to grene (pointers) videre til to andre knuder. Langs den ene gren, har alle objekter knudens egenskab, og langs den anden gren, har ingen objekter knudens egenskab.
En bestemt egenskab står - i det ideelle tilfælde - kun et sted i databasen. Dette sammenlignet med
en relationel database, hvor egenskaben stå i samtlige poster.
Om et objekt har en bestemt egenskab i en hierarkisk database følger entydigt af objektets placering
i den hierarkiske struktur og ikke om egenskaben er checket af , i en (lang) række af attributter i en
database record.
Den hierarkiske database, der hører til programeksemplet, kan anvendes på to forskellige måder.
Den ene er søgning efter et bestemt objekt, hvis man kender egenskaberne. Dette kan for eksempel
anvendes til at lokalisere en fejl i en maskine eller diagnosticere en sygdom. I dette tilfælde fungerer det som ekspertsystem.
Den anden er, at man kan søge oplysninger om egenskaberne ved et bestemt objekt. For eksempel,
kan man få alle symptomerne ved "en sygdom" eller få alle oplysningerne om "et land". I dette tilfælde fungerer det som en hierarkisk database.
Det er på mange måder meget smartere at have alle egenskaberne liggende i en logisk struktur, end
at have alle egenskaberne stående i hver række i en database. Registreringen af en ny egenskab giver i almindelighed heller ingen problemer i en hierarkisk database - bortset fra en eventuel gentagelse af en egenskab - mens det for en relationel database kan betyde en omstrukturering af hele
tabellen.
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Den største ulempe ved hierarkiske databaser er, at det i almindelighed er forbundet med ret store
vanskeligheder at lave om på en allerede oprettet struktur. Alt hvad der følger efter en knude er jo
baseret på netop den egenskab, som står i knuden.
Når man opbygger en hierarkisk database, skal man derfor tænke sig meget godt om, for at finde de
egenskaber, der er mest grundlæggende. Opbygger man f.eks. en database over dyr, er det ikke fornuftigt at lade det første spørgsmål være: "Har den en snabel?". Langt mere fornuftigt ville det være
at spørge: "Er det et pattedyr?".
Sådanne problemer har man ikke i relationelle databaser, hvor posterne ligger hulter til bulter på en
disk, mens en søgning foretages med indeks. Det er nemlig relativt nemt at lave nye indeks og retablere indeks.
En anden indvending mod hierarkiske databaser er, at hele træets struktur helst skal ligge i maskinens lager. Samtidig skal strukturen gemmes på en disk, og genetableres i lageret, hver gang databasen anvendes. Hvordan man kan løse de sidstnævnte problemer, er søgt vist i det følgende.

1.1 Programmet VidenOm
Programmet er egentlig blot en hierarkisk database skabelon. Man kan selv opbygge en database
over "hvad som helst".
For at give et indtryk af programmet, vises først hvorledes grænsefladen, som den ser ud under en
kørsel. Det er nemlig betydelig lettere at forstå anvendelsen af programmet ved at køre det, end ved
at studere programudskriften.
Brugergrænsefladen kræver på grund af de mange valgmuligheder en del administration. Den algoritmiske del er heller ikke helt ukompliceret, så programeksemplet er ret omfattende!

2. Programmets Delphi-Form
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Figur 8. 1 VidenOm programmets Delphi Form
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Figur 8. 2 Forespørgsel om ”et dyr”
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Figur 8. 3 Programmet er ved at gætte, hvad man tænker på.
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Figur 8. 4 Programmet har gættet svaret, og leverer ”leksikalske oplysninger”.

Figur 8. 5 Samt et billede af det gættede dyr.

Som det ses, består formen øverst af en RadioGroup med 6 Radiobuttons. Det er en "ægte" RadioGroup, idet radioknapperne er ikke selvstændige RadioButtons komponenter, men Items i Ra-
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dioGroup-komponenten. Knapperne har derfor ikke et selvstændigt Name. Der er kun én OnClickhændelse for hele radiogruppen. Hvilken af knapperne, der er trykket ned, afgør man i en "case ItemIndex of" sætning i radiogruppens OnClick-hændelse.
Detaljerne kan ses i proceduren MenuRadioGroupOnClick i programudskriften.
Under radiogruppen er der en Label, som anvendes til at skrive meddelelser til brugeren på den måde, at man sætter TextLabel.Caption = "Tekst". Bemærk, at en label godt kan rumme flere linier,
blot man sætter egenskaben WordWrap til True.
Under TextLabel er der 5 Buttons. De første 2 med Caption "Ja" og "Nej", anvendes til at svare på
det spørgsmål, der står i TextLabel. Hvis man klikker på "Rediger" knappen, får man mulighed for
at redigere det spørgsmål eller det objekt, som står i TextLabel.
De sidste to Buttons "Tekst" og "Billede" anvendes til at vise (og indlæse) en tekst, som beskriver
det aktuelle objekt eller se et billede af det aktuelle objekt, men det er ikke noget krav, at et objekt
skal have en tekst-fil og en billed-fil.
Under knapperne er der en Edit-komponent AnswerEdit, som anvendes til at tilføje nye data til den
hierarkiske databasestruktur.
Hvis man søger et objekt, der ikke er i databasen, bliver man bedt om at formulere et spørgsmål, der
kan stilles for at skelne mellem det nye objekt og det objekt, der befinder sig i den pågældende knude. Programmet tilføjer da to nye knuder, og flytter pegerne, så det nye træ får den rigtige struktur.
Man afslutter AnswerEdit, ved at trykke på en OKButton.
Til slut er der en Memo-komponent. Der findes i Delphi to komponenter, hvis indhold er en tekstfil. Den ene er en Memo, og den anden er en ListBox. ListBox-komponenten har lidt flere faciliteter,
blandt andet nummerering af linierne, men den kan kun bruges til at vise en tekst-fil.
Memo-komponenten kan derimod anvendes til både at vise en tekst-fil og skrive til en tekst-fil.
Memo-komponenten minder på mange måder om Windows-Notepad - uden menubjælken.
Mens man søger i programmet, bliver alle spørgsmål og svar automatisk vist i TextMemo. Dette
fremgår også af Delphi-formens Memo-komponent i skærm-dump'et ovenfor.
Hvis man vil skrive noget om et nyt objekt, så får man en blank memo, hvor man kan skrive ligesom i NotePad, og man afslutter teksten ved at trykke på "Slut Tekst" - knappen.
Endelig er der en "Fortryd" - knap, som kan anvendes i forskellige tilfælde, for eksempel til at fortryde/afslutte en forespørgsel, redigering og lignende.
Billedet af løven ovenfor er et eksempel på, anvendelse af den anden Form i programmet: ImageForm. Denne form anvendes ikke til andet end at vise et Image (billede), og den er skjult, indtil man
klikker på "Billede" knappen. Formen består kun af en Image-komponent, ObjektImage.
Image-komponenten finder man på komponentpaletten under Additional. Komponenten anvendes
til at vise et bitmap, metafile eller Icon billede på formen. Egenskaben Picture refererer til filnavnet
på den fil, som indeholder billedet.

132

•

Kap 8

3. VidenOmUnit (Bog.ing.dk)
4. VidenOmBeslutningsTrae (Bog.ing.dk)
5. Problemformulering. Kravspecifikation

Jeg vil her beskæftige mig med de mere strukturelle aspekter af programmet, og hvordan løsningen
er implementeret ved anvendelse af pointere. Først vil jeg dog opstille en liste over kravene til programmet.
•

Programmet skal kunne etablere en hierarkisk database over hvilket som helst begreb.

•

Databasen (strukturen) skal kunne gemmes på en disk, og hentes frem og genetableres i lageret.

•

Databasen skal kunne bruges til at søge efter et bestem objekt, ved at svare "Ja" eller "Nej" på
en række spørgsmål. Når objektet er fundet, skal der - valgfrit - kunne vises en længere tekst,
der beskriver objektet, og - valgfrit - et billede, der viser objektet.

•

Hvis et objekt ikke er i databasen, skal brugeren kunne tilføje et nyt objekt til basen og tilføje de
nødvendige spørgsmål, samt billede og tekstfiler. Programmet skal kunne opdatere databasen.

•

Programmet skal kunne vise en liste over alle objekter i databasen.

•

Programmet skal kunne vise en liste over alle et objekts egenskaber, det vil sige hvilke egenskaber objektet har, og hvilke det ikke har.

•

Hvis man forsøger at tilføje et objekt, som allerede findes i basen, skal programmet opdage dette. Når det sker, er det fordi man har svaret forkert på et af de stillede spørgsmål langs vejen ned
til objektet. Programmet skal kunne udpege det første spørgsmål, man svarede forkert på.

Hvis vi tager det sidste af de opstillede punkter først, så betyder dette, at man kan anvende programmet, som et "spil". Man tænker da f.eks. på "et dyr" Programmet skal så gætte hvilket dyr, man
tænker på. Det gør programmet ved at stille en række spørgsmål.
Hvis programmet ikke kan gætte, hvad man tænker på, kan det enten være, fordi objektet ikke findes i basen, hvorefter det kan tilføjes - eller fordi man har svaret forkert på ét eller flere spørgsmål.
Programmet skal kunne finde det første spørgsmål, der er svaret forkert på.
Ud fra almindelig databaseteori, er det vigtigt at programmet har denne sidste egenskab, da databasen ellers kunne blive inkonsistent. Inkonsistent kan f.eks. betyde, at det samme "dyr" står to forskellige steder i databasen, og dermed "både har" og "ikke har" en bestemt egenskab.
Mere konkret, hvis man f.eks. svarer nej til, at en spækhugger er et pattedyr, så vil man ikke finde
dette dyr, selv om det findes i basen. Tilføjes dyret imidlertid, (uden at der er kontrol på om det findes i forvejen), så vil det stå både under fisk og pattedyr. Databasen ville være inkonsistent – og
dermed ubrugelig.
Der kan godt være fejl i data i en database. Det kan man ikke sikre sig imod fra programmørens
side, men det er programmørens (delvise) ansvar, at databasen ikke er inkonsistent, hvilket den er,
hvis to fakta i basen er i strid med hinanden.
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6. De centrale datastrukturer

Som opbygges den hierarkiske struktur, ved hjælp af pointere. Den centrale datastruktur i programmet er derfor en post (record), og en pointer til denne record.
type
TStr32 = string[32];
PNode = ^TNode;
TNode = record
Left,Right,Next,List:PNode;
Question: ShortString;
Bmpfil:TStr32;
Txtfil:TStr32
end;
TDataFile = file of TNode;

PNode er en pointer til TNode. Dette erklæres ved anvendelse af symbolet "^" (hat, eng. carret).
TNode har selv fire pointere af samme type Left, Right, Next, List. Endvidere har TNode et datafelt
Question og to filnavne-felter, Bmpfil og Txtfil.
Hvis man vil have adgang til et datafelt i en post, som en pointer (Top) peger på, så gøres det ved
anvendelse af symbolet "^", idet dette symbol så er anbragt efter pointeren - og læses som "indholdet af". For eksempel.
Qstring:=Top^ .Question.

NextNode:=Top^ .Next.

Årsagen til, at man anvender dynamiske variable er, at de ved erklæringen er en 32 bit adresse,
mens den variabel, som de refererer til (adressen på) først oprettes i maskinens lager ved run-time.
Antallet af variable er kun er begrænset af maskinens lager. Det sidste aspekt er dog blevet mindre
væsentligt med 32-bit teknologoen, hvor man ikke længere har en 64Kb grænse for størrelsen på
datasegmentet.

7. Problemanalyse

Selve databasen – træ-strukturen – består af en pointer (TopNode), som enten er nil, (som ikke peger på noget) eller en pointer til den første knude. Alt efter om man svarer Ja eller Nej til det
spørgsmål, som ligger gemt i datafeltet Question, er der en pointer, Left eller Right som peger videre til to nye Knuder. I de yderste knuder på træet, som kaldes bladene, indeholder datafeltet
Question ikke et spørgsmål, men derimod navnet på det objekt, der er fundet langs denne forgrening
i træet.
For bladene og kun for bladene, anvendes de to datafelter Bmpfil og Txtfil, som er filnavnene på de
to filer, som indeholder et billede af objektet og en beskrivelse af objektet.
Pointeren Next, anvendes til at huske den forgrening (en hægtet liste), der fører ned til et objekt.
Pointeren List, har flere anvendelser. Det kan være en hægtet liste, der fører ned til et givet objekt.
Men den anvendes også til at lave en hægtet liste, der indeholder alle bladene, dvs. navnene på alle
objekterne i databasen.
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Man kan ikke direkte gemme en træstruktur af pointere i en fil. Det vil sige, man kan godt, men den
vil ikke kunne anvendes til noget, da træstrukturen vil gå tabt, fordi indholdet af en pointer er en 32bit adresse på en variabel på Heapen. Disse absolutte (eller relative) adresser etableres først, når
programmet er læst ind i maskinen og de dynamiske variable er oprettet. Adresserne på Heapen er
forskellige fra kørsel til kørsel.
Når man derfor gemmer en hægtet liste eller et binært træ eller hvilken som helt dynamisk datastruktur, gemmer man ikke referencerne (pointerne), men kun datafelterne og strukturen i en anden
form. Ved genindlæsning må man "manuelt" genoprette strukturen på Heapen og sætte Pointerne
derefter.
Dette sidste er et algoritmisk problem. Den eneste værdi af en Pointer, som man kan genbruge er
faktisk nil. Dette viser sig imidlertid - måke lidt overraskende - at være tilstrækkeligt at gemme og
reetablere et binært træ.
Hvorledes det gøres er nedenfor vist, ved to små elegante rekursive procedurer.
procedure Write_File(SomeNode:PNode);
begin
if SomeNode<>nil then
begin
write(DataFile,SomeNode^);
Write_File(SomeNode^.Left); Write_File(SomeNode^.Right);
end
end;
procedure Read_File(var SomeNode:PNode);
begin
if not eof(DataFile) then
begin
new(SomeNode);
read(DataFile,SomeNode^);
if SomeNode^.Left<>nil then Read_File(SomeNode^.Left);
if SomeNode^.Right<>nil then Read_File(SomeNode^.Right)
end else SomeNode:=nil
end;

8. En forespørgsel. (AQuery)

Denne procedure indeholder den centrale algoritme i programmet. Ved programmets start bliver
brugeren spurgt, hvilket begreb (Concept) – Et Land, Et Dyr, En Sygdom - man vil vide noget om.
Programmet er indrettet sådan, at hvis man f.eks. vil vide noget om et land, så søger programmet
automatisk en fil med navnet land.dat, uden at spørge om et filnavn.
Hvis der findes en fil i den aktuelle mappe med navnet på begrebet, så indlæses denne fil automatisk til lageret. Et simpelt trick, som giver brugeren det indtryk, at maskinen handler intelligent.
Hvis ikke der findes en fil i det aktuelle katalog, svarende til navnet på begrebet, så bliver der vist
en OpenFile-dialog (som er velkendt fra Windows), hvor man selv søger efter en fil.
Vælger man ikke en fil, bliver man spurgt, hvorvidt man vil oprette en ny database. Svarer man
"Ja", bliver dette gjort. Ved oprettelse af en ny database, må man angive det første objekt i basen,
men derefter kan man kalde proceduren AQuery.
AQuery fungerer i princippet uhyre simpelt. Hver knude har et Question, som vises i TextLabel.
Man kan svare Ja eller Nej (eller Rediger) ved at trykke på én af 3 knapper. Hvis man svarer Ja,
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vælger AQuery den knude, der ligger til venstre: QueryNode:= QueryNode^ .left, og svarer man
Nej, vælger AQuery den knude, der ligger til højre: QueryNode:= QueryNode^ .Right.
For at huske, hvilken vej man er gået, og for at huske den sidst besøgte knude, danner AQuery også
en hægtet liste gennem Pointeren Next fra den første pointer ned gennem træet til objektet.
Samtidig føjes spørgsmål og svar til Memo'en, så man kan følge hele spørgesekvensen.
Nedenfor er gengivet disse programlinier fra AQuery i programudskriften:
repeat
Application.ProcessMessages;
if ExitRadioButtonPressed then exit;
TextLabel.caption:=QueryNode^.Question+'?';
CorrectButton.Enabled:=True;
Correction:=False;
YesButton.SetFocus;
ButtonPressed:=False;
LastNode:=QueryNode;
AbortBitBtnPressed:=False;
repeat Application.ProcessMessages until ButtonPressed;
if AbortBitBtnPressed then begin CancelQuery; exit end;
if Correction then begin CorrectButton.Enabled:=False; exit end;
LastNode:=QueryNode;
if Answer='Y' then
begin
TextMemo.Lines.Add(QueryNode^.Question+'? Ja');
QueryNode:=QueryNode^.Left;
LastNode^.Next:=QueryNode
end else
begin
TextMemo.Lines.Add(QueryNode^.Question+'? Nej');
QueryNode:=QueryNode^.Right;
LastNode^.Next:=QueryNode
end
until QueryNode=nil;

Hvis QueryNode=Nil, er man nået ud til et Blad og Question er navnet på objektet. Man svarer Ja
eller Nej (eller Rediger), som tidligere. Hvis man svarer Ja, og altså har fundet objektet, så får man
mulighed for, at se et billede og læse en beskrivelse. Svarer man Nej, er der to muligheder.
Den første mulighed er at objektet, man søger efter ikke er i databasen. Den anden er, at man har
svaret forkert på et af de stillede spørgsmål.
Man bliver da bedt om at skrive navnet på det nye objekt. Programmet undersøger derefter først om
objektet allerede findes i databasen. Hvis dette ikke er tilfældet, har man formodentlig svaret korrekt på de stillede spørgsmål, og derefter tilføjes objektet til databasen. Dette gøres ved udførelsen
af følgende programlinier fra proceduren MakeNewObject, som kaldes af AQuery.
New(NewNode); New(ObjektNode);
with ObjektNode^ do
begin
Question:=NewObjekt;
bmpfil:=ImageFileName;
txtfil:=TextFileName;
Left:=nil; Right:=nil; List:=nil; Next:=nil;
end;
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NewNode^:=LastNode^;
LastNode^.Question:=NewQuestion;
LastNode^.bmpfil:='';
LastNode^.txtfil:='';
if Answer='Y' then
begin
LastNode^.Left:=NewNode;
LastNode^.Right:=ObjektNode
end else
begin
LastNode^.Left:=ObjektNode;
LastNode^.Right:=NewNode
end
end
end;

9. Søgning. Hægtede lister

I programmet er der mulighed for at få udskrevet en liste over alle objekter i basen. Listen bliver
udskrevet i TextMemo'ens vindue. Listen er blot ét eksempel på, hvordan man opbygger en hægtet
liste. Det sker i proceduren MakeObjektList. Denne procedure anvendes kun til at initialisere pointeren Toplist til begyndelsen af listen, samt kalde en rekursiv procedure ObjektList, som er en underprocedure til MakeObjektList, og endelig afslutte listen med NextNode^ .List:=Nil;
ObjektList gennensøger rekursivt hele træet, indtil den finder et blad, dvs. hvor (Left=Nil) og
(Right=Nil). Når bladet er fundet, indsættes knuden i listen. Hvis den aktuelle knude ikke er et blad,
søger ObjektList rekursivt ad venstre gren og ad højre gren.
Efter et kald af MakeObjektList, peger den globale variabel TopList på den første knude i listen.
Nedenfor er denne del af programkoden for MakeObjektList vist. Bemærk brugen af rekursion i
underproceduren ObjectList.

9.1 MakeObjectList
procedure MakeObjektList(SomeNode:PNode);
procedure ObjektList(ListNode:PNode);
begin
with ListNode^ do
if ListNode<>nil then
begin
if (Left=nil) and (Right=nil) then
begin
if TopList=nil then
begin
TopList:=ListNode; NextNode:=TopList
end else
begin
NextNode^.List:=ListNode; NextNode:=ListNode
end
end else
begin
ObjektList(Left); ObjektList(Right)
end
end
end;
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begin
TopList:=nil;
ObjektList(SomeNode);
NextNode^.List:=nil;
ListIsMade:=True;
end;

Hvis programmet skal undersøge om et objekt allerede findes i basen, kunne det også lade sig gøre
ved at kalde MakeObjektList, og bagefter sammenligne det aktuelle objekt med samtlige objekter i
listen. Imidlertid er det lettere at gøre det med en rekursiv søgeprocedure: FindPathTo.
Pointeren List, som er erklæret i recorden af typen PNode, bruges i dette program på to måder. Den
ene er beskrevet ovenfor i proceduren MakeObjektList. Den anden anvendelse er, til at finde en "sti"
ned til et bestemt blad (objekt). Dette sker i funktionen FindPathTo.
FindPathTo er opbygget meget på samme måde som MakeObjektList. Den består af en logisk funktion og en procedure, hvoraf den første kun er til initialisering og afslutning, mens den anden er
rekursiv.

9.2 FindPathTo
function FindPathTo(Objekt:string;SomeNode:PNode):Boolean;
var Found:boolean;
procedure SeekPathTo(PathNode:PNode);
begin
if not Found then
with PathNode^ do
begin
if (Left=nil) and (Right=nil) then
begin
Found:=Objekt=caps(RemoveArticle(Question));
if Found then List:=nil
end else
begin
List:=Left; SeekPathTo(Left);
if not Found then
begin List:=Right; SeekPathTo(Right) end
end
end
end;
begin
Objekt:=caps(RemoveArticle(Objekt));
Found:=False;
SeekPathTo(SomeNode);
FindPathTo:=Found
end;

Da funktionen søger efter en tegnfølge, konverteres alle små bogstaver til store bogstaver, før man
sammenligner. Dette sker ved et kald af funktionen Caps. Endvidere er der det problem, at et objekt
kan være, eller ikke kan være foranstillet af en ubestemt artikel, f.eks. "En Kat", "Italien".
Af denne grund fjernes en eventuel ubestemt artikel, før der sammenlignes. Dette sker ved et kald
til funktionen RemoveArticle.
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FindPathTo er en logisk funktion, og den returnerer true, hvis objektet findes ellers false.
Ved et kald til FindPathTo kan man således afgøre, om et objekt er i basen eller ej.
Hvis objektet findes, kan man følge vejen ned gennem træet til objektet, ved succecivt at begynde
med at sætte NextObj:=TopNode, og så følge vejen: NextObj:=NextObj^ .List.
Dette bringes i anvendelse to steder i programmet. For det første, når man beder om at se alle egenskaber for et objekt. Her bliver proceduren ObjektProperties kaldt med navnet på et objekt, som
igen kalder FindPathTo, hvorefter den fundne sti gennemløbes og alle spørgsmålene skrives ud med
det korrekte svar.
Den anden anvendelse af FindPathTo er, når man skal undersøge, hvor der er svaret forkert i en
forespørgsel.
Her kaldes den logiske funktion ObjektExists, som igen kalder FindPathTo. Hvis man nu husker, at
stien ned til et objekt findes ved at begynde med TopNode og følge pointeren Next, så kan man direkte sammenligne de to stier langs pointerne Next og List for at finde uoverensstemmelsen.
De programlinier, hvor dette sker i funktionen ObjektExists, er gengivet herunder.
begin
NextObj:=TopNode;
SearchNext:=TopNode;
while NextObj^.List=SearchNext^.Next do
begin
NextObj:=NextObj^.List;
SearchNext:=SearchNext^.Next
end;
if NextObj^.List=NextObj^.Left then
ShowMessage('Du svarede nej til spørgsmålet: '+NextObj^.Question+
'. Du skulle have svaret: Ja')
else
ShowMessage('Du svarede ja til spørgsmålet: '+NextObj^.Question+
'. Du skulle have svaret: Nej')
end;

Som så ofte kan en relativ kompliceret algoritme implemeteres enkelt og elegant, når man anvender
pointere og rekursion

10. Hændelsesstyret programmering

Programmet har 3 units. En unit (VidenOmUnit), som er formens unit, hvor metoderne, der behandler de hændelser (events), der hører til komponenterne, er placeret.
En unit (VidenOmBeslutningsTrae), som består af procedurer, der tager sig af det algoritmiske – det
som vi har beskrevet under problemanalysen. Endelig en form: ImageForm (ImageUnit), som kun
anvendes til at anbringe et bitmap på.
Programmet består af mange procedurer, der håndterer den grafiske brugergrænseflade, og jeg vil
ikke forsøge at beskrive dem alle.
Programmet har imidlertid et mere generelt aspekt som vedrører hændelsesstyret programmering,
og som jeg vil dvæle lidt ved.
Før Windows 3.1 var de fleste applikationer "programstyrede" - eventuelt "menu-styrede". Programmet styrede hvornår man skulle have inddata fra brugergrænsefladen. I Hændelsesstyret programmering, må programmet vente, indtil brugeren aktiverer en komponent. Men så er den næste
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instruktion programmet udfører ikke den følgende instruktion i programkoden, men den første instruktion i den metode, som bliver kaldt af styresystemet, som respons på hændelsen.
Dette er tilfældet med alle de metodekald, som genereres fra komponentens event-page i ObjectInspectoren. Lad os kalde disse metoder event-methods.
Programmøren finder måske ud af, at klippe sine programstyrede procedurer op i mindre bidder og
anbringe hver bid som procedurekrop i event-methods, og så i øvrigt lade procedurens variable være
globale. Dette kan også bringes til at fungere i mange tilfælde, men ikke i alle.
En af grundene kunne være, at den samme programkode skal kopieres til flere metoder. Men værre
er det, hvis det er væsentligt for programkoden i en event-method at vide, hvor i programmet man
er.
Dette kan ofte løses relativt enkelt, ved at have en variabel, som repræsenterer en "programtilstand".
Denne løsning er f.eks. valgt i MasterMind eksemplet, hvor der også er en ret systematisk progression i programmet. I andre tilfælde er det imidlertid for besværligt og uoverskueligt at holde sammen på underprogrammer, der hver indeholder mange forgreninger. I sådanne tilfælde må man
overveje en anden løsning.
Programmet VidenOm, er et eksempel på, at man har gjort noget andet, samtidig med at man i en
vis udstrækning, har bevaret den traditionelle programstyrede struktur.
Der er i programmet 8 knapper. Til de fleste af disse komponenter, har man knyttet en logisk variabel af typen "SomeButtonPressed". De procedurer, der skal have inddata, må så vente i en løkke af
typen: repeat until "SomeButtonPressed"; og så afgøre, hvilken knap der blev trykket på.
Problemet med denne fremgangsmåde er blot det, at hvis man nøjes med at skrive en sådan repeat
sætning, så vil programmet køre i en uendelig løkke. Årsagen til dette er, at applikationen (programmet) i almindelighed ikke behandler Windows-messages, mens det udfører en procedure, men
kun imellem procedure-kaldene. Løsningen er, at man i repeat-løkken tilføjer
Application.ProcessMessages,
Dette bevirker at Styresystemet behandler alle de indtrufne events. Effekten er således, at applikationen behandler Windows-Messages og vender tilbage til det pågældende sted i programmet.
Nedenfor er vist et klip fra er taget fra programudskriften af StartProgram. Her er der 3 anvendelser
af teknikken. Læg især mærke til, at efter hver event-method fortsættes med den næste instruktion i
proceduren.

10.1 Programudskrift af AQuery
procedure AQuery(QueryNode:PNode);
begin
with VidenOmForm do
begin
DisableSpeedButtons;
TextLabel.Caption:='Vil du vide noget om '+Concept+'?';
AnswerEdit.Text:='';
AnswerEdit.Enabled:=False;
YesButton.Enabled:=True; YesButton.SetFocus;
NoButton.Enabled:=True;
TextMemo.ReadOnly:=True;
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ButtonPressed:=False;
AbortBitBtnPressed:=False;
repeat Application.ProcessMessages until ButtonPressed;
if AbortBitBtnPressed then begin CancelQuery; exit end;
if Answer='N' then
begin
TextLabel.Caption:='Men så har vi vist ikke mere at tale om ';
exit
end else
begin
YesButton.Enabled:=True;
NoButton.Enabled:=True;
CorrectButton.Enabled:=False;
end;
NewObjekt:=Concept;
VidenOmForm.TextMemo.Lines.Add('Her kommer så nogle spørgsmål om "'+
Concept+'"');
VidenOmForm.AnswerEdit.Text:='';
repeat
Application.ProcessMessages;
if ExitRadioButtonPressed then exit;
TextLabel.caption:=QueryNode^.Question+'?';
CorrectButton.Enabled:=True;
Correction:=False;
YesButton.SetFocus;
ButtonPressed:=False;
LastNode:=QueryNode;
AbortBitBtnPressed:=False;
repeat Application.ProcessMessages until ButtonPressed;
if AbortBitBtnPressed then begin CancelQuery; exit end;
if Correction then begin CorrectButton.Enabled:=False; exit end;
if Answer='Y' then
begin

Det som godt kan være lidt generende ved at skrive hændelsesstyrede programmer er naturligvis, at
den typiske bruger ofte er en komplet tåbe, som blot sanseløst trykker på knapperne uden antydning
af rationel adfærd. Programmet skal helst ikke gå ned alligevel!
Det kan være en ulige kamp at lade programmørens snedighed opveje brugerens mangel på samme,
men man bør gøre et forsøg.
Delphi yder faktisk en stor hjælp i denne henseende, idet alle Controls har en property Enabled,
som kan være True eller False. Dette er velkendt fra Windows, idet komponenten, hvis den er Disabled (Komponent.Enabled:=False), får en anden farve, så man kan se, at den ikke kan anvendes.
Anvendelsen af Enabled er meget udbredt i eksemplet VidenOm. Det giver dog et lille problem, at
anvende en Radiogruppe i stedet for selvstændige RadioButtons, fordi kun hele radiogruppen kan
være Disabled . Man skal imidlertid starte programmet, ved at klikke på Start og da man ikke kan
forlange, at den typiske bruger kan gennemskue dette, er der erklæret en logisk variabel BeforeStart, som sættes til False i FormCreate. Når man klikker på Start i Radiogruppen og den tilsvarende MenuRadioGroupOnClick-event bliver udført, bliver BeforeStart sat til true.
For alle de øvrige Radiobuttons-events, undersøges først om BeforeStart er false. Hvis ikke, udføres
der ingenting.
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11. Filhåndtering i Delphi.

I dette program anvendes alle filtyper, bortset fra lydfiler, avi-filer og lignende. Delphi kan i øvrigt
godt håndtere såvel lydfiler som *.avi (Audio-visuelle) filer, men det behandles andetsteds i denne
bog. De tre filtyper, vi skal se på er: Typeerklærede filer, Text-filer og Bitmap - (grafik) filer.
De Typeerklærede filer og Text-filerne, kan – på grund af bagud kompatibilitet i Pascal - i princippet behandles, nøjagtig som det blev gjort i Borland Pascal, men det anbefales, at man benytter de
lidt ændrede procedurekald.
I Delphi kan man ved hjælp af OpenDialog komponenten benytte den velkendte Windows OpenFileDialog, hvor man klikker sig rundt i mapperne, indtil man finder filen.
OpenDialog findes på komponentpalettens Dialog-fane, hvor der yderligere findes en SaveDialog,
PrintDialog, PrinterSetUpDialog, FontDialog, og en række yderligere dialogs, som jeg ikke vil
omtale her.
I dette program er kun anvendt en OpenDialog, selvom programmet både gemmer filer og skriver
ud på printeren. Dialog-komponenterne, skal kun anvendes, hvis brugeren skal kunne blande sig i,
hvorledes en (og hvilken) fil skal gemmes, hentes eller udskrives på printeren.
Nedenfor er vist, hvordan man åbner, læser fra, skriver og lukker en typedefineret fil. Koden er kopieret fra programudskriften.

11.1 OpenDialog
procedure GetDataFileName;
begin
repeat
FileOpenDialog.filter:='(*.dat filer)|*.dat';
if FileOpenDialog.execute then
begin
FileOnDisk:=True;
DataFileName:=GetFileName(FileOpenDialog.FileName);
AssignFile(DataFile,DataFileName);
Reset(DataFile);
MsgAnswer:=mrOK
end else
MsgAnswer:=
MessageDlg('Filen '+DataFileName+' findes ikke på disken',mtError,
[mbRetry,mbOK],0);
until MsgAnswer=mrOK
end;

Man bemærker at komponenten, der i dette program har navnet FileOpenDialog, har en egenskab
filter. Filter er det samme som filtype. Her er filtypen sat til *.dat. Dette gøres ved tegnfølgen
'(*.dat filer)|*.dat' , hvor det som står før den lodrette streg, er en beskrivelse af filtypen, og efter
den lodrette streg er angivet selve filtypen.
Man kan godt angive flere filtyper, men de skal så adskilles af en lodret streg. Filtypen kan godt
fastsættes ved Design-fasen. Man skal da blot klikke på Filter egenskaben i objekt-inspektoren,
hvorefter der åbnes et lille edit-vindue.
Da dette program imidlertid anvender forskellige filtyper for den samme OpenDialog-komponent er
Filter sat ved run-time.
FileOpenDialog.execute er en logisk funktion, der for det første åbner det sædvanlige Windows
Open dialogvindue for filer. Hvis man vælger en fil, returnerer FileOpenDialog.execute værdien
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true ellers false, og navnet på filen ( inklusive hele katalogstien) findes i egenskaben FileOpenDialog.FileName.
Funktionen GetFileName er en jeg selv har lavet, og den filtrerer det egentlige filnavn fra katalogstien. Det antages, at filen er i samme katalog, som programmet.
Ellers fungerer filhåndteringsprocedurerne på samme måde som i Borland Pascal. Man tilskriver
(Assign'er) et filnavn til en filvariabel. Bemærk dog, at assign er erstattet af AssignFile, mens Reset
er uforandret den samme. Dette skyldes, at assign bruges i andre sammenhænge i Delphi.
FileOpenDialog anvendes også i de tilfælde, hvor man skal hente en Tekst-fil eller et billede fra
disken, men hvor det filnavn, man har angivet ikke findes på disken.
Vi viser eksemplet med ObjectImage, som er navnet på Image-komponenten..
begin
AssignFile(BmpFile,ImageFileName);
{$I-} Reset(BmpFile); {$I+}
BmpFileOnDisk:= (IoResult=0);
if not BmpFileOnDisk then
begin
FileOpenDialog.filter:='(*.bmp filer)|*.bmp';
if FileOpenDialog.execute then
ImageFileName:=GetFileName(FileOpenDialog.FileName) else
begin
MsgAnswer:=
MessageDlg('Filen '+ImageFileName+' findes ikke på disken',mtError,
[mbRetry,mbOK],0);
ImageFileName:=''
end
end else MsgAnswer:=mrOK
end
until MsgAnswer=mrOK;
if ImageFileName<>'' then
try
ImageForm.Caption:=ImageFormCaption+' '+NewObjekt;
ImageForm.ObjektImage.PicTure.LoadFromFile(ImageFileName);
ImageForm.ClientWidth:=ImageForm.ObjektImage.PicTure.Width;
ImageForm.ClientHeight:=ImageForm.ObjektImage.PicTure.Height;
ImageForm.Show;
finally
end;

ImageForm er navnet på Image-formen. Hvis ImageFileName ikke findes på disken i det aktuelle
katalog, så kaldes FileOpenDialog, så man selv kan søge efter det i mapperne. Hvis man vælger en
fil, bliver den anbragt Image-formens Image-komponent. Dette sker i den lidt lange programlinie,
der slutter med LoadFromFile(ImageFileName). De to sidste instruktioner tilpasser formens størrelse til billedes størrelse. Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt at sætte ObjectImage.AutoSize:=true,
fordi det i dette tilfælde ikke er Image-komponenten, men hele formen, der skal reduceres til størrelsen af billedet.
Det er også let an anvende udklipsholderen til kopiering af - især grafikfiler.
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Hvis man for eksempel skal kopiere et billede (*.bmp fil) på en Image-komponent, til eller fra klippebordet (Clipboard), kan det gøres ved hjælp af følgende to instruktioner.
Clipboard.assign(Image.Picture); {Som anbringer et billede i klippebordet}
Image.PasteFromClipboard; {Som kopierer et billede fra klippebordet til en Image-komponent}

12. Et eksempel på Dialogs

Nedenfor er vist et lille demonstrationseksempel, hvor der er anbragt en Memo-komponent, samt 4
Dialog-komponenter, nemlig en OpenDialog, en SaveDialog, en FontDialog, samt en PrintDialog.
Programmet fungerer, som en lille tekst editor. Til Hver Dialog er der en BitBtn. Endelig er der to
BitBtn til at slette indholdet af Memo'en, samt til at afslutte programmet.
Programmets Form er vist nedenfor.

Figur 8. 6 Dialog-eksemplet form

12.1 FileDialogs
unit FileDialogsUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, Buttons, Printers;
type
TFileDialogsForm = class(TForm)
FileOpenDialog: TOpenDialog;
FileSaveDialog: TSaveDialog;
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TekstMemo: TMemo;
FileOpenBitBtn: TBitBtn;
FileSaveBitBtn: TBitBtn;
PrintDialog: TPrintDialog;
FontDialog: TFontDialog;
FontBitBtn: TBitBtn;
PrintBitBtn: TBitBtn;
CloseBitBtn: TBitBtn;
ClearBitBtn: TBitBtn;
procedure FileOpenBitBtnClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FontBitBtnClick(Sender: TObject);
procedure PrintBitBtnClick(Sender: TObject);
procedure FileSaveBitBtnClick(Sender: TObject);
procedure CloseBitBtnClick(Sender: TObject);
procedure ClearBitBtnClick(Sender: TObject);
private
TextFileName:string;
public
{ Public declarations }
end;
var
FileDialogsForm: TFileDialogsForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TFileDialogsForm.FileOpenBitBtnClick(Sender: TObject);
begin
try
FileOpenDialog.FileName:=TextFileName;
if FileOpenDialog.execute then
begin
TextFileName:=FileOpenDialog.FileName;
TekstMemo.Lines.LoadFromFile(TextFileName)
end
except
ShowMessage(TextFileName+' Findes ikke på disken!')
end
end;
procedure TFileDialogsForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
FileOpenDialog.Filter:=
'Tekst filer (*.txt)|*.txt|Pascal filer (*.pas)|*.pas| Alle filer (*.*) |*.*';
FileSaveDialog.Filter:=
'Tekst filer (*.txt)|*.txt|Pascal filer (*.pas)|*.pas| Alle filer(*.*) |*.*';
TextFileName:='Tekst1.txt';
end;
procedure TFileDialogsForm.FontBitBtnClick(Sender: TObject);
begin
FontDialog.Font:=TekstMemo.Font;
if FontDialog.Execute then TekstMemo.Font:=FontDialog.Font;
end;
procedure TFileDialogsForm.PrintBitBtnClick(Sender: TObject);
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var
Prn:TextFile;
k:Integer;
begin
if PrintDialog.execute then
begin
Printer.Canvas.Font:=TekstMemo.Font;
AssignPrn(Prn); rewrite(Prn);
with TekstMemo do
for k:=0 to Lines.Count-1 do writeln(Prn,Lines[k]);
CloseFile(Prn)
end
end;
procedure TFileDialogsForm.FileSaveBitBtnClick(Sender: TObject);
begin
FileSaveDialog.FileName:=TextFileName;
if FileSaveDialog.execute then TextFileName:=FileSaveDialog.FileName;
TekstMemo.Lines.SaveToFile(TextFileName);
end;
procedure TFileDialogsForm.CloseBitBtnClick(Sender: TObject);
begin
Close
end;
procedure TFileDialogsForm.ClearBitBtnClick(Sender: TObject);
begin
TekstMemo.Clear
end;
end.

12.2 Kommentar til FileDialogs
Der kan ikke knyttes så mange kommentarer til programmet, idet de fleste programlinier er selvforklarende. Ser vi på OpenDialog, der er den mest omfattende er programlinierne
try
FileOpenDialog.FileName:=TextFileName;
if FileOpenDialog.execute then
begin
TextFileName:=FileOpenDialog.FileName;
TekstMemo.Lines.LoadFromFile(TextFileName)
end
except
ShowMessage(TextFileName+' Findes ikke på disken!')
end

Open dialogen er omsluttet af try-except-end. Årsagen er, at hvis man skriver et filnavn i Editboksen, som ikke findes på disken, får man en exception – og programmet vil i almindelighed gå
ned. I Delphi-omgivelser, vil programmet standse i alle tilfælde.
OpenDialog har to egenskaber FileName og Execute. Execute er sand, hvis man har foretaget et
valg. Først sættes Filename til det aktuelle filnavn TextFileName. Hvis dialogen udføres (Execute=true), så sættes TextFileName til FileName og filen indlæses til Memo'en med én sætning
TekstMemo.Lines.LoadFromFile(TextFileName)
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De øvrige Dialogs fungerer på samme måde, blot endnu mere simpelt.

13. Fejlhåndtering. Except og Finally

Som det ses programudskriften ovenfor, er instruktionerne, hvor man henter fra eller skriver til disken, omsluttet af de reserverede ord; try…finally…end. Det som try…finally omslutter kaldes
for en beskyttet blok.
Det der beskyttes imod, kaldes en exception. En exception er i almindelighed en fejl, som standser
programudførelsen og sætter programmet i en exception-tilstand. Det kaldes i Windows terminologi
to "raise an exception". En exception vil i almindelighed bevirke, at programmet går ned - med eller
uden en fejlmeddelelse.
Ved anvendelse af try…finally…end , kan man i de fleste tilfælde undgå, at programmet går ned,
og at man får en fejlmeddelelse. Det fungerer på den måde, at hvis der bliver rejst en exception i
den beskyttede blok, udføres resten af koden i blokken ikke, men den kode, der er anbragt mellem
finally og end, vil altid blive udført. Her kan man f.eks. skrive en fejlmeddelelse og lukke filer, der
er i brug.
har en variant try…except…end. Den beskyttede blok er uforandret den samme,
men efter except, kan man anbringe kode – udskrifter – som beskriver årsagen til den opståede fejl.
Windows fejlmeddelelser kan være meget kryptiske, for ikke at sige totalt uforståelige.

try…finally…end

Man kan i øvrigt selv "raise an exception" ved anvendelse af det reserverede ord raise. Dette omtales mere udførligt nedenfor.
Try…finally.. end sekvensen fungerer på mange måder, som når man f.eks. omslutter reset med et
Compiler-direktiv {$I-} Reset(File) {$I+}, som gøres for at undgå, at programmet "går ned", hvis
filen File ikke findes.
•

Der er en vigtig ting, at vide om try-finally-end og try-except-end. Nemlig at de kun virker som
beskrevet ovenfor, når programmet ikke kører i Delphi omgivelser. Det vil sige, når man i stedet
for at vælge run i Delphi's IDE starter programmet som en *.exe fil. I Delphi omgivelser, vil
programkørslen altid standse med en run-time fejl, hvorefter man eventuelt kan fortsætte programkørslen med F7 (næste programlinie udføres), F8 (næste programinstruktion udføres), F9
(programmet fortsætter)

Except klausulen kan efterfølges af navnet på en bestemt exception, som vist herunder:
try
c:=a/b;
...
except
on EZeroDivide do ShowMessage('Division med 0!')
else ShowMessage('Der er en run-time fejl I programmet')
end

else klausulen er valgfri og anvendes i øvrigt sjældent
Man kan også kalde systemets Exception messages på følgende måde
try
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c:=a/b;
...
except
on E:Exception do MessageDlg(E.Message,mtError,[mbOK],0)
end

På denne måde ser fejlmeddelelsen ud som om den kommer direkte fra Styresystemet, (hvilket den
faktisk også gør).
Man kan også erklære sine egne Exceptions, så de fremtræder helt på samme måde, som dem der
kommer fra styresystemet. Man kan også selv rejse en Exception. Dette vil betyde, at koden efter
except, vil blive udført. Create metoden arves efter class(Exception) den har en tegnfølge som parameter til at beskrive fejlen.
finally virker på samme måde, som når der kommer en exception, blot bliver koden mellem finally
og end altid udført. Dette anvendes f.eks. til at lukke filer, uafhængigt af om der er tale om en IOerror eller ej.
Dette er illustreret nedenfor med et lille eksempel, der både har en try-except-end klausul og en tryfinally-end klausul.

13.1 Exception-test
unit ExceptionTestUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
EMegetSlemFejl = class(Exception);
TExceptionTestForm = class(TForm)
MegetSlemFejlButton: TButton;
IkkeSaaSlemFejlButton: TButton;
IngenFejlButton: TButton;
StartButton: TButton;
procedure MegetSlemFejlButtonClick(Sender: TObject);
procedure IkkeSaaSlemFejlButtonClick(Sender: TObject);
procedure IngenFejlButtonClick(Sender: TObject);
procedure StartButtonClick(Sender: TObject);
private
ButtonPressed,MegetSlemFejl,IkkeSaaSlemFejl:Boolean;
public
{ Public declarations }
end;
var
ExceptionTestForm: TExceptionTestForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TExceptionTestForm.MegetSlemFejlButtonClick(Sender: TObject);
begin
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MegetSlemFejl:=True;
ButtonPressed:=True
end;
procedure TExceptionTestForm.IkkeSaaSlemFejlButtonClick(Sender: TObject);
begin
ButtonPressed:=True;
IkkeSaaSlemFejl:=True
end;
procedure TExceptionTestForm.IngenFejlButtonClick(Sender: TObject);
begin
ButtonPressed:=True
end;
procedure TExceptionTestForm.StartButtonClick(Sender: TObject);
var a,b:Integer;
begin
MegetSlemFejl:=False;
ButtonPressed:=False;
IkkesaaSlemFejl:=False;
try
try
repeat Application.ProcessMessages until ButtonPressed;
if MegetSlemFejl then raise
EMegetSlemFejl.Create('Uha! En meget slem fejl');
if IkkeSaaSlemFejl then
begin
a:=2; b:=0;
ShowMessage('a='+IntToStr(a)+'b='+IntToStr(b)+'a div b=');
ShowMessage(IntToStr(a div b))
end;
except on E:EMegetSlemFejl do MessageDlg(E.Message,mtError,[mbOK],0)
else MessageDlg('Ikke en så slem fejl',mtError,[mbOK],0)
end
finally
if MegetSlemFejl then ShowMessage('Finally: MegetSlemFejl') else
if IkkesaaSlemFejl then ShowMessage('Finally: IkkesaaSlemFejl') else
ShowMessage('Finally: Ingen Fejl! PyHa!')
end
end;
end.

Endelig er vist en række eksempler på resultatet af en kørsel med de 3 muligheder.

Figur 8. 7 Exception test, hvor man kan vælge sin exception
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Figur 8. 8 En meget slem fejl i programmet

Figur 8. 9 Finally udøres altid

Figur 8. 10 Exception test. Ikke så slem fejl er valgt.

Figur 8. 11 Fejlmeddelelsen ved except

Figur 8. 12 Finally udføres altid
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Figur 8. 13 Exception test. Valg ”Ingen fejl”

Figur 8. 14 Hvilket meddeles

14. Udskrift på printer

I ovenstående program er det kun tekstfilerne, der udskrives på printeren. Man kan naturligvis også
få udskrevet Forme og Bitmaps, men det er beskrevet andetsteds i bogen. Det er i øvrigt ret
ukompliceret.
Hvis man anvender PrintDialog sammen med FontDialog, er det helt simpelt at udskrive tekstfiler.
Man kan dog også sætte printerens font manuelt med metoderne font.name og font.size.
Betingelsen for at man kan anvende en printer er, at man har tilføjet printers til unit'ens uses klausul. Herunder er vist hvordan man vælger en ikke proportional font med 10 pitch.
Printer.Canvas.Font.Name:='Courier New';
Printer.Canvas. Font.Size:=10;

Vi viser udskriften på printer med det udsnit af VidenOm programmet, hvor printeren anvendes.
bemærk, at proceduren er rekursiv - som det altid er tilfældet ved traversering af Binære træer.

14.1 PrintFile
procedure PrintFile(SomeNode:PNode);
begin
if SomeNode<>nil then
begin
writeln(lst,SomeNode^.Question);
PrintFile(SomeNode^.Left);
PrintFile(SomeNode^.Right)
end
end;
begin
try
AssignPrn(Lst);
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Rewrite(lst);
Printer.Canvas.Font.Name:='Times New Roman';
Printer.Canvas.Font.Size:=12;
writeln(lst,'Udskrift af indholdet af datafilen ',DataFileName);
writeln(lst); PrintFile(SomeNode);
finally
System.Closefile(lst)
end
end;
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Kap 9. Squash
1. Problemformulering

I kapitlet om animation, viste vi, hvordan man kunne få nogle kugler til at bevæge sig - ret umotiveret - rundt i en boks. Vi vil nu udbygge dette eksempel til et egentligt spil.
Et sådant simpelt boldspil er Squash, idet det med lidt tillempning kan implementeres til at spilles i
to dimensioner.
Hvad vi har brug for er en bold, der ligesom i det forrige eksempel kan reflekteres af vægge, og som
er placeret i et rektangulært rum. Vi skal have lavet en bane og malet linier op, som på en rigtig
Squashbane. Spillet skal have en menu, men det har vi allerede set, hvordan man laver. Det nye er
ketsjerne. Man skal kunne slå til bolden med ketsjerne og disse skal kunne flyttes og styres på en
eller anden måden enten ved musen eller med piletasterne og Enter. Endelig skal der holdes regnskab med spillet. Hvem der server, hvem der skal slå, hvem der vinder point, samt spillets status.
Alle kommercielle spil plejer at have en rangliste gemt i en fil, med navnene på de spillere, som har
opnået den højeste score. Det sidste vil vi dog ikke implementere, selv om det ikke ville volde store
anstrengelser.

2. Problemanalyse

Vi begynder med udformningen af banen, som spillet skal spilles på. Positionen af bolde og ketsjere
på banen skal naturligvis angives med koordinater. I de foregående eksempler har vi anvendt pixelkoordinater, som har begyndelsespunkt (0,0) i øverste venstre hjørne af formen (komponenten).
Dette giver imidlertid anledning til to væsentlige problemer.
1. Beregninger af skæringspunkter, og tidspunkter vil nødvendigvis være som decimalkommatal,
mens pixelkoordinater er heltal.
2. Sædvanlige koordinatsystemer har begyndelsespunkt i nederste venstre hjørne, og x og y akserne er spejlvendte i forhold til pixelkoordinaterne.
I denne og lignende situationer, vælger man at definere sit eget koordinatsystem, kaldet brugerkoordinatsystemet (BrugerKoor). I dette koordinatsystem kan man udføre beregninger. Når man derimod skal flytte komponenter, skal der omregnes til Pixelkoordinatsystemet (PixelKoor).
Skalaforholdet langs x-aksen er forholdet mellem bredden af vinduet målt i PixelKoordinater og
bredden af vinduet målt i BrugerKoordinater. Tilsvarende med skalaforholdet langs y-aksen. Med
betegnelserne fra programudskriften:
x_Scale:=WinWidth/(xhigh-xlow);
y_Scale:=WinHeight/(yhigh-ylow);

Det er herefter relativt let at lave funktioner, der omregner mellem BrugerKoor (x_Coor,y_Coor) til
PixelKoor (x_Screen,y_Screen):
function TSquashForm.x_Screen(x_Coor:Single):Integer;
begin
x_Screen:=round((x_Coor-xlow)*x_Scale)
end;
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function TSquashForm.y_Screen(y_Coor:Single):Integer;
begin
y_Screen:=WinHeight-round((y_Coor-ylow)*y_Scale)
end;

Tilsvarende er der to funktioner, der omregner fra PixelKoordinater til BrugerKoordinater:
function TSquashForm.x_Coor(x_Screen:Integer):Single;
begin
x_Coor:=xlow+x_Screen/x_Scale
end;
function TSquashForm.y_Coor(y_Screen:Integer):Single;
begin
y_Coor:=ylow+(WinHeight-y_Screen)/y_Scale
end;

Indholdet af disse formler, er en lineær matematisk transformation, som er let at verificere.

2.1 Valg af komponenter
Som beskrevet i det tidligere afsnit om animation, kan kuglerne og ketsjerne repræsenteres på i
hvert fald to forskellige måder. Man kan tegne dem på en canvas og vælge en animationsmetode,
eller man kan vælge at repræsentere dem som komponenter. Hvis man vælger at tegne/male dem,
vil animationen give problemer, næsten ligegyldig hvordan man bærer sig ad. For eksempel vil det,
at vi skal kunne flytte ketsjerne, enten med piletasterne eller ved et tryk med musen, være programmeringsteknisk uhensigtsmæssigt.
Imidlertid har de fleste komponenter, og dermed også Shape-komponenten tre hændelser, der vedrører musen. OnMouseDown, OnMouseUp, OnMouseMove.
Det er derfor oplagt, at vælge såvel ketsjere som bold, som Shape-komponenter.
Hermed forsvinder også de fleste problemer omkring genetablering af baggrunden, når komponenten bevæges. Problemet med en ikke ensfarvet baggrund kunne løses med at tegne XOR, men det
giver, som vi har set, anledning til andre problemer. (farveskift mv.)
I den første version af programmet, havde jeg tegnet striberne på banen op med paint. Imidlertid
bliver striberne visket ud, når en komponent blev anbragt ovenpå en stribe. Man kunne så tegne
striberne op for hver gang, der flyttes en komponent, men det er for besværligt, og vil give anledning til flimmer. I stedet er striberne på banen selv komponenter af Shape-typen, udformet som
smalle rektangler. Selv om dette måske også kan forekomme lidt kunstigt, så eliminerer det alle
problemer omkring udviskning og genetablering af baggrund. Komponenterne genopfriskes automatisk, hvis de bliver dækket eller afdækket af en anden komponent.
Hele spillet er derfor lavet med Shape-komponenter. Bolden er oplagt, mens ketsjerne blot bliver to
vandrette plader, hvilket naturligvis ikke er rigtig troværdigt. Man kunne ret let lave dem T-formede
med to komponenter, men det ville give en del mere administration i koden.
I dette program er der konsekvent anvendt engelske betegnelser. Dette skyldes mere et tilfælde end
en pædagogisk strategi. Principielt mener jeg, at man bør anvende danske betegnelser, men bevare
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Delphi's terminologi for komponenterne. Også dette kan ind imellem føre til nogen kaudervælske
variabelnavne.
Spillets Form er vist herunder.

Figur 9. 1 Squash spillets form

2.2 Spillets forskellige tilstande
Når man arbejder med hændelsesstyret programmering, består programmet af et stort objekt, der
blandt andet indeholder metoder til at håndtere de hændelser, der er implementeret i programmet.
Hvorledes en hændelse skal behandles, afhænger ofte af, hvilken tilstand programmet befinder sig i.
Dette gælder i særdeleshed for spil, der - som i dette tilfælde - er styret af en Timer-komponent.
For at kunne overskue dette, indfører man ofte en selvdefineret ordinal type, som beskriver spillets
tilstande. Dette er gjort med erklæringen:
TPlayingState = (NewGame,NewSet,Serve,Playing,LostPoint,GainedPoint,
EndOfSet,EndOfGame);
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TPlayer = (FirstPlayer, SecondPlayer);
TPlayingStateString = array[TPlayingState] of string[12];

Derefter er der i objektet erklæret to globale variable:
PlayingState:TPlayingState; og

Player:TPlayer;

Disse globale variable anvendes af praktisk talt alle metoder i programmet. Da man i hændelsesstyret programmering principielt ikke kan dirigerer den rækkefølge, hvori underprogrammer bliver
kaldt, er det næsten tvingende nødvendigt at have sådanne tilstandsvariable. Her kommer Pascal
syntaksen med de selvdefinerede ordinale variable også utrolig belejligt, og giver anledning til en
betydelig mere læsevenlig kode end i andre programmeringssprog.

2.3 Valg af animation
Ved valget af animation er der to ting, der skal tages i betragtning. Boldens automatiske bevægelse
og den manuelle flytning af ketsjerne. Boldens bevægelse styres af en timer-komponent, på den
samme måde, som i de tidligere eksempler.
Den procedure, der behandler timer-hændelsen hedder TimerGo. TimerGo, kan opfattes som objektets hovedprogram. Den bliver kaldt for hvert Timer-step. Alt efter hvilken tilstand spillet befinder
sig i, føres spillet et skridt frem. Ved Indgangen til TimerGo er det nødvendigt at udføre et kald til
Application.ProcessMessages, for at sikre at hændelser (flytning af ketsjere med mus eller piletaster, slag med ketsjere, menu-valg mv.) bliver behandlet før det besluttes, hvilket skridt der skal
tages for at føre spillet videre.
Da vi udelukkende arbejder med Shape-komponenter, er animationen meget simpel. Man flytter
ganske enkelt komponenten hen til en ny position ved at sætte nye værdier for egenskaberne Left og
Top. Ketsjerne dirigeres enten ved at klikke på ketsjeren med musen, flytte musen til en ny position
og klikke der. Eller ketsjerne flyttes ved hjælp af piletasterne.

2.4 Flytning af ketsjerne med musen
Vi vil først se på, hvorledes man kan flytte en ketsjer, ved hjælp af to museklik. Man kunne forestille sig, at man anvendte OnMouseMove hændelsen eller OnDragDrop. Begge disse to metoder, giver
imidlertid anledning til problemer, og jeg har derfor valgt, at man klikker på den ketsjer man vil
flytte ved hjælp af hændelsen OnMouseDown. Nedenfor er koden vist for OnMouseDown for den
første spillers ketsjer. Proceduren har foruden Sender også parameteren MouseButton, hvoraf vi kun
betragter venstre og højre museknap (mbLeft) og (mbRight). Endvidere ses parameteren
Shift:TShiftState, hvoraf kan aflæses om Skiftetasten, Alt-tasten eller Ctrl-tasten er trykket ned, om
en af museknapperne er holdt nede og endelig om musetasten er dobbeltklikket.
Spillet foregår så på den måde, at man flytter ketsjeren ved at venstreklikke og man slår med ketsjeren ved at højreklikke. Proceduren der behandler disse to hændelser er imidlertid den samme. Endelig er der to parametre x og y, som er pixelpositionen af musen.
I proceduren afgøres det først, om det er den rigtige spiller, der forsøger at flytte ketsjeren. Hvis det
ikke er tilfældet, returneres der blot fra proceduren.
Dernæst afgøres det, om det er venstre eller højre museknap, der trykkes ned. Hvis venstre museknap er trykket ned, bliver en logisk variabel sat til sand: FirstPlayerRacketMove:=True;
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Hvis højre museknap er trykket ned, undersøges først om ketsjeren er i en position, hvor det er tilladt at slå. Dette gøres ved kaldet af den logiske funktion: RacketStrokeLegal(Top,Left). Hvis den
returnerer true, så sættes: FirstPlayerStroke:=true; og ketsjeren flyttes et lille stykke frem.
procedure TSquashForm.FirstPlayerRacketShapeMouseDown(Sender: TObject;
MouseButton: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if Player=FirstPlayer then
begin
case MouseButton of
mbLeft: FirstPlayerRacketMove:=True;
mbRight:
with FirstPlayerRacketShape do
if RacketStrokeLegal(Top,Left) then
begin
FirstPlayerStroke:=true;
Top:=Top-2;
end
end {case}
end
end;

Flytter man musen, bevæger man musen hen til det sted, hvor ketsjeren skal flyttes til og venstreklikker. Dette giver også anledning til en OnMouseDown hændelse, men denne gang på formen.
Hændelsen behandles af en tilsvarende procedure. Proceduren kontrollerer først, at det er den rigtige spiller, der flytter den rigtige ketsjer. Ellers foretages intet. Dernæst sættes ketsjernes foreløbige
nye position NewTop:=y; NewLeft:=x; hvor x og y er det sted, hvor museklikket er sat. Endelig
undersøges det om ketsjerens nye position er indenfor banen.
if RacketWithinPlayerArea(NewTop,NewLeft) then,

og først derefter flyttes ketsjeren hen til den nye position.
Det kan virke næsten overvældende med megen kontrol og administration, blot for at gøre en simpel ting. Men sådan er det i spil-programmer. Man kan ikke forvente, at brugerne følger reglerne.
Uden en streng kontrol vil spillet formodentlig gå ned i løbet af kort tid.
procedure TSquashForm.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
NewTop,NewLeft:Integer;
First,Second:Boolean;
begin
First:=(Player=FirstPlayer) and (FirstPlayerRacketMove);
Second:=(Player=SecondPlayer) and (SecondPlayerRacketMove);
if First or Second then
begin
NewTop:=y; NewLeft:=x;
if RacketWithinPlayerArea(NewTop,NewLeft) then
if First then
with FirstPlayerRacketShape do
begin
Left:=NewLeft; Top:=NewTop
end else
with SecondPlayerRacketShape do
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begin
Left:=NewLeft; Top:=NewTop
end
end
end;

Endelig skal flytningsprocessen afsluttes, når man slipper museknappen igen efter at have holdt den
nede ved indsætningspunktet. Dette sker ved en OnMouseUp hændelse:
procedure TSquashForm.FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if Player=FirstPlayer then FirstPlayerRacketMove:=False
else SecondPlayerRacketMove:=False
end;

2.5 Flytning af ketsjerne med piletasterne
Til formen og Edit-komponenten m.fl. hører hændelserne OnKeyDown, OnKeyPressed, og OnKeyUp.
OnKeyDown reagerer på alle taster på tastaturet, inklusive redigeringstaster og funktionstaster. Den
returnerer blandt andet en VirtualKeyCode. OnKeyPressed, derimod returnerer en variabel af typen
Char. Taster, der ikke har en Ascii-værdi, vil ikke blive fanget af OnKeyPressed.
I princippet er det simpelt. Proceduren, der behandler hændelsen har en parameter Key:Word. Hver
tast har en Virtuel Key Code, som også har et symbolsk navn. F.eks. har "Pil-Up" det symbolske
navn VK_UP. I proceduren findes også en parameter Shift:TShiftState, hvoraf kan aflæses om Skiftetasten, Ctrl-tasten, Alt-tasten osv. er trykket ned. Denne parameter anvender vi ikke.
I en case sætning, afgør man, hvilken af piletasterne (eller Enter), der er trykket ned og foretager
den tilsvarende handling.
I proceduren nedenfor flyttes den ketsjer, der skal til at slå. Et tryk på Enter, betyder et slag til bolden, så den får mere fart.
Ved alle flytninger med ketsjeren kontrolleres, at den ikke flyttes uden for spilleområdet. Man kan
godt flytte ketsjeren foran "shortline", men så kan man i ikke slå til bolden. Hvis man forsøger, er
bolden tabt, spillet stoppes, og der gives point eller serven går over.
procedure TSquashForm.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
var NewTop,NewLeft:Integer;
begin
case Key of
VK_UP:
if Player = FirstPlayer then
with FirstPlayerRacketShape do
begin
NewTop:=Top-dy;
if RacketWithinPlayerArea(NewTop,Left) then Top:=NewTop
end else
with SecondPlayerRacketShape do
begin
NewTop:=Top-dy;
if RacketWithinPlayerArea(NewTop,Left) then Top:=NewTop
end;
VK_DOWN:
if Player = FirstPlayer then
with FirstPlayerRacketShape do
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begin
NewTop:=Top+dy;
if RacketWithinPlayerArea(NewTop,Left) then Top:=NewTop
end else
with SecondPlayerRacketShape do
begin
NewTop:=Top+dy;
if RacketWithinPlayerArea(NewTop,Left) then Top:=NewTop
end;
VK_LEFT:
if Player = FirstPlayer then
with FirstPlayerRacketShape do
begin
NewLeft:=Left-dx;
if RacketWithinPlayerArea(Top,NewLeft) then Left:=NewLeft;
end else
with SecondPlayerRacketShape do
begin
NewLeft:=Left-dx;
if RacketWithinPlayerArea(Top,NewLeft) then Left:=NewLeft;
end;
VK_RIGHT:
if Player = FirstPlayer then
with FirstPlayerRacketShape do
begin
NewLeft:=Left+dx;
if RacketWithinPlayerArea(Top,NewLeft) then Left:=NewLeft;
end else
with SecondPlayerRacketShape do
begin
NewLeft:=Left+dx;
if RacketWithinPlayerArea(Top,NewLeft) then Left:=NewLeft;
end;
VK_RETURN:
if Player = FirstPlayer then
with FirstPlayerRacketShape do
begin
if RacketStrokeLegal(Top,Left) then FirstPlayerStroke:=True;
end else
with SecondPlayerRacketShape do
begin
if RacketStrokeLegal(Top,Left) then SecondPlayerStroke:=True;
end
end
end;

2.6 Animationen. Kollision med væggene
Boldens position er givet ved parameterfremstillingen for en retlinet bevægelse. Er boldens position
(x,y) = (x(t),y(t)) , begyndelsesstedet (x0,y0) , dens hastighed (vx,vy) og hvor t betegner tiden, så
gælder der:
x = x0 + vxt

y = y0 + vyt
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I programmet fremtræder denne ligning lidt anderledes, idet bolden føres et (timer)skridt dt frem,
hvorefter boldens nye position er den gamle position plus det stykke, den har bevæget sig i tidsintervallet dt.
x_Ball := x_Ball + vx_Ball*dt

y_Ball := y_Ball + vy_Ball*dt

For hvert skridt bolden føres frem, er der principielt muligheder for kollision med venstre og højre
væg, øverste frontvæg, nederste bagvæg (i hvilket tilfælde bolden er tabt) samt kollision med en af
ketsjerne. Man kan godt udelukke nogle af disse kollisioner. Hvis bolden f.eks. bevæger sig mod
højre, er det unødvendigt at undersøge kollisioner med venstre sidevæg. Den sidste betingelse undersøges først i en logisk and sætning før kaldet af den logiske funktion Collision.
BallCollision:=(vx_Ball<0) and Collision(ylow,yhigh,dt,vertical,xc,yc,dtc);

Pointen er, at hvis den første betingelse er falsk, undersøges den anden ikke. Man undgår derfor det
unødvendige kald af Collision.
Når man skal undersøge, om der er kollision med en linie, der enten er vertikal (parallel med yaksen) eller horisontal (parallel med x-aksen), finder man helt enkelt skæringspunktet mellem linien
og boldens parameterfremstilling (Der er altid et skæringspunkt, hvis bolden ikke bevæger sig parallel med linien). Dernæst beregnes tidspunktet for kollisionen, og det undersøges om dette tidspunkt ligger i intervallet [0,dt], hvor dt er Timer-intervallet. Endelig undersøges om skæringspunktet er indenfor liniens begrænsninger i forhold til spillet. (Ketsjerne har f.eks. en ret kort horisontal
begrænsning). Hvis alt dette er opfyldt, er der tale om en kollision, og bolden føres frem til kollisionspunktet.
Hvis vi f.eks. skal undersøge om bolden rammen en vandret linie med ligningen y = b, så gøres det
matematisk ved at sætte y = b og løse ligningerne
y=b

x = x0 + vxt

y = y0 + vyt

som giver

t = (b- y0)/vy x = x0 + vx(b-y0)/vy
Ved kollision med en vertikal linie, skiftes der fortegn for x-komposanten af boldens hastighed:
vx_Ball := - vx_Ball. Tilsvarende for en horisontal kollision.
Alle kollisioner behandles i den logiske funktion Collision, som er vist nedenfor: Undersøgelsen om
Kollisionsstedet og kollisionstidspunktet befinder sig i tilladte intervaller, afgøres ved et kald af en
simpel logisk funktion InInterval, også vist nedenfor.
Alt efter hvorvidt kollisionen er med vægge eller ketsjer, kaldes Collision med forskellige parametre. Vertical er en logisk variabel, som er sand, hvis kollisionsfladen er lodret (vertikal) ellers falsk.
Der er i programmet erklæret 2 konstanter vertical = true og horisontal = false.
function TSquashForm.InInterval(x,a,b:Single):Boolean;
begin
InInterval:=(a<x) and (x<=b)
end;

2.6.1 Collision
function TSquashForm.Collision(a,b,dt:Single;Vertical:Boolean;
var xc,yc,dtc:Single):Boolean;

160

•

Kap 9

begin
if Vertical then
begin
if vx_Ball=0 then Collision:=false
begin
dtc:=(xc-x_Ball)/vx_Ball;
if not InInterval(dtc,0,dt) then
begin
yc:=y_Ball+vy_Ball*dtc;
Collision:=InInterval(yc,a,b)
end
end
end else
begin
if vy_Ball=0 then Collision:=false
begin
dtc:=(yc-y_Ball)/vy_Ball;
if not InInterval(dtc,0,dt) then
begin
xc:=x_Ball+vx_Ball*dtc;
Collision:=InInterval(xc,a,b)
end
end
end
end;

else

Collision:=false else

else

Collision:=false else

Kollisionen med ketsjerne behandles principielt på samme måde som kollision med vandrette vægge. Der er dog to væsentlige forskelle. Den ene er, at ved kollision med en ketsjer, vælges boldens
udgangsvinkel ikke er præcis lig med indgangsvinklen. Dette kunne føre til en trivialisering af spillet. I stedet vælges på tilfældig måde en afvigelse på ± 100 , som adderes til indgangsvinklen for at
beregne udgangsvinklen. Dette er kun en matematisk detalje. Men den er væsentlig for at gøre spillet mere naturtro. Ellers kunne man risikere, at bolden gik op og ned endeløst.
Den anden er, at man kan tilføre et slag til bolden for at give den mere fart. For hvert tidsskridt
mister bolden nemlig ca. en promille af sin hastighed. Efter nogen tid vil den gå i stå, med mindre
man tilfører en forøget hastighed, ved at slå til den. Man slår med ketsjeren ved at trykke Enter før
bolden rammer eller klikke med højre musetast på ketsjeren.

2.7 Styringen af spillet med timeren
Hele spillet bliver styret af timer-komponenten, som for hvert tidsskridt kalder TimerGo. Denne
procedure har en underprocedure,
procedure PlayerMissedStroke;

som bliver kaldt når bolden når den bageste endevæg, og dermed ikke er blevet returneret. I dette
tilfælde, skal der enten gives point eller serven skal over. Det skal undersøges om det er sæt-bold
eller game-point.
TimerGo er en relativ lang procedure. Den er opbygget omkring en case sætning:
case PlayingState of
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case-sætningen indeholder alle spillets "PlayingsStates". Ved behandlingen af hvert tilfælde skiftes
eventuelt PlayingState, Player, Server mv.
Det bliver ikke mindre kompliceret af, at man både kan være to spillere og én spiller. Hele proceduren kan ses i programudskriften.

2.8 Indstillinger til spillet
Indstillingerne til spillet fremkommer i en såkaldt dialogboks. Vælger man New i Delphi's menu, og
herefter vælger Dialog-fanebladet, så kan man vælge mellem 8 forskellige dialogbokse. I dette tilfælde er valgt en standard-dialog, som blot er en form med et Bevel, samt to Buttons OK og Cancel.
På dialogboksen er der anbragt to RadioButtons med Labels: En Spiller og To Spillere.
Endvidere er anbragt en Edit-komponent med en Label: Bold hastighed. Sammen med denne en
(Windows) komponent. SpeedUpDown: TUpDown. Denne komponent er kendt fra mange Windows
programmer. Den anvendes oftest til trinvis at regulere indholdet af edit-komponent.
Endelig er der to edit-bokse, hvor man i den ene kan angive "friktionskoefficienten", forstået som
den brøkdel, hvormed boldens hastighed formindskes ved hvert tidsskridt, og i den anden hastighedsforøgelsen ved slag mod bolden. Dialogboksen er vist herunder:

Figur 9. 2 Dialogboks til Indstillinger

Når man anvender en dialogboks, skal man være opmærksom på, at den kaldes frem ved at skrive
ShowModal i stedet for Show. Dette sikrer, at man ikke kan få focus på¨en anden form før dialogboksen er lukket. Dialogboksen vises ved spillets start, og hvis man vælger Indstillinger i menuen.
procedure TSquashForm.IndstillingerMenuClick(Sender: TObject);
begin
SquashDialogForm.ShowModal
end;

Herefter følger koden til dialogboksen.
unit SquashDialogUnit;
interface
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uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, ComCtrls, SquashUnit;
type
TSquashDialogForm = class(TForm)
OKBtn: TButton;
CancelBtn: TButton;
Bevel1: TBevel;
EnSpillerRadioButton: TRadioButton;
ToSpillereRadioButton: TRadioButton;
HastighedLabel: TLabel;
SpeedUpDown: TUpDown;
SpeedEdit: TEdit;
FriktionsEdit: TEdit;
FriktionsLabel: TLabel;
SpeedIncreaseOnStrokeLabel: TLabel;
SpeedIncreaseOnStrokeEdit: TEdit;
procedure SpeedUpDownChanging(Sender: TObject;
var AllowChange: Boolean);
procedure EnSpillerRadioButtonClick(Sender: TObject);
procedure ToSpillereRadioButtonClick(Sender: TObject);
procedure OKBtnClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
SquashDialogForm: TSquashDialogForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TSquashDialogForm.SpeedUpDownChanging(Sender: TObject; var AllowChange: Boolean);
begin
SpeedEdit.Text:=IntToStr(SpeedUpDown.Position)
end;
procedure TSquashDialogForm.EnSpillerRadioButtonClick(Sender: TObject);
begin
SquashForm.TwoPlayers:=False;
SquashForm.SecondPlayerRacketShape.visible:=False
end;
procedure TSquashDialogForm.ToSpillereRadioButtonClick(Sender: TObject);
begin
SquashForm.TwoPlayers:=True;
SquashForm.SecondPlayerRacketShape.visible:=True
end;
procedure TSquashDialogForm.OKBtnClick(Sender: TObject);
begin
with SquashForm do
begin
v0_Ball:=StrToSingle(SpeedEdit.Text);
SpeedIncreaseOnStroke:=StrToSingle(SpeedIncreaseOnStrokeEdit.Text);
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eta:=1-StrToSingle(FriktionsEdit.Text)
end
end;
end.

2.9 Statuslinien
I stort set alle kommercielle Windows programmer findes nederst en statuslinie. I Delphi 1 og 2
lavede man selv statuslinien med en Panel-komponent, hvor man anbragte Labels og Edit-bokse.
Dette kan man naturligvis stadig gøre, men med Delphi 3 og opefter følger en StatusBar komponent, som er baseret på Windows "Common Control". Man finder den i komponentpaletten under
fanebladet Win32.
Statuslinien er opdelt i markerede afsnit, hvor man kan anbringe oplysninger om programmets tilstand. Man kan bestemme felterne og deres indhold ved i Object-Inspectoren at vælge egenskaben
Panels. Panels er en tabel, som indeholder teksten i hvert af felterne på statuslinien. Første felt har
nummer 0.
Når man klikker på de 3 prikker til højre i Panels egenskaben fremkommer en lille editor, hvor man
kan redigere de enkelte felter i Object-Inspectoren. Dette er vist nedenfor, hvor man også kan se
den initielle del af felterne på statuslinien. Sammenlign med spillets form ovenfor, hvor statuslinien
kan ses.
Statuslinien skal opdateres, hver gang der sker en ændring af spillets status. For at opnå dette er
erklæret en procedure:
procedure TSquashForm.UpdateStatusBar(PlayingState:TPlayingState;
TwoPlayers:Boolean; Player,Server:TPlayer);

Proceduren er ret omfattende delvis på grund af at felterne ikke har navne som labels, men er tabelelementer i tabellen Panels. Hele proceduren kan ses i programudskriften. UpdateStatusBar bliver
kaldt mange steder i programmet, hvilket øger overskueligheden betydeligt i forhold til, hvis man
foretog opdateringen direkte på det pågældende sted i programkoden.
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Figur 9. 3 StatusBar Editor

2.10 Udskrift af programkoden til Squash. (Bog.ing.dk)
3. Tilføjelsen af WinHelp. Microsofts Help-system.

I stort set alle professionelle programmer findes et menupunkt Help/Hjælp. I Windows er hjælpesystemet et Microsoft produkt og ikke en del af Delphi. Imidlertid kan man relativt let integrere Microsofts WinHelp i Delphi programmer og Delphi leveres med MS Help WorkShop,
I en Windows hjælpefil findes en indholdsfortegnelse over Emner "Topics", et index samt en liste
med søgeord (KeyWords). I indholdsfortegnelsen er emnerne "Hot-spots", hvilket vil sige, at de er
fremhævede (eventuelt også med en anden farve). Vælger man et emne, ved at klikke på det med
musen, får man automatisk en ny side at se. Dette kan være en ny emneliste eller en beskrivelse af
emnet. I teksten til hjælpefilen findes i almindelighed også en række "hot-spots", hvor man kan
klikke sig hen til en anden side, meget på den samme måde, som det sker i Web-sider med lokale
"links".
Hjælpefiler kan laves med flere forskellige "tools", men det er næsten lige så let at lave hjælpefilen
med MS Help Workshop. Dette program har navnet hcw.exe og er placeret i Delphi5/Help/Toolsmappen.
Der er næsten endeløse muligheder for at formattere sine hjælpefiler, og det er alt sammen beskrevet i den omfattende hjælpefil til MS Help Workshop.
Når hcw.exe startes op, vælger man New for at lave en ny fil. Man kan så vælge mellem at fremstille
en projektfil (som man i almindelighed gør først) eller en "Contents" fil (Indholdsfortegnelse). Indlæser man en eksisterende projektfil, får man følgende skærmbillede, idet Project-filen SquashProject.hpj er blevet indlæst.
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Figur 9. 4 Microsoft Help Workshop

Man kan ikke give en udtømmende beskrivelse af alle de muligheder, der er til rådighed. Dertil
kunne man anvende en hel bog. Alle filerne, der er nødvendige for at lave hjælpefilen til Squash
programmet foreligger som kildefiler, hørende til denne bog.
Når man opbygger projektfilen vælger man stort set knapperne til højre i den rækkefølge de står. Til
hver knap hører der et dialogvindue, som leder en gennem processen. I options kan man f.eks. angive navnet på Contents-filen, men den tilføjes i øvrigt automatisk, hvis den findes i den samme mappe som *.rtf filen.
For at fremstille et Windows hjælpesystem og oversætte det til en *.hlp fil, laver man i almindelighed 3 filer, men man kan godt undvære contents-filen.
•
•
•

En projektfil, som vist på figur 9.4. Det er en tekstfil, som er en oversigt over referencer. (*.hpj)
En (Indhold) contents-fil, som er en tekstfil. (*.cnt)
Den egentlige hjælpefil, som skal skrives i *.rtf format (Dette gøres bedst i Word )

Hjælpefilen til Squash programmet hedder SquashProject.hlp. Den skal skrives i rtf format, normalt
med MS Word.
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•

Hver "side" i hjælpefilen, skal have en topic titel, som normalt vises med fremhævet tekst i
en anden farve.

•

Contekst strengen for hjælpesiden, skal skrives som en "#" fodnote til topic titlen. Det er
denne tegnfølge, som hjælpesystemet anvender til en identifikation af hjælpesiden.

•

En søgeordstekst skal markeres som en "$" fodnote til Topic titlen. Det er denne tegnfølge,
som brugeren vil se i søgeord-dialog fanebladet.

•

Et nøgleord (keyword), skal markeres som en "K" fodnote til Topic Title. Det er disse tegnfølger, som vises i index . Man kan tilføje mere end et nøgleord til hvert emne (Topic), men
så skal de adskilles af semikolon, og man kan i øvrigt tilføje nøgleord, hvorsom helst i hjælpesiden.

•

Ord eller vendinger (links), som henviser til andre hjælpesider (topics), skal skrives som
fremhævet, dobbelt eller enkelt understreget tekst, direkte efterfulgt af den context string,
som identificerer den hjælpeside, der henvises til. Context string skal formateres som fremhævet, skjult tekst.

•

Ord eller vendinger (links), som henviser til pop-up hjælpesider (topics), skal skrives som
fremhævet, enkelt understreget tekst, direkte efterfulgt af den context string, som identificerer den hjælpeside, der henvises til. Context string skal formateres som fremhævet, skjult
tekst.

•

En "Browse sequence", altså den rækkefølge, som de forskellige emner vises, når man bladrer i hjælpefilen, angives med en "+" fodnote, efterfulgt af et heltal. Heltallene vælges mest
praktisk, som 10, 20, 30,…100, 110…, men det er selvfølgelig underordnet.

•

En hjælpeside skal afsluttes med et hårdt sideskift (Ctrl+Enter)

•

Hjælpefilen kan godt bestå af flere forskellige filer. Hvis man henviser til en anden hjælpefil, skal man i stedet for context string skrive hjælpefilens navn en stjerne (*) samt context
string, alt sammen formateret som skjult tekst.

Nedenfor er vist et udsnit (et topic) af den hjælpefil, der er lavet til Squash spillet. Den skjulte tekst
er vist, men skal naturligvis skjules før hjælpefilen oversættes Help-Compileren i MS Workshop.
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Spillet

Spillet foregår stort set som i rigtig Squash. Hvis man er to spillere skiftes man til at slå.
Kun serveren får point, og serven går over, hvis man taber en duel. Et sæt er vundet, af
den der først når 9 point. Der spilles om 3 sæt. Man kan til ethvert tidspunkt afbryde spillet
eller begynde forfra.
Spillet indledes med at man vælger Menupunktet: SpilMenuen -> Nyt Spil. Herefter fremkommer en dialogboks med indstillingerindstillinger.
Når et sæt er vundet vælger man Menupunktet: Spil -> Nyt Sæt
Bolden bevæger sig automatisk efter det sædvanlige regler for refleksion af en bold mod
en plan flade.
Ketsjerne kan flyttes enten med piletasterne eller med musen.
Man kan flytte ketsjerne over hele banen, men slaget er ugyldigt (og registreres ikke), hvis
ketsjeren er over shortline, som deler spilleområdet op mellem spillere og bold.
Hvis bolden rammer bagvæggen er den tabt.
Hvis ketsjeren flyttes med piletasterne, har disse deres sædvanlige betydning. Hvis man
vil slå til bolden og give den ekstra fart, skal man trykke på Enter før bolden rammer ketsjeren.
Hvis ketsjeren flyttes med musen, skal man venstreklikke på ketsjeren, derefter venstreklikke på det sted den skal flyttes hen. For at slå til bolden skal man højreklikke på ketsjeren.
Spillets status angives løbende på statuslinien, hvor antal opnåede point i et sæt, antal
sæt, server og spiller, samt spillets status: Spiller, Vundet point, tabt point løbende angives.
Når bolden er tabt, fryses spillet. Man skal herefter vælge menupunktet: Ny ServMenuen

+

50
Spillet
K
Ketsjer;bold;pointgivning;serv;Nyt spil;Ny serv;Nyt sæt;Slag
#
Spillet
$
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Vi skal herefter se på, hvorledes man bærer sig ad med at lave contents filen. Contents filen og Project filen er tekst filer, som kan laves med en tekst editor, men det er lettere at lave dem med Help
Workshop. Hvis man åbner en contents fil i help Workshop, bliver man delvis ledt igennem processen, men man skal specificere Hjælpefilens navn, navnet på "Main Help Window type". Man kan
blot vælge et navn: f.eks. "Window" , Herefter åbnes der et dialog vindue, hvor man vælger fra en
DropDown liste. Deræst skal man vælge en titel, som bliver viset som Caption i hjælpevinduet.
Endelig laver man overskrifter og emner (Topics), som man ønsker skal forekomme i Indholdsvinduet. For hvert emne (Topic) skal man specificere Topic-teksten og derefter hjælpesidens contextstring.
Nedenfor er vist contents filen for Squash projektet.
:Base SquashProject.hlp>window
:Title Squash Hjælp
1 Hjælp til Squash
2 Indhold=Indhold>window
2 Indstillinger=Indstillinger>window
2 Menuen=Menuen>window
2 Spillet=Spillet>window
2 Point=Point>window

Project-filen fremstilles også ved hjælp af dialog vinduer i Workshop Help.
I projektfilen anfører man:
1.
2.
3.
4.

Filnavnene for *.rtf-filerne, som udgør hjælpefilen.
Navnet på den resulterende hjælpefil
Et "map" over sammenhængen mellem context strings og context ID
Størrelsen, positionen, farven og fremtoningen af hjælpevinduet.

Projektfilen for Squash projektet er vist nedenfor og ovenfor i MS HelpShops vindue.
; This file is maintained by HCW. Do not modify this file directly.
[OPTIONS]
LCID=0x406 0x0 0x0 ; Dansk
REPORT=Yes
CONTENTS=Oversigt
TITLE=Squash Hjælp
CNT=SquashProject.cnt
HLP=SquashProject.hlp
[FILES]
SquashHelp.rtf
[MAP]
Indhold=1
Indstillinger=110
Menuen=120
Oversigt=10
Point=140
Spillet=130
[WINDOWS]
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window="",(18,10,600,435),21252,(r14876671),(r12632256),f6

Det mest krævende at fremstille er et map, idet man her skal angive, samtlige topics, med deres korrekte topicID, som det står i *.rtf-filen og tildele dem et "Mapped Numeric Value". Hvilke værdier,
der er tildelt i Squash.hpj ilen fremgår af figur 9.4 hvor Map er vist.
Det er ikke muligt at give en udtømmende forklaring til de filer, der hører til et hjælpesystem. Også
af den grund, at man alligevel bliver nødt til at sætte sig ind i Workshop'en og læse hjælpefilerne til
denne grundigt, mens man laver filerne.
Det eneste vi mangler er at vise, hvorledes man kalder hjælpesystemet fra Delphi, når man
vælger menupunktet Hjælp.

•

Dette gøres i de to procedurer, som det er vist herunder:
procedure TSquashForm.IndholdHelpMenuItemClick(Sender: TObject);
begin
Application.HelpContext(1)
end;
procedure TSquashForm.OversigtHelpMenuItemClick(Sender: TObject);
begin
Application.HelpContext(10)
end;

Numrene henviser til de tilsvarende ID's for context strings.
Det vil dog kun virke, hvis man samtidig specificerer navnet på hjælpefilen i projectfilen i det program, hvor hjælpefilen anvendes. Denne er derfor vist nedenfor. Læg især mærke til linien:
Application.HelpFile := 'SquashProject.hlp';
program SquashProject;
uses
Forms,
SquashUnit in 'SquashUnit.pas' {SquashForm},
SquashDialogUnit in 'SquashDialogUnit.pas' {SquashDialogForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Title := 'Squash';
Application.HelpFile := 'SquashProject.hlp';
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TSquashForm, SquashForm);
Application.CreateForm(TSquashDialogForm, SquashDialogForm);
Application.Run;
end.

170

•

Kap 9

Kap 10. 3D-Grafik og Animation
1. Tredimensional grafik og Projektionsgeometri

Når man laver grafik i en plan, er det ikke i almindelighed forbundet med de store matematiske udskejelser. Helt anderledes forholder det sig med 3D-grafik, som nødvendigvis stiller krav om kendskab til vektorregning og projektionsgeometri. Projektionsgeometri er ikke og vil næppe blive opfattet som ukompliceret - med mindre man har erhvervet sig en universitetsgrad i matematik.
Der er principielt to forskellige måder at lave animeret 3D-grafik. Den ene indbefatter, at man under
programkørslen tegner og maler en eller flere faste 2D-baggrunde til billedet. En baggrund for hver
"scene". Baggrunden kan godt omfatte alle kompasretninger. Baggrunden tegnes for hvert billedskift, der flytter iagttagerens sigtelinie i forhold til baggrunden. Dette er relativt enkelt, idet baggrunden bliver tegnet som en Central-Projektion af en 2D-flade og ikke af et rumligt 3D-objekt.
Anderledes forholder det sig med figurer, der hyppigt bevæger sig i forhold til baggrunden. Det er
således, at det kun er de mest simple 3D-flader (planer, cylindre, kugler, ellipsoider, keglesnitsflader), som har en analytisk matematisk beskrivelse. For at lave en 3D-projektion af et rumligt objekt
er det imidlertid - i princippet - nødvendigt at kunne beregne de 3 koordinater (x,y,z) til ethvert
punkt på fladen. Rent teknisk, er de eneste matematiske flader, man let kan projicerer derfor plane
polygoner (oftest rektangler). Dette hænger sammen med, at kan man blot bestemme projektionen
af polygonens hjørner, så kan man i projektionsplanen fastlægge hele polygonen, blot ved at forbinde disse med linier, og eventuelt farvelægge.
Der er anden meget vægtig grund til kun at anvende plane polygoner. Dette hænger sammen med et
andet klassisk projektionsgeometrisk problem, nemlig om det er muligt at se en bestemt flade fra
den aktuelle synsretning. Tænk f.eks. på et kasseformet legeme. Projiceres alle 6 flader ind på projektionsplanen, er det naturligvis uanvendeligt. For en plan flade, kan man imidlertid definere en
omløbsretning og en normalvektor, således at omløbsretningen sammen med normalvektoren danner en højreskrue. Hvis man før projektionen beregner vinklen mellem synsretningen (retningen til
øjepunktet/iagttageren) og normalvektoren til planen, så skal fladen kun tegnes, hvis cosinus til
vinklen er positiv.
Problemet med kun at anvende rektangler er imidlertid, at der skal overordentlig mange rektangler
til at definere en realistisk 3-dimensional overflade af en figur. F.eks. en racerbil eller Anders And.
Fordelene er, at når man har defineret et objekt ved f.eks. 500 rektangler, så er der ingen begrænsninger på, hvorledes og hvordan man kan afbilde objektet. En drejning af objektet kan foretages
fuldstændig kontinuert. De glatte overgange vil kun afhænge af rektanglernes størrelse.

1.1 CentralProjektion
En centralprojektion er en afbildning af en rumlig genstand på en plan, set fra et øjepunkt. Det kan
svare til, at man ser et landskab gennem et rektangulært hul (en maleriramme) i en væg. Ved en
centralprojektion ses det rumlige billede, som det er tilfældet i virkeligheden dvs. i perspektiv. Perspektivet indebærer, at genstande, der er langt væk fra billedplanen vil forekomme mindre, end hvis
de er anbragt tæt på billedplanen.
3D Grafik og Animation

•

171

For billedkunstnere har "perspektivet" været en udfordring siden middelalderen. Det er en omfattende del af undervisningen på enhver malerskole at lære at tegne et korrekt perspektiv. Og det er
bestemt ikke enkelt. Men malerskoleelevens udgangspunkt er et helt andet, end det er tilfældet i
Computergrafik, idet malerskoleelevens først tegner en mængde linier efter bestemte regler, der alle
ender i samme forsvindningspunkt. Disse linier fungerer da som rammer for størrelsen af de genstande, der skal anbringes i forskellige afstande.
Billedkunstnerens perspektiv er baseret på en kompliceret teknisk grafisk konstruktion, hvorimod
perspektivet i computergrafik er baseret på matematisk-geometriske beregninger.
Der er også en anden væsentlig forskel. Billedkunstnerens afbildning af et objekt i perspektiv resulterer i et og kun et billede.
Når computergrafikeren matematisk har fastlagt den rumlige overflade af et objekt, kan han imidlertid på brøkdele af et sekund lave billeder, der ser objektet i hvilket som helst perspektiv, afstand og
retning.
Rent geometrisk er centralprojektionen enkel. Iagttageren er placeret i et øjepunkt Ø. Billedplanen
Π er placeret et vilkårligt sted i rummet. Det eneste, som skal være fastlagt er billedplanens form,
samt afstanden fra øjepunkt til billedplan. Genstanden er placeret på den modsatte side af billedplanen set fra øjepunktet. For at bestemme projektionen af punktet P på genstanden, trækkes en linie
fra P til øjepunktet Ø. Skæringspunktet Q mellem billedplanen og linien PØ er centralprojektionen
af P på Π. Se illustrationen herunder.

P

Q

Π

Ø

Figur 10.1 Centralprojektion

Vi skal senere se på, hvorledes man kan beregne koordinaterne til Q i planens koordinatsystem, når
de rumlige koordinater til Ø,P samt planens ligning i et rumligt koordinatsystem er givne.
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1.2 Parallel Projektion
Parallelprojektionen svarer egentlig blot til at øjepunktet er uendelig langt væk fra billedplanen,
således at alle linier fra genstand til øjepunkt er parallelle.
I praksis betyder dette, at man bestemmer Parallel Projektionen af et punkt P, simpelthen som den
sædvanlige (ortogonale) projektion af P på Π.
I en parallelprojetion er størrelsen af en genstands projektion, uafhængig af genstandens afstand fra
billedplanen. "Perspektivet" det rumlige fremkommer kun ved de vinkler, som linierne i genstanden
danner med hinanden.
Parallelprojektionen er ikke "virkelighedstro". I hvert fald ikke for flere genstande med meget forskellig afstand fra billedplanen. Det besynderlige er imidlertid, at de fleste vil opfatte parallelprojektionen som mere virkelighedstro, så længe genstandenes udstrækning vinkelret på billedplanen
ikke er for store eller genstandenes afstande fra billedplanen ikke varierer alt for meget.
Dette hænger sammen med at vi faktisk ser med to øjne og ikke med ét, og at vi på en eller anden
måde kompenserer for perspektivet i genstande, der er mindre end få meter væk.
Så selv om parallelprojektionen ikke er virkelighedstro, anvendes den hyppigt alligevel, fordi den
perceptionsmæssigt opfattes som mere virkelighedstro end centralprojektionen.
Rent matematisk er parallelprojektionen også lettere at håndtere, og kræver færre regninger. Dette
vil vi se på senere. Herunder er parallelprojektionen søgt illustreret.

Π

Figur 10.2 Parallelprojektion

1.3 Bestemmelse af Centralprojektionen af et punkt
Vi skal nu se på de regninger, der helt konkret tillader os at beregne koordinaterne til centralprojektionen af et punkt på billedplanen. Udledningen er lavet ved brug af vektorer. På denne måde vil
resultatet også være uafhængigt af, hvorledes koordinatsystemet vælges.
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Figuren nedenfor viser, hvorledes beregningen foretages for centralprojektionen. Af typografiske
hensyn er koordinatsystemets begyndelsespunkt O anbragt på samme side af billedplanen som øjepunktet, men det er irrelevant for resultatet. Beregningen er ikke helt triviel.

P

np
Q
n
Π
d

j
i
Oπ

P0

d0
O

Figur 10.3 Centralprojektion af et punkt

Da resultatet udtrykt i vektorer er uafhængig af valget af koordinatsystem, vælger vi vores initielle
rumlige koordinatsystem til at have x-y planen parallel med billedplanen og fælles basisvektorer. (i,
j). Det initielle rumlige koordinatsystem har begyndelsespunkt O og de tre basisvektorer (e1, e2, e3)
= ((1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)). Initielt befinder øjepunktet sig ud af z aksens positive retning i afstanden
d-d0. Billedplanen er ortogonal på z aksen i afstanden d0 fra O i begge koordinatsystemer. z-aksen
(basisvektor n ) er rettet mod øjepunktet.
Projektionsplanens koordinatsystem har begyndelsespunkt i Oπ og basis vektorer i og j. Øjepunktet befinder sig i P0. Vi ønsker nu at beregne projektionen af et punkt P, som befinder sig på genstanden. Projektionen af P på planen Π betegnes Q. n er en enhedsvektor, som er ortogonal på projektionsplanen Π. Afstanden fra O til planen Π betegnes d0. np er en enhedsvektor, som er parallel
→

med P0 P .
→

Bestemmelsen af koordinaterne (x,y) til stedvektoren Oπ Q sker da efter følgende regninger.
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→

→

→

1

→

PP0 = OP0 − OP n p =

→

→

→ →

PP0 t p =

PP0
→

→

PQ = t p ⋅ n p
→

→

→

→

→

OQ = OP + PQ
→

→

( d 0 − n ⋅OP )
→ →

n ⋅n p

→

→

Oπ Q = OQ − OOπ

→

x = i ⋅ Oπ Q y = j ⋅ Oπ Q
→

→

Den med fortegn regnede projektion af OP på n er n * OP . (Positivt på figuren ovenfor). Cosinus
til vinklen mellem n og np findes som n*np. (På figuren et negativt tal). Hvad vi ønsker at finde er
længden PQ. Denne længde er netop afstanden fra P til Π divideret med |cos(v)|. Afstanden fra P til
→

Π beregnes da som længden af projektionen af OP på n minus d0. At differensen er vendt om i ud→

trykket ovenfor for tp skyldes fortegnet for cos v. tp er altså lig med længen af PQ . Heraf følger, at
→

PQ = tp*np. Herefter er det let at finde stedvektoren til Q i projektionsplanens koordinatsystem, vist
ved ligningerne ovenfor. Til slut bestemmes koordinaterne til Q (x,y) ved at tage skalarproduktet
med de to basisvektorer.
Da beregningen af en centralprojektion indebærer ikke lineære operationer (beregningen af tp), er
det ikke muligt - på samme måde som ved parallelprojektion - at nøjes med at finde projektionen af
de 3 basisvektorer. Regningerne ovenfor må gennemføres ved beregningen af hvert punkt.

1.4 Bestemmelse af parallelprojektionen af et punkt
Figuren herunder viser, hvorledes parallelprojektionen af punktet P på billedplanen beregnes.
n
Π
P
apr= n x an

an = a x n

epr
→

a = OP
n
O
Figur 10.4 Parallelprojektion af et punkt

Når man vil bestemme projektionen af et punkt på en plan, kan det principielt gøres på to måder.
Analytisk geometrisk eller ved vektorregning. Umiddelbart synes det lettest at gøre det ved analy-
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tisk geometri, idet man blot skal bestemme ligningen for den linie, der går gennem P og har n som
retningsvektor, og derefter finde denne liniens skæring med planen Π.
Dette er naturligvis korrekt, men problemet opstår, idet man opnår de rumlige koordinater til projektionen, mens det man ønsker er koordinaterne relativt til projektionsplanens koordinatsystem.
→

→

→

a n = a× n

→

→

→

a pr = n× a n

1

→

e pr =

→

→

a pr

→

→

→

→

→

OQ = p r = ( a ⋅ e pr ) e pr

a pr
→

→

x = pr ⋅ i

→

→

y = pr ⋅ j

Vi foretager af denne grund beregningen af koordinaterne til projektionen i projektionsplanens koordinatsystem ved vektorregning
n er en enhedsvektor, der er normal til planen Π. P er det punkt i rummet, hvis projektion på pla→

nen, vi ønsker at bestemme. a = OP er stedvektoren fra Origo O til P.
Først bestemmes en vektor an , som er krydsproduktet af a og n. Denne vektor er ortogonal på såvel
a og n, og er dermed parallel med (ligger i) planen Π. Dernæst bestemmes en vektor apr som krydsproduktet af n med an. Denne vektor er også parallel med planen Π og den udspænder samme med
a en plan, som er ortogonal på Π. Vi kan derfor finde en stedvektor til projektionen Q af P på Π,
som projektionen af a på apr . Først bestemmes en enhedsvektor epr som er ensrettet med apr, og
projektionen ppr findes dernæst på normal vis. Til slut bestemmes koordinaterne (x,y) til Q i projektionsplanens koordinatsystem, ved at tage skalarproduktet af ppr med de to basisvektorer i og j .
Bestemmelse af parallelprojektionen af et punkt er anderledes, men ikke mere enkel, end hvad der
gælder for en centralprojektion. Der er imidlertid en afgørende forskel alligevel.
Alle de vektor operationer, der skal udføres for at bestemme en parallelprojektion er lineære operationer, forstået på den måde, at hvis man skal bestemme projektionen af en linearkombination af
vektorer: c = s a + t b, så er den lig med cpr = s apr + t bpr.
Dette indebærer, at man ved parallelprojektion kan nøjes med at bestemme projektionen af
de 3 basisvektorer e1, e2 , e3 i det rumlig koordinatsystem. Projektionen af en vilkårlig anden
vektor a med koordinater (x,y,z). a = x e1 + y e2 + z e3 vil da kunne bestemmes som den
samme linearkombination af de projicerede vektorer. apr = x e1pr + y e2pr + z e3pr . Projektionen af de tre basisvektorer e1pr, e2pr, e3pr ligger alle i projektionsplanen naturligvis.

•

For at finde et punkts Parallel Projektion, er det således tilstrækkeligt at foretage 6 multiplikationer
til bestemmelse af de to koordinater. Dette er betragtelig hurtigere end ved bestemmelse af et punkts
Central Projektion.

1.5 Flytninger. Translationer og Rotationer
Når man laver animeret 3D-grafik er det naturligvis nødvendigt at kunne flytte et objekt, beskrevet
ved en eller flere rumlige matematiske flader. I rumgeometrien beviser man, at enhver flytning altid
kan udføres som en translation (en parallelforskydning) efterfulgt af en drejning om en akse.
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Vi kan begynde med parallelforskydningen. Det er helt simpelt. Skal vi parallelforskyde et punkt P
→

→

→

til Pa givet ved en parallelforskydning a, så gælder der naturligvis: OPa = OP + a .
Rotationer er desværre betydelig mere komplicerede. Man beviser ligeledes i Rumgeometrien at en
drejning om en vilkårlig akse, kan udføres som 3 successive drejninger om 3 ortogonale akser. Dette kan løst begrundes med at en retningsvektor for aksen har 3 komposanter i et ortogonalt koordinatsystem. Rækkefølgen med hvilken drejningen om de 3 akser gennemføres, kan stort set vælges
vilkårligt, men det mest almindelige valg er det, man kalder Eulervinklerne. Beskrevet nedenfor.
Før vi går i gang med de rumlige rotationer, vil vi se på koordinattransformationer ved rotationer i
planen. Det vil vise sig, at disse formler successivt kan anvendes til at udlede transformationsmatricerne for rotationer i rummet.

j
θ i

j1

→

→ → →

i1

→ → →

→

→

i1 = (i1 ⋅ i ) i + (i1 ⋅ j ) j = cos θ ⋅ i + sin ϑ ⋅ j

Af figuren fremgår at:

→

→ → →

→ → →

→

→

j1 = ( j1 ⋅ i ) i + ( j1 ⋅ j ) j = − sin θ ⋅ i + cos ϑ ⋅ j

I det almindelige koordinatsystem har P koordinaterne (x,y) mens P i det roterede koordinatsystem
har koordinaterne (x1,y1) og dermed koordinaterne til de to stedvektorer:
For at udtrykke x1 og y1 ved x og y, kan man naturligvis løse ligningerne med hensyn til x1 og y1,
men det er lettere at bemærke, at man opnår det samme, ved at foretage ombytningerne x <-> x1 og
y <-> y1, og samtidig skifte fortegn for θ. Dette anvendes til at opskrive to udtryk for stedvektoren
til P.
→

→

→

→

→

→

OP = x ⋅ i + y ⋅ j og OP = x1 ⋅ i1 + y1 ⋅ j1
→

→

→

→

Indsættes udtrykkene for i1 og j1 og samles leddene med hensyn til i og j finder man :
→

→

→

OP = ( x1 ⋅ cosϑ − y1 ⋅ sin ϑ ) ⋅ i + ( x1 ⋅ sin ϑ + y1 ⋅ cosϑ ) ⋅ j Hvoraf fremgår
x = x1 ⋅ cosϑ − y1 ⋅ sin ϑ og y = x1 ⋅ sin ϑ + y1 ⋅ cosϑ
x1 = x ⋅ cosϑ + y ⋅ sin ϑ og y1 = − x ⋅ sin ϑ + y ⋅ cosϑ
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Dette skrives sædvanligvis på matrixform.

 x1   cosϑ sin ϑ  x 
  = 
 
 y1   − sin ϑ cosϑ  y 
Pointen er nu den, at en rotation i planen kan opfattes som en drejning om z-aksen i et rumligt
(x,y,z) koordinatsystem. Tilføjer man z-koordinaten, som er uforandret ved en drejning om z-aksen,
finder man (3x3) matrix formlen for den rumlige koordinattransformation.

 x1   cosϑ sin ϑ 0  x 
  
 
 y1  =  − sin ϑ cosϑ 0  y 
z   0
0
1  z 
 1 
Ved successivt at anvende denne formel, ved rotation om 3 akser i et koordinatsystem, kan man
opnå et udtryk for Eulers transformationsmatrix. Hertil skal man naturligvis vide, at man finder
transformationsmatricen for to successive transformationer som matrixproduktet af de to transformationsmatricer.
Eulervinklerne (α, β, γ) er defineret som følger: Først roteres en vinkel α om z-aksen. Hermed føres
koordinatakserne over i (x', y' , z') = (x', y' , z). Dernæst roteres en vinkel β om den nye y'-akse.
Hermed føres koordinatakserne over i (x'', y'' , z'') = (x'',y', z'') og endelig roteres en vinkel γ om den
nye z'' akse. Herved føres akserne over i (x''', y''' , z''') = (x''',y''',z''). Kaldes Transformationsmatricerne for M, kan transformationen formelt skrives:

M

(α , β , γ ) = M z '' (γ ) M y ' ( β ) M z (α ) =

 cos γ

 − sin γ
 0


sin γ
cos γ
0

0  cos β

0  0
1  sin β

0 − sin β  cos α

1
0  − sin α
0 cos β  0

 cos β cos α cos γ − sin α sin γ

 − cos β cos α sin γ − sin α cos γ

sin β cos α


sin α
cos α
0

0

0 =
1 

cos β sin α cos γ + cos α sin γ
− cos β sin α sin γ + cos α cos γ
sin β sin α

Herunder er de tre drejninger med Eulervinklerne søgt illustreret.
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− sin β cos γ 

sin β sin γ 

cos β


Figur 10.5 Eulervinklerne

Bemærk, at på figuren er betegnelserne for akserne efter 3. drejning lidt anderledes end i teksten
ovenfor.

2. Implementering af 2D-grafik i Delphi

Lad det være sagt med det samme. Det er hverken enkelt eller ukompliceret at implementere større
grafiske applikationer i Delphi. Det kræver for det første en del matematik. Og derefter udarbejdelse
af en del grafikprocedurer.
For at lave projektionsgeometri er det nødvendigt at have et programbibliotek til grafisk plangeometri.
Alle de biblioteksprocedurer til 2D- og 3D-grafik, der bliver præsenteret i dette afsnit er oprindelig
lavet i Borland Pascal. Bortset fra at Delphi's grafiske procedurer ikke er identiske med de tilsvarende i Borland Pascal, er der et andet problem. I Borland Pascal, har man nemlig kun en tegneflade, som er Computerskærmen. I Delphi har man en tegneflade for alle komponenter, som har en
Canvas. Skal man tegne på en Canvas, må man nødvendigvis overføre komponenten, som har denne Canvas som parameter til grafikprocedurerne. Den formelle parameter, skal således være en
komponent af samme type.
Resultatet er, at det er nødvendigt at lave et grafikmodul (en unit) for hver komponent, man ønsker
at tegne på. Mine grafikmoduler findes derfor i 3 eksemplarer, hvor den eneste forskel er den formelle parameter i procedure og funktionskaldene for komponenten, hvis Canvas vi tegner på.
FormGraphics er dog lidt anderledes, idet man kan oprette flere forskellige vinduer og koordinatsystemer (Worlds) på formen. Man kan så vælge et vindue og en World og tegne i dette. Dette er i
øvrigt et levn fra Borlands BGI-grafik, som man sjældent vil anvende .
De tre units hedder FormGraphics, ImageGraphics og PaintBoxGraphics. Det er imidlertid meget
enkelt at lave et nyt grafikmodul til en ny komponent, idet der blot skal udskiftes en formelparameter med typen på en anden komponent alle de steder den formelle parameter forekommer.
Når man laver sit grafikmodul, er der nogle ting, som er absolut nødvendige at implementere.
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Procedurer/funktioner, der omregner mellem pixel-koordinatsystemet og et brugerkoordinatsystem. Pixel-koordinatsystemet har begyndelsespunkt i øverste venstre hjørne med y-aksen
pegende nedad. Endvidere er koordinaterne heltallige. Et brugerkoordinatsystem har normal
positiv omløbsretning, og hvis vinduet kun indeholder 1. kvadrant, så er koordinatssystemets
begyndelsespunkt i nederste venstre hjørne. Endvidere regner man altid i koordinater af Real-type.

•

Procedurer/funktioner, som definerer et vindue "Window" (dvs. et afgrænset rektangulært
område af tegnefladen) og et koordinatsystem til brug i dette vindue. Et brugerkoordinatsystem kaldes ofte for en "World". Når man tegner i vinduet, skal tegneprocedurerne sørge for
at der ikke bliver tegnet uden for vinduet. (Dette sidste, lader sig dog kun vanskeligt implemetere, når man laver udfyldte polygoner).

•

Samtlige grafikkald, der findes i Delphi, og som alle anvender Pixelkoordinater, skal dubleres med brugerdefinerede grafikkald, som anvender brugerkoordinater.

Uden disse redskaber, skal man stort set begynde forfra, hver gang man skal lave en grafisk applikation. Man kan supplere disse nødvendige grafikprocedurer med matematiske procedurer, der kan
tegne ordentlige koordinatsystemer uafhængigt af enhederne på akserne, og som sætter enheder og
tal på akserne. (Det sidste er faktisk vanskeligere end man tror, og findes stort set ingen steder, bortset fra i grafikmodulet nedenfor).
Nedenfor er vist interface delen af grafik-modulet FormGraphics. Modulet vil ikke blive diskuteret
i detaljer, men vi vil anvende det i nogle af de følgende eksempler. Hele modulet fylder 658 programlinier (10 sider kode). Parameterlisterne er ikke dokumenteret, men i langt de fleste tilfælde,
kan man umiddelbart gætte sig til betydningen af parametrene.

2.1 Datatyper til grafikmodulerne. GraphicTypes3DUnit
Alle grafikmodulerne anvender de samme datatyper. De fælles datatyper er derfor anbragt i en særlig unit. I de fleste tilfælde har dette kun praktisk betydning, men hvis man anvender to af grafikmodulerne i samme applikation, så er det en nødvendighed, da der ellers vil være duplikerede identifiers
unit GraphicsTypes3DUnit;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, StdCtrls;
const MaxWinGlb =10; MaxWorldGlb=10; MaxPlotGlb = 100;
type
HalfMaxStr = string[127];
Vector3 = array[1..3] of Single;
Matrix = array[1..3] of Vector3;
TPoints3D = array[1..MaxPlotGlb] of Vector3;
Interval = array[1..2,1..2] of Single;
Scales = record min,max,step:Single end;
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Coordinates = (x,y,z);
CoordinateScales = array[Coordinates] of Scales;
TColors = array[0..15] of TColor;
WindowXY = array[0..MaxWinGlb] of Integer;
TWindowColor = array[0..MaxWinGlb] of TColor;
WorldXY = array[0..MaxWorldGlb] of Single;
WindowSettingsType = record
x1,x2,y1,y2:integer;
WinColor:TColor
end;
TGPoint = record x,y:Single end;
Str12 = string[12];
TGPoints = array[1..MaxPlotGlb] of TGPoint;
Tgraf = (dot,diamond,rund,solid);
TgrafArr = array[1..9] of Tgraf;
implementation
end.

2.2 Udskrift af interface til unit FormGraphics
unit FormGraphics;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, GraphicsTypes3DUnit;
var
x1win,x2win,y1win,y2win:WindowXY;
xlow,xhigh,ylow,yhigh:WorldXY;
WindowColor:TWindowColor;
CanvasHeight,CanvasWidth,
WinLeft,WinTop,WinHeight,WinWidth,WinNo,WorldNo:Integer;
xwindow,ywindow,xscale,yscale,xl,xh,yl,yh:Single;
function xscr(x:Single):Integer;
function yscr(y:Single):Integer;
function xwld(xs:Integer):Single;
function ywld(ys:Integer):Single;
function GPoint(x,y:Single):Tpoint;
function GetWorldX(GwinNo,xs:Integer):Single;
function GetWorldY(GwinNo,ys:Integer):Single;
procedure DefineWindow(n,x1,y1,x2,y2:Integer; WinColor:TColor);
procedure DefineWorld(n:Integer;x1,y1,x2,y2:Single);
procedure selectworld(n:Integer);
procedure ClearWindow(GrafikForm:TForm; n:Integer);
procedure selectwindow(GrafikForm:TForm; n:Integer);
procedure GetWindowSettings(n:Integer; var wst:WindowSettingsType);
procedure PutWindowSettings(n:Integer; var wst:WindowSettingsType);
procedure InitGrafik(GrafikForm:TForm);
function InWindow(x,y:Single):Boolean;
procedure PutPixel(GrafikForm:TForm; x,y:Single; Color:TColor);
procedure MoveTo(GrafikForm:TForm; x,y:Single);
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procedure
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure

procedure

procedure
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure

LineTo(GrafikForm:TForm;x,y:Single);
Line(GrafikForm:TForm; x1,y1,x2,y2:Single);
MoveRel(GrafikForm:TForm; delx,dely:Single);
LineRel(GrafikForm:TForm; delx,dely:Single);
DrawDiamond(GrafikForm:TForm;x,y:Single);
drawCross(GrafikForm:TForm;x,y:Single);
DrawPolygon(GrafikForm:TForm;n:Word; P:TGPoints);
FillPolygon(GrafikForm:TForm;n:Word; P:TGPoints;
BrushColor:TColor;BrushStyle:TBrushStyle;
BorderColor:TColor; FillStyle:TFillStyle);
FillPolygonCenter(GrafikForm:TForm;n:Word; P:TGPoints; C:TGPoint;
BrushColor:TColor;BrushStyle:TBrushStyle;
BorderColor:TColor; FillStyle:TFillStyle);
FillPolygonArray(GrafikForm:TForm; nPoints:Word;
P:TGPoints;BrushColor:TColor);
vector(GrafikForm:TForm;x,y,vx,vy,h:Single);
ellipse(GrafikForm:TForm;x1,y1,x2,y2:Single);
FloodFill(GrafikForm:TForm; x,y:Single; Color:TColor;
FillStyle:TFillStyle);
DrawAxis(GrafikForm:TForm; xmin,xmax,ymin,ymax,xunit,yunit:Single;
AxisColor:TColor);
TextOut(GrafikForm:TForm; x,y:Single; Text:string);

implementation

3. Implementering af 3D-grafik i Delphi

Den mere formelle (matematiske) del af parallel- og central-projektion er beskrevet ovenfor. Herefter skal vi se på interfacedelen til to moduler, der implementerer dette. Enkelte af procedurerne/funktionerne vil blive beskrevet i de efterfølgende eksempler, hvorimod en detailleret gennemgang af alle procedurer/funktioner, vil være alt for omfattende og i øvrigt ret formålsløst, da mange
af procedurer/funktionerne er ret tekniske.
På samme måde som ved grafikmodulerne er projektionsmodulerne lavet i 3 næsten ens eksemplarer - et til projektion på en Form, et til projektion på et Image og et til projektion på en PaintBox.
Og på samme måde som for grafikmodulerne adskiller disse tre moduler sig i alt væsentligt kun ved
en parameter, som angiver hvilken komponent man tegner på. For eksempel er der erklæret de
samme datatyper i alle tre moduler.
Af denne grund er erklæringen af datatyperne, som før nævnt, samlet i en separat unit, som alle tre
moduler anvender. Bortset fra, at det så ikke er nødvendigt at gentage erklæringen i de tre moduler,
så er det nødvendigt at have typeerklæringer i en fælles unit, hvis man i det samme program (samme unit) anvender mere end et af 3D-projektionsmodulerne. Dette er faktisk tilfældet programeksemplet GraphicsNoteBook i kapitlet om Multipage Forms.
Nedenfor er vist interfacedelen til ParallelProjectionOnForm, dernæst interfacedelen til CentralProjectionOnForm. Begge units fylder ca. 550 programlinier. Foruden projektionsgeometri, kan
man tegne rumlige koordinatsystemer, funktioner af to variable, samt parameterkurver i rummet.

3.1 Udskrift af interface til unit ParallelProjectionOnForm
unit ParallelProjectionOnForm;
interface
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uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, Menus, ExtCtrls, StdCtrls, Spin, Buttons, FormGraphics,
GraphicsTypes3DUnit, MathematicalFunctions3D;

const
O:Vector3 = (0,0,0);
e1:Vector3 = (1,0,0); e2:Vector3 = (0,1,0); e3:Vector3 = (0,0,1);
colors:TColors = (clBlack,clBlue,clGreen,clYellow,clRed,
clAqua,clLime,clMaroon,clPurple,clNavy,clOlive,clTeal,
clFuchsia,clGray,clSilver,clWhite);
var
i,j,n,cur:Vector3; e1p,e2p,e3p: array[1..2] of Single;
function GetColorNo(Color:TColor):Word;
procedure v3(a,b,c:Single;var v:Vector3);
function SameVector(a,b:Vector3):Boolean;
procedure sumvector(a,b:Vector3;var c:Vector3);
procedure difvector(a,b:Vector3;var c:Vector3);
function Dotproduct(a,b:Vector3):Single;
procedure Crossproduct(a,b:Vector3;var c:Vector3);
function sqrvector(a:Vector3):Single;
function LengthVector(a:Vector3):Single;
procedure ScalarVector(t:Single;a:Vector3; var ta:Vector3);
procedure Matrixproduct(a,b:Matrix; var c:Matrix);
procedure Transform(v:Vector3; T:Matrix; var vt:Vector3);
procedure InitParallelProjection(PPForm:TForm;x1,y1,x2,y2:Integer;
xmin,xmax,ymin,ymax,alfa,beta,gamma:Single;
WinColor:TColor);
procedure ClearWindow3D(PPForm:TForm);
procedure Eulermatrix(alfa,beta,gamma:Single; var S:Matrix);
procedure TransformCoordinates(alfa,beta,gamma:Single);
procedure MoveParallel(a,x:Vector3; var xa:Vector3);
procedure RotateOnAxis3D(l,OP0,OP:Vector3;theta:Single; var OPtheta:Vector3);
procedure ParallelProjection(a:Vector3;var x,y:Single);
procedure DrawxyzAxis3D(PPForm:TForm;cs:CoordinateScales);
procedure DrawFunction3D(PPForm:TForm; f:string;
x1,y1,x2,y2:Single;PenColor:TColor);
procedure DrawVectorCurve3D(PPForm:TForm;x,y,z:string;
a,b,h:Single;PenColor:TColor);
procedure DrawVector3D(PPForm:TForm;a0,a:Vector3;Pencolor:TColor);
procedure DrawCurveVector3D(PPForm:TForm;x,y,z:string;
t0:Single;PenColor:TColor);
procedure ProjectPoly3D(PPForm:TForm;n:Word; p3D:TPoints3D);
procedure DrawColorPlane3D(PPForm:TForm;np:Word;PD3:TPoints3D;
BrushColor:TColor);
procedure DrawColorSurface3D(PPForm:TForm;np:Word;PD3:TPoints3D;n3:Vector3;
BrushColor:TColor; BrushStyle:TBrushStyle;
BorderColor:TColor;FillStyle:TFillstyle);
procedure DrawColorSurfaceCenter3D(PPForm:TForm;np:Word;PD3:TPoints3D;
n3,c3:Vector3;
BrushColor:TColor; BrushStyle:TBrushStyle;
BorderColor:TColor;FillStyle:TFillstyle);
procedure FillPolygonArray3D(PPForm:TForm;np:Word;PD3:TPoints3D;
n3:Vector3;BrushColor:TColor);
procedure Moveto3D(PPForm:TForm; xyz:Vector3);
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procedure
procedure
procedure
procedure

Drawto3D(PPForm:TForm; xyz:Vector3);
DrawDashedTo3D(PPForm:TForm; xyz:Vector3);
Moverel3D(PPForm:TForm; dxyz:Vector3);
LineRel3D(PPForm:TForm; dxyz:Vector3);

implementation

3.2 Udskrift af interface til unit CentralProjectionOnForm
unit CentralProjectionOnForm;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, Menus, ExtCtrls, StdCtrls, Spin, Buttons, GraphicsTypes3DUnit,
FormGraphics, MathematicalFunctions3D;

const
O:Vector3 = (0,0,0);
e1:Vector3 = (1,0,0); e2:Vector3 = (0,1,0); e3:Vector3 = (0,0,1);
colors:TColors = (clBlack,clBlue,clGreen,clYellow,clRed,
clAqua,clLime,clMaroon,clPurple,clNavy,clOlive,clTeal,
clFuchsia,clGray,clSilver,clWhite);
var
Dist_O_Plan,Dist_Plan_Oeje:Single; i,j,n,OP0,OP1,cur:Vector3;
function GetColorNo(Color:TColor):Word;
procedure v3(a,b,c:Single;var v:Vector3);
procedure sumvector(a,b:Vector3;var c:Vector3);
procedure difvector(a,b:Vector3;var c:Vector3);
function Dotproduct(a,b:Vector3):Single;
procedure Crossproduct(a,b:Vector3;var c:Vector3);
function sqrvector(a:Vector3):Single;
function LengthVector(a:Vector3):Single;
procedure ScalarVector(t:Single;a:Vector3; var ta:Vector3);
procedure Matrixproduct(a,b:Matrix; var c:Matrix);
procedure Transform(v:Vector3; T:Matrix; var vt:Vector3);
procedure InitCentralProjection(CPForm:TForm;x1,y1,x2,y2:Integer;
xmin,xmax,ymin,ymax,alfa,beta,gamma,
DistO_Plan,DistPlan_Oeje:Single; WinColor:TColor);
procedure ClearWindow3D(CPForm:TForm);
procedure Eulermatrix(alfa,beta,gamma:Single; var S:Matrix);
procedure TransformCoordinates(alfa,beta,gamma:Single);
procedure MoveParallel(a,x:Vector3; var xa:Vector3);
procedure RotateOnAxis3D(l,OP0,OP:Vector3;theta:Single; var OPtheta:Vector3);
procedure CentralProjection(xyz:Vector3; var x,y:Single);
procedure DrawxyzAxis3D(CPForm:TForm;cs:CoordinateScales);
procedure DrawFunction3D(CPForm:TForm; f:string;
x1,y1,x2,y2:Single;PenColor:TColor);
procedure DrawVectorCurve3D(CPForm:TForm;x,y,z:string;
a,b,h:Single;PenColor:TColor);
procedure DrawVector3D(CPForm:TForm;a0,a:Vector3;Pencolor:TColor);
procedure DrawCurveVector3D(CPForm:TForm;x,y,z:string;
t0:Single;PenColor:TColor);
procedure ProjectPoly3D(CPForm:TForm;n:Word; Points3D:TPoints3D);
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procedure DrawColorPlane3D(CPForm:TForm;np:Word;Points3D:TPoints3D;
BrushColor:TColor);
procedure DrawColorSurface3D(CPForm:TForm;np:Word;Points3D:TPoints3D;n3:Vector3;
BrushColor:TColor; BrushStyle:TBrushStyle;
BorderColor:TColor;FillStyle:TFillstyle);
procedure FillPolygonArray3D(PPForm:TForm;np:Word;Points3D:TPoints3D;
n3:Vector3;BrushColor:TColor);
procedure Moveto3D(CPForm:TForm; xyz:Vector3);
procedure Drawto3D(CPForm:TForm; xyz:Vector3);
procedure DrawDashedTo3D(CPForm:TForm; xyz:Vector3);
procedure Moverel3D(CPForm:TForm; dxyz:Vector3);
procedure LineRel3D(CPForm:TForm; dxyz:Vector3);
implementation

4. Perspektivisk tegning af et Dodekaeder

Vi vil nu se på nogle praktiske anvendelser af de grafikmoduler, som er beskrevet ovenfor.
De såkaldte Platoniske legemer er det samme som regulære polyeder. Altså en lukket overflade, der
består af ens regulære polygoner. Da man kan udfylde en plan med regulære 6-kanter, er der kun
mulighed for at danne regulære polyeder op til 5-kanter. Det tilskrive Platon at have opdaget, at der
netop findes 5 regulære polyeder. Heraf navnet. De er Tetraeder (tresidet pyramide bestående af 4
regulære trekanter), Kubus (En 6-sidet terning), Oktaeder (8 regulære trekanter, der danner to firesidede pyramider med fælles grundflade), Dodekaeder (12 regulære femkanter) og Ikosaeder (20
regulære trekanter).
Det er ikke forbundet med store vanskeligheder at lave en af disse polyedere, f.eks. af piberensere
eller sugerør. Men det er forbundet med ret store vanskeligheder at lave et troværdig håndtegning af
Dodekaederet og Ikosaederet. Det kræver i hvert fald en professionel tegner.
Vi vil stille os den første opgave i 3D-grafik at tegne et Dodekaeder (som også er det smukkeste af
polyederne). Vi vil tegne det både i Parallel Projektion og Central Projektion, og vi vil også farvelægge polygonerne, der danner polyederets sider. Men før man går i gang med at lave projektionen,
må man som sædvanlig overveje, hvordan man vil bære sig ad.
Det letteste ville naturligvis være, hvis man kunne beregne koordinaterne til alle Dodekaederets
hjørner for derefter af projicere alle kanterne ned på en plan. At finde et analytisk (eller numerisk)
udtryk for de rumlige koordinater til hjørnerne er imidlertid slet ikke morsomt, (hvad enten man har
en universitetsgrad i matematik eller ej).
I stedet kan man gå en anden vej og successivt at bevæge sig fra et hjørne til det næste, indtil alle
kanterne er gennemløbet. Hvorledes man skal gennemløbe kanterne for at traversere alle Dodekaederets kanter er ikke på forhånd indlysende. Hvis man gennemløber alle kanter i en femkant før
man drejer til en nabo-femkant, vil man cykle rundt i de samme 3 femkanter. I den valgte algoritme
tegner man kun 4 af de 5 kanter før man drejer til en nabo femkant. At man vil få tegnet alle kanterne (nogle flere gange) med denne metode, er ikke så let at bevise, men det viser sig at være tilfældet. Hvad man derimod kan være sikker på, er at når man har gennemløbet alle kanter, så vil man
have besøgt nogle kanter mere end en gang. Dette er en triviel følge af grafteori, hvor en "Euler
Tur" kræver, at alle hjørner har lige multiplicitet (Der udgår et lige antal kanter fra hvert hjørne).
For Dodekaederet har alle hjørner ulige multiplicitet nemlig 3, idet der udgår 3 kanter fra hvert hjørne. Derfor er en "Euler Tur" umulig.
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4.1 Nogle geometriske egenskaber ved Dodekaederet
For at traverserer alle kanter i Dodekaeder efter denne metode, er det nødvendigt at kende nogle
geometriske egenskaber for Dodekaederet. Det drejer sig om radius i femkantens indskrevne og
omskrevne cirkel (R5 og r5), radius i Dodekaederets indskrevne kugle samt toplansvinklen, som er
den konstante vinkel mellem femkanterne i et Dodekaeder. Den kan man enten selv udregne (det er
ikke helt simpelt), eller anvende Eulers formel for toplansvinklen: Betegnes toplansvinklen ϕ, χ =
3 antallet af kanter, der udgår fra hvert hjørne, og µ = 5, antallet af kanter, der begrænser hver flade,
så gælder der ifølge en formel af Euler:
sin 12 ϕ =

cos πχ
sin πµ

Resultatet er en toplansvinkel på 1160.56.
For fuldstændighedens skyld er nedenfor vist, hvorledes man bestemmer R5 og r5, når man kender
kantlængden a i en regulær femkant. Hver af vinklerne i femkanten er ϕ = 5400/5 = 1080.
a
Af tegningen
følger:
½v

a r5 v
r5 = tan
2
2

r5

R5
og R5 =

a
2
cos

v
2

r
½φ

r5

r

Af Figuren ses, at radius i den indskrevne cirkel r = r5 tan
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ϕ
2

4.2 Forberedelse til tegning af Dodekaeder
Vi lægger centrum for koordinatsystemet i centrum for den indskrevne og omskrevne cirkel O. Den
første kant i bundfladen af Dodekaederet (vinkelret på z-aksen) er givet ved vektoren a = (a,0,0).
→

Denne vektor forbinder 2 punkter P og Q så PQ = a. Koordinaterne til P som er lig med Koordina→

terne til stedvektoren til P bestemmes som: OP = (− R5 cos 54 0 ,− R5 sin 54 0 ,− r ) . Herefter bestem→

→

→

mes OQ = OP + a . P og Q forbindes herefter med en linie ved hjælp af et procedurekald til DrawDashedTo3D.
Punktet Q drejes nu en vinkel på 720 (1800-1080) over i Q1 om en akse, som er normal til fladen
→

→

→

(0,0,r) og går gennem P. P1 = Q og man finder en vektor til den nye kant P1Q1 = OQ1 − OP1 . Denne
kant tegnes på den samme måde, og man fortsætter indtil, der er tegnet 4 kanter.
Når de 4 kanter er tegnet roterer man normalvektoren til fladen en vinkel svarende til toplansvinklen. Ved den næste rotation om normalvektoren bliver kantvektoren drejet ind i en ny femkant, som
herefter bliver tegnet.
Selv om dette er fremstillet som rimeligt enkelt, er det matematisk set ret teknisk, men også irrelevant for demonstrationen af parallelprojektion. Hvis man er interesseret, kan man studere programudskriften for detaljer. (Det er heller ikke så let). Det havde imidlertid ikke været muligt at foretage
denne konstruktion af Dodekaeder, hvis ikke der var lavet en procedure, der roterer en vektor en
given vinkel om en given akse, når aksen er givet ved en vektor og et punkt på denne. Procedurehovedet findes i interface for unit ParallelProjectionOnForm ovenfor.
procedure RotateOnAxis3D(l,OP0,OP:Vector3;theta:Single; var OPtheta:Vector3);

l er en vektor, som er aksen, der roteres omkring. OP0 er et punkt på rotationsaksen. OP er stedvektoren til det punkt, der roteres, theta er rotationsvinklen. OPtheta er en stedvektor til det roterede
punkt.
Grunden til at jeg vælger at indlede med et så relativt kompliceret eksempel er, at 3D projektion er
ret uinteressant, hvis de objekter, der projiceres ikke har en udpræget 3D struktur. (Det gør heller
ingen skade, at de har smukke geometriske former). I stregtegningen af Dodekaederet viser det sig
overordentligt besværligt, at lave de kanter, som kan ses for fuldt optrukne, mens de som ligger
skjult for stiplede. Det hænger blandt andet sammen med at nogen kanter tegnes flere gange. Hvis
man farvelægger Dodekaeder, er det derimod muligt kun at farvelægge de flader, der ligger i synsretningen.
Før vi ser på 3D-projektionsaspekterne af programmet, viser vi først resultatet af paralleprojektioenen. Først stregtegningen, dernæst den farvelagte version.
Hvorledes farvelægningen er udført er også lidt teknisk og ikke helt simpelt. Man skal blandt andet
have koordinaterne til hjørnerne på alle femkanterne for at projicere fladen ind på tegneplanen. Dette er den egentlige grund til at man gemmer koordinaterne til hjørnerne og normalvektorerne til
fladerne i en tabel. Denne del af programmet vil ikke blive kommenteret yderligere, men henvise til
programudskriften, som ganske vidst heller ikke er særlig gennemskuelig.

3D Grafik og Animation

•

187

Figur 10.6 Dodekaeder i Parallel Projektion

Bemærk i øvrigt, at tegnevinduet ikke fylder hele formens Canvas. Det er fordi, der er tegnet på
formen og defineret en vindue. Dernæst den farvelagte version.

Figur 10.7 Farvelagt Dodekaeder i Parallel Projektion
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Som matematiker i hvert fald, kan man godt blive helt blød i sjælen over at man med computerteknologi kan frembringe figurer med en så overvældende enkel geometrisk skønhed.
Som tidligere bemærket er parallelprojektionen ikke en naturtro projektion, men den virker alligevel
ægte. Vi skal senere se på en naturtro centralprojektion af Dodekaeder. Den opfattes til gengæld
visuelt som forvrænget.
Nedenfor følger programudskrift af den unit, som (sammen med 2000 andre programlinier) laver
figurerne ovenfor.

4.3 Udskrift af Dodekaeder_PP_Unit (Bog.ing.dk)
4.3 Kommentar til Dodekaeder_PP_Unit
Den vigtigste datatype i programmet er typen Vector3. Denne type er erklæret i unit GraphicsTypes3D. Vector3 er simpelthen en tabel med 3 rumlige koordinater af typen Single. Den matematiske
del, der vedrører bestemmelse af stedvektorer til Dodekaederets hjørner, vil jeg ikke komme yderligere ind på, da det er ret teknisk, men til gengæld vil jeg se på centralprojektionens geometriske
del. Programmet indledes med 4 linier
xmin:=-12; xmax:=12; ymin:=-9; ymax:=9;
x1:=0; y1:=0; x2:=399; y2:=299;
alfa:=pi/2; beta:=2/5*pi; gamma:=5*pi/6;
InitParallelProjection(DodekaederForm,x1,y1,x2,y2,xmin,xmax,ymin,ymax,
alfa,beta,gamma,clWhite);

xmin, xmax, ymin og ymax fastlægger koordinatsystemet i projektionsplanen. I dette tilfælde har
koordinatsystemet centrum i midten af et rektangulært område på 24x18.
x1,x2,y1,y2 fastlægger tegnevinduet størrelse i pixel'er. Området har det samme forhold mellem
længde og bredde 3:4 som skærmen.
alfa, beta, gamma er de tre Eulervinkler, der roterer koordinatsystemet i forhold til den initielle placering med øjepunktet på z-aksen. Hvorledes man finder frem til de rigtige vinkler, kan kun besvares med, at man forsøger sig frem (bortset fra at alfa=pi/2, placerer øjepunktet i x-y planen). Når
disse parametre er fastlagt, er man klar til at initialisere sin projektion. Dette indebærer at man laver
omregningsfaktorer mellem pixel-koordinater og brugerkoordinater, samt bestemmer de 3 nye basisvektorer (i, j, n) i det roterede koordinatsystem. For parallelprojektionen bestemmer man herefter
projektionen (e1pr, e2pr, e3pr) af basisvektorerne (e1, e2, e3) i det oprindelige koordinatsystem. En vektor a = xe1+ye2 +ze3 i det oprindelige koordinatsystem, vil projiceres ind i apr = xe1pr+ye2pr +ze3pr
Dette er meget fikst. Nedenfor er vist proceduren InitParallelProjection, taget fra unit ParallelProjectionOnForm.
procedure InitParallelProjection(PPForm:TForm; x1,y1,x2,y2:Integer;
xmin,xmax,ymin,ymax,alfa,beta,gamma:Single;
WinColor:TColor);
begin
TransformCoordinates(alfa,beta,gamma);
InitGrafik(PPForm);
definewindow(1,x1,y1,x2,y2,WinColor);
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defineworld(1,xmin,ymin,xmax,ymax);
selectWorld(1);
selectWindow(PPForm,1);
end;

Den første procedure, der bliver kaldt er TransformCoordinates. Denne procedure roterer koordinatsystemet de tre Eulervinkler α, β, og γ, hvilket betyder, at retningen til øjepunktet roteres i denne
retning. Koordinaterne til de genstande, der skal projiceres ind på billedplanen er uforandrede, men
når positionen udregnes i de roterede koordinater er det ækvivalent med en koordinattransformation.
procedure TransformCoordinates(alfa,beta,gamma:Single);
var S:Matrix;
begin
Eulermatrix(alfa,beta,gamma,S);
transform(e1,S,i);
transform(e2,S,j);
transform(e3,S,n);
cur:=o;
ParallelProjection(e1,e1p[1],e1p[2]);
ParallelProjection(e2,e2p[1],e2p[2]);
ParallelProjection(e3,e3p[1],e3p[2])
end;

TransformCoordinates kalder proceduren EulerMatrix, der danner Eulermatricen ud fra de 3 vinkler. Proceduren er vist herunder.
procedure EulerMatrix(alfa,beta,gamma:Single; var S:Matrix);
var cosbeta,cosalfa,cosgamma,sinalfa,sinbeta,singamma:Single;
begin
cosbeta:=cos(beta);cosalfa:=cos(alfa);cosgamma:=cos(gamma);
sinalfa:=sin(alfa);sinbeta:=sin(beta);singamma:=sin(gamma);
S[1,1]:=cosbeta*cosalfa*cosgamma-sinalfa*singamma;
S[1,2]:=cosbeta*sinalfa*cosgamma+cosalfa*singamma;
S[1,3]:=-sinbeta*cosgamma;
S[2,1]:=-cosbeta*cosalfa*singamma-sinalfa*cosgamma;
S[2,2]:=-cosbeta*sinalfa*singamma+cosalfa*cosgamma;
S[2,3]:=sinbeta*singamma;
S[3,1]:=sinbeta*cosalfa;
S[3,2]:=sinbeta*sinalfa;
S[3,3]:=cosbeta
end;

Ved hjælp af Eulermatricen transformeres de 3 basisvektorer (e1, e2, e3) over i 3 basisvektorer for
det nye koordinatsystem (i, j, n). Dette sker i proceduren Transform, også vist herunder.
cur er en variabel af typen Vector3, som er en stedvektor til det aktuelle punkt (current). cur initialiseres til (0,0,0).
procedure Transform(v:Vector3; T:Matrix; var vt:Vector3);
var i,k:Integer;
begin
for i:=1 to 3 do
begin
vt[i]:=0;
for k:=1 to 3 do vt[i]:=vt[i]+T[i,k]*v[k]
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end
end;

Det sidste, der sker i TransformCoordinates er, at finde Parallelprojektionen af de 3 basisvektorer.
(e1, e2, e3) i det roterede koordinatsystem. Disse blive anvendt ved fremtidige Parallel Projektioner,
ved et kald af ParallelProject, vist herunder. Parallelprojektionen sker i proceduren ParallelProjection også vist nedenfor.
procedure ParallelProject(a:Vector3; var x,y:Single);
begin
x:=a[1]*e1p[1]+a[2]*e2p[1]+a[3]*e3p[1];
y:=a[1]*e1p[2]+a[2]*e2p[2]+a[3]*e3p[2];
end;

Bemærk forskellen på ParallelProject og ParallelProjection, selv om et kald af hver af procedurerne giver fuldstændig samme resultat. ParallelProjection følger den matematiske udledning ovenfor,
mens ParallelProject blot udregner koordinaterne til det projicerede punkt, ved hjælp af projektionen af basisvektorene. Det er de samme koordinater, fordi transformationen er lineær.
procedure ParallelProjection(a:Vector3;var x,y:Single);
var an,a_pr:Vector3;
begin
crossproduct(a,n,an);
if lengthVector(an)=0 then begin x:=0; y:=0 end else
begin
crossproduct(n,an,a_pr);
scalarvector(1/lengthVector(a_pr),a_pr,a_pr);
scalarVector(dotproduct(a,a_pr),a_pr,a_pr);
x:=dotproduct(i,a_pr);
y:=dotproduct(j,a_pr)
end
end;

De næste 4 kald i InitParallelProjection vedrører grafikken I projektionsplanen. Først kaldes en
procedure InitGrafik, som initialiserer grafikken på formens (her PPForm) Canvas. Proceduren er
vist herunder
procedure InitGrafik(GrafikForm:TForm);
begin
CanvasHeight:=GrafikForm.ClientHeight;
CanvasWidth:=GrafikForm.ClientWidth;
definewindow(0,0,0,CanvasWidth,CanvasHeight,clBtnFace);
defineworld(0,0,0,CanvasWidth,CanvasHeight);
selectworld(0);
selectwindow(GrafikForm,0);
end;

I grafikmodulet kan man vælge mellem 10 forskellige vinduer, dvs. områder af tegnefladen, hvor
der skal tegnes. Man kan også definere 10 forskellige koordinatsystemer. Et koordinatsystem kaldes
en "world". Først fastlægges hele størrelsen af tegnefladen ved at aflæse Højde og bredde (Height,
Width) af formen, og dernæst defineres et vindue, som er hele formen og dernæst et tilsvarendekoordinatsystem med centrum i nederste venstre hjørne. Hvis ikke at der defineres et nyt vindue og
en ny world, så vil dette vindue og world blive anvendt, hvilket er meget naturligt. Det sker i
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selectworld(0) og selectwindow(GrafikForm,0).

I InitParallelProjection defineres og vælges nu et Window og en World, svarende til parameterne i
kaldet.
Det er ikke tanken, at gennemgå Dodekaederprogrammet i detaljer. Det kunne fylde det meste af en
bog, men nedenfor er udtaget nogle programlinier, hvis indhold vil blive kort beskrevet:
MoveTo3D(DodekaederForm,OP);
DrawDashedTo3D(DodekaederForm,OQ);

MoveTo3D(DodekaederForm,OP) finder parallel-projektionen af P (givet ved stedvektoren OP) og
flytter det aktuelle punkt (cur) til P. Dernæst flyttes det aktuelle punkt i projektionsplanen til P's
projektion. Der tegnes ikke noget i projektionsplanen.
procedure Moveto3D(PPForm:TForm; xyz:Vector3);
var x,y:Single;
begin
ParallelProject(xyz,x,y);
cur:=xyz;
Moveto(PPForm,x,y)
end;

DrawDashedTo3D(DodekaederForm,OQ) tegner en stiplet linie i projektionsplanen fra det aktuelle
punkt (i dette tilfælde P) til punktet Q, givet ved stedvektoren OQ. Der foretages først en parallelprojektion, og dernæst tegnes linien i projektionsplanen. Pen.Style er sat til psDot. I parameterlisten
til proceduren, tegnes en linie fra det aktuelle punkt til projektionen (x,y) af punktet xyz. Herunder
er DrawDashedTo3D vist.
procedure DrawDashedTo3D(PPForm:TForm; xyz:Vector3);
var x,y:Single;
begin
PPForm.Canvas.pen.Style:=psDot;
ParallelProject(xyz,x,y);
cur:=xyz;
Lineto(PPForm,x,y);
PPForm.Canvas.pen.Style:=psSolid
end;

Man skulle nu måske forvente, at vi er nået frem til Delphi's egne grafikrutiner, men det er ikke
tilfældet. Lineto(PPForm,x,y) er et kald af en procedure, der befinder sig i FormGraphics. Den er
vist nedenfor. LineTo er i virkeligheden ret kompliceret, idet der bliver kontrolleret, hvorvidt linien
er udenfor tegnevinduet. Delphi vil nemlig selv tegne uden for tegnevinduet, så længe man befinder
sig på formens Canvas. For at forhindre dette udføres kald til den logiske funktion InWindow, og til
proceduren clip. clip er vist nedenfor. Den er egentlig forbavsende kompliceret.
Efter alle anstrengelserne er man endelig klar til at tegne linien, som gøres med Delphi's:
GrafikForm.Canvas.LineTo(xscr(x),yscr(y)).

xscr, og yscr er to (meget vigtige) funktioner, som omregner fra brugerkoordinater til pixelkoordinater. De findes ligeledes i unit FormGraphics.
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procedure LineTo(GrafikForm:TForm; x,y:Single);
var xw,yw,xwn,ywn:Single; ok:Boolean;
begin
xw:=xwindow; yw:=ywindow; xwn:=x; ywn:=y;
if not (InWindow(x,y) and InWindow(xw,yw)) then
begin
clip(xw,yw,x,y,ok);
if ok then
begin
MoveTo(GrafikForm,xw,yw);
GrafikForm.Canvas.LineTo(xscr(x),yscr(y))
end
end else GrafikForm.Canvas.LineTo(xscr(x),yscr(y));
xwindow:=xwn; ywindow:=ywn;
end;
procedure Clip(var x1,y1,x2,y2:Single;var done:Boolean);
var xt,yt,x0,y0:Single;
procedure ClipOff(a,b:Single; var x,y:Single);
begin
if not InInterval(y,yl,yh) then
if not ((y>yh) and (b>yh)) then
if y>yh then
begin
Xintersection(a,b,x,y,yh,x0);
done:=InInterval(x0,xl,xh) and InInterval(x0,a,x);
if done then begin x:=x0; y:=yh end
end else
if not ((y<yl) and (b<yl)) then
begin
Xintersection(a,b,x,y,yl,x0);
done:=InInterval(x0,xl,xh) and InInterval(x0,a,x);
if done then begin x:=x0; y:=yl end
end;
if not InInterval(x,xl,xh) then
if not ((x>xh) and (a>xh)) then
if x>xh then
begin
Yintersection(a,b,x,y,xh,y0);
done:=InInterval(y0,yl,yh) and InInterval(y0,b,y);
if done then begin x:=xh; y:=y0 end
end else
if not ((x<xl) and (a<xl)) then
begin
Xintersection(a,b,x,y,xl,y0);
done:=InInterval(y0,yl,yh) and InInterval(y0,b,y);
if done then begin x:=xl; y:=y0 end
end
end;

Vi ser nu på de 3 programlinier.
OP:=OQ; sumvector(OQ,PQ,OQ);
RotateOnAxis3D(CO,OP,OQ,v72,OQ);
difVector(OQ,OP,PQ);

Den første programlinie er nem. Den beregner summen af to vektorer : Den er ækvivalent med:
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→

→

→

→

→

OP := OQ ; OQ := PQ + OQ .
Den sidste finder tilsvarende differensen mellem to vektorer:
difVector(OQ,OP,PQ);

→

→

→

er ækvivalent med: PQ := OQ − OP
→

RotateOnAxis3D

er derimod langt fra simpel. Punktet Q givet ved stedvektoren OQ bliver roteret
→

en vinkel v72 om en akse givet ved vektoren CO , som går gennem P. Proceduren er vist nedenfor:
Forklaringen på denne procedure er rent matematisk ret kompliceret. Vi medtager den mest for at
anskueliggøre, at rumgeometri er en matematisk disciplin, som er ret krævende. På den anden side
er det netop denne procedure, som overhovedet har gjort det muligt at bestemme hjørnerne i Dodekaederet.
procedure RotateOnAxis3D(l,OP0,OP:Vector3;theta:Single; var OPtheta:Vector3);
var OPl,P0P,PlP,Pm,Pp,nl,ep,el,em:Vector3; lennl,lenPlP:Single;
begin
difvector(OP,OP0,P0P);
crossProduct(l,P0P,nl);
lennl:=lengthVector(nl);
if lennl=0.0 then OPtheta:=OP else
begin
Scalarvector(1/lennl,nl,ep);
Scalarvector(1/lengthVector(l),l,el);
crossProduct(ep,el,em);
scalarvector(dotproduct(P0P,em),em,PlP);
lenPlP:=lengthVector(PlP);
difvector(OP,PlP,OPl);
scalarvector(lenPlP*cos(theta),em,Pm);
scalarvector(lenPlP*sin(theta),ep,Pp);
sumvector(Pm,Pp,OPtheta); sumvector(OPtheta,OPl,OPtheta)
end
end;

Til slut vil vi se på en af de procedurer, som projicerer en farvelagt flade ned i billedplanen. Procedurekaldet er:
FillPolygonArray3D(DodekaederForm,5,PD3,nv5[flader],Col);

Proceduren er fra ParallelProjectionOnForm og er vist herunder.
procedure FillPolygonArray3D(PPForm:TForm;np:Word;PD3:TPoints3D;
n3:Vector3;BrushColor:TColor);
var
k:Integer;
PD2:TGPoints;
begin
if dotProduct(n,n3)>0 then
begin
for k:=1 to np do ParallelProject(PD3[k],PD2[k].x,PD2[k].y);
FillPolygonArray(PPForm,np,PD2,BrushColor)
end
end;
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Parameterne er følgende: PPForm er tegnefladens form. np er antallet af punkter (hjørner i polygonen) i dette tilfælde 5. PD3:TPoints3D, er en tabel af typen Vector3, dvs. koordinaterne til de 5
hjørner i polygonen. n3:Vector3, er en normalvektor til polygonen, svarende til omløbsretningen for
de 5 punkter i tabellen. BrushColor:TColor, er den farve, som projektionen af polygonen ønskes
farvelagt med.
Det væsentlige i denne procedure er, at man udregner skalarproduktet dotProduct(n,n3) mellem
normalen til polygonen og sigtelinien til øjepunktet (ortogonale projektionsretning). Kun hvis cosinus til denne vinkel er positiv, er forsiden af fladen synlig fra sigtelinien og kun i dette tilfælde foretages projektionen. Når projektionen foretages projiceres de np hjørner først ned i projektionsplanen, hvor de gemmes i tabellen PD2. herefter kaldes:
FillPolygonArray(PPForm,np,PD2,BrushColor),

som er en procedure i FormGraphics, og som er vist nedenfor.
Der findes i Delphi flere forskellige måder at udfylde en polygon, og i FormGraphics findes der
ligeledes 3 forskellige procedurekald, der i princippet udfører det samme. Den mest enkle måde er
at sætte Brushens farve og kalde metoden polygon, som hører til formens Canvas.
GrafikForm.Canvas.polygon(Punkter),

hvor Punkter er en tabel af (Delphi) typen
TPoint = record x,y:Integer end.

Polygon er en metode, der findes i enhver komponent, der har en Canvas. Tabellens aktuelle størrelse afgør antallet af punkter i polygonen. Dette er årsagen til den lidt klodsede og omfangsrige
procedure nedenfor. Proceduren kan kun håndtere 3,4,5,6,8,16 og 32 kanter, men det er naturligvis
uhyre nemt at ændre på dette forhold.
procedure FillPolygonArray(GrafikForm:TForm;nPoints:Word;
P:TGPoints;BrushColor:TColor);
var
k:Integer;
PP3:array[1..3] of TPoint;
PP4:array[1..4] of TPoint;
PP5:array[1..5] of TPoint;
PP6:array[1..6] of TPoint;
PP8:array[1..8] of TPoint;
PP16:array[1..16] of TPoint;
PP32:array[1..32] of TPoint;
begin
GrafikForm.Canvas.Brush.Color:=BrushColor;
GrafikForm.Canvas.Pen.Color:=BrushColor;
case nPoints of
3: begin
for k:=1 to nPoints do
begin
PP3[k].x:=xscr(P[k].x);
PP3[k].y:=yscr(P[k].y);
end;
GrafikForm.Canvas.Polygon(PP3)
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end;
4: begin
for k:=1 to nPoints do
begin
PP4[k].x:=xscr(P[k].x);
PP4[k].y:=yscr(P[k].y);
end;
GrafikForm.Canvas.Polygon(PP4)
end;
5: begin
for k:=1 to nPoints do
begin
PP5[k].x:=xscr(P[k].x);
PP5[k].y:=yscr(P[k].y);
end;
GrafikForm.Canvas.Polygon(PP5)
end;
6: begin
for k:=1 to nPoints do
begin
PP6[k].x:=xscr(P[k].x);
PP6[k].y:=yscr(P[k].y);
end;
GrafikForm.Canvas.Polygon(PP6)
end;
8: begin
for k:=1 to nPoints do
begin
PP8[k].x:=xscr(P[k].x);
PP8[k].y:=yscr(P[k].y);
end;
GrafikForm.Canvas.Polygon(PP8)
end;
16: begin
for k:=1 to nPoints do
begin
PP16[k].x:=xscr(P[k].x);
PP16[k].y:=yscr(P[k].y);
end;
GrafikForm.Canvas.Polygon(PP16)
end;
32: begin
for k:=1 to nPoints do
begin
PP32[k].x:=xscr(P[k].x);
PP32[k].y:=yscr(P[k].y);
end;
GrafikForm.Canvas.Polygon(PP32)
end;
end
end;

Skulle læseren føle sig skræmt af kompleksiteten i at lave ægte 3D-projektioner, så er det vel delvis
berettiget. Det er ret krævende, at lave de procedurer, som foretager de nødvendige koordinattransformationer. Når man derimod først har procedurerne, er det egentlig kun fantasien, samt de begrænsninger, som matematikken lægger på de geometriske figurer, der sætter rammerne for, hvad
man kan lave. Før vi går videre til et andet eksempel, vil vi vise, hvorledes Dodekaederet ser ud i en
Central Projektion.
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4.4 Dodekaederet i Central Projektion
Vi vil nu vise to Central Projektioner af Dodekaederet, helt svarende til de to Parallel Projektioner
ovenfor.

Figur 10.8 Dodekaeder i Central Projektion
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Figur 10.9 Farvelagt Dodekaeder i Central Projektion

Endelig viser vi programkoden, der kun på ganske enkelte punkter adskiller sig fra programkoden
for parallel projektionen.

4.5 Udskrift af unit Dodekaeder_CP_Unit (Bog.ing.dk)
Det eneste, der adskiller denne unit fra den tilsvarende til parallelprojektion er kaldet:
InitCentralProjection(CPForm,x1,y1,x2,y2,xmin,xmax,ymin,ymax,
alfa,beta,gamma,o_pi,pi_c,clWhite);

Procedurenavnene i de to units CentralProjectionOnForm og ParallelProjectionOnForm er identiske. Dette er gjort med velberåd hu, idet det samme program kan anvendes til såvel parallel og centralprojektion, blot ved at udskifte et enkelt initialiserings-procedurekald. Ved centralprojektionen,
skal man naturligvis også fastlægge de to afstande fra O til projektionsplanen og fra Øjepunktet til
projektionsplanen. Resten kan lades uforandret.
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5. Malerskole elevens svendestykke. En flisegang

Jeg har ladet mig fortælle, at eleverne i de klassiske malerskoler, som et svendestykke fik den opgave at male en perspektivisk flisegang set fra den ene ende, og som indeholdt mere end 20 fliser.
Hvis dette skal gøres manuelt med de tegnegeometriske teknikker, som billedkunstnere anvender, så
er det en tidskrævende opgave, der kræver både erfaring og dygtighed. Formålet med dette afsnit er,
at løse opgaven ved hjælp af lidt matematik og en 3D-centralprojektion.
Vi viser først resultatet af én projektion herunder.

Figur 10.10 Perspektivisk flisegang

Og herefter viser vi programmet, som laver flisegangen. Vi vil ikke bruge så mange linier til at diskutere dette program, som vi gjorde med det forrige.
Som sædvanlig skal man initialisere centralprojektionen. Dette gøres ved at definere tegnevinduets
størrelse i pixels, definere brugerkoordinatsystemet og fastlægge projektionsplanen, samt øjepunktets afstand fra O langs den initielle z-akse. Herefter kaldes InitCentralProjection.
Der er fem flader som omgiver flisegangen. De fire sider og bunden. Udregningen af koordinaterne
til hjørnerne i disse fem polygoner (under hensyntagen til omløbsretningen af hjørnerne, som definere hvad der er forside og bagside) foretages manuelt.
Konverteringen af hver af de 3 koordinater til en variabel af typen Vector3, foretages ved hjælp af
proceduren v3. De fem rektangler betegnes one (som er bunden), two, three, four og five. De er alle
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af typen TPoints3D, som er en 32-dim tabel af typen Vector3. Vi anvender her kun de første 4 elementer i denne tabel. Herefter tegnes de 5 flader i programlinierne:
DrawColorPlane3D(FliseForm,4,one,clAqua);
DrawColorPlane3D(FliseForm,4,two,clMaroon);
DrawColorPlane3D(FliseForm,4,three,clMaroon);
DrawColorPlane3D(FliseForm,4,four,clOlive);
DrawColorPlane3D(FliseForm,4,five,clWhite);

Det kan bemærkes, at det nu er en anden procedure, vi anvender til at tegne farvelagte polygoner,
end det var tilfældet med Dodekaeder programmet. Forskellen er imidlertid blot den, at normalvektoren til fladen ikke overføres som parameter, men udregnes i proceduren ud fra de tre første punkter i omløbsretningen.
Bunden males først helt blå, hvorefter de røde fliser tegnes oven på. Det er kun et mindre algoritmisk problem at generere koordinaterne til successive røde fliser. Variabelnavnet til flisen er stone,
som er af typen TPoints3D. De røde fliser tegnes i programlinierne.
xx:=-laengde;
while xx<laengde do
begin
IF odd(round(abs(xx/dx))) then yy:=-w+dy else yy:=-w;
while yy<w do
begin
v3(xx,yy,0,stone[1]);v3(xx+dx,yy,0,stone[2]);
v3(xx+dx,yy+dy,0,stone[3]);v3(xx,yy+dy,0,stone[4]);
DrawColorPlane3D(FliseForm,4,stone,clRed);
yy:=yy+2*dy
end;
xx:=xx+dx
end;

Koordinaterne til flisens hjørner beregnes successivt i to while-løkker, hvorefter den males på. På
"maleriet" er der 40 fliser på den lange led 10 på tværs.
Perspektivet fremtræder meget tydeligt i denne projektion. Nogen vil måske sige "for tydeligt", men
det hænger sammen med, at vi rent psykologisk kompenserer for perspektivet, når vi betragter en
genstand. Flisegangen ville dog se helt forkert ud i en parallelprojektion. Man ville naturligvis se en
forkortning af flisegangen, men bredden af flisegangen, ville være den samme i begge ender. Det
sammen ville gøre sig gældende med højden af væggene.
Den dygtige malerskoleelev vil muligvis hævde, at han kan lave noget lignende. Men fordelen ved
at have en matematisk eksakt definition af alle de rumlige objekter er naturligvis, at man er i stand
til at betragte det samme objekt fra alle mulige retninger i rummet. Dette vises herunder med et par
alternative "views".
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Figur 10.11 Perspektivisk flisegang, set fra et andet perspektiv
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Figur 10.12 Et tredje perspektiv af en flisegang

5.1 Udskrift af unit Flisegang_CP (Bog.ing.dk)
6. 3D-Animation

Computergrafik med henblik på 3D-grafik og især 3D-animation har siden midten af 60'erne udviklet sig til en meget omfattende og kompliceret teknologi. Denne bog lægger dog ikke op til at behandle 3D-grafik og animation på den måde, som det i dag anvendes professionelt og industrielt,
men kun at tilvejebringe det matematiske og programmeringstekniske grundlag for denne teknologi.
Der er således en lang vej fra denne bogs fremstilling til brugen af CAD (Computer Aided Design)
og Computer animation, som det ses på film eller kommercielle spil. Jeg vil heller ikke komme ind
på brugen af ortogonale polynomier (Bezier polynomier) til at beskrive 3D objekter af kompliceret
form.
Årsagen til den enorme udvikling, der er sket inden for dette område, skyldes for det første uviklingen af stadig mere kraftfulde og billigere maskiner, men især at 3D-grafik og animation har haft
verdens to mest kapitalstærke industrier i ryggen. Underholdningsindustrien og militærindustrien.
Ellers byder 3D-animation ikke på nogen egentlige nye problemer i forhold til 2D-animation. Når
alt kommer til alt, så er resultatet af projektionsgeometri noget, der foregår i en plan.
Der er imidlertid to klassiske problemer ved projektionsgeometri, hvoraf vi kun har behandlet det
ene.
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Hvad gør man for at undgå at tegne bagsiden (den side som ikke kan ses) af et rumligt objekt?

Det som vi har omtalt er, at man i almindelighed kun skal tegne en flade, hvis "forsiden" af fladen
er synlig. Tænk f.eks. på en centralprojektion af en terning. Kun de flader, der vender mod iagttageren skal tegnes. Det var det vi gjorde, da vi lavede det farvelagte Dodekaeder. Problemet klares
ret let ved at udregne skalarproduktet af normalvektoren til fladen og en retningsvektor til øjepunktet (synslinien). Hvis skalarproduktet er negativt, kan fladens forside ikke ses. I eksemplet ovenfor
med flisegangen "forsvinder" sidevæggen når synsretningen drejes. Dette kan man naturligvis diskutere realismen af, og det fører os naturligt til det andet problem, som er det helt store problem i al
projektionsgeometri.
•

Hvad gør man, når en genstand dækker for en anden i en bestemt synsretning.

Den klassiske og mest enkle metode til at løse dette, er det såkaldte "Painters View". En maler, der
skal lave et billede med flere genstande, maler simpelthen først baggrunden, dernæst maler han de
objekter, der er længst væk ovenpå baggrunden. Herefter tilføjer han billedets objekter, idet de males oven på i den rækkefølge, de optræder i forhold til afstanden til øjepunktet. (I praksis opbygges
billedet nok med en blyantsskitse på lærredet).
I computergrafik er de rumlige objekter imidlertid ikke beskrevet visuelt, men matematisk. For at
lave et Painters View, må man udregne afstanden ud til samtlige objekter, der skal tegnes og sortere
dem efter aftagende afstand til øjepunktet. Herefter tegner man objekterne i den rækkefølge, som er
givet ved sorteringen. Så godt så vel, men hvis objekterne har blot lidt større udstrækning i synslinien, er afstanden ud til dem ikke veldefineret. To objekters udstrækning kan godt ligge indenfor
samme afstand fra øjepunktet, så en del af det ene, dækker for en del af det andet.
For at løse dette, kan man dele objekterne op i en mængde små polygoner. Dette vil løse problemet
med udstrækning, men det store antal af polygoner får kravet til regnekraft til at stige voldsomt.
Dette gælder naturligvis især ved animation, hvor ethvert nyt billede godt kan kræve en beregning
på tusinde af små polygoner.
Den anden metode (Ray-tracing) er endnu mere beregningskrævende. Her laver man simpelthen en
rumlig linie svarende til hvert pixelpunkt i projektionsplanen. Man bestemmer geometrisk (matematisk analytisk) den flade, som har et skæringspunkt, der ligger tættest på øjepunktet. Dette punkt er
det eneste, der er synligt, hvorefter en pixel'en fra fladen på afbildes på projektionsplanen.
Man kan tilføje mange algoritmiske forbedringer til begge metoder, men især Ray-tracing, har indtil
90'erne ikke kunnet udføres på en PC'er.

Den roterende badebold
Projektion af en ensfarvet kugle er ikke så interessant, idet projektionen altid vil være en cirkelskive. Hvis man derimod deler kuglen op i forskellige farvede skiver, svarende til stykkerne i en appelsin, kommer 3D-effekten tydelig frem. Animationen fremkommer ved, at man lader bolden rotere om en lodret akse.
I dette tilfælde er der ingen problemer med at reetablere baggrunden, idet hele området, svarende til
den cirkelskive, som er boldens projektion, gentegnes ved hvert billede. Man skal altså blot rotere
koordinatsystemet om en lodret akse og gentegne projektionen.

3D Grafik og Animation

•

203

Problemet i denne sammenhæng er et helt andet. De kugleudsnit man skal projicere er ikke plane
polygoner, og har derfor som sådan ikke en entydig normalvektor, der skal anvendes for at afgøre
om kugleudsnittet vender mod eller bort fra iagttageren. I dette eksempel er valgt en simpel løsning
på problemet. Hvert kugleudsnit (appelsinstykke) bliver fastlagt ved 32 punkter adskilt af samme
vinkel. Disse punkter projiceres på billedplanen, som om det var en 32-kantet polygon. Normalvektoren til "polygonen" vælges simpelthen som stedvektoren til gennemsnittet af de 32 stedvektorer
til punkterne. Dette kan give anledning til at et cirkeludsnit dukker op lidt for sent eller forsvinder
lidt for tidligt, men kun den meget opmærksomme iagttager vil opdage dette. Herunder er vist to
"snapshots" af den roterende kugle.

Figur 10.13 Roterende Badebold i parallelprojektion

Figur 10.14 Roterende Badebold i parallel projektion 2

6.2 Udskrift af BadeBold_PPUnit (Bog.ing.dk)
7. Avanceret 3D-animation

I eksemplet ovenfor, var det muligt at foretage en simpel direkte projektion på tegneplanen, fordi
legemet ikke bevægede sig i forhold til baggrunden. Hvis dette er tilfældet er vi tilbage i den situa204
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tion, som vi behandlede i kapitlet om avanceret 2D-animation. Her så vi på forskellige muligheder.
Hvis baggrunden er ensfarvet, kan animationen klares på en simpel teknik, men der er som omtalt
flere generende problemer ved dette, hvoraf den væsentligste er "flicker" billedet flimrer. I professionelle sammenhænge, er dette uacceptabelt.
Vi vil derfor nu vise en 3D-animation, med en ikke ensfarvet baggrund, som er foretaget med den
teknik, som kaldes Double-Buffering. Det er den teknik vi introducerede i eksemplerne "satellit" og
"mand går tur".
Teknikken er, at man tegner på et skjult bitmap, der befinder sig i maskines lager. Først når billedet
er færdigt, kopierer man det ind i skærmens canvas. Kopiering af et bitmap til skærmen foregår så
hurtigt, at man ikke når at opfatte det. Både objekter og baggrund kan i princippet være animerede
med denne teknik, men i eksemplet nedenfor er det kun objektet (en roterende kasse), der er animeret.
Teknikken er da som følger: På formen anbringer man to Images. I programmet har de (meget naturligt) variabelnavnene VisibleImage og HiddenImage. Man tegner (eller kopierer fra et eksisterende bitmap), først den faste baggrund på et bitmap (i programmet har det navnet Bmp).
Denne baggrund kopieres derefter over på HiddenImage's picture egenskab. Derefter tegnes det
animerede objekt (den roterende stang) på HiddenImage's Canvas. Til slut kopieres HiddenImage
over i VisibleImage.
Kopieringen af Bitmaps foregår i alle tilfælde med Delphi metoden CopyRect, som vi har omtalt
tidligere. Procedurehovedet for CopyRect er som følger:
procedure CopyRect(Dest:TRect; Canvas:TCanvas; Source:TRect);

Den første parameter angiver Destinationen, som er et rektangel på et Bitmap. TRect er en Delphi
datatype. Canvas er den canvas, som der kopieres fra. Source er rektanglet på denne canvas, som
kopieres.
Før vi kommenterer programkoden yderligere, viser vi et par "snapshots" af den roterende stang:
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Figur 10.15 Roterende stang-3D

Figur 10.16 Roterende stang-3D
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Figur 10.17 Roterende stang-3D

Det bemærkes, at baggrunden ikke er ensfarvet, og at det derfor ikke er muligt at anvende den simple teknik med at slette en genstand ved at gentegne den med baggrundsfarven.
Nedenfor følger den del af programkoden, der hører til Delphi-formen. og som laver animationen:

7.1 Udskrift af RotatingCubus_CP (Bog.ing.dk)
7.2 Kommentar til programmet CP_Kubus
Øverst i programmer er erklæret nogle konstanter. De første to fastlægger dimensionerne af klodsen. Endvidere er der 8 konstanter (rumlige koordinater) af typen Vector3, som er koordinaterne til
klodsens 8 hjørner i det initielle koordinatsystem.
const
d=3; l=8;
p1:Vector3 =(l,d,d); p2:Vector3 =(-l,d,d); p3:Vector3 =(-l,-d,d);
p4:Vector3 =(l,-d,d); p5:Vector3 =(l,d,-d); p6:Vector3 =(-l,d,-d);
p7:Vector3 =(-l,-d,-d); p8:Vector3 =(l,-d,-d);

Dernæst følger variabel erklæringerne til programmet.
var
KubusForm: TKubusForm;
AfSlutButtonPressed,PauseButtonPressed:Boolean;
Bmp:TBitmap;
xmin,xmax,ymin,ymax,alfa,beta,gamma,dv,dv2,dv3,a,b,x0,x8,
DistOrigoPlan,DistPlanOeje:Single;
p0:Vector3;
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one,two,three,four,five,six:TPoints3D;

Foruden de variable, der er nødvendige for at initialisere en 3D-projektion, er der erklæret 6 variable af typen TPoints3D. Dette er en 32-dimemsional tabel af typen Vector3. Typen er defineret i modulet GraphicsTypes3D. Vi anvender kun de 4 første elementer i denne tabel til at definere de 4
hjørner i hver af de 6 flader på klodsen.
I programeksemplet , er der tilføjet endnu en komponent, nemlig en ScrollBar. Denne komponent er kendt fra næsten alle Windows-programmer. Med en ScrollBar, kan man med
musen regulere en bestemt størrelse i programmet.

•

En ScrollBar har en metode OnChange (blandt mange andre). Når denne metode kaldes, kan man
indsætte kode til at regulere en bestemt størrelse i programmet.
I dette programeksempel anvendes en ScrollBar til at "Zoom'e" ind og ud på den roterende farvede
klods. En effekt, der f.eks. kan anvendes til at simulere, at et objekt fjerner sig eller nærmer sig.
Som det ses af programeksemplet er effekten ganske overbevisende.
ScrollBar komponenten har endvidere egenskaberne: Min,Max, SmallChange, LargeChange og
Position. Med Position aflæser man (eller sætter) positionen af en ScrollBar.
Herunder er ScrollBar'ens OnChange metode vist:
procedure TKubusForm.ZoomScrollBarChange(Sender: TObject);
var NewDistPlanOeje,NewDistOrigoPlan:Single;
begin
NewDistPlanOeje:=DistPlanOeje;
NewDistOrigoPlan:=(a/(1.01*ZoomScrollBar.Position-x8)+b)*DistOrigoPlan;
InitCentralProjection(HiddenImage,xmin,xmax,ymin,ymax,
alfa,beta,gamma,NewDistOrigoPlan,NewDistPlanOeje,clWhite);
end;

Det som sker i denne metode, er egentlig blot at flytte genstanden (klodsen) længere væk fra eller
tættere på projektionsplanen. Hertil er lavet en lille matematisk algoritme, som sørger for at klodsen
flyttes mellem en mindste afstand fra projektionsplanen og ud til forsvindingspunktet, således at
dette sker jævnt, når man anvender ScrollBar'en. (Detaljerne er lidt tekniske). Resultatet er at variablen DistOrigoPlan får en ny værdi. Herefter initialiseres Centralprojektionen i InitCentralProjection med en ny værdi af DistOrigoPlan.
I programmets variabelerklæring er erklæret en variabel: Bmp:TBitmap; Et Bitmap er som tidligere
nævnt et rektangulært pixelbillede. Bmp er erklæret til at indeholde baggrundsbilledet.
Hvilken baggrund man anvender er i denne forbindelse underordnet. Da der ikke umiddelbart følger
et Bitmap med størrelsen 400 x 300 med Delphi , har jeg valgt selv, at lave et.
Det er i øvrigt meget nemt, hvis man ikke stiller krav til den kunstneriske udførelse.
Det letteste er at anvende Delphi's Image-Editor (ikke at forveksle med Picture-Editor). ImageEditoren finder man i Tool-menuen. Image-Editoren ligner meget MSPaint, med den forskel, at
man kun kan gemme sin "tegning" som en Bitmap-fil (*.bmp) eller er Ressource-fil (*.res).
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Fordelen ved at anvende ressource-filer er den, at en ressource gøres til en del af programmets
*.exe-fil, mens et bitmap er en selvstændig fil, uden hvilken programmet formodentlig ikke kan
køre.
Med Delphi 5 har Image-Editoren fået betydelig mere funktionalitet, end det var tilfældet tidligere.
Man kan nu godt have flere Images i en ressource og man kan godt indlæse et bitmap til en ImageEditor ressource.
Man kan også helt undgå, at anvende Image-Editoren til at fremstille ressourcer. og i stedet anvende
Borlands Ressource Compiler (brcc32.exe), som følger med Delphi. Dette har vi omtalt mere udførligt i "Satellit" programmet. I dette eksempel er ressourcen til baggrundsbilledet imidlertid lavet
med Image-Editoren.
Vi laver således et 400 x 300 Bitmap med ImageEditoren, og gemmer det som en Ressource.
Navnet på det Bitmap, der findes i ressourcen er valgt som BITMAP_1
For at indlæse det fremstillede bitmap til variablen Bmp, skal man skrive følgende (ikke umiddelbart indlysende kodelinier). I den 2. linie oprettes et objekt af klassen TBitmap med Createmetoden.
if HiddenImage.picture.Graphic=nil then
HiddenImage.picture.Graphic:=TBitmap.Create;
Bmp:=TBitmap.Create;
Bmp.LoadFromResourceName(HInstance,'BITMAP_1');

LoadFromResourceName er et Delphi-kald i modsætning til LoadBitmap, (som også kan anvendes)
som er et Windows API-kald.
Havde vi i stedet valgt, at have baggrundsbilledet som en fil med filnavnet "Baggrund.bmp", så
kunne vi have nøjedes med at skrive:
Bmp.LoadFromFile('baggrund.bmp');
LoadFromFile er en generel metode, der hører til for flere forskellige komponenter.
Det ser unægtelig lettere ud at anvende LoadFromFile, men det kræver, at programmets *.exe fil
har adgang til filen 'baggrund.bmp'. Ressource filen er derimod en del af programmets *.exe fil.
I programmet har formen to Image-komponenter, der er nøjagtig ens, og som er navngivet HiddenImage og VisibleImage - af indlysende grunde.
For at kunne overføre baggrundsbilledet fra Bitmappen Bmp til HiddenImage, skal HiddenImage
initialiseres. Dette gøres med programlinierne herunder.
if HiddenImage.Picture.Graphic=nil then
HiddenImage.Picture.Graphic:=TBitmap.Create;

Animationen foretages som i de tidligere eksempler ved hjælp af Delphi's Timer-komponent. Herefter kører programmet som følger:
Først kopieres Bmp over på HiddenImage. Dette sker i programlinien:
HiddenImage.Picture.Assign(Bmp);
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Dernæst tegnes de 6 flader af klodsen på HiddenImage (som er Usynlig).
DrawColorPlane3D(HiddenImage,4,one,clAqua);
DrawColorPlane3D(HiddenImage,4,two,clFuchsia);
DrawColorPlane3D(HiddenImage,4,three,clLime);
DrawColorPlane3D(HiddenImage,4,four,clOlive);
DrawColorPlane3D(HiddenImage,4,five,clMaroon);
DrawColorPlane3D(HiddenImage,4,six,clYellow);

Til slut kopieres HiddenImage over på VisibleImage med metoden CopyRect.
VisibleImage.Canvas.copyRect(VisibleImage.Canvas.ClipRect,HiddenImage.Canvas,
HiddenImage.Canvas.ClipRect);

I Delphi findes en datatype TRect. Det er en record med de 4 datafelter (Left,Top,Right,Bottom),
som definerer et rektangel i (pixel)-koordinater. ClipRect er det rektangel, som svarer til hele Canvas'ens dimensioner.
Når det nye billede kopieres til VisibleImage, ses det på skærmen. Metoden er enkel og effektiv.
Til projektionen af klodsens 6 sider er anvendt DrawColorPlane3D, som findes i alle de tre 3Dprojektions-units. Normalvektoren til den plan, der skal projoceres, udregnes i DrawColorPlane3D.
Omløbsretningen på fladen er givet ved punkternes rækkefølge i tabellen, og normalvektorens retning afgøres af omløbsretningen på fladen.
Fladen tegnes som tidligere kun, hvis normalvektoren peger ud mod synsretningen.
Man bør se programmet køre, for at få det rigtige indtryk af 3D-animationen.

8. Projektion af Matematiske Flader
Vi vil slutte dette kapitel om 3D-projektion med et par (endnu) mere matematiske anvendelser. For
at gøre dette, skal vi imidlertid anvende endnu et modul (unit). MathematicalFunctions3D.
Dette omfattende modul er matematisk set, ret avanceret. Herunder er vist interface delen.

8.1 Udskrift af interface til unit MathematicalFunctions3D
unit MathematicalFunctions3D;
interface
const
maxvar = 9;
type
HalfMaxStr = string[127];
fxArr = array[1..MaxVar] of HalfMaxStr;
VarArr = array[1..maxvar] of Char;
ValArr = array[1..maxvar] of Single;
StrVar = array[1..maxvar] of string[12];
function eval(expr: string;nvar:Byte;var variable:VarArr;value:ValArr):Single;
function dfunk(expr: string;nvar:Byte;var variable:VarArr;
var value,deriv:ValArr):Single;
function Par_diff(fx:string;nvar:Byte;xvar:vararr;vch:Char):string;
function RemoveSpace(s:string):string;
procedure ReduceVariables(var Fx:FxArr; nvar:Integer; xvar:Strvar; var
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xv:VarArr);
procedure Reducefunction(var Fx:HalfMaxStr; nvar:Integer; xvar:Strvar;
var xv:VarArr);
function WordPos(sf,s:string):Integer;'
implementation

Modulet har I hovedsagen 3 funktioner. eval er en generel fortolker af funktionsudtryk af flere variable. Funktionsudtrykket kan skrives med alle de almindelige operatorer inklusive alle standard
funktioner. Den returnerer den udregnede funktionsværdi.
Dfunk, returnerer foruden funktionsværdien værdien af alle de partielle afledede i det betragtede
punkt. Funktionen indeholder således en procedure til symbolsk differentiation. Par_Diff returnerer
et symbolsk udtryk for en partiel afledet, efter én af funktionens variable.
Dette modul kan i 3D-sammenhæng blandt andet anvendes til graftegning af en funktion f(x,y) af to
variable.
Herunder er vist tegningen af en graf af et 2.grads polynomium af to variable. (Grafen viser et såkaldt saddelpunkt). Man kan frit rotere grafen om z-aksen og de to billeder viser samme funktion
set fra to forskellige retninger. Bemærk, at der også er tegnet et x-y-z-koordinatsystem.

Figur 10.18 3D-afbildning af en funktion af to variable
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Figur 10.19 3D-afbildning af en funktion af to variable

Der er forskellige ting at bemærke om tegningen af disse flader. For det først tegnes ikke alle punkter af fladen - naturligvis. Så ville man ikke længere opfatte det som en krum flade. Det der tegnes
er såkaldte parameterkurver, svarende til at man med et passende interval enten holder x konstant
eller y konstant.
Der beregnes kun funktionsværdier til et rektangulært gitter i x-y-planen. På denne måde får man
indtryk af fladens krumning i ethvert punkt.
Problemet med kun at tegne det, som vender ud mod iagttageren er løst på en lidt anden måde. Hvis
den del af fladen, der vendte bort fra iagttagerne simpelt hen ikke blev tegnet, som det er sket i de
tidligere eksempler, så vil fladen se helt forkert ud. Sagen er jo den, at man for visse typer flader
godt kan se "bagsiden".
Problemet er løst på en ret avanceret vis. For hvert punkter, der skal forbindes til det næste, udregner man de partielle afledede (differentialkvotienter med hensyn til en af de to variable). Ud fra de
partielle afledede, finder man et udtryk for de to tangentvektorer efter x- og y-retning. Ved at udregne krydsproduktet af de to tangentvektorer, fås en vektor, som er ortogonal på fladen i dette
punkt. Fortegnet for skalarproduktet af denne vektor med retningsvektoren til øjepunktet afgør da
om fladen vender ud mod iagttageren eller ej.
Hvis skalarproduktet er positivt, vender punktet ud mod iagttageren og der tegnes en fuldt optrukken linie mellem de to punkter, der skal forbindes - ellers tegnes en stiplet.
Hvis dette lyder meget teknisk og omstændelig, så er jeg helt enig, men jeg kan ikke se nogen lettere udvej til at opnå en tilsvarende effekt. Tegnes alle linier fuldt optrukne, kan man ikke se, hvordan
fladen forløber, hvis dele af fladen dækker over en anden del.
For at illustrere dette endnu mere tydeligt, er herunder vist projektionen af et "rundt bjerg". (En
normalfordelingskurve af to variable).
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Figur 10.20 3D-graf af en 2-dim. Normalf ordeling

Bemærk, at der også bliver tegnet tangentvektorer. Tegning af vektorer med orientering og begyndelsespunkt ligger i modulerne: ParallelProjectionOnImage og ImageGraphics. Det er ikke helt
trivielle metoder.
Nedenfor er vist programkoden for formen, som har lavet projektionerne ovenfor.

8.2 Udskrift af Function3D_PPUnit. (Bog.ing.dk)
Formens øvrige komponenter er meget enkle. Der er 5 Edit-komponenter og tilsvarende Labels.
Endvidere er der nogen Buttons. Man udfylder den første Edit-komponent med et funktionsudtryk.
Derefter udfylder man felterne, der bestemmer grænserne for grafens udstrækning i x-y-planen.
Der laves den sædvanlige initialisering af Parallelprojektionen. Bortset fra tegningen af tangentvektorerne, der er ret teknisk og bedst lader sig forklare ved at studere programkoden, så er resten af
programkoden stort set selvforklarende.
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Kap 11. Strategi Spil
1. MandagsChancen

I Fjernsynet var der i forbindelse med et underholdningsprogram et spil, som hed Mandagschancen.
Spillet går ud på at afdække nogle felter, hvor der står beløb på 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 og
250.000. Man kan højst afdække 3 felter. Man vinder det beløb, der står på det sidst afdækkede
felt. Umiddelbart forekommer det måske let at afgøre, om man skal fortsætte eller ej, i hvert fald
hvis man afdækker et af felterne 10.000, 25.000, 100.000 eller 250.000. I de to første tilfælde, vil
man fortsætte og i de to sidste vil man stoppe. Men hvad om man afdækker 50.000 i første eller
andet forsøg?
Der findes en - ikke ukompliceret - matematisk teori, som et giver svar på dette. Teorien kaldes den
optimale strategi eller Snell-strategien efter dens ophavsmand. At gennemføre en beregning af den
optimale strategi er ret kompliceret - selv for et så simpelt spil som MandagsChancen. Jeg skal
ikke komme ind på beregningen overhovedet - det skal ske på en computer. Men svaret er uhyre
simpelt.
•

Man skal altid fortsætte på 50.000 eller derunder ellers standse.

1.1 Programmets Form

Figur 11. 1 Mandagschancen. Programmets Form

Herunder er så vist nogle snapshots, under spillet.
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Figur 11. 2 Mandagschancen. Vælg det første felt

Figur 11. 3 Mandagschancen. Vælg det andet felt

1.2 TStringGrid
En af grundene til at introducere dette spil er at demonstrere Delphi's TStringGrid komponent.
I eksemplet med MasterMind, så vi på anvendelsen af en TDrawGrid komponent. Denne har et rektangulært antal felter med hver sin Canvas, som man kan tegne/male på. Et StringGrid har også et
antal rektangulære felter i rækker og søjler, men hvor hvert felt svarer til en Edit-komponent.
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De to typer af Grids deler ellers mange af de samme metoder, f.eks. MouseToCell, som returnerer
Row og Column for det felt, man har klikket i med musen. Derudover har TStringGrid en egenskab
cells[i,j] som er en tabel (begyndende med [0,0]), som indeholder de tegnfølger (TStrings), som
vises i gitteret. Som ved alle Delphis's komponenter, har TStringGrid en mængde andre egenskaber
og metoder, som vi ikke skal komme nærmere ind på.

1.3 Programmets opbygning
Til forskel fra MasterMind kræver dette spil kun i ringe grad algoritmisk programmering. Først fordeler man de 9 beløb på de 9 felter på tilfældig måde (uden at vise det naturligvis). Felterne i RubOffStringGrid vises ved spillets start kun som blå felter med et nummer på. Når man klikker på et
felt, identificeres den tilsvarende celle (row,column). Baggrunden farves hvid og beløbet vises ved
hjælp af cells[i,j].
Der kommer lidt administration ved det, at man ikke kan klikke på det samme felt to gange, og at
man ikke kan afdække mere end 3 felter, men det er småting.

1.4 Udskrift af programkoden til formen (Bog.ing.dk)
1.5 Spillet
Spillet administreres stort set i følgende programstump, taget fra udskriften af RubOffStringGridClick i programkoden: Først identificerer man den celle, der er klikket på i programsætningen:
RubOffStringGrid.MouseToCell(XMouse,YMouse,Column,Row);

Når man har afgjort, hvilket felt det svarer til, definerer man et rektangel Rect:TRect, som derefter
anvendes.
Rect:=RubOffStringGrid.CellRect(Column,Row);

Efter at have valgt Font og Size for rektanglets Canvas, tegner man i RubOffStringGrid's celle.
Først tegnes et hvidt rektangel. Dernæst sættes celleindholdet lig med beløbet, der skal vises. Endelig skrives dette beløb i cellen ved hjælp af Canvas metoden TextRect, som tillader én at placere
teksten, som man vil i rektanglet.
Canvas.Font.Size:=12;
Canvas.Brush.Color:=clWhite;
with Rect do
begin
Canvas.Rectangle(Left,Top,Right,Bottom);
Cells[Column,Row]:=IntToStr(Felt[ValgtFelt[Forsoeg]])+'.000';
Canvas.TextRect(Rect,Left+round(0.15*(Right-Left)),
Top+round(0.30*(Bottom-Top)),Cells[Column,Row]);
end

2. Skæbnen

Skæbnen er et gammelt terningspil, der spilles på følgende måde. Først kaster hver spiller to terninger samtidig. Summen af øjentallene kaldes for ens skæbne.
Før hver runde af spillet gør alle spillerne en indsats. Man slår dernæst - efter tur - med begge terninger. Den sum af øjental man opnår adderes. Man må slå så længe man vil, eller man kan vælge at
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stoppe (stå), men slår man sin skæbne, har man tabt alt. Den samlede indsats fordeles da i forhold til
hvor mange point (summen af øjentallene), man har opnået.
Da der er 6 gange så stor sandsynlighed for at slå summen 7, som for at slå summen 12 eller 2, er
det klart, at man kan vælge en strategi for, hvornår det er optimalt at standse, alt efter ens skæbne.
Beregningen af denne strategi ud fra Snells optimale strategi er faktisk lettere end det var tilfældet
for mandagschancen, men svaret er lidt mere kompliceret.
Betegner E(X | X ≠ q) den betingede middelværdi for at slå summen X under betingelsen X ≠ q, og
P(q) betegner sandsynligheden for at slå summen q, så skal man standse, når ens samlede sum Sn af
øjental efter n kast overstiger E(X | X ≠ q)/P(q). Computeren spiller efter denne strategi og vinder
som regel.
Det er nu ikke så meget på grund af en optimal strategi, der er lavet et program, der spiller dette
spil. En konsol version af programmet er ikke særlig ophidsende. Årsagen var mere udfordringen
ved at lave en 3D-Animation, hvor to terninger kastes op og samtidig roterer asynkront i rummet for
at falde ned på et bord og vise nogle øjental.
En sådan animation ville være meget omfattende at lave, hvis man ikke rådede over det procedurebibliotek, som blev præsenteret i kap 10.

2.1 Præsentation af programmets form.
Først viser vi programmets form ved design (uden terningerne), og dernæst et par snapshots under
en kørsel.
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Figur 11. 4 Formen til Skæbne programmet

Herefter nogle snapshots fra en programkørsel.

Figur 11. 5 Skæbne programmet. Computeren har slået 5 øjne
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Figur 11. 6 Skæbne programmet. Computeren har første kast.
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Figur 11. 7 Skæbne programmet 1. spillers tur.
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Figur 11. 8 Skæbne programmet. 1. spiller har tabt.

Som det fremgik af kap 10, er 3D-animation og 3D-projektion - matematisk set - er en ret teknisk
disciplin. Dette gør sig i endnu højere grad gældende i dette eksempel.
I programmet anvendes parallelprojektion i stedet for centralprojektion. Perspektivet i baggrunden
er håndtegnet med Delphi's Image Editor, hvilket man også ret let kan se. Animationen er foretaget
på den måde, at den betragtede terning altid er placeret med "centrum" i det 3-dimensionale koordinatsystems begyndelsespunkt. Man roterer derefter koordinatsystemet. Terningen flyttes rundt i
projektionsplanen simpelthen ved at ændre projektionsplanens placering i forhold til det rumlige
koordinatsystem.
For at lave en projektion af en terning, kræves der for det første 4x6 = 24 rumlige koordinater. Hver
af "øjnene" på terningen kræver 4 rumlige koordinater. Der er 21 øjne. Ialt bliver det 27x4 = 108
rumlige koordinater for hver terning. Disse koordinater bliver delvist fastlagt manuelt og delvis med
vektorregning.
Når terningen lander på bordet, må man rotere den, så den side med det øjental, der er valgt med en
random-generator vender opad. Hertil anvendes en procedure, der roterer et punkt en given vinkel
om en given akse. Det er i virkeligheden langt mere indviklet, end det ser ud til. (Det ville være
forbundet med temmelig store vanskeligheder, at afgøre hvilken side, der vender mest opad ud fra
Eulervinklerne).
Selve spillet - administration af tur og point-tildeling ligner meget, hvad der er foretaget i de øvrige
spil, så det vil ikke blive kommenteret yderligere. Blot skal nævnes, at computerens afgørelse om,
hvorvidt den skal fortsætte eller stå, er baseret på Snells optimale strategi.
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2.2 Programmets unit (Bog.ing.dk)
2.3 Projektionen af terningen ind på tegneplanen
Tegningen af den enkelte terning foregår i proceduren DrawDie gengivet herunder:
procedure TDiceForm.DrawDie(no:Byte;alfa,beta,gamma:Single);
var k,j:Byte;
begin
DefineWorld(1,xmin+xt[no],ymin-yt[no],xmax+xt[no],ymax-yt[no]);
SelectWorld(1);
TransformCoordinates(alfa,beta,gamma);
for k:=1 to 6 do
begin
DrawColorPlane3D(HiddenImage,4,RotDie[no,k],DieColors[no,k]);
for j:=1 to k do
DrawColorPlane3D(HiddenImage,4,RotDiePips[no][k][j],clBlack);
end
end;

Alle terningens sider og øjne er samlet i tabeller, så proceduren bliver så generel som mulig. Der
tegnes på et "Hidden Image", som derefter kopieres over på formens canvas. Det er den sædvanlige
Double Buffering teknik. Før terningen tegnes, defineres der en World dvs. et koordinatsystem i
tegneplanen. xt[no] og yt[no] er terningens position. Ved at forskyde billedplanens koordinatsystem
et tilsvarende stykke i den modsatte retning, opnår man at terningen afbildes i den rigtige position.
Det rumlige koordinatsystem drejes 3 Eulervinker, svarende til en orientering i rummet, og herefter
projiceres de 6 + 21 kvadrater ind på tegneplanen. DrawColorPlane proceduren sørger selv for at
kun de flader, der vender ud mod synsretningen bliver afbildet.
Selve spillet styres af proceduren TimerTimer. Denne procedure er ret omfattende, med mange detaljer, men den indeholder ikke så mange nyheder i forhold til tidligere anvendelse af Timer komponenten. Det overlades til den interesserede læser at granske detaljerne.

Strategi Spil

•
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Kap 12. Objekt Orienterede Eksempler
1. ObjektOrienteret Programmering i Delphi

Delphi's brugergrænseflade er Objekt Orienteret. Når man vælger en Application fra New-menuen,
opretter Delphi automatisk en class af typen TForm. De event-metoder, som komponenten anvender
bliver implementeret i denne klasse.
Man kan vælge at anbringe sine procedurer/funktioner som metoder, og sine variable som egenskaber i formens klasse - eller man kan lade være. I langt de fleste tilfælde, vil det ikke gøre nogen forskel. Hvis programkoden imidlertid skal deles mellem andre programmer, skrevet i et andet programmeringssprog, eller lave ActiveX (programmer som kan afvikles i Microsoft Explorer), er man
som regel tvunget til at samle alle variable og procedurer/funktioner i et objekt.
Det anbefales dog, at man altid anbringer hele programkoden i et objekt, da dette er i tråd med filosofien i Objekt Orienteret Programmering. Som man har bemærket, har dette også været fulgt i
denne bogs programeksempler.
En af fordelene ved Objektorienteret programmering er, at man samler datafelter (variable/egenskaber) og metoder (procedurer/funktioner) i en datastruktur - en klasse. Den anden mere
strukturel fordel er, at man oftest - selv om det ikke er et krav - adskiller model- og funktionskomponenten (datastrukturerne og metoderne) fra grænsefladekomponenten.
På denne måde kan man nemlig vælge forskellige grænseflader (grafisk eller konsol) til et og samme objekt - uden at ændre i objektets programkode.

2. Dankort automat

I bogen Object Pascal med Delphi findes et eksempel på et objekt, der simulerer en pengeautomat.
Da dette imidlertid er en konsol program, er simulationen ikke særlig overbevisende.
Fra dette eksempel viser vi den klasse TKonto, som grænsefladen er bygget op omkring.
Interfacet for KontoUnit er vist nedenfor. Såvel variable som metoder burde være selvforklarende.
Bemærk, at alle datafelterne er erklæret private. Brugeren af objektet, har ingen direkte adgang til
datafelterne. Det har brugeren kun gennem objektets metoder.
•

Dette kaldes indkapsling af data (encapsulation) , og er sammen med arv, hierarki og polymofisme, det som karakteriserer ObjektOrienteret Programmering.

Bemærk erklæringen af en constructor. Når denne metode kaldes, oprettes der et objekt af typen
TKonto. Samtidig foretages der en initialisering af objektets variable. Det er ikke nødvendigt at
erklære en constructor i Object Pascal, men det er tilrådeligt. Hvis man ikke har erklæret en
constructor, kan man altid oprette objektet med Create metoden. Denne metode nedarves ligesom
Free-metoden fra alle objekternes "stamfader" TObjekt.
I klassen TKonto anvendes constructoren init til at lave kontonumre, pinkoder og initialisere de oprettede konti. Init er diskuteret efter programudskriften af TKonto.
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2.1 Udskrift af KontoUnit (Bog.ing.dk)
2.2 Kommentarer til klassen TKonto
Pinkoderne er lavet, så de svarer til de første 4 cifre af ens cpr-nummer. For at simplificere koden
antages det dog, at alle måneder er på 31 dage, så der findes 12*31 =372 pinkoder. I Programmet
får man brug for datoen til udskrivning af kvitteringer. Datoen fås ved et kald af DecodeDate, som
er en Delphi procedure med System-variablen Date, og som returnerer dag, måned og år. Herefter
dannes de 372 Pinkoder og lægges ind i en tabel. Dette udføres i to for-løkker, med kontrolvariablene m (måneder) fra 1 til 12 og d (dage) fra 1 til 31. Dage og måneder konverters til tegnfølger med
de tilsvarende cifre. Idet man skal tage højde for, at pinkoden skal bestå af præcis 4 tegn, må der
tilføjes et foranstillet nul i nogen tilfælde. Kontonummeret, derimod vælges simpelthen som indeks
i tabellen af pinkoder. Samtidig genereres der på tilfældig måde en saldo, som er mellem -1.000 kr.
og 10.000 kr. Endelig sorteres pinkoderne med SelectionSort
constructor TKonto.init;
var nr,m,d:Word;
begin
nr:=0;
AntalKonti:=372;
DecodeDate(Date,aar,maaned,dag);
for m:=1 to 12 do
begin
for d:=1 to 31 do
begin
inc(nr);
Saldo[nr]:=random(10000)-1000;
if d<10 then PinKoder[nr]:='0'+IntTostr(d) else PinKoder[nr]:=IntTostr(d);
if m<10 then PinKoder[nr]:=PinKoder[nr]+'0'+IntTostr(m)
else PinKoder[nr]:=PinKoder[nr]+IntTostr(m)
end
end;
SelectionSort(372,PinKoder)
end;

Den anden af TKonto's metoder, som er ikke-triviel er den logiske funktion KontrollerPinkode.
Kontrollen foretages ved at foretage Binær Søgning i tabellen PinKoder. Dette er i øvrigt grunden
til at vi sorterede tabellen. Algoritmen for den binære søgning er lige efter bogen. Man sammenligner med det midterste element i tabellen. Hvis Søgenøglen er større end dette element, så befinder
Pinkoden sig i højre halvdel af tabellen ellers i venstre. Dette gentages med den halverede tabel,
indtil Pinkoden er fundet, eller markørerne venstre er større end hoejre (i hvilket tilfælde Pinkoden
ikke findes).
Alle operationer på automaten indledes med en kontrol af pinkoden, efterfulgt af en kontrol af saldoen, hvis man ønsker at hæve et beløb.
function TKonto.KontrollerPinkode(pin:TPinkode):Boolean;
var venstre,hoejre,k:TKontoNr;
begin
venstre:=1; hoejre:=AntalKonti;
KontrollerPinkode:=False; PinKodeOK:=False;
repeat
k:=(venstre+hoejre) div 2;
if pin > PinKoder[k] then venstre:=k+1 else hoejre:=k-1
until (pin=PinKoder[k]) or (venstre>hoejre);
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if pin=PinKoder[k] then
begin
KontoNr:=k; PinKode:=Pin; PinKodeOK:=True;
KontrollerPinkode:=True
end
end;

2.3 Brugergrænsefladen for programmet DanKortAutomat
Det er meget lettere at forstå programkoden til brugergrænsefladen, hvis man har set programmet
under en kørsel. Nedenfor viser vi derfor en række "Snapshots" af en transaktion med Dankortautomaten.
Transaktionen indledes med, at man skal indsætte Dankortet i automaten. Dankortet ligger som et
Image på formen. For at få lov til at bruge automaten skal man trække (Drag) dankortet med musen
op til spalten, hvor det skal indsættes og slippe (drop) det her. Når kortet er indlæst og kontrolleret,
bliver man bedt om at skrive sin Pinkode. Ved 3 mislykkede forsøg, vil automaten beholde Dankortet og lukke ned. Hvis Pinkoden accepteres, kan man vælge mellem muligheden for at hæve et beløb, eller få vist saldoen.
Vælger man at hæve et beløb, skal man indtaste beløbet. Når det er kontrolleret om der er dækning
på kontoen, kommer nogle pengesedler frem i en anden spalte og kvitteringen kommer frem på en
lille skærm. Man skal så huske at tage Dankort og Pengesedler før man får Dankortet tilbage. Man
"dragger" dem og "dropper" dem på formen. Først Opstartsbilledet:

Figur 12. 1 DankortAutomat. Indlæs kort.

Dernæst vises formen, når man har indsat Dankortet.
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Figur 12. 2 DankortAutomat. Dankortet er indlæst.

Her er situationen, når man har indtastet PinKoden (som naturligvis kun vises som stjerner) og valgt
Hæv Beløb

Figur 12. 3 DankortAutomat. Indtast beløb.

228

• Kap 12

Situationen efter at man har indtastet beløbet og skal godkende

Figur 12. 4 DankortAutomat. Godkend beløb.

Resultatet af transaktionen, man får pengene og kvittering. Begge dele skal tages (dragges over til
formen), før man får Dankortet tilbage.
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Figur 12. 5 DankortAutomat. Tag penge og kvittering.

Selv om de enkelte operationer i ovenstående sekvens kan forekomme ret enkle, så er man alligevel
i den samme situation, som hver gang man laver hændelsesstyret programmering.
Det så vi også i de programeksemplerne Mastermind, Squash og VidenOm. Hvorledes der skal reageres på et klik på en Button, afhænger af hvilken tilstand programmet er i. Hvis man forsøger at
klare dette problem ved hjælp af betingelser på logiske variable, bliver programmet let en urskov af
uigennemskuelige betingelser, hvor der næsten sikkert vil være en faldgrube, hvis brugeren opfører
sig irrationelt.
Standardmetode, som vi også har anvendt i tidligere eksempler er, at man erklærer en selvdefineret
ordinal type, som beskriver systemets forskellige tilstande. Da der naturligvis er begrænsninger i
hvilke tilstande, der kan efterfølge hinanden, kan værdien af en tilstandsvariabel afgøre, hvad der
skal gøres i et bestemt tilfælde.
For hver metode, der behandler en hændelse, undersøges programmets tilstand og der handles derefter. Oftest i en case-sætning. Efter at hændelsen er behandlet opdateres den variable, der beskriver
Programmets tilstand, og man venter på en ny hændelse.
Dette lyder også meget enkelt, men man må forberede sig på, at selv for en relativ simpel applikation følger meget administration og følgelig en del programkode.
Der er også relativt mange komponenter på formen, som alle har en eller flere events knyttet til sig.
Dette får naturligvis også programkoden til at vokse.
Nedenfor ses modulets interface. Der er en type, som hedder TTilstand, som beskriver programmets
tilstande. Dernæst følger alle komponenterne, samt programmets metoder og variable. Dele af koden er kommenteret nedenfor:
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Der er anvendt Panel's-komponenter flere steder, hvor man strengt taget lige så godt kunne have
anvendt Labels. Panel komponenten har dog lidt mere funktionalitet. Der er anvendt en Memokomponent i stedet for en ListBox, måske fordi det er en simplere komponent, men det er måske
ikke helt konsekvent, da Memo'en er sat til ReadOnly.
Memo-komponenten er en lille teksteditor til tekstfiler, der på samme måde som Notepad kun tillader en skrifttype. Man kan ikke flytte til en bestemt linie i en Memo, hvilket er muligt i en ListBox,
hvor man til gengæld kun kan læse fra. I dette program anvender vi kun Memo'en som en ListBox.
Memo-komponentens vigtigste egenskab er lines, som er af typen TStrings. Man kan f.eks. opnå den
4 linie ved at skrive Memo1.lines[3]. (Idet den første linie har nummer 0).
De øvrige komponenter på formen har vi allerede anvendt mange gange.

2.4 Udskrift af DanKortUnitRes. (Bog.ing.dk)
2.5 Kommentar til DankortUnitRes
Vi skal først se på den metode, der håndterer et klik på de numeriske knapper. Der er 10 af dem, og
umiddelbart kunne man tro, at man skulle have 10 metoder, hver med temmelig mange linier kode.
Her kan man imidlertid anvende et trick, idet man kan aflæse en Buttons Caption, og identificere
den på den måde. Der er således kun én OnClick hændelse for alle 10 Buttons. Dette sker i begyndelsen af proceduren i programsætningerne:
var
ciffer:string[1];
begin
ciffer:= (Sender as TButton).Caption;

Brugen af nøgleordet as er OOP syntaks. Der foretages en typekonvertering (typecasting) fra superklassen TSender til subklassen TButton. Man kan ikke som i standard (Borland) Pascal skrive TButton(Sender) for at foretage konverteringen. Det andet nøgleord til typekonvertering er i øvrigt is.
Man kunne skrive sætningen: if Sender is TButton then ….
Variablen ciffer vil efter tilskrivningen indeholde det ciffer, som findes på den Button, der er trykket
på. Dette anvendes såvel til at bestemme den indtastede Pinkode, som at aflæse det indtastede beløb
- afhængigt af programmets tilstand. Herunder følger hele proceduren.
procedure TDankortAutomatForm.CifferButtonClick(Sender: TObject);
var
ciffer:string[1];
begin
ciffer:= (Sender as Tbutton).Caption;
case Tilstand of
KortIndlaest,PinKodeAfvist:
begin
DisplayPanel.Caption:='*'; AntalCifre:=1;
Tilstand:=LaesPinKode;
Pinkode:=ciffer;
AnnullerButton.Enabled:=True;
SletAltButton.Enabled:=True;
end;
LaesPinKode:
begin
DisplayPanel.Caption:=DisplayPanel.Caption+'*';
inc(AntalCifre);
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Pinkode:=Pinkode+ciffer;
if antalCifre=4 then
begin
if Konto.KontrollerPinKode(PinKode) then
begin
HaevBeloebButton.Enabled:=True;
VisSaldoButton.Enabled:=True;
GodkendBeloebButton.Enabled:=True;
AnnullerButton.Enabled:=True;
SletAltButton.Enabled:=True;
Tilstand:=PinKodeGodkendt;
DisplayPanel.Caption:='Vælg transaktion'
end else
begin
DisplayPanel.caption:='Pinkode afvist';
Tilstand:=PinKodeAfvist;
inc(AntalAfvisninger);
if AntalAfvisninger=3 then
begin
DisplayPanel.caption:='Dankortet er inddraget';
Tilstand:=DankortInddraget
end
end
end
end;
HaevBeloeb:
begin
DisplayPanel.Caption:=ciffer;
Tilstand:=LaesBeloeb
end;
LaesBeloeb:
begin
DisplayPanel.Caption:=DisplayPanel.Caption+ciffer;
end;
end
end;

Som det fremgår af ovenstående procedure, er der en del man skal holde styr på. Afhængig af programmets tilstand, er der flere af tasterne, der skal være Enabled eller Disabled. Dette kendes fra
stort set alle Windows programmer, og det er helt nødvendigt for at undgå, at en skødesløs eller
destruktiv bruger kan få programmet til at køre i en blindgyde, lave fejl eller gå ned.

2.6 Brug af Bitmaps
I dette program anvendes der to Bitmaps, som er scannnet ind. Billedet af Dankortet og billedet af
de to pengesedler. Anvendelse af Bitmaps er aldrig helt uproblematisk i Delphi. Hvad og hvordan
man skal håndtere Bitmaps kommer an på situationen. I dette tilfælde er der anbragt to Imagekomponenter på Formen. DankortImage og PengeImage. Hvad vi ønsker er naturligvis at indlæse
de to Bitmaps til de to Imagekomponenters Picture egenskab. Hvis de to Bitmaps ligger som *.bmp
filer på disken er det uhyre nemt, idet man blot anvender Imagekomponentens LoadFromFile metode. I en anden version af ovenstående program, sker det simpelthen i sætningerne:
DanKortImage.Picture.LoadFromFile('DanKort.bmp');
PengeImage.Picture.LoadFromFile('Penge.bmp');

Hvilket er helt uproblematisk.
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En af de mest slagkraftige fordele ved Delphi er imidlertid, at et oversat program består af kun én
*.exe fil. Ingen medfølgende ressource filer. Ingen medfølgende *.bmp filer. Ingen medfølgende
biblioteksfiler. Ingen medfølgende *.dll filer. Selv om man naturligvis kan anvende alle disse muligheder i Delphi, så er det ud fra et professionelt synspunkt kun den næstbedste løsning, som man
kan overlade til Visual Basic, C++ og java - programmører.
Løsningen er den samme, som vi tidligere har anvendt, nemlig at tilføje *.bmp - filerne som en ressource. Ressourcen med de to bitmaps laves med Borlands Ressource-Compiler Brcc32.exe, som vi
også tidligere har beskrevet det. Først laves en *.rc fil, som er inddata til Ressource-Compileren.
Denne tekstfil er vist herunder. Den indeholder blot de navne (identifiere), som programmet anvender for ressourcerne, samt deres filnavne. Filen "DkAutPic.rc" er vist nedenfor.
DANKORT BITMAP "c:\borland\Delphi5\projects\DanKortAutomat\Dankort.bmp"
PENGE
BITMAP "c:\borland\Delphi5\projects\DanKortAutomat\Penge.bmp"

Når denne fil indlæses til Ressource-Compileren, er resultatet en *.res fil med filnavnet "DkAutPic.res".
Ressourcen bestående af de to Bitmaps 'PENGE' og 'DANKORT' kan overføres fra et bitmap til en
variabel enten ved Windows API-kaldet: LoadBitmap, eller bedre med Delphi-kaldet: LoadFromResourceName.
DANKORT_BMP:=TBitmap.Create;
PENGE_BMP:=TBitmap.Create;
DANKORT_BMP.LoadFromResourceName(HInstance,'DanKort');
PENGE_BMP.LoadFromResourceName(HInstance,'Penge');

For at overføre et billede til Imagekomponenten, anvender man dens Picture egenskabs assignmetode. Dette gøres i programsætningerne.
try
DanKortImage.Picture.Assign(DANKORT_BMP);
PengeImage.Picture.Assign(PENGE_BMP);
finally
DANKORT_BMP.Free;
PENGE_BMP.Free
end;

Det er imidlertid også muligt at overføre et Bitmap til Picture egenskaben via udklipsholderen
(Clipboard)
Clipboard.Assign(DANKORT_BMP);
DanKortImage.Picture.Assign(Clipboard);
Clipboard.Assign(PENGE_BMP);
PengeImage.Picture.Assign(Clipboard);

Clipbrd skal så tilføjes til programmets uses-klausul. Man kopierede altså først til Clipboard og
derefter til Image-komponentens Picture egenskab. Selvom den første metode er at foretrække i de
fleste tilfælde, så er udklipsholderen værd at nævne som en mulighed for en dynamisk indsættelse
af *.bmp filer (billeder) til et kørende Delphi program.
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Image komponenten har som alle andre komponenter egenskaben Visible. Denne egenskab udnyttes
i dette program til at vise og fjerne billederne af Dankortet og pengesedlerne.
I programstumpen ovenfor, hvor de to Bitmaps kopieres en anvendt
try - finally - end

konstruktionen. Dette gøres for at undgå, at programmet går ned på grund af en run-time fejl. (En
exception). Meningen er den, at sker der en fejl under kopieringen til Image-komponenten, fortsætter programmet med at udføre de sætninger, der står efter finally. (De to objekter fjernes fra Heapen).
try - finally - end

har en anden variant: try - except - end

Efter nøgleordet except kan man angive hvilke exceptions man vil behandle: Der må godt stå flere.
Man kan f.eks. skrive:
On EDivByZero do
begin
…
end;
On E:Exception do
begin
…
end
On E:Exception do

bliver altid udført, uafhængig af hvilken exception, det drejer sig om.

Der er varierende opfattelser af, hvorvidt og hvornår man skal fange exceptions i et program. Mit
synspunkt er, at man kun skal anvende try - except/finally - end, når der kan opstå exceptions, man
ikke selv er herre over. Ellers finder jeg det betydelig mere hensigtsmæssigt og professionelt, at
skrive programkode, der ikke giver anledning til exceptions.
Det er i øvrigt muligt at tilføje nye objekter til klassen Exception., ligesom det er muligt at rejse en
exception. F.eks. som vist herunder:
type
EArrayFull = class(Exception);
…

Så kan man forestille sig en kodestump:
if MyArray.Full then
raise EArrayFull.create ('Grænserne for array overskredet');

2.7 Drag og Drop
Til nogen simulationer er drag og drop teknikken ideel. Delphi har fra starten være udstyret med
formidable faciliteter i den henseende. Vi anvendte drag og drop teknikken i Mastermind eksemplet, hvor den blev anvendt til at simulere, at man flyttede farvebrikker og svarbrikker.
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Dankort simulationen havde ikke været det samme, hvis man ikke kan "tage" kortet og "stikke" det
ind i maskinen. Eller, hvis man ikke skulle "tage" penge og kvittering for at få Dankortet tilbage.
Nedenfor er vist FormDragOver, som behandler den situation, hvor man skal tage penge og kvittering for at få Dankortet tilbage på formen.,
Drag and Drop, er for så vidt simpelt. Hændelsen DragOver (over en komponent) har en metode,
som i koden nedenfor hedder FormDragOver. I dette tilfælde (og i langt de fleste tilfælde), interesserer vi os kun for variablen Accept. Hvis denne variabel sættes til true i DragOver metoden, så
skifter Drag-ikonet form, og man kan "droppe" komponenten på dette sted.
I det aktuelle tilfælde kan man "droppe" Memo'en eller pengesedlerne, men f.eks. ikke Dankortet.
Programmet tillader det imidlertid kun, hvis transaktionen er gennemført eller at beløbet er afvist.
Source er det objekt, der bliver "dragget" med musen. Bemærk de to (objektorienterede) typekonverteringer (type-casts), der foretages ved udregningen af accept.
procedure TDankortAutomatForm.FormDragOver(Sender, Source: TObject; X,
Y: Integer; State: TDragState; var Accept: Boolean);
begin
accept:=((Tilstand=gennemfoert) or (Tilstand=BeloebAfvist))
and ((Source is TMemo) or ((Source as TImage)=PengeImage))
end;

Hvis Accept returneres som true, droppes Source over komponenten. Her skal man igen tage stilling
til om det er kvitteringen eller pengesedlerne, der er droppet. Endelig skal man tage stilling til om
de begge er blevet droppet. I det sidste tilfælde sættes automaten tilbage til begyndelsestilstanden.
procedure TDankortAutomatForm.FormDragDrop(Sender, Source: TObject; X,
Y: Integer);
begin
if kvittering and (Source is TMemo) then
begin
Kvittering:=False;
KvitteringMemo.Clear
end else
if TagPenge and ((Source as TImage)=PengeImage) then
begin
TagPenge:=False;
PengeImage.Visible:=False
end;
if not (Kvittering or TagPenge) then
begin
Tilstand:=IndlaesKort;
DanKortImage.Visible:=True;
DisplayPanel.Caption:='Indlaes Kort';
DisableAllButtons
end
end;

Som det måske fremgår af ovenstående, så medfører selv en så simpel simulation af en Dankortautomat en del kode og involverer mange noget avancerede Delphi - faciliteter. Selve Automat objektet er imidlertid simpelt. Men sådan er Windows programmering. Programmering af grænsefladen
fylder ofte dobbelt så meget som programmering af modelkomponenten.
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3. Cykelløb. En animeret simulation med Bitmaps

Vi skal nu se på en lidt større og mere avanceret simulation, der med lidt god vilje kan betragtes
som et spil. Programmet er relativt stort, og der indgår mange af Delphi's komponenter i spillet.
Og lad det være sagt med det samme. Det er omfattende at lave sådant et program, men på den anden side kommer Delphi virkelig til sin ret, og viser sin slagkraft i dette spil.
Som ved Dankortautomaten, bygger programmet på en klasse (et objekt) og to subklasser af denne
klasse. Spillet er oprindelig er lavet til en konsol applikation. De tilsvarende klasser findes beskrevet i bogen Object Pascal med Delphi. De 3 klasser er placeret i 3 forskellige units, og programmet
anvender avancerede OOP begreber, som arv og polymorfisme.

3.1 Datastrukturer
Vi ser først på de 3 klasser: TCykel, TGearCykel og TRacerCykel, som danner grundlag for simulationen. Herunder er erklæringen af TCykel, gengivet fra programudskriften
type
TPosition = record x,y:Single end;
TCykel = class
protected
maerke:string;
DrejningsVinkelAfStyr,retning,rpm:Integer;
hjuldiam,akselafstand,udveksling,radius,v:Single;
centrum:Tposition;
position:Tposition;
public
constructor init(Maerke:string;hjuldiam,udveksling,akselafstand:Single);
procedure CykelKoer(rpm:Integer; t:Single); virtual;
function DrejStyr(grader:Integer):Boolean; virtual;
function CykelMaerke:string; virtual;
procedure CykelPosition(var x,y:Single); virtual;
function CykelFart:single; virtual;
function PedalGang:Integer; virtual;
function CykelRetning:Integer; virtual;
function CykelStyrVinkel:Integer; virtual;
end;

Først er der erklæret en type TPosition, som er en record, der indeholder et koordinatsæt (x,y).
Dernæst er erklæret klassen TCykel. Bemærk at datafelterne er erklæret protected i stedet for private, idet protected betyder, at de er "private" for alle bortset fra subklasser til klassen.
Endelig er der TCykels metoder. Cyklen kører rundt i x-y planen. (x(t),y(t)) angiver positionen af
cyklen til tidspunktet t. Cyklens fart betegnes v. DrejningsVinkelAfStyr, retning, rpm,
hjuldiam, akselafstand, udveksling, radius og v er alle variable, som er nødvendige for
at angive cyklens tilstand. rpm er pedalgangen i (rounds per minute), hjuldiam, akselafstand,
udveksling er alle nødvendige for at udregne cyklens fart, når pedalgangen er kendt.
Bemærk endvidere, at praktisk talt alle metoder er erklæret virtual. Nøgleordet virtual i superklassens erklæring af en metode, modsvares af et tilsvarende nøgleord override, i subklassernes implementation af metoderne. Dette er fundamentale og avancerede OPP begreber.
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At en metode er erklæret virtual, betyder i en meget summarisk forklaring, at programmet under
programkørslen kan afgøre hvilken af subklassernes implementerede metoder, der skal kaldes, når
den refereres af en variabel, der er erklæret som en superklassetype, men refererer til en subklasse.
Det er det, som betegnes som polymorfisme, og om hvilket en uddybende forklaring sjældent fylder
mindre end 100 sider. Der findes en mere omfattende fremstilling af Objekt Orienteret Programmering herunder Polymorfisme i bogen Object Pascal med Delphi.
Erklæringen af de to klasser TGearCykel og TRacerCykel er langt mindre af omfang, idet de arver
TCykel's metoder og egenskaber.
type
Tgear =1..12;
TGearVaelger = array[TGear] of Single;
TGearCykel = Class(TCykel)
protected
Gear:TGear;
GearVaelger:TGearVaelger;
public
constructor init(Maerke:string;hjuldiam,akselafstand:Single); virtual;
function CykelFart:single; override;
function CykelGear:TGear; virtual;
procedure SkiftGear(Gear:TGear); virtual;
end;
type
TRacerCykel = Class(TGearCykel)
constructor init(Maerke:string;hjuldiam,akselafstand:Single); override;
end;

3.2 Kinematik. Matematisk grundlag for animationen
Der indgår nødvendigvis lidt kinematik (matematiske beskrivelse af bevægelse) i beregningerne for
cyklens bevægelse. Afhængig af ens kendskab til matematik, vil udregningerne enten være relativt
lette at forstå, eller for omfattende til at forklare. Den anvendte matematik er imidlertid over gymnasieniveau.
I det oprindelige konsol-eksempel fra en anden bog, ændrede cyklen momentant retning og fortsatte
i denne retning, når man drejede styret. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende i en grafisk simulation. Når cyklen drejer beregnes i stedet centrum og radius for den cirkel, som cyklen bevæger sig
langs med. Hvis akselafstanden kaldes d, og cyklen har positionen P, så er regningerne som følger
nedenfor, jævnfør figur.
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→

→

OP = r (t ) = ( x(t ), y (t )) er cyklens position. R = radius i den cirkel som cyklen følger. d er akselafstanden.
ϑ er den vinkel, som forhjulet danner med baghjulet (= drejningsvinklen af styret)
Vi ønsker at beregne R, samt C = (x c , yc ) , som er centrum for den cirkel som cyklen kører langs med.
∧

Idet r ' (t ) betegner tværvektoren til tan gentvektoren (differentialkvotienten) til banekurven fås
d = Rϑ så R =

d

ϑ

∧

→

→

→

→

OC = OP + PC og PC =

r ' (t )
∧

R

r ' (t )

θ
d
C

θ
P

O
I programmet er tingene dog lidt simplere end formlerne ovenfor antyder, idet tangentvektoren ikke
udregnes som en differentialkvotient, men simpelthen er lig med hastighedsvektoren i bevægelsen.
(v⋅cos(retning), v⋅sin(retning)) og dermed tværvektoren (-v⋅sin(retning), v⋅cos(retning))
Det er - som tidligere nævnt - ikke nødvendigt, at forstå de matematiske aspekter af cykelsimulationen for at forstå selve objektets opbygning.
Der er bortset fra constructoren init kun 2 metoder, som tilfører data til objektet udefra (Getmetoder). Det er CykelKoer, der som parametre har rpm og t, samt Drejstyr, der er en logisk funktion. Der er nemlig indlagt en lille algoritme i DrejStyr, der afhængig af cyklens fart, udregner om
styret er drejet så skarpt, at cyklen vil vælte.
Alle metoderne er erklæret virtual, men det er kun Cykelfart, som bliver overskrevet.

3.3 Klassen TCykel
unit CykelLoebCykel;
interface
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uses SysUtils, Math;
type
TPosition = record x,y:Single end;
TCykel = class
protected
maerke:string;
DrejningsVinkelAfStyr,retning,rpm:Integer;
hjuldiam,akselafstand,udveksling,radius,v:Single;
centrum:Tposition;
position:Tposition;
public
constructor init(Maerke:string;hjuldiam,udveksling,akselafstand:Single);
procedure CykelKoer(rpm:Integer; t:Single); virtual;
function DrejStyr(grader:Integer):Boolean; virtual;
function CykelMaerke:string; virtual;
procedure CykelPosition(var x,y:Single); virtual;
function CykelFart:single; virtual;
function PedalGang:Integer; virtual;
function CykelRetning:Integer; virtual;
function CykelStyrVinkel:Integer; virtual;
end;
implementation
constructor TCykel.init(Maerke:string;hjuldiam,udveksling,akselafstand:Single);
begin
Position.x:=0; Position.y:=-150;
retning:=0;
v:=0;
rpm:=0;
DrejningsVinkelAfStyr:=0;
self.Maerke:=maerke;
self.hjuldiam:=hjuldiam;
self.udveksling:=udveksling;
self.akselafstand:=akselafstand
end;
procedure TCykel.CykelKoer(rpm:Integer;t:Single);
var s,Theta,dTheta:Single;
begin
self.rpm:=rpm;
v:=pi*hjuldiam*udveksling/60*rpm;
with position do
begin
s:=v*t;
if DrejningsVinkelAfStyr=0 then
begin
x:=x+s*cos(retning/180*pi);
y:=y+s*sin(retning/180*pi)
end else
begin
if DrejningsVinkelAfStyr>0 then
begin
dTheta:=s/radius;
Theta:=(retning/180-0.5)*pi;
x:=x+radius*(cos(Theta+dTheta)-cos(Theta));
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y:=y+radius*(sin(Theta+dTheta)-sin(Theta))
end else
begin
dTheta:=-s/radius;
Theta:=(retning/180-0.5)*pi;
x:=x+radius*(cos(Theta)-cos(Theta+dTheta));
y:=y+radius*(sin(Theta)-sin(Theta+dTheta))
end;
retning:=retning+round(dTheta*180/pi)
end
end
end;
function TCykel.DrejStyr(grader:Integer):Boolean;
var
StyrVinkelRadian,RetningsVinkelRadian:Single;
Styrt:Boolean;
begin
Styrt:=False; radius:=1000;
if grader<>0 then
begin
DrejningsVinkelAfStyr:=DrejningsVinkelAfStyr+grader;
StyrVinkelRadian:=DrejningsVinkelAfStyr/180*pi;
RetningsVinkelRadian:=Retning/180*pi;
if v<1 then Styrt:=abs(DrejningsVinkelAfStyr)>45
else Styrt:=abs(tan(StyrVinkelRadian))>1/v;
if DrejningsVinkelAfStyr<>0 then
begin
radius:=akselafstand/abs(StyrVinkelRadian);
centrum.x:=position.x-radius*sin(RetningsVinkelRadian);
centrum.y:=position.y+radius*cos(RetningsVinkelRadian)
end
end;
DrejStyr:=not Styrt
end;
function TCykel.CykelStyrVinkel:Integer;
begin
CykelStyrVinkel:=DrejningsVinkelAfStyr
end;
function TCykel.CykelMaerke:string;
begin
Maerke:=CykelMaerke
end;
procedure TCykel.CykelPosition(var x,y:Single);
begin
x:=position.x;
y:=position.y
end;
function TCykel.CykelFart:single;
begin
CykelFart:=10*v
end;
function TCykel.CykelRetning:Integer;
begin
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CykelRetning:=Retning
end;
function TCykel.PedalGang:Integer;
begin
PedalGang:=rpm
end;
end.

3.4 Klassen TGearCykel
I denne unit er erklæret en subklasse TGearCykel af TCykel. Den arver alle TCykels egenskaber og
de fleste af TCykels metoder, men den tilfører to nye egenskaber. Gear og Gearvaelger, som er erklærede ved passende typer.
Constructoren init bliver overskrevet for at initialisere udvekslingen i gearskiftet, men arver derefter
TCykels constructor. Dette gøres med nøgleordet inherited.
At Cykelfart skal ændres er klart, idet udvekslingen afhænger af hvilket gear man kører i. Når udvekslingen er beregnet kaldes imidlertid TCykels Cykelfart med nøgleordet inherited.
Arv og genbrug af kode er i øvrigt helt centrale begreber i OOP.
unit CykelLoebGear;
interface
uses CykelLoebCykel,SysUtils,Math;
type
Tgear =1..12;
TGearVaelger = array[TGear] of Single;
TGearCykel = Class(TCykel)
protected
Gear:TGear;
GearVaelger:TGearVaelger;
public
constructor init(Maerke:string;hjuldiam,akselafstand:Single); virtual;
function CykelFart:single; override;
function CykelGear:TGear; virtual;
procedure SkiftGear(Gear:TGear); virtual;
end;
implementation
constructor TGearCykel.init(Maerke:string;hjuldiam,akselafstand:Single);
begin
GearVaelger[1]:=22/10; GearVaelger[2]:=22/8; GearVaelger[3]:=22/6;
Gear:=1;
inherited init(Maerke,hjuldiam,akselafstand,GearVaelger[1])
end;
function TGearCykel.CykelFart:single;
begin
udveksling:=GearVaelger[Gear];
self.v:=pi*hjuldiam*udveksling/60*rpm;
CykelFart:=inherited CykelFart;
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end;
function TGearCykel.CykelGear:TGear;
begin
CykelGear:=Gear
end;
procedure TGearCykel.SkiftGear(Gear:TGear);
begin
rpm:=round(rpm*GearVaelger[Self.Gear]/GearVaelger[Gear]);
self.Gear:=Gear;
udveksling:=GearVaelger[Gear];
end;
end.

3.5 Klassen TRacerCykel
Endelig er erklæret en subklasse TRacerCykel = Class(TGearCykel), som en subklasse af
TGearCykel. Der er ingen nye egenskaber eller metoder i forhold til TGearCykel, kun er constructoren overskrevet, fordi der skal initialiseres en Gearvælger til 10 i stedet for 3 gear.
Igen et smukt og illustrerende eksempel på anvendelse af arv og genbrug af kode i OOP.
unit CykelLoebRacer;
interface
uses CykelLoebCykel,CykelLoebGear,SysUtils,Math;
type
TRacerCykel = Class(TGearCykel)
constructor init(Maerke:string;hjuldiam,akselafstand:Single); override;
end;
implementation
constructor TRacerCykel.init(Maerke:string;hjuldiam,akselafstand:Single);
begin
inherited init(Maerke,Hjuldiam,akselafstand);
udveksling:=16/10;
GearVaelger[10]:=22/6; GearVaelger[9]:=22/7; GearVaelger[8]:=22/8;
GearVaelger[7]:=22/9; GearVaelger[6]:=22/10; GearVaelger[5]:=16/6;
GearVaelger[4]:=16/7; GearVaelger[3]:=16/8; GearVaelger[2]:=16/9;
GearVaelger[1]:=16/10;
Gear:=1;
end;
end.

3.6 Brugergrænsefladen til CykelLoebProject
Før vi ser på koden til brugergrænsefladen, så vil vi vise nogle "snapshots" fra en programkørsel.
Først det skærmbillede, der vises ved programstart. Cyklisten på den store SpeedButton i forgrunden er animeret
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Figur 12. 6 Brugergrænsefladen til Cykelløb

Når man trykker på start, forsvinder denne SpeedButton, og man får en dialogboks.

Figur 12. 7 Dialogboks til Cykelløb
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I dialogboksen kan man vælge cykel, om man vil køre efter færdselsregler (vælter, hvis man kører
uden for cykelstien) og om man vil have lydeffekter. Spillet styres med piletasterne og efter dialogboksen er lukket, ser man følgende skærmbillede.

Figur 12. 8 Cykelløb. Ved start

Spillet styres herefter med piletasterne. Spillets status fremgår af statuslinien nederst. Efter at have
kørt et stykke kan man f.eks. se følgende skærmbillede.
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Figur 12. 9 Cykelløb. Halvvejs igennem

Hvis man ikke holder sig indenfor cykelstien eller drejer for skarpt, så vælter man. Dette fremgår af
det næste skærmbillede.
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Figur 12. 10 Cykelløb. Styrt. Spillet afsluttet

3.7 Animeret computergrafik med Bitmaps
Dette program er det nærmeste vi kommer på en computer animeret tegnefilm i denne bog. At tegningerne er ubehjælpsomme rokker ikke ved, at dette i princippet er en måde, hvormed man kan
fremstille Computerspil eller tegnefilm med figurer. I dette spil er baggrunden ikke animeret, men
det er kun et spørgsmål om at levere de nødvendige Bitmaps. Fremstilling af gode grafiske Bitmaps
er stadig meget tidskrævende, også selv om man i lang tid også har haft programmer til at sammenstykke billeder af præfabrikerede grafiske elementer.
Jeg vil godt understrege forskellen på at lave animation med Bitmaps og ved at tegne projicere en
matematisk defineret 3D-figur på en baggrund. Når man gør det sidstnævnte, har man af matematisk vej mulighed for både at lave animationen af figuren og at lave 3D-projektioner af figuren.
Desværre bliver vanskelighederne meget store, hvis de objekter man skal animere har en matematisk kompliceret 3D-beskrivelse. Figurer der er defineret ved f.eks. 50.000 punkter kræver meget
stor maskinkraft ved animation.
Alternativet er, som i dette program, at fremstille en række Bitmaps, og kopiere dem ind på skærmen. Når vi ser bort fra baggrunden, er der i dette program kun en figur, nemlig den lille cyklist.
Der findes 9 forskellige billeder af figuren. Et fra de 4 verdenshjørner, samt et for de 4 retninger
NV, SV, SØ og NØ. Endelig er der et Bitmap, hvor cyklisten er væltet. De relativt få billeder bevirker naturligvis, at billedet først skifter, når cyklisten har drejet en vinkel på 450. Dette er naturligvis
uacceptabelt i et spil eller tegnefilm. Det professionelle i animationen har heller ikke været priorite246
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ret særlig højt ved udarbejdelsen af dette "spil". (Som går ud på at køre banen rundt uden at vælte,
hvilket faktisk er ret svært, bla. på grund af de relativt få billeder). Prioriteringen af den kunstneriske udførelse, har også været meget behersket.
Der er ingen 3D-effekter i spillet. Baggrunden kunne naturligvis tegnes perspektivisk, men figurens
størrelse er den samme.
Jeg har ladet mig fortælle, at for at kunne vise samme figur fra alle retninger, skal man have mindst
32 Bitmaps, hvilket er 4 gange så mange som i dette program. Dette er imidlertid et rent praktisk
problem. Med andre og flere Bitmaps ville dette program kunne køre med et minimum af justeringer. Skal man lave 3D-billleder, skal man imidlertid have mindst 32 billeder for hver afstand figuren ses i. Når man så har overvejet dette, skal man huske på at hvert Bitmap skal laves i 3 eksemplarer, for at kunne kopieres ind på en baggrund. Dette har vi tidligere omtalt ret udførligt.

3.8 Beskrivelse af programmet
Før spillet går i gang er der en lille animation. Denne animation er simpelthen lavet ved at starte
timeren og for hvert timerskridt kopiere et Bitmap af cyklisten ind på en SpeedButton. Dette sker i
programlinierne nedenfor, som er starten på proceduren TimerGo. Man bemærker, som ved de tidligere applikationer, findes alle Bitmaps i programmet som en Ressource, lavet med Ressource Compileren Brcc32.exe.
Først kopieres baggrunden ind på tegnefladen (skærmbilledet). Dette gøres kun en gang. Dernæst
gøres StartSpeedButton usynlig (Visible:=False). Egenskaben Glyph på SpeedButton komponenten
har en metode: LoadFromResourceName(Hinstance,'OE_C'), som indlæser et Bitmap til SpeedButton'ens Glyph. 'OE_C' med betydningen "Øst_Cyklist", er ressource navnet på den Bitmap, der bliver indlæst. No er en tæller, der bliver forøget for hver kopiering, så ved næste timer tic, vil det følgende Bitmap blive vist på SpeedButton'en.
Dette er lige så såre enkelt, som det er effektivt. Hvis de anvendte Bitmaps havde ligget som filer,
kunne LoadFromFile anvendes i stedet for LoadFromResourceName.
if Aktion=FoerStart then
begin
if No=-1 then
begin
Canvas.CopyRect(BilledRect,SkjultBaggrund.Canvas,
TegneBaggrund.Canvas.ClipRect);
StartLabel.Visible:=True;
inc(No)
end;
No:=No mod 10 +1;
StartSpeedButton.Visible:=False;
with StartSpeedButton.Glyph do
case No of
1: LoadFromResourceName(Hinstance,'OE_C');
2: LoadFromResourceName(Hinstance,'NOE_C');
3: LoadFromResourceName(Hinstance,'N_C');
4: LoadFromResourceName(Hinstance,'NV_C');
5: LoadFromResourceName(Hinstance,'V_C');
6: LoadFromResourceName(Hinstance,'SV_C');
7: LoadFromResourceName(Hinstance,'S_C');
8: LoadFromResourceName(Hinstance,'SOE_C');
9: LoadFromResourceName(Hinstance,'CRASH_C');
10: LoadFromResourceName(Hinstance,'CRASH_C')
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end;
StartSpeedButton.Visible:=True;
end

3. 9 Koden til den grafiske brugergrænseflade i Cykelløb
Som ved de tidligere eksempler er programmeringen af en grafisk brugergrænseflade et omfattende
projekt. Der er mange detaljer i koden nedenfor, som det vil være alt for omfattende at komme
nærmere ind på. Der er også nogle mere tekniske detaljer.
Allerførst skal nævnes, at vi på samme måde som tidligere opererer i et brugerkoordinatsystem og
et skærmkoordinatsystem (pixel-koordinater). Brugerkoordinatsystem anvender koordinater af Real-type og har begyndelsespunkt i centrum af billedet. Skærmens pixel-koordinatsystem anvender
heltalskoordinater, og har begyndelsespunkt i skærmens øverste venstre hjørne med y aksen pegende nedad.. Der er 4 små funktioner xscr, yscr, xwld og ywld, der omregner mellem skærmkoordinater og brugerkoordinater.

3.10 Cyklist på vejen
Det viser sig at være lidt problematisk at afgøre, om cyklisten er på cykelstien eller ej. (Hvis man
bruger færdselsregler, vælter cyklen, når den kommer uden for cykelstien).
Det første problem er at beskrive cykelstien matematisk. Da cykelstien er håndtegnet og ikke en
matematisk kurve i planen, kræver det et passende antal koordinatsæt til at afgrænse stien fra det
grønne område. At aflæse disse koordinater manuelt, som det f.eks. kan gøres med MSPaint, er ikke
just en tillokkende fremgangsmåde. Koordinaterne er imidlertid blevet aflæst med et program, der
vist mest er knyttet til HTML-applikationer med java scripts og som hedder ImageMapper.
At billedet først skal konverteres fra bmp format til jpg format og tilbage igen, er kun et mindre
problem. De aflæste (skærmkoordinater) er blevet indsat i en konstant tabel i starten af programmet. I FormCreate, bliver de konverteret til tabeller med brugerkoordinater.
Den metode som er blevet anvendt til at bestemme om cyklisten er indenfor cykelstien, er som følger. Hvis punkterne svarende til de fundne koordinater på cykelstien forbindes med rette linier,
danner de en indre og en ydre polygon. Først bestemmer man "Centrum" for den Ydre og den Indre
Polygon, som middeltallet for hjørnernes koordinater. Dette gøres allerede i FormCreate. De to
"centre" har koordinaterne CYdre = (xcYdre,ycYdre) og CIndre = (xcIndre,ycIndre). Cyklistens koor→

dinater betegnes P = (xCykel, yCykel). Først bestemmes retningsvinklen for vektoren CYdreP . Dernæst gennemløbes alle polygonens hjørner for at fastlægge, hvilken side i polygonen, cyklen befinder sig ud for. Dette gøres ud fra retningsvinklerne fra centrum til polygonens hjørner. Disse skal af
denne grund udregnes og sorteres efter størrelse. Herefter bestemmes ligningen for den linie, som
går gennem de to hjørner, som siden forbinder. Dernæst ligningen for linien gennem CYdre og P.
Skæringspunktet mellem de to linier bestemmes. Hvis vi taler om den Ydre Polygon (Yderste kant
af cykelstien), så skal afstanden fra CYdre til cyklisten være mindre en afstanden fra CYdre til skæringspunktet med siden i den ydre polygon. Hvis dette er tilfældet, er cyklisten på stien.
Næsten den samme beregning gentages for den Indre Polygon, blot skal afstanden til cyklisten nu
være større en afstanden til skæringspunktet med siden i den indre polygon. Dette er forsøgt illustreret nedenfor.
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Bemærk, at denne noget omstændelige beregning kun er en af flere , der skal foretages for hvert
beregningsskridt (timerstep). Det undersøges f.eks. også om cyklisten er på vej ud af billedet. Nedenfor følger koden til den procedure, der foretager ovenstående beregninger. De procedurer/funktioner, der kaldes af denne procedure, kan findes i hele programudskriften.
function TCykelLoebForm.CyklistPaaVejen(xcykel,ycykel:Single):Boolean;
var
k,k1,k2:Integer; ok:Boolean;
a1,b1,c1,a2,b2,c2,x1,y1,x2,y2,xs,ys,thetaCykel:Single;
begin
ThetaCykel:=RetningsVinkel(xcykel-xcYdre,ycykel-ycYdre);
if (ThetaCykel>=ThetaYdre[nyp]) or (ThetaCykel<=ThetaYdre[1]) then
begin
k2:=1; k1:=nyp;
x1:=YdrePolygon[k1,1]; y1:=YdrePolygon[k1,2];
x2:=YdrePolygon[k2,1]; y2:=YdrePolygon[k2,2];
end else
begin
k:=1;
while ThetaCykel>ThetaYdre[k] do inc(k);
k1:=k-1; k2:=k;
x2:=YdrePolygon[k2,1]; y2:=YdrePolygon[k2,2];
x1:=YdrePolygon[k1,1]; y1:=YdrePolygon[k1,2];
end;
Ligning(x1,y1,x2,y2,a1,b1,c1);
Ligning(xcYdre,ycYdre,xcykel,ycykel,a2,b2,c2);
Skaeringspunkt(a1,b1,c1,a2,b2,c2,xs,ys);
ok:=dist2(xcYdre,ycYdre,xcykel,ycykel)<1.1*dist2(xcYdre,ycYdre,xs,ys);
if ok then
begin
ThetaCykel:=RetningsVinkel(xcykel-xcIndre,ycykel-ycIndre);
if (ThetaCykel>=ThetaIndre[nip]) or (ThetaCykel<=ThetaIndre[1]) then
begin
k2:=1; k1:=nip;
x1:=IndrePolygon[k1,1]; y1:=IndrePolygon[k1,2];
x2:=IndrePolygon[k2,1]; y2:=IndrePolygon[k2,2];
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end else
begin
k:=1;
while ThetaCykel>ThetaIndre[k] do inc(k);
k1:=k-1;k2:=k;
x2:=IndrePolygon[k2,1]; y2:=IndrePolygon[k2,2];
x1:=IndrePolygon[k1,1]; y1:=IndrePolygon[k1,2];
end;
Ligning(x1,y1,x2,y2,a1,b1,c1);
Ligning(xcIndre,YcIndre,xcykel,ycykel,a2,b2,c2);
Skaeringspunkt(a1,b1,c1,a2,b2,c2,xs,ys);
ok:=dist2(xcIndre,ycIndre,xcykel,ycykel)>0.9*dist2(xcIndre,ycIndre,xs,ys);
end;
CyklistPaaVejen:=ok
end;

3.11 Styring af spillet med piletasterne
Cyklistens bevægelser styres med piletasterne, idet PilOp = Fremad, PilNed = Brems, PilVenstre =
Venstresving og PilHøjre = Højresving (1 grad pr. tastetryk).
Man skifter gear ved at trykke på Ctrl+"et ciffer" 0..9 (1 =1.gear, .. 0=10. gear - lidt ulogisk).
Registrering af tastetryk, sker ved metoden OnKeyDown. Vi har tidligere anvendt dette i Squashspillet, og dette er faktisk en af de mere overkommelige ting i dette program.
Som stort set alle de hændelsesstyrede "spil", der er beskrevet i denne bog, afhænger reaktionen på
en hændelse af hvilken tilstand (i dette program kaldes en aktion) spillet er i. Resultatet af en metode, der behandler en hændelse er ofte, at spillet sættes i en ny tilstand.
Øverst i typeerklæringen findes de forskellige (tilstande) Aktioner, som kan forekomme:
type
TAktion = (FoerStart, start, stop, frem, tilbage, venstre, hoejre, Gear_1,
Gear_2, Gear_3, Gear_4, Gear_5, Gear_6, Gear_7, Gear_8, Gear_9, Gear_10);

Nedenfor følger koden til FormKeyDown. Hver tast har sin VirtualKeyCode, en tabel over hvilken
som kan findes i hjælpefilen til Delphi. FormKeyDown har en parameter Key, som returnerer denne
KeyCode. For de alfanumeriske taster er KeyCode simpelthen Asciiværdien for det pågældende
tegn. I programmet nedenfor, er det valgt at erstatte disse Asciiværdier med de tilsvarende hexadecimale tal.
I Parameteren til FormKeyDown findes også en variabel Shift:TShiftState. De tre vigtigste værdier
af Shift er ssShift, ssCtrl og ssAlt. Det undersøges først i FormKeyDown og Shift er ssCtrl, altså om
Ctrl er trykket ned. Hvis dette er tilfældet aflæses tastens værdi og spillet sættes i en ny tilstand,
svarende til at der er skiftet gear.
Resten af proceduren skulle være næsten selvforklarende. Bemærk, at den eneste effekt af FormKeyDown er, at Aktion, får en ny værdi. I TimerGo, som driver hele spillet undersøges hvilken tilstand spillet er i, og der foretages den dertil nødvendige handling.
procedure TCykelLoebForm.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift:
TShiftState);
begin
KeyPressed:=True;
if Shift=[ssCtrl] then
begin
case Key of
$31:Aktion:=Gear_1;

250

• Kap 12

$32:Aktion:=Gear_2;
$33:Aktion:=Gear_3;
$34:Aktion:=Gear_4;
$35:Aktion:=Gear_5;
$36:Aktion:=Gear_6;
$37:Aktion:=Gear_7;
$38:Aktion:=Gear_8;
$39:Aktion:=Gear_9;
$30:Aktion:=Gear_10
else KeyPressed:=False
end
end else
case Key of
VK_UP:
begin
if Aktion=Start then Timer.Enabled:=True;
Aktion:=frem
end;
VK_DOWN:Aktion:=tilbage;
VK_LEFT:Aktion:=venstre;
VK_RIGHT:Aktion:=hoejre
else KeyPressed:=False
end
end;

3.12 Lydeffekter. Specielle positioner
For at pifte spillet lidt op er der tilføjet nogle lydeffekter. Det er i øvrigt meget nemt at afspille en
*.wav fil i Delphi. Nedenstående programsætning er hentet fra proceduren:

TCykelLoebForm.CheckSpeciellePositioner
if Lydeffekter then
begin
if (ThetaHund>=Theta1) and (ThetaHund<=Theta2) then
PlaySound('dog.wav',0,snd_Async)
else

Man kalder simpelthen PlaySound med en *.wav fil, i dette tilfælde "dog.wav", hentet fra Windows-kataloget. Betydningen af snd_Async er den, at programmet fortsætter, mens lydfilen afspilles. Alternativet er snd_Filename, hvor programkørslen standses, indtil lydfilen er afspillet. Det
første, vil dog ikke fungere i det tilfælde, hvis PlaySound vil blive kaldt før den er færdig med at
afspille den aktuelle lydfil. Til de steder i programmet, hvor dette kan blive aktuelt, er der lavet en
lille funktion AflaesUr af typen Integer, som simpelthen aflæser computerens ur i sekunder. Hvis
lydfilen ikke er spillet færdig kaldes den ikke igen. Der er i programmet seks *.wav filer, som afspilles i forskellige situationer.
For eksempel er der i de to øverste hjørner er placeret en hund og en kat. Når disse passeres af cyklisten, gøer hunden og katten miaver.
Ved start afspilles en "ding, ding", indtil cyklen begynder at køre. Når man accelererer, lyder det
som en racerbil, der starter i et formel 1 løb, og når man bremser lyder det som en katastrofeopbremsning. Når cyklen vælter afspilles en *.wav, der lyder som et middelstort jordskælv. Proceduren CheckSpeciellePositioner findes i programudskriften.
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Betydningen af if-sætningen ovenfor, er den, at når cyklisten har bevæget sig et timerskridt fra en
retningsvinkel på Theta1 til Theta2, så undersøges det, om retningsvinklen til hunden ligger imellem disse to vinkler.

3.13 Animation med flere Bitmaps
Der er faktisk to animationer i spillet. Ved spillet start præsenteres cyklisten på en (stor) SpeedButton. Vi har tidligere omtalt denne komponent.
Hvordan man kan foretage animation med Bitmaps, har vi beskrevet i kapitlet om avanceret animation, men vi gentager her de væsentligste punkter. Hvis et enkelt Bitmap flyttes omkring på en Baggrund, hvor baggrunden er bevaret efter flytningen, kaldes den ofte for en Sprite.
For at fremstille en Sprite, er det nødvendigt at lave 3 Bitmaps for hver figur. Nedenfor er vist de 3
Bitmaps svarende til cyklistens begyndelsesposition. Det første er det rigtige billede af figuren tegnet på en hvid baggrund. I det næste billede er figuren sort på hvid baggrund, og i det sidste ses igen
figuren, men nu på en sort baggrund.

Figur 12. 11 De 3 bitmaps, der kræves for at tege et billede

Animationen laves nu som følger:
I det rektangel, hvor figuren nu befinder sig, kopieres det tilsvarende rektangel fra baggrunden ind
for at fjerne figuren. (Scrcopy-Mode).
Dernæst foretages et logisk and af baggrunden med det sort-hvide figur Bitmap. Ved en andoperation mellem to Bitmaps, vil kun de pixels blive tegnet, hvor begge bit er 1. Dette fordi:
1 and 1 = 1 og 1 and 0 = 0. Farven hvid er lutter ettaller og sort er lutter nuller.
Når de to bitmønstre and'es forbliver baggrunden på tegnefladen uforandret, mens der skabes et sort
hul på figurens plads. (ScrAndCopy-Mode)
Endelig foretages et logisk or af rektanglet i baggrundsbilledet med "figur med sort baggrund" Bitmap. Ved or operationen bliver der sat en bit (bit=1), hvis blot een af de to bits er 1. Da der er lavet
et sort hul ved figuren, bliver figuren overført nøjagtig som den er. Da figurens baggrund er sort på
dette Bitmap, forbliver baggrunden uforandret. Resultatet er en Sprite.

3.14 TegnCyklist
Cyklisten tegnes ved et kald af proceduren TegnCyklist, hvor koden er vist nedenfor. Alt efter hvilken Tilstand (Aktion) programmet befinder sig i og hvilken retning cyklisten kører i, skal der tegnes
et nyt billede. Dette er i sagens natur lidt teknisk, men det fundamentale i animationen er som beskrevet ovenfor. Kopieringen foretages som tidligere med Delphi proceduren CopyRect.
procedure TCykelLoebForm.TegnCyklist(Retning:Integer);
var Rect:TRect; v360:Integer;
begin
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if FaerdselsRegler and (Aktion<>Start) then
Styrt:=not CyklistPaaVejen(CyklistB.x,CyklistB.y);
if Styrt then
begin
BMP_A:='CRASH_A'; BMP_B:='CRASH_B';
if Timer.Enabled then Timer.Enabled:=False;
if Lydeffekter then PlaySound('Boom.wav',0,snd_Async)
end else
begin
v360:=Retning;
while v360<0 do v360:=v360+360;
while v360>360 do v360:=v360-360;
case v360 of
0..30,331..359: begin BMP_A:='OE_A'; BMP_B:='OE_B' end;
31..60: begin BMP_A:='NOE_A'; BMP_B:='NOE_B' end;
61..120: begin BMP_A:='N_A'; BMP_B:='N_B' end;
121..150: begin BMP_A:='NV_A'; BMP_B:='NV_B' end;
151..210: begin BMP_A:='V_A'; BMP_B:='V_B' end;
211..240: begin BMP_A:='SV_A'; BMP_B:='SV_B' end;
241..300: begin BMP_A:='S_A'; BMP_B:='S_B' end;
301..330: begin BMP_A:='SOE_A'; BMP_B:='SOE_B' end;
end
end;
with Rect do
begin
Left:=xscr(CyklistA.x)-ANDBmp.Width div 2;
if left<0 then
begin
Left:=0; Styrt:=True
end else
if left+ANDBmp.Width>WinWidth then
begin
left:=WinWidth-ANDBmp.Width; Styrt:=True
end;
Top:=yscr(CyklistA.y)-ANDBmp.Height;
if top<0 then
begin
top:=0; Styrt:=True
end else
if top+ANDBmp.Height>WinHeight then
begin
top:=WinHeight-ANDBmp.Height;
Styrt:=True
end;
Right:=Left+ANDBmp.Width; Bottom:=Top+ANDBmp.Height;
TegneBaggrund.Canvas.CopyMode:=cmSrcCopy;
TegneBaggrund.Canvas.CopyRect(Rect,SkjultBaggrund.Canvas,Rect);
ANDBmp.Handle:=LoadBitmap(HInstance,BMP_A);
Left:=xscr(CyklistB.x)-ANDBmp.Width div 2;
if left<0 then
begin Left:=0; Styrt:=True
end else
if left+ANDBmp.Width>WinWidth then
begin
left:=WinWidth-ANDBmp.Width; Styrt:=True
end;
Top:=yscr(CyklistB.y)-ANDBmp.Height;
if top<0 then
begin
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top:=0; Styrt:=True
end else
if top+ANDBmp.Height>WinHeight then
begin
top:=WinHeight-ANDBmp.Height;
Styrt:=True
end;
Right:=Left+ANDBmp.Width; Bottom:=Top+ANDBmp.Height;
TegneBaggrund.Canvas.CopyMode:=cmSrcAnd;
TegneBaggrund.Canvas.CopyRect(Rect,ANDBmp.Canvas,ANDBmp.Canvas.ClipRect);
ORbmp.Handle:=LoadBitmap(HInstance,BMP_B);
TegneBaggrund.Canvas.CopyMode:=cmSrcPaint;
TegneBaggrund.Canvas.CopyRect(Rect,ORbmp.Canvas,ORbmp.Canvas.ClipRect);
CyklistA:=CyklistB;
end;
CykelLoebForm.Canvas.CopyRect(BilledRect,TegneBaggrund.Canvas,
TegneBaggrund.Canvas.ClipRect)
end;

3.15 Udskrift af hele koden til CykelLoeb (CD-ROM)

254

• Kap 12

Kap 13. Databaser
1. Indledning

En database er egentlig blot en betegnelse for en organiseret mængde af data. En database er i almindelighed opbevaret på en disk, hvor der er hurtig adgang til data, samtidig med at data ikke forsvinder, når maskinen slukkes.
Hvordan man organiserer og søger i databaser er et meget stort datalogisk emne. I denne bog vil vi
kun give en summarisk indføring i databaseteori.
De følgende kapitler giver nogle konkrete eksempler på opbygning og administration af forskellige
typer af databaser. Spændende fra, at man selv laver en fil-baseret database fra grunden, til anvendelse af en af de store kommercielle netværksbaserede Client Server databaser.

2. Relationelle databaser

I en relationel database er data samlet i "tabeller" (eng.Tables) , hvor hver datapost (eng. tuple) er
en række i tabellen og hvor den øverste række (rent logisk) er nogle navngivne felter.
Den øverste række af navngivne felter i tabellen kaldes for en relation, idet det antages, at der eksisterer en eller anden relation mellem de navngivne felter i tabellen. Heraf navnet relationel database.
Nogen gange anvender man betegnelsen tabel for selve strukturen af tabellen, men også betegnelsen record forekommer. En række af data, som beskrevet af felterne, kalder man da en post. (eng.
tuple.)
Det sker at ordene tabel og post anvendes synonymt, men vi vil vi forsøge at holde begreberne adskilt, så det ikke giver anledning til misforståelser. Brugen af ordet record for strukturen af tabellen
er imidlertid meget praktisk for Pascal programmøren, idet den er i overensstemmelse med definitionen af en Pascal record, som en datastruktur bestående af en række datafelter.
En record (strukturen af tabellen) kan for eksempel være som vist nedenfor.
FORNAVN

EFTERNAVN

ADRESSE

POSTNRBY

TLF

En post eller en forekomst (en tuple) af denne record, vil altså være data, svarende til feltnavnene.
For eksempel, som vist nedenfor.
Hans

Olsen

Markvej 7

9000 Udsted

75767778

Hvis man skal lave en telefonnøgle, kunne man formodentlig godt finde på sig at organisere data i
en sådan struktur.
Hvis man programmerer i Pascal, er det simpelt at definere en Pascal-record, som indeholder felterne ovenfor, samt at erklære en fil til at opbevare disse records. Dette er vist nedenfor.
Relationelle Databaser •
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type
TStr20 = string[20];
TStr30 = string[30];
TStr80 = string[80];
TStr8 = string[8];
TDataPost = record
fornavn:TStr20;
efternavn:TStr30;
adresse: TStr30;
postnrby:TStr20;
tlf:TStr8
end;
Tdatafil = file of TDataPost;

2.1 Søgenøgler
I databaseteori, bruger man ordet primærnøgle - eller blot nøgle om et felt, som identificerer en post
entydigt. (eng. Primary Key). Når man søger i databasen, sammenligner man successivt (oftest) en
tegnfølge med primærnøglen i posterne. For sammenligning med primærnøglen kræves fuldstændig
overensstemmelse (eng. Match). Den tegnfølge, man søger med, kaldes en søgenøgle.
En nøgle behøver ikke at være en primærnøgle, det kan også være en sekundærnøgle. Når man søger efter en sekundærnøgle, forlanger man i almindelighed ikke fuldstændig match.
En typisk primærnøgle er et CPR-nummer eller et telefonnummer. En typisk sekundærnøgle
kan være et navn eller en adresse. Sekundærnøglen behøver ikke at være unik Der må godt
forekomme flere poster med samme sekundærnøgle, men primærrnøgle skal være unik. Der
må ikke forekomme mere end højst én post med en given primærnøgle.

•

Det gør ikke tingene lettere, at man ofte anvender ordet nøgle til at betegne såvel, primærnøgle,
sekundærnøgle som søgenøgle. Det vil dog i almindelighed fremgå af sammenhængen, hvad der
tænkes på.
Hvis man selv skal fremstille en database fra grunden, må man tage stilling til flere fundamentale
spørgsmål.
1. Hvordan skal databasen vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter: Tilføjelse af en ny post til
databasen. Redigering af en eksisterende post i databasen. Sletning af en post i databasen.
2. Hvilke felter, skal man kunne søge på? Skal det være muligt, at søge på en kombination af
felter? Hvilke krav, vil man stille til en post, for at den opfylder søgningen? Fuldstændig
overensstemmelse (match)? Delvis overensstemmelse (delvis match)?
3. Skal det være muligt, at "bladre" i databasen, så man hurtigt kan se poster, der ligner hinanden, hvad angår søgenøglen?
Svaret på alle disse spørgsmål er stort set bekræftende. Det er nødvendigt at have en grænseflade
med editeringsfaciliteter, så man hurtigt kan indtaste data, søgenøgler og rettelser.
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Hvilke felter, man skal kunne søge på, vil naturligvis afhænge af databasen. Ser vi på den struktur,
som er defineret ovenfor, så er det ret indlysende, at primærnøglen kun kan være TLF-feltet. Det er
næppe meningsfuldt, at have en primærnøgle, som er FORNAVN eller POSTNRBY. FORNAVN
eller POSTNRBY kan derimod godt være en del af primærnøglen. Blot skal primærnøglen være
unik.
Hvordan man skal behandle graden af overensstemmelse (matching) mellem søgenøgle og nøgle,
afhænger af felterne. Hvis man søger på telefon-nummer, er det for eksempel ikke meningsfuldt at
vise poster, hvor telefonnummeret kun afviger lidt fra søgenøglen. For TLF-feltet, må man derfor
kræve fuldstændig match.
For EFTERNAVN og ADRESSE, er det næppe en god ide, at kræve fuldstændig match. Hvis efternavnet er Hansen, og man søger med Hanson, og der ikke findes nogen Hanson, så skal man helst
få vist poster med Hansen. Eller hvis man søger med markvej, men uden nummer, så skal man helst
få vist en post med markvej 7.
Hvilken grad af uoverensstemmelse mellem søgenøgle og nøgle, der kan tillades, og kompleksiteten
af de resulterende søgealgoritmer er ret meget omfattende datalogisk spørgsmål. For eksempel er
spørgsmålet om, hvorvidt et ord er en stavefejl eller et ord, man ikke kender - faktisk særdeles vanskeligt at afgøre ved en algoritme.

2.2 Anvendelse af sorterede indeks
I almindelighed søger man altid på sorterede data og hvis man ikke kræver fuldstændig match, så er
man tvunget til at søge på sorterede data.
Sortering er i øvrigt også en nødvendig forudsætning for at lave binær søgning, som igen er forudsætningen for acceptable søgetider - i blot lidt større databaser.
Man skal altså sortere sine data. Men hvad skal man sortere efter, hvis man har flere uafhængige
felter man vil søge på? Svaret på dette er:

•

Man sorterer aldrig posterne i selve databasen.

Dette af to grunde. For det første, kan man kun sortere efter et felt eller en kombination af felter,
så data kan naturligvis kun være sorteret på én måde. For det andet består sortering af mange ombytninger. At foretage en ombytning af to poster på en disk er ca. 1000 gange langsommere en at
ombytte to poster i lageret. Så i stedet for at sortere direkte i databasen:

•

Opretter man et indeks i maskinens lager for hver nøgle, der søges på, og i stedet for at sortere direkte på data på disken, sorterer man indeks i lageret..

Et indeks kan enten være en tabel, eller en søgetræ, hvor hvert element har nummeret på en post.
Det mest almindelige er vel, at opbevare nøglen i indeks, men det er ikke nogen betingelse. Hvis
nøglen ikke befinder sig i indeks, så skal man ned og læse en nøgle på disken for hver sammenligning i binær søgning. Befinder nøglen sig derimod i indeks, så behøves der ingen disklæsninger for
at finde frem til den pågældende post på disken.
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3. Normalisering.

I relationel database-teori, anvender man ordet nøglefelt (Key-Field) i en lidt strengere betydning
end vi hidtil har gjort. Dette er begrundet med, at i en relationel-database, skal hver record have
netop et unikt nøglefelt, (one unique Key) og alle andre felter, skal være et faktum om hele nøglefeltet og intet andet. Med unikt, mener vi, at nøglefeltet skal kunne identificeres entydigt. Det vil sige
kun ved fuldstændig match. Et ikke-nøglefelt må ikke være et faktum om et andet ikke-nøglefelt.
Hvorfor det må være sådan, skal vi se på om et øjeblik.
Først vil vi igen se på den record-struktur, vi opstillede i telefon-nøgle eksemplet ovenfor.
Det er klart at nøglefeltet er TLF. Det er unikt, og alle andre felter er et faktum om nøglefeltet. For
eksempel er EFTERNAVN det faktum, at personen med det efternavn, har det telefon-nummer, der
står i TLF-feltet.
Hvis der på den anden side var et felt, som hed ARBEJDSPLADS, så var det et faktum om
ETERNAVN, og ikke om TLF-nøglefeltet.
Sådanne relationer (ARBEJDSPLADS - EFTERNAVN), kan føre til inkonsistens og redundans i
databasen. Inkonsistens betyder, at to fakta i databasen er i strid med hinanden og redundans betyder, at databasen indeholder overflødige data.
Den konstruerede database TelefonNoegle fungerer, som en relationel database, kun fordi den opfylder de krav, som er formuleret ovenfor.

3.1 De 5 normalformer

Normalisering beskæftiger sig med at opstille kriterier for den struktur, som data i en database skal
have for, at databasen kan fungere optimalt, og især således, at der ikke opstår inkonsistens og redundans i basen.

•

1. normalform er egentlig blot en definition af en record-struktur, som en række felter, samt
at fastslå, at alle poster skal have det samme antal felter. Vi skal ikke begrunde dette yderligere.

•

2. og 3. normalform udsiger, at der må være en og kun en unik nøgle i en tabel, og at ethvert
ikke-nøglefelt, skal være et faktum om nøglen, kun nøglen og hele nøglen.
(A fact about the key, the whole key, and nothing but the key). Nøglen kan imidlertid godt
bestå af flere felter - teknisk set. En konsekvens af 2. og 3. normalform er, at der skal høre
netop et felt til et faktum, hverken mere eller mindre. (One field one fact, no more no less).

•

2. normalform fastslår mere formelt, at ethvert ikke-nøglefelt skal være et faktum om hele
nøglen, og ikke en del af nøglen.

•

3. normalform fastslår mere formelt, at ethvert ikke-nøglefelt ikke må være et faktum om et
andet ikke-nøglefelt.

Det er ret let at se, hvilke former for redundans og inkonsistens en overtrædelse af 2. og 3. normalform kan føre med sig. Betragt for eksempel den tabel, som er vist nedenfor.
MASKINDEL
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ANTAL

LAGER-ADRESSE

I dette eksempel er nøglen de to felter MASKINDEL og LAGER. LAGERADRESSE er imidlertid
kun et faktum om en del af nøglen, nemlig LAGER. Denne struktur kan føre til såvel redundans
som inkonsistens. Redundans, fordi lageradressen står i samtlige poster for hver maskindel. Inkonsistens, fordi der kan komme til at stå forskellige adresser (eller blot skrevet på forskellige måder)
for det samme lager, skrevet i forskellige poster. Databasen er da inkonsistent. Endelig kunne det
tænkes, at man ophørte med at bruge en bestemt slags maskindele og derfor slettede posterne. Samtidig får man så slettet lageradresserne, hvilket er en uforsætlig sletning af data. En database, der
skal indeholde de data, som er givet ovenfor, skal derfor deles op i to tabeller, som vist nedenfor:
MASKINDEL

LAGER

LAGER

ANTAL

LAGER-ADRESSE

Efter denne opdeling, opfylder databasen alle de tre første normalformer. Man siger, at man har
normaliseret data. I den første tabel er nøglen stadig MASKINDEL+LAGER, mens nøglen i den
anden tabel er LAGER. Fordelene er åbenlyse. Lager-adressen står ét og kun ét sted, og man mister
ikke denne adresse, selv om man ikke anvender den pågældende maskindel længere.
Man kan indvende, at databasen nu indeholder to felter (i forskellige tabeller), som begge er
LAGER. Imidlertid er LAGER en nøgle og ikke et faktum, så det er ikke i strid med formuleringerne af normalformerne ovenfor. I MASKINDEL tabellen kaldes LAGER ofte for en fremmednøgle.
Opdelingen er påkrævet for at normalisere databasen, dvs. undgå redundans og inkonsistens.

4. og 5. normalform beskæftiger sig med én-til-mange-relationer og mange-til-mange relationer.
(Multivalued facts). En én-til-én-relation, er for eksempel "en persons personnummer", eller en
"persons ægtefælle". (I den kristne verden). En een-til-mange-relation er for eksempel " børnene til
en far". (Børnene kan kun have én far. Faren kan have mange børn). En mange-til-mange-relation
kan for eksempel være "en elevs fag". (En elev kan have flere fag, og flere elever har samme fag).
•

4. Normalform fastslår, at en tabel ikke må indeholde flere uafhængige mange-til-mange relationer.

4. Normalform er ret let at forstå, hvis man for eksempel tænker på en database over lærere. De
fag de underviser i, samt hvilke klasser de har. Man kunne tænke sig en base opbygget, som vist
nedenfor.
LÆRER

FAG

KLASSE

Problemet med denne tabel er naturligvis, hvorledes den skal udfyldes. Hvis FAG betyder det fag,
som læreren underviser den pågældende klasse i, så er det klart, at den klasse og det fag skal stå i
samme post, men så er FAG og KLASSE ikke uafhængige længere. Ellers er der mange muligheder:
1. Alle klasser, der har et bestemt fag, skal stå ved hvert fag.
2. Alle fag, en bestemt klasse har, skal stå ved hver klasse.
3. Vilkårligt, men således at hvert fag kun står i en post, og hver klassen kun i en post.
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Ligegyldig, hvilken model man vælger, kan det give anledning til såvel redundans, inkonsistens
samt utilsigtet tab af data. Hvis læreren for eksempel ikke længere har en klasse, vil den post naturligt blive slettet, men så risikerer man samtidig at slette et af de fag læreren underviser i, hvilket var
utilsigtet. Alternativet, at skrive samtlige fag en klasse har ved hver klasse fører til redundans, og
muligvis inkonsistens, idet det bryder med princippet. Et felt et faktum!
4. Normalform anviser vejen ud af dette, ved at dele tabellen op i to tabeller:
LÆRER

FAG

LÆRER

KLASSE

5. Normalform udsiger, at en database er normaliseret på 5. normalform, hvis informationsindholdet i dens tabel-struktur ikke kan opnås fra en række tabeller, som hver især har
færre felter.

•

5. normalform er noget teknisk, og en dybere begrundelse kan fylde mange sider i en lærebog om
databaser. Vi skal derfor nøjes med et klassisk eksempel, nemlig en database over sælgere af motorkøretøjer af forskellig fabrikat. Vi definerer en tabel-struktur som vist nedenfor, og tilføjer nogle
få poster.
SÆLGER
Hansen
Hansen
Hansen
Svendsen
Svendsen
Olsen

FABRIKAT
Ford
Ford
Opel
Ford
Toyota
Skoda

PRODUKT.
Sierra
Escort
Kadett
Galaxy
Celica
Favorit

Pointen i 5. normalform er den, at den information, der ligger i denne base, kan rekonstrueres ud fra
3 tabeller med færre felter.
SÆLGER
Hansen
Hansen
Svendsen
Svendsen
Olsen

FABRIKAT
Ford
Opel
Ford
Toyata
Skoda

SÆLGER
Hansen
Hansen
Hansen
Svendsen
Svendsen

PRODUKT
Sierra
Escort
Kadett
Galaxy
Celica
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FABRIKAT
Ford
Ford
Ford
Opel
Toyata
Skoda

PRODUKT
Sierra
Escort
Galaxy
Kadett
Celica
Favorit

Det er vanskeligere at argumentere for berettigelsen af 5. normalform, end de øvrige normalformer
og mange databaser er faktisk ikke bragt på 5. normalform. Men argumenterne for 5. normalform er
i de samme som for de øvrige normalformer. Uden 5. normalform opstår muligheden for redundans,
inkonsistens og utilsigtet tab af data.

3.2 En relationel database til et bibliotek.

Vi vil nu forsøge at udforme tabeller til en database, beregnet til administration af et bibliotek. Databasen skal først og fremmest indeholde en tabel med identifikation af bøgerne.
ISBNNR

TITEL

FORFATTER

DEC-KLASSE

ANTAL

Dette er en relationel database tabel-struktur. Der er et unikt nøglefelt ISBNNR, og de øvrige felter
er et faktum om nøglefeltet, hele nøglefeltet og intet andet. DEC-KLASSE er den emne klassifikation, som bibliotekerne anvender, men feltet kunne også hedde EMNE. ANTAL er det antal af
bogen, som ikke er udlånt.
Et bibliotek har jo lånere, og man skal derfor også vedligeholde en database over lånerne. Umiddelbart kunne man måske forestille sig, at man kunne have anbragt lånerens navn og adresse, som en
tilføjelse til den tabel, som er vist ovenfor. På denne måde, ville man imidlertid komme i strid med
2. og 3. normalform. Ethvert ikke-nøglefelt skal være et faktum om nøglefeltet kun nøglefeltet og
hele nøglefeltet. Lånerens adresse ville være et faktum om låneren og ikke om bogen.
Vi laver derfor en låner-tabel med et LÅNER-ID (et unikt låner-nummer), NAVN og ADRESSE.
LAANER-ID

NAVN

ADRESSE

Biblioteker udlåner jo bøger, og derfor er det nødvendigt med en tabel, der kan administrere dette
udlån. I denne tabel, skal der stå: ISBNNR, LAANER-ID samt DATO (for udlån).
ISBNNR

LAANER-ID

DATO

Med den normaliserede struktur af databasen, kan man udtrække alle relevante oplysninger.
Hvordan man skal gøre det er en anden sag. Man kan naturligvis skrive sit eget program, der opretter, administrer og vedligeholder filer og indeks, og har sine egne søgerutiner. Man kan også købe
programmer, til et bestemt programmeringssprog, der administrere filer, indeks og foretager søgning. Endelig kan man købe et stort databaseprogram, hvor man kun skal definere sine tabeller, og
som har et forespørgsels-sprog til at foretage søgninger i databasen. Det mest kendte og standardiseRelationelle Databaser •
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rede forespørgsels-sprog er SQL (Structured Query Language), og mange databaser er strukturerede
til at kunne besvare en forespørgsel formuleret i SQL. SQL er en interprætation af en formaliseret,
matematisk teori for relationelle databaser. I almindelighed refereret til som Relationel Algebra.
Styrken ved SQL er, at man kan foretage selektioner af dataset (rækker i tabeller) ved frit at kombinere betingelser fra forskellige tabeller.
Når en bog udlånes, oprettes en post i udlånstabellen, hvor ISBNNR, LAANER-ID, samt DATO for
udlån registreres. Hvis låneren ikke findes i låner-tabellen, oprettes en post med låners NAVN,
ADRESSE, og LAANER-ID. LAANER-ID kunne være CPR-nummeret. Samtidig tælles BOGtabellens ANTAL ned med én for hvert udlån. Selv om en bog er udlånt, forsvinder den ikke fra
basen.
Når bogen leveres tilbage, slettes kun posten i udlåns-tabellen. Låneren står stadig i basen, og ANTAL bliver talt op med én i BOG-Tabellen.
Har man et program, der administrerer denne database, kan man for eksempel klare følgende ekspeditioner (forespørgsler).

• Lav en liste over bøger, hvor udlånstiden er udløbet, og skriv rykkere til de pågældende lånere.
For at lave en sådan liste, skal programmet søge i udlåns-tabellen, og sammenligne dags dato med
datoen i den pågældende post. Hvis forskellen er større end 30 dage, slår man LÅNER-ID op i låner-tabellen og finder lånerens NAVN og ADRESSE. Dernæst findes bogens titel, og man skriver
automatisk en rykker til lånerens adresse med denne titel.

• Lav en liste over lånere, der låner mere end 5 bøger.
Man læser udlåns-tabellen igennem, og for hvert LAANER-ID tæller man op, hvor mange gange
det optræder.

• Lav en liste over de tre mest udlånte forfattere.
Igen tager man udgangspunkt i udlåns-tabellen. For hver ISBNNR finder man FORFATTER i bogtabellen og tæller resultatet op i en tabel.
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Kap 14. Fil-baserede Databaser
1. Telefonnøgle. Eksempel på en database

Jeg vil nu vise, hvorledes man i Delphi, selv kan fremstille en database, der kun består af én tabel.
Eksempeldatabasen, der er valgt, er en telefonnøgle, men det er mindre væsentligt. Der er gjort meget lidt ud af brugergrænsefladen, fordi formålet ikke så meget er at lave en telefonnøgle, men at
vise, hvorledes man kan skrue en database sammen, så det er lavet datalogisk ordentligt, og således
at der ikke er andet end hardwaremæssige begrænsninger på databasens størrelse.
Før man går i gang, må man imidlertid foretage nogle valg med hensyn til databasens struktur og
funktionalitet.

Hvad skal man kunne foretage sig med databasen? Her kan man forestille sig følgende:
1. Man skal kunne oprette en ny database, og man skal kunne åbne en allerede eksisterende database.
2. Man skal kunne tilføje en ny post til databasen, og man skal kunne slette en post fra databasen.
3. Man skal kunne søge på forskellige felter i databasen - eventuelt kombinationer af felter men man skal ikke kunne søge på alle felter.
4. Når man søger på et felt, f.eks. ADRESSE, så skal man kunne bladre frem og tilbage i databasen, så man ser alle poster ordnet efter ADRESSE.

2. Problemanalyse

I problemanalysen skal man tage stilling til, hvordan man vil løse de problemer - logisk og strukturelt - der er i forbindelse med at fremstille en database, der opfylder ovenstående krav.
At lave en fil, der indeholder en række usorterede poster, anses ikke for et problem, så det beskæftiger jeg mig ikke med. Derimod kan man stille nogle relevante spørgsmål.

2.1 Valg af søgenøgler
•

Hvad er primærnøglen, og hvilke felter skal der være indeks på.

TLF er valgt som primærnøgle, som der derfor skal være indeks på. Dernæst har jeg valgt to sekundære indeks, nemlig navn, bestående af EFTERNAVN + FORNAVN og et indeks bestående af
ADRESSE uden POSTNRBY.

2.2 Sletning af poster
•

Hvordan vil man håndtere kravet om, at man skal kunne slette en post i databasen?
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Det er nemt nok at tilføje en post til en fil, men man kan faktisk ikke direkte slette en post i en fil.
Hvis man vil slette én post i en fil, må man anvende én af følgende to metoder.
1. Den første er den letteste, men kræver uforholdsmæssig mange operationer. Man læser blot
hele filen post for post og skriver posterne over i en temporær fil. Idet man når den post, der
skal slettes, springer man den over. Man sletter den oprindelige fil og "renamer" den temporære fil til det den oprindelige fil. Dette er vist nedenfor, som er et uddrag fra databaseprogrammet. I dette program er der imidlertid et felt i dataposten: Slettet, som angiver om posten er slettet. Koden nedenfor Sletter fysisk de poster, der er markerede som slettede.
reset(datafil);
AssignFile(Kopifil,'Kopidata.dat');
rewrite(Kopifil);
while not eof(datafil) do
begin
read(datafil,Datapost);
if not Datapost.Slettet then write(Kopifil,Datapost)
end;
erase(datafil);
rename(kopifil,'TlfNoegle.dat');

2. Den anden metode er langt mere behændig, men anvendelsen er betinget af, at der kun er én
post, der skal slettes, (ellers bliver koden for bøvlet). Man indleder med at finde positionen
for den post, der skal slettes. Kald det SletPos. Dernæst flytter man FilePointer'en til den
sidste post, læser denne post, og trunkerer filen, så den sidste post skæres af. Så flytter man
FilePointer'en tilbage til SletPos, og skriver den sidste post der. Disse operationer er demonstreret i programstumpen nedenfor.
Seek(Datafil, FileSize(Datafil)-1));
read(Datafil,DataPost);
Seek(Datafil, FileSize(Datafil)-1));
truncate(Datafil);
Seek(Datafil, SletPos);
write(Datafil,DataPost);

Det vil naturligvis give problemer, hvis posterne i filen er sorterede. Så skal de sorteres igen efter
sletningen. Det er dog uhyre sjældent - og aldrig i professionelle programmer - at man sorterer direkte i en fil.
I denne version af databaseprogrammet er valgt den første løsning. Årsagen er, at det faktisk slet
ikke er nødvendigt, at slette en post fysisk i filen. Alle poster er nemlig forsynet med et ekstra logisk
felt: Slettet, som sættes til true, når posten slettes. Posten fjernes ikke fra filen, men kun fra indeks.
Programmet vedligeholder endvidere en tabel over slettede poster, og når man skal indsætte en ny
post, undersøges det først, om der er slettede poster, og hvis det er tilfældet, indsættes den nye post
på en af de slettede posters position. Dette er faktisk meget snildt, for på denne måde undgår man
helt de lidt tunge disk-operationer ved en fysisk sletning.
Det skal dog være muligt at fjerne alle slettede poster fra disken. Dette gøres så ved den første af de
to metoder, der er anført.

Skal det være muligt, at fortryde sletning af en post?

•
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I almindelighed - og sådan er det faktisk i de fleste kommercielle databaser - er det ikke muligt.
Men med den administration af slettede poster, jeg har valgt, er det imidlertid meget let at gendanne
en slettet post, hvis den ikke er blevet overskrevet. Man kan nemlig vælge at bladre igennem de
slettede poster og så vælge én og gendanne den. Dette må betragtes som en meget brugervenlig facilitet.

2.3 Indeksering. Søgetider
For enhvert databasedesign, er vedligeholdelse af indeks centralt for databasens struktur. Kommercielle databaser er altid blevet valgt og vraget på spørgsmålet om effektiviteten af søgninger. Hvis
man vil promovere en database, så lader det sig næppe gøre uden, at hurtigheden er et væsentligt
salgsargument. Her tænker jeg ikke så meget på databaser i starten af 80'erne, hvor DBase II, var en
rigtig sællert - mest på grund af det indlejrede DBase sprog, men ikke udpræget på grund af "hurtigheden".

•

Hurtige søgninger kræver at antallet af sammenligninger for hver søgning er af orden
log(n), hvor n er antallet af poster i basen (binær søgning).

Den letteste måde, at implementere et indeks på, er en tabel (et array) sorteret efter nøgle, og hvor
tabelværdien er et PostNo i databasen. Det er meget enkelt at foretage binær søgning i en tabel. Koden fylder kun få linier. Næste og Forrige datapost - ordnet efter indeks - er også trivielt, idet den
næste eller forrige datapost blot står ved det næste eller forrige indeks.
Til gengæld er indsætning af en post som indeks i et tabel- ikke særlig smart - mildest talt. Når man
skal indsætte et nyt element i en tabel på en bestemt plads inde i tabellen - og det er nødvendigt,
hvis tabellen skal være sorteret, så kan man i værste fald komme til at lave n flytninger, hvor n er
tabellens størrelse. Selv om det kun sker ved tilføjelse af en ny post i databasen, må det karakteriseres som uhensigtsmæssigt.
Fra et datalogisk synspunkt, er tabeller derfor ikke særlig hensigtsmæssige. Årsagen er, at en database har et dynamisk antal poster, mens en tabel (i Pascal) er en statisk variabel, hvor man vælger
tabelstørrelsen i erklæringerne i programmets start. Vælger man tabellen for lille, begrænser man
databasens størrelse, og vælger man tabellen for stor, så har man et program, der i de fleste tilfælde,
vil anvende langt mere lagerplads end nødvendigt.

•

Indeks skal være dynamiske variable. Hvis man skal kunne foretage søgning af orden
log(n), så skal indeks implementeres som en træstruktur

Det mest oplagte er at implementere indeks som binære træer. Indsætning og søgning i binære træer er helt enkelt og fylder få linier rekursiv kode. (Sletning er lidt mere kompliceret).
I professionelle databaser, vil man dog næppe vælge binære træer, af følgende to grunde.
1. Binære træer er ikke nødvendigvis balancerede, hvilket er forudsætningen for binær søgning.
2. I et binært træ med n knuder er der også af størrelsesordenen n - nil pointere.
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3. Det tredje problem, som vedrører alle dynamiske strukturer er, at de ikke direkte kan gemmes på disken, men skal oprettes på ny i lageret, når databasen åbnes. Da det imidlertid kun
sker, ved åbningen af databasen, så er det ikke noget reelt problem. Selve strukturen og indholdet af knuderne kan relativt let gemmes og reetableres. (Man skal ikke lave nye indeks,
kun reetablere indeks-strukturen i lageret)
I stedet for binære træer vil man (og det gør man) anvende B-træer (B for balanceret). Det kan være
2-3-træer eller sort-rød-træer eller lignende.

Binære træer og 2-3-træer (som er min favorit) er beskrevet ret grundigt i bogen Object pascal med
Delphi, og de fleste af de anvendte procedurer i databaseprogrammet er kopieret her fra. Af samme
grund vil de ikke blive forklaret yderligere i denne bog.
I dette program, har jeg dog valgt at anvende binære træer - på trods af forbeholdene ovenfor. Dette
hænger sammen med, at koden bliver betydelig mindre omfattende. Endelig anvender jeg to procedurer til at slette en post i et binært træ og til at balancere et binært træ. (Begge hentet fra Object
pascal med Delphi).
Når man går fra tabeller til træer, opstår der imidlertid et algoritmisk problem, når man skal "bladre" i databasen efter et indeks. I en tabel, står den næste post i sorteret rækkefølge simpelthen ved
det næste indeks. I binære træer er dette betydelig mere kompliceret. Man har ingen umiddelbar
mulighed for at finde "den næste post i et binært træ".
Da det var et krav til databasen, at man kunne "bladre", er det imidlertid nødvendigt at angive en
løsning på dette. Den løsning som er valgt er følgende: Når man traverserer et Binært træ InOrder,
så udskrives knuderne i sorteret rækkefølge. Man læser da posterne InOrder, indtil man møder den
post, man betragter i øjeblikket. Så hejser man "et flag" (En logisk variabel sættes til true). Når den
rekursive procedure vil "udskrive" den næste post, fanger man denne post og hejser endnu et flag,
(som markerer at de rekursive kald af InOrder skal standse).
Det lyder måske relativt simpelt, men det lidt utilfredsstillende ved proceduren er, at man på denne
måde skal gennemløbe alle knuderne sekventielt, og det kan for store databaser - selv om det foregår i maskinen lager - tage tid.
For et 2-3-træ med dataposterne placeret i bladene, har man ikke dette problem, idet man blot skal
finde den aktuelle post og så gå et blad til højre.
Koden for indsætning i 2-3-træer, fylder imidlertid mere end 20 gange så meget som koden for indsætning i binære træer.
For at finde den forrige post anvendes samme metode, idet man så blot traverserer Post Order

2.4 Leksikalsk sammenligning af tegnfølger
Når man sammenligner tegnfølger i Pascal, er der som bekendt forskel på store og små bogstaver,
hvorimod der ikke er forskel på store og små bogstaver i den leksikalske ordning. Dette forhold må
naturligvis elimineres, når søgenøglen er en tegnfølge.
Man kunne vælge at rette alle bogstaver til store (eller små) i databasens poster, men det er ikke
tilfredsstillende. Det er faktisk en grundregel i databaseteori, at

Programmet må aldrig rette i data! Det må kun brugeren.
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Det er derfor nødvendigt, at konvertere til små eller til store bogstaver for hver sammenligning man
foretager. Men ikke nok med det. Som bekendt ligger Ascii-værdierne for æ, ø ,å og Æ, Ø, Å ikke i
forlængelse af x, y, z og X,Y, Z. Oven i dette kommer at Ascii-værdien for å kommer før Asciiværdien for ø og æ.
Ønsker man at opretholde det danske alfabet som ukrænkeligt, er det nødvendigt - før hver sammenligning - at konvertere alt til små bogstaver og erstatte æ, ø, å med de tre tegn, der følger efter x,
y, z i ascii-alfabetet. Disse tegn er "{" , "|" og "}".
Dette foretages i programmet, og der er lavet to små funktioner, som håndterer det. Umiddelbart
skulle man tro, at konverteringen er noget, der forøger søgetiden, men hvis man laver sine indeks,
som beskrevet nedenfor, får det kun ringe betydning. Konvertering af 'æ', 'ø', og 'å' til Ascii-tegn er
imidlertid nødvendigt, hvis man ønsker at opretholde en leksikalsk ordning på Dansk.
Nedenfor er de to funktioner fra programmet vist. Især den første kunne godt optimeres lidt, men
ville så blive mindre gennemskuelig.
function TTlfForm.AsciiDK(ch:Char):Char;
begin
case ch of
'A'..'Z': AsciiDK:=chr(ord(ch)-ord('A')+ord('a'));
'æ','Æ': AsciiDK:='{';
'ø','Ø': AsciiDK:='\';
'å','Å': AsciiDK:='}';
else AsciiDK:=ch
end
end;
function TTlfForm.AsciiDKStr(s:TStr80):TStr80;
var k:Byte;
begin
for k:=1 to length(s) do s[k]:=AsciiDK(s[k]);
AsciiDKStr:=s
end;

I Indeks er placeret nøglen, samt PostNo, (nummeret på posten i filen). Den nøgle, der er placeret i
indeks er imidlertid den transformerede nøgle (med små bogstaver samt "{" , "|" og "}" i stedet for
æ, ø og å. Når man søger med et indeks, skal man således ikke foretage en konvertering af nøglerne
i databasen. At det så ikke er den korrekte danske nøgle, der står i indeks er et internt anliggende.
Dette er også meget snildt, idet det så kun er ved indsætning i Indeks, man skal foretage en konvertering - ikke ved søgning.

3. Databaseprogrammets Brugergrænseflade

Nedenfor er formen for databaseprogrammet vist. Som tidligere bemærket har hensigten med dette
afsnit ikke været at fremstille en flot brugergrænseflade, men at diskutere nogle mere datalogiske
spørgsmål i forbindelser med databaser.
Først vises formen, som den ser ud ved design, og dernæst en række snapshots under en kørsel
Felterne i databasens form, vises i en række edit-felter. Man kunne naturligvis lave Drop-Down
Combo-bokse, men igen, så ville det betyde en forøgelse af koden, som er stor nok i forvejen.
De mange Buttons burde være selvforklarende, selv det muligvis ser lidt uoverskueligt ud.
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Jeg har stillet 4 Buttons sammen til en navigator, som læst fra venstre betyder: "Gå til første post",
"Gå til forrige post", "Gå til næste post", "Gå til sidste post". Hvis man f.eks. forsøger at gå til forrige post, når man er ved første post bliver de to navigator-knapper "<" og "<<" disabled.

3.1 Databasefilen
I denne database har filerne konstante navne. Det ville ikke være noget problem, at tilføje en OpenDialog og en SaveDialog. Så kunne man vælge et navn til databasefilen, og udfra dette generere
navne til indeksfilerne. For indholdet af dette kapitel, er det imidlertid af mindre betydning, og jeg
har valgt at anvende konstante filnavne, også for at begrænse kodens størrelse.

Figur 14. 1 Telefonnøgledatabasens brugergrænseflade

Næste Skærmdump viser formen ved begyndelsen af en søgning.

Figur 14. 2 Telefonnøgledatabasens brugergrænseflade. Søgning på "Hans.

268

•

Kap

14

Når feltet Efternavn forlades går søgningen automatisk i gang. Skærmdumpet nedenfor viser det
første resultat af søgningen.

Figur 14. 3 Telefonnøgledatabasens brugergrænseflade. Resultat af søgning.

Og ved at trykke på ">" (som fører til næste post), fremkommer følgende

Figur 14. 4 Telefonnøgledatabasens brugergrænsefalde. Næste resultat af søgning.

Og ved at trykke på ">>" (som fører til sidste post), fremkommer følgende
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Figur 14. 5 Telefonnøgledatabasens brugergrænsefalde. Sidste post, ordnet efter efternavn.

Bemærk at de to Buttons i Navigatoren, bliver disabled, når man forsøger at bladre til posten efter
den sidste post.

4. Udskrift af databaseprogrammet (Bog.ing.dk)
5. Programbeskrivelse
Database programmet er ret omfattende, og det vil ikke blive beskrevet i alle detaljer. Der er imidlertid nogle mere principielle ting.
Der er oprettet 3 indeks, implementeret som 3 binære træer: NavneIndeks, AdresseIndeks og
TlfIndeks. Svarende til dette findes der 3 globale variable NavneIndeksPtr, AdresseIndeksPtr og TlfIndeksPtr, som hver peger til roden af de 3 træer. Så er der tre globale variable
IndeksPtr, som er en Pointer til roden af det aktuelle indeks. DataPostPtr er en Pointer til
knuden i det indeks, som indeholder Postnummeret på den aktuelle post. DataPost er den
aktuelle post (record).

•

I et hændelsesstyret program, er det nødvendigt at have disse Pointere som globale variable.

SlettetPost er en tabel, som indeholder Postnumrene på de slettede poster. SlettetPost[0] indeholder antallet af slettede poster. Postnummeret på den sidst slettede post findes som SlettetPost[SlettetPost[0]] . Det er meget enkelt og snildt.

•

De første procedurer vi vil beskæftige os med, er de lidt udspekulerede SoegNaeste og SoegForrige,
der anvendes til at bladre i databasen ved hjælp af et indeks.
procedure TTlfForm.NaestePostButtonClick(Sender: TObject);
begin
FoerstePostButton.Enabled:=true;
ForrigePostButton.Enabled:=true;
DataPostPtr:=SoegNaeste(IndeksPtr,DataPostPtr);
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if DataPostPtr=nil then
begin
SidstePostButton.Enabled:=false;
NaestePostButton.Enabled:=false;
SidstePostButtonClick(TlfForm)
end else
begin
LaesDataPost(DataPostPtr^.PostNo,datapost);
VisDataPost(datapost)
end
end;
function TTlfForm.SoegNaeste(r,t:TIndeksPtr):TIndeksPtr;
var FundetFoerste,FundetNaeste:Boolean;
function Soeg_Naeste(r:TIndeksPtr):TIndeksPtr;
begin
if (r<>nil) then
begin
if not FundetNaeste then Soeg_Naeste:=Soeg_Naeste(r^.venstre);
if FundetFoerste then
begin
Soeg_Naeste:=r; FundetNaeste:=true; FundetFoerste:=false
end else
if (r=t) and not FundetNaeste then FundetFoerste:=true;
if not FundetNaeste then Soeg_Naeste:=Soeg_Naeste(r^.hoejre)
end else Soeg_Naeste:=nil
end;
begin
FundetFoerste:=false; FundetNaeste:=false;
SoegNaeste:=Soeg_Naeste(r);
end;

Kaldet til SoegNaeste sker i programlinien
DataPostPtr:=SoegNaeste(IndeksPtr,DataPostPtr);

Her overføres en Pointer IndeksPointer til roden af det aktuelle indeks. SoegNaeste kalder så en
lokal funktion Soeg_Naeste, som foretager en InOrder traversering af træet. Bemærk at der anvendes den samme procedure for alle tre indeks, hvilket næsten er en nødvendighed. Dette indebærer
naturligvis, at de er erklæret med de samme datastrukturer.
Når man foretager en søgning, skal søgenøglen transformeres til små bogstaver og med transformerede Ascii-værdier for æ, ø og å.
Dette ses i proceduren SoegIndeks, som kaldes fra SoegPostButtonClick, som vist nedenfor
procedure TTlfForm.SoegPostButtonClick(Sender: TObject);
begin
NulstilEditFelter; FornavnEdit.SetFocus;
ForrigeSlettedePostButton.Enabled:=false;
NaesteSlettedePostButton.Enabled:=false;
GendanPostButton.Enabled:=false;
SidstePostButton.Enabled:=true;
NaestePostButton.Enabled:=true;
FoerstePostButton.Enabled:=true;
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ForrigePostButton.Enabled:=true;
ShowMessage('Udfyld ét af felterne: EFTERNAVN+ evt. FORNAVN, ADRESSSE
eller TLF.'+'og forlad feltet med TAB');
repeat Application.ProcessMessages until IndlaestTlfNoegle or
IndlaestEfternavn or IndlaestAdresse or FortrydButtonPressed;
IndlaestTlfNoegle:=false;
IndlaestEfternavn:=false;
IndlaestAdresse:=false;
if FortrydButtonPressed then FortrydButtonPressed:=false else
begin
SoegeNoegle:=Trim(TlfEdit.Text);
IndeksPtr:=TlfIndeksPtr;
if SoegeNoegle<>'' then
begin
DataPostPtr:=SoegIndeks(TlfIndeksPtr,SoegeNoegle);
if DataPostPtr=nil then
ShowMessage('Ingen dataposter med tlf: '+TlfEdit.Text) else
begin
LaesDataPost(DataPostPtr^.PostNo,datapost);
VisDataPost(datapost);
end
end else
if Trim(EfternavnEdit.Text)<>'' then
begin
IndeksPtr:=NavneIndeksPtr;
SoegeNoegle:=AsciiDKStr(Trim(EfternavnEdit.Text));
if Trim(FornavnEdit.Text)<>'' then SoegeNoegle:=SoegeNoegle+
' '+FornavnEdit.Text;
DataPostPtr:=SoegIndeks(NavneIndeksPtr,SoegeNoegle);
if DataPostPtr= nil then
ShowMessage('Ingen dataposter med navn: '+
EfternavnEdit.Text+' '+FornavnEdit.Text) else
begin
LaesDataPost(DataPostPtr^.PostNo,datapost);
VisDataPost(datapost);
end
end else
if Trim(AdresseEdit.Text)<>'' then
begin
IndeksPtr:=AdresseIndeksPtr;
SoegeNoegle:=AsciiDKStr(AdresseEdit.Text);
DataPostPtr:=SoegIndeks(AdresseIndeksPtr,SoegeNoegle);
if DataPostPtr= nil then
ShowMessage('Ingen dataposter med '+AdresseEdit.Text) else
begin
LaesDataPost(DataPostPtr^.PostNo,datapost);
VisDataPost(datapost);
end
end
end
end;

Proceduren for søgning i et binært træ, fylder til gengæld kun få linier.
function TTlfForm.SoegIndeks(r:TIndeksPtr; SoegeNoegle:TStr30):TIndeksPtr;
begin
if (r=nil) or (pos(SoegeNoegle,r^.noegle)>0) then
SoegIndeks:=r else
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if SoegeNoegle<r^.noegle then
SoegIndeks:=SoegIndeks(r^.venstre,SoegeNoegle) else
SoegIndeks:=SoegIndeks(r^.hoejre,SoegeNoegle)
end;
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Kap 15. Databaser med Delphi
1. Delphi's grænseflade til databaser

En af Delphi's styrker er, at database-delen har lige siden Delphi 1 været en integreret del af IDE'en
(Integrated Development envirement). Delphi's database faciliteter er meget omfattende, hvad angår
Relationelle Databaser. Mange virsomheder har siden 1995 anskaffet Delphi – udelukkende med
det formål at anvende Database delen. Borland har med rette fremhævet, at udviklingstiden for databaseprogrammer i Delphi er langt kortere end konkurrenternes. For at fastholde denne position,
har Borland – især med Delphi 6-7 - tilføjet en lang række nye komponenter.
Fra Delphi 1 til Delphi 5, var adgangen til databaser funderet på Borlands Database Engine (BDE)
BDE'en kan forbindes til Borlands egen Paradox, men også til alle de kendte databaser (DBaseII,
Interbase, Oracle, Microsoft's databaser m.fl.). Denne BDE-Engine er meget effektiv sammenlignet
med f.eks. Microsoft's Open Database Connection (ODBC). BDE'en har blandt andet et stort lager
(Cache), så posterne fra en forespørgsel, bliver gemt på den lokale maskine, hvor de kan manipuleres uafhængigt af en fjern (remote) Server.
Med Delphi 5 leverede Borland endvidere komponenter til Microsofts ADO (ActiveX Data Objects)
teknologi, som har mange af de samme faciliteter som BDE'en.
Imidlertid udviklede Borland i 2000 Delphi for Linux kaldet Kylix. Af årsager, som jeg ikke har
nogen indsigt i, valgte man ikke at lave en BDE for Kylix. I stedet udviklede man nogle nye komponenter, som så dagens lys med Delphi 6 og 7.
Afløseren for BDE'en har Borland døbt DbExpress. (For Borland's egen Interbase, har man udviklet
en speciel version IBExpress). DbExpress kan kobles til alle Sql servere, men kan ikke betjene fileservers som Paradox. Sammenlignet med BDE'en er DbExpress en "letvægts Engine", idet den ikke
har nogen Cache og derfor er unidirectional. Man kan ikke bladre tilbage i et dataset. dBExpress
kan således ikke direkte anvendes sammen med et DbGrid eler en DbNavigator.
Til gengæld er den er hurtig og effektiv, hvad angår alle de kendte Sql-databaser på markedet, og
hvad der er mere væsentligt, så behøver man ikke at have installerete BDE'en på den klientmaskine, som anvender databasen.
Umiddelbart virker dBExpress som et (stort) tilbageskridt, idet de færreste eksisterende Delphi databaseprogrammer udviklet med BDE'en kan afvikles med dBExpress uden store ændringer. Dette
er også tilfældet, hvis Borland ikke også havde udviklet en komponent, som de kalder ClientDataSet. ClientDataset kan anvendes, som en lokal database, og alle programmer, der har kørt under
paradoks, kan stort set overtages uændret, blot man udskifter DataAccess komponenterne med de
tilsvarende for ClientDataset. I ClientDataset befinder alle posterne sig imidlertid i maskinens lager. Den kan således ikke anvendes selvstændigt til større databaser.
Imidlertid kan ClientDataSet fungere som en lokal "Database Engine" for alle større databaser ved
hjælp af Provider komponenten. Dette vil vi vende tilbage til i kap. 21.
Borland har standset udviklingen af BDE'en og den tilhørende Database Desktop med Delphi 6,
men den kan stadig anvendes – naturligvis. Der ligger stadig tusindvis af programmer rundt omkring i virsomheder, som er baseret på BDE.
Delphi's database del er enorm. Der var (fra programmørens synsvinkel) rigeligt med muligheder
for at opbygge en database med BDE'en. Med de nye Komponnter i Delphi 6-7, er det bestemt ikke
blevet mere overskueligt for programmøren.
På trods af, at BDE'en er blevet mindre aktuel, så har jeg har alligevel valgt at gennemgå de følgende databaseeksempler med BDE'en, blandt andet af den grund, at eksemplerne oprindelig er lavet
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med BDE'en og Database Desktop. Den anden grund er, at BDE'en nok stadig vil blive anvendt en
del år endnu.
Efter disse temmelig omfattende eksempler, vil jeg omtale ClientDataSet og dbExpress, (men ikke
ADO og IBExpress) og vise, hvorledes man laver en database med BDE-komponenter om til en
Database med DbExpress og ClientDataSet komponenter.

1.1 Databaser med BDE og Database Desktop
Borlands Database Engine (BDE) er en "sværvægts" maskine, der kan anvendes til at udvikle stort
set alle database applikationer. Af samme grund, vil det være umuligt at give en udtømmende behandling af alle mulighederne.
Bortset fra at kunne håndtere lokale databaser i Paradox (Borlands eget databasesystem), Dbase og
IntrBase, kan man med Delphi få adgang til eksterne databaser, som f.eks. Interbase, MySQL og
Oracle.
I realiteten kan Delphi få adgang til enhver database, som understøtter SQL (Structured Query Language). SQL er betegnelsen for hvad, der efterhånden er blevet den internationale standard for database forespørgsel sprog. (Database Access Query Language). I traditionelle database bøger, opdeler
man database sprog I DDL (Data Definition Language), som anvendes til at oprette og strukturere
databaser og DML (Data Manipulation Language), som anvendes til at udveksle data med databasen.
Ønsker man for eksempel at se de poster i en Tabel (Table), som opfylder en betingelse, som også
står i en anden tabel, så kan man formulere en sådan forespørgsel i SQL.
For eksempel: "Vis de bilister, som har fået ordineret beroligende medicin, og som har været involveret i en ulykke i 1999". Vi vil indledningsvis beskæftige os med Paradox. Programmerne kan
med minimale ændringer, køres sammen med f.eks. Interbase, som jeg også behandler i kap 19 og
20.
Selve database strukturen, det vil sige felternes datatype, navne og størrelse, laves i almindelighed
ikke i Delphi, men i Paradox. Med Delphi 7 følger en skrabet – men fuldt tilstrækkelig – udgave af
Paradox 7.0. I Delphi's Tools menu, finder man Paradox 7.0 under navnet Database Desktop .
Klikker man her, starter Paradox 7.0 op.
Grænsefladen til en database, det vil sige, administrationen af og adgangen til og udveksling af data
med en database, varetages af et program, som kaldes Database Management System DBMS.
I Delphi sker brugerens Interface til databasen via Borland Database Engine. (BDE).
Det er ikke forbundet med særlig store vanskeligheder, at strukturere en database ved hjælp af Database Desktop, men det er nødvendigt sætte sig ind i begreberne Alias, Primary Index, Secondary
Index, med flere. Dette vil vi ikke beskrive mere formelt, men illustrere det gennem eksempler. Der
findes naturligvis en hjælpefil til Paradox, og der findes database eksempler, som følger med Delphi, og som ligger under Database-Alias'et DBDEMOS.
Et Alias er blot en kort identifikation for den mappe, som databasefilerne ligger i. Navnet kan så
anvendes som reference i stedet for en lang katalog-sti. Nedenfor er vist Desktop'en, ved struktureringen af Databasen, hørende til det første programeksempel, som vi skal se på.
Hvad angår database faciliteterne i Delphi, er det om muligt endnu mere vanskeligt end for de øvrige Delphi-komponenter, at lære at lave et program ud fra en kronologisk gennemgang af kompo-
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nenterne, deres egenskaber og metoder. Mulighederne er for mange og det er simpelthen for uoverskueligt. Jeg følger derfor linien i denne bog, ved at gå induktivt til værks, og bygge videre på et
konkret eksempel.
Med de 5 eksempler der præsenteres i denne bog, kommer man det meste af vejen rundt i Delphi's
database del, bortset fra nogle mere teknisk avancerede ting. Men læseren må i nogen udstrækning
nøjes med programkoden som forklaring.
Det første program er et eksempel på, at man kan lave et databaseprogram, stort set uden selv at
skrive én linie programkode. Hvis der ikke i programeksemplet var knyttet et bitmap-billede til hver
post i basen, kunne programmet være lavet uden programkode, ved blot at hente nogle komponenter
ned og knytte dem sammen i Object-Inspectoren.
Når man Starter DataBase DeskTop får man følgende skærmbillede:

Figur 15. 1 Grænsefladen til Database Desktop

Vi vælger at åbne en TABLE. Bemærk, at såvel mappen som Alias skal vælges korrekt. I dette tilfælde har såvel Alias som Mappen navnet DemoBaser.
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Figur 15. 2 Valg af katalog til Databasen

Herefter åbner vi Tabellen Demobase.db

Figur 15. 3 Definition af tabellen til DemoBase

Man kan se, at DataBase DeskTop har en menu og en værktøjslinie. Her kan man f.eks. editere data
i tabellen. Den vigtigste funktion er imidlertid Restructure, med hvilken man kan ændre tabellens
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struktur. I almindelighed kan man ikke ændre ved definitionen af felterne uden at miste alle data i
databasen, men man kan godt tilføje eller ændre indeks (primær- og sekundærnøgler). Man skal
bemærke, at hvis der vælges en primærnøgle, så skal den være på det første (eller de første) felter.
Hvis vi vælger restructure, så får vi følgende skærmbillede:

Figur 15. 4 Redigering af strukturen af en tabel

Her kan man se størrelsen og typen af de forskellige felter, samt om der er en primærnøgle på feltet.
Man får en liste over de forskellige typer ved at højreklikke på musen eller trykke på mellemrum.
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Figur 15. 5 Redigering af strukturen

som det ses, er der mange forskellige felttyper. De vigtigste er Alfa (Alfanumerisk: Bogstaver og
cifre) Short (Short Integer), Long Integer og Number, men man kan også vælge datatyperne Date og
Time. Envidere er der mulighed for såkaldte Blob-felter. I dette eksempel har vi (for eksemplets
skyld) defineret to Blob-felter. Et Memo-felt CV (som svarer til en Memo komponent i Delphi) og et
Graphics felt (Foto), som svarer til en Image komponent i Delphi.
For at anvende en Database i Delphi, er det kun nødvendigt at kende en sti til den mappe, som databasen befinder sig i samt navnet på tabellen. I praksis vælger man dog altid at give Databasen et
Alias. Et Alias er blot et forkortet navn på stien til den mappe, hvor databasens tabeller er placeret.
I almindelighed vil man nemlig ikke have programkoden og selve databasen liggende i samme mappe. Det kan være svært at holde styr på, hvor ens filer fysisk er placeret. Endelig, hvis man ændrer
placeringen af filerne eller ændrer Alias, er det kun dette navn, der skal ændres.
Administrationen af Alias sker i Database Desktop ved menupunktet Tools -> Alias Manager,
hvorefter man får det nedenfor viste vindue.
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Figur 15. 6 Alias Manager til Paradox

Når man definerer sine tabeller, kan man også vælge at gemme dem under et eksisterende Alias,
idet et Alias godt kan omfatte tabeller, der ikke rent logisk har noget med hinanden at gøre.
STANDARD er Paradox's Driver-type. Vælger man en anden Driver-type, f.eks. InterBase, får
Alias Manager et lidt andet udseende.

Figur 15. 7 Alias Manager til Interbase
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I alle tilfælde, kan man vælge et nyt Alias og en sti.
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Når man vælger en FileServer. Altså, hvis databasen ligger som en fil på en lokal Computer,
er SERVER NAME stien til denne databasen. F.eks.
c:\Borland\Delphi7\Databaser\TlfNoegle\TLFNOEGLE.GDB. Som Alias kan man passende
skrive TLFNOEGLE (Men man kan skrive hvad som helst som Alias – naturligvis).
Når man udvikler en database er det en god regel, altid at vælge USER NAME som
"SYSDBA" og Password som "masterkey". Dette er Interbase "Default". Man kan komme
til at spilde meget tid, hvis man har glemt sit brugernavn eler password.
For at man kan anvende en Interbase database med BDE'en og Database desktop, så skal databasen være oprettet med Interbase. Dette kan gøres med IB_Console, som følger med Delphi 7. Man kan godt tilføje en Table i Database DeskTop, men det kan i almindelighed ikke
anbefales. Det er lettere at gøre med et Script.

1.2 Databasens Delphi form
Det er faktisk muligt at lave en form, som passer til en tabel (eller to tabeller) uden selv at anbringe
en eneste komponent på formen. Delphi har nemlig en Form-Wizard (Form generator), hvor man
blot skal angive navnet på tabellen, samt hvilken type Data-Aware komponenter man ønsker. Man
kan så eventuelt selv tilføje yderligere komponenter.
Brugen af en Form-Wizard kan ikke anbefales i almindelighed. For det første skal man selv give
komponenterne nye navne og for det andet, får man altid den lidt irriterende ScrollBox komponent,
som man ikke kan fjerne. Vi vil anvende Form-Wizard'en i det følgende eksempel, men i dette
bygger vi formen op fra grunden. Dette kan også gøres på meget kort tid, når man først har erfaret,
hvordan man bærer sig ad.
På komponentpaletten er der to faneblade: Data Access og Data Controls. Data Access henviser til
de (usynlige) komponenter, der administrerer datastrømmen fra basen til programfladen.
Vi vil indledningsvis kun beskæftige os med to af komponenterne, nemlig DataSource og Table.
I et database program skal man altid have mindst en DataSource, som er den komponent, som de
"DataAware Components" (Komponenter designet til brug af Databaser) refererer til, og enten en
Table-komponent eller en Query-komponent. Hvis man vil se Databasens indhold, kan man enten
vælge en DBGrid eller DBEdit komponenter. DBGrid komponenten viser alle felter i database tabellen med feltnavnet stående øverst. Antallet af felter, kan dog redigeres med Columns-property.
Et DBGrid må dog betragtes som den mest skrabede præsentation af data.
Metoden, hvorefter man laver grænsefladen til en database, kan opstilles i 3 punkter.
1. Vælg først en Table komponent og en DataSource komponent fra komponentpaletten og
anbring dem på formen. Nedenfor er vist en form, hvor anbringelsen af nogle af komponenterne til dette eksempel er gentaget, dog uden at der er givet fornuftige navne til komponenterne.
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Figur 15. 8 Delphi grænseflade til en database

2. For Table-komponenten vælges egenskaben DataBaseName og her skriver man enten stien
til databasen eller databasens Alias. Hvis man klikker på DropDown listen, får man en liste
over samtlige Alias, der er registreret i Delphi. Dette er vist nedenfor.
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Figur 15. 9 Valg af database i Object Inspectoren

3. Dernæst vælger man TableName og skriver navnet på tabellen. F.eks. DEMOBASE.DB.
4. Herefter går man ind i egenskaber for TDataSource komponenten. Den eneste egenskab
man skal sætte er DataSet. Her findes også en DropDown liste, hvor man kan se de mulige
Tables. I dette tilfælde kun én: Table1. Denne vælges.
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Figur 15. 10 Valg af DataSet i Object Inspectoren

Herefter er formen i princippet klar til brug. Hvis man i Table komponenten vælger Active=True,
kan man se indholdet af tabellen - allerede på Design tidspunktet. Dette er ofte en stor hjælp ved
Design af grænsefladen til en database.

1.3 Demobasen form og komponenter
Nedenfor er først vist programmets form, som den ser ud i design-fasen og dernæst programudskriften for dette første lille eksempel - DEMOBASE.
Først ses formen i design-fasen. Det er bemærkelsesværdigt ved Delphi, at man har adgang til databasen i Design-fasen, hvis man sætter egenskaben Active til True for en DataAware Component,
f.eks. DBGrid. I dette tilfælde er antallet af komponenter så lille, at vi gennemgår dem alle.
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Figur 15. 11 Delphi formen til DemoBasen

Først har vi en TDataSource-komponent (Name: DemoBaseDataSource) og en TTable-komponent
(Name: DemoBaseTable). Begge komponenter ses som Ikoner til øverst på formen. Det er i øvrigt
ligegyldigt, hvor på formen de anbringes. De forsvinder ved Run-Time.
DataSource har en egenskab: DataSet, som er sat til DemoBaseTable.
DemoBaseTable har en egenskab: DatabaseName, som er sat til DEMOBASE. (Som er det Alias,
som er oprettet med DataBase Desktop).
DemoBaseTable har endvidere en egenskab: TableName, som er sat til DEMOBASE.DB.
Af DataAware Components, er der et TDBGrid (Name: DBGrid), TDBNavigator (Name: DBNavigator), TDBMemo (Name:DBMemo) og en TDBImage (Name:DBImage).
Et DBGrid er den mest simple og direkte måde at se posterne i databasen. Man ser simpelthen et
udsnit af den relationelle database med feltnavnene stående øverst. Basen er indekseret efter det
første felt, hvis dette har en primærnøgle, eller hvis man har lavet et indeks i Database Desktop.
Med dette indeks kan man "bladre" manuelt i basen med posterne arrangeret i rækkefølge efter indeks.
Anvendeligheden af et DBGrid forøges dog betydeligt, hvis man også har en DBNnavigator, som er
rækken af knapper anbragt øverst på formen. Betydningen af disse knapper er følgende fra venstre
mod højre:
Første Post, Forrige Post, Næste Post, Sidste Post, Indsæt ny Post, Slet Post, Rediger Post, Skriv
Post, Fortryd, Refresh.
Med Navigatoren kan man "navigere" rundt i basen, indsætte nye poster ved direkte at skrive i
DBGrid'et, man kan redigere og slette poster. Det eneste Navigatoren kræver er, at man sætter dens
egenskab DataSource til navnet på TDataSource komponenten (I dette tilfælde DemoBaseDataSource).
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Databasetabellen har ud over de gængse felter, som kan være af typen Integer, Real eller String
også et DBMemo-felt (Feltnavn: CV) og et DBImage-felt (Feltnavn: FOTO). Disse to typer felter
kaldes for BLOB-felter. Indholdet af disse felter ligger i almindelighed ikke i den samme fil som de
øvrige felter, men i selvstændige filer. (Noget af et Memo-felt kan eventuelt godt),. De vises naturligvis heller ikke i DBGrid'et. BLOB-felterne vises i de to komponenter DBMemo, og DBImage.
Begge komponenter har en egenskab DataSource og en egenskab DataField. Den første egenskab
bliver sat til DemoBaseDataSource og den sidste til henholdsvis : "CV " og "FOTO". På denne enkle måde bliver indholdet af CV-feltet og FOTO-feltet automatisk vist for den aktuelle post ved RunTime.
Hvis ikke det havde været for Image-BLOB-feltet, havde det været overflødigt med anden kode, end
den Delphi selv genererer.
DBImage's Picture egenskab (den står ikke i ObjectInspectoren) har imidlertid en metode LoadFromFile, ligesom den almindelige Image komponent. Dette kan anvendes til at indsætte et nyt billede i databasen. DBImage har imidlertid også 3 metoder. CutToClipBoard, CopyToClipBoard og
PasteFromClipBoard (med indlysende betydning). Ved anvendelse af den sidste metode, kan man
også indsætte et nyt billede fra ClipBoard.
Der er derfor anbragt to Buttons på formen med tilsvarende OnClick hændelser. En som bevirker at
der indsættes et billede fra en fil og en som bevirker, at det indsættes et billede fra ClipBoard. Dette
er vist i programudskriften.
For at anvende LoadFromFile, er der også tilføjet en OpenDialog komponent på formen.
Den nye eller redigerede post gemmes i databasen med DBNnavigator Post-knappen.
Pointen i dette første eksempel er den, at hvis man blot har forstået sammenhængen mellem begreberne Database DeskTop (BDE), Alias, Primary Index, TableName, TDataSource, TTable og TNavigator, og eventuelt nogle flere DataAware Components, så kan man lave en kørende database på
en halv time.

1.4 Programudskrift af DemoBase
unit DemoBaseUnit;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, DB, DBTables, StdCtrls,
DBCtrls, ExtCtrls, Grids, DBGrids, ClipBrd;
type
TDbaseForm = class(TForm)
DemobaseTable: TTable;
DemobaseDataSource: TDataSource;
DBGrid: TDBGrid;
DBNavigator: TDBNavigator;
DBImage: TDBImage;
DBMemo: TDBMemo;
OpenDialog: TOpenDialog;
HentBilledeFraFilButton: TButton;
IndsaetBilledeFraClipBoardButton: TButton;
procedure HentBilledeFraFilButtonClick(Sender: TObject);

Databaser med Delphi •

287

procedure IndsaetBilledeFraClipBoardButtonClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
DbaseForm: TDbaseForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TDbaseForm.HentBilledeFraFilButtonClick(Sender: TObject);
begin
try
if OpenDialog.Execute then with DbImage.Picture do
LoadFromFile(OpenDialog.Filename);
except on E:Exception do
ShowMessage(OpenDialog.Filename+': '+E.Message)
end
end;
procedure TDbaseForm.IndsaetBilledeFraClipBoardButtonClick(Sender: TObject);
begin
try
DBImage.PasteFromClipboard;
except on E:Exception do
ShowMessage(E.Message)
end
end;
end.

Til programudskriften er der kun lidt at bemærke, bortset fra anvendelsen af try - except - finally.
Mens det er mere sjældent, at man anvender håndtering af Exceptions i almindelige programmer,
anvendes det næsten konsekvent, når man opererer med databaser. Her kan man nemlig let komme i
fejlsituationer, som programmøren ikke selv er herre over, og som ellers ville bevirke at programmet gik ned. I dette tilfælde, sker det, hvis man forsøger at indlæse et billede med et illegalt filformat (det skal være *.bmp), som udløser en exception. Denne håndteres da af programsætningerne
efter except, hvorefter programmet fortsætter. Man kan godt skrive navnet på en eller flere specifikke exceptions efter on, men så skal man naturligvis kende deres Delphi navne, hvilket kan findes i
hjælpefilen. Vi skal senere beskæftige os mere indgående med exceptions.
Til sidst viser vi et skærmbilledede af programmet under en kørsel.
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Figur 15. 12 DemoBasen under en kørsel
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Kap 16. Telefonnøgle Database
1. En telefonnøgle, som Paradox-database

Vi vil nu lave den Telefon-nøgle database i Delphi, som vi tidligere lavede fra grunden uden brug af
Delphis indbyggede Database faciliteter og uden brug af en kommerciel database, som f.eks. Paradox. Vi kunne lige så godt have lavet den i Interbase. Delphi grænsefladen er den samme.
I den udstrækning, at en Database ikke skal være en Client-Server applikation - hvilket betyder at
selve databasen er anbragt på en selvstændig computer (Serveren), som man kan ringe op til fra en
Pc'er (Client) - så er Paradox fuldt tilstrækkelig og i mange henseender let tilgængelig og brugervenlig. I øvrigt kan Paradox afvikles i Database Desktop helt uafhængig af Delphi.
Nedenfor er vist hvorledes Databasens struktur er, når den er lavet i Database Desktop.

Figur 16. 1 Database Desktop. Struktur af telefonnøgle-basen

Som det ses ovenfor er der foruden primærnøglen TLF (markeret med *) defineret to sekundære
indices (nøgler). Den ene er ADRESSE og den anden er EFTERNAVN+FORNAVN.
Navnene på de to indices er AdresseIndeks og NavneIndeks. Hvorledes de oprettes er vist på nedenstående skærmbillede:
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Figur 16. 2 Database Desktop. Sekundære indeks.

Med Delphi 3 og opefter leveres imidlertid et nyt redskab, som hedder Database Explorer. Den
vælges fra Menuen: Database -> Explore. Med Database Explorer kan man foretage sig de fleste
af de ting, man gør med Database Desktop, inklusive nogle flere. Man kan f.eks. oprette tabeller,
oprette indices og administrere Alias. Grænsefladen for Database Explorer er imidlertid lidt anderledes - mere Windows brugervenlig. Hvad man foretrækker er en smagssag. Er man vant til Database Desktop er det nok det mest enkle, mens nye brugere måske vil foretrække Database Explorer.
Ligesom Database Desktop kan Database Explorer anvendes som en selvstændig database grænseflade - ved Design Time.
Nedenfor er vist et skærmbillede, hvor Database Explorer er valgt, TLFNOEGLE databasen er åbnet og der samtidig er udført et lille Sql-script, som udvælger de poster i databasen, som har fornavnet 'Andersine'
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Figur 16. 3 Database Explorer

Når man har defineret sine tabeller, enten ved hjælp af Database Desktop eller Database Explorer,
er man klar til at lave sin Delphi grænseflade (form). I foregående kapitel er beskrevet, hvorledes
man gør dette, simpelthen ved at vælge komponenter fra DataAccess og DataControl fanebladet i
komponentpaletten, navngive komponenterne og tildele dem passende egenskaber.
Man kan imidlertid også anvende en smutvej og vælge FormWizard i Tools-menuen.
I almindelighed kommer man dog alligevel til at omdøbe navnene på komponenterne og ændre deres egenskaber, ligesom man næsten altid skal tilføje nye komponenter. Fordelene ved FormWizard
er til at overse. Har man imidlertid en tabel, som man på mindre en 5 minutter vil studere i en kørende Delphi program, så er Form Wizard'en et udmærket redskab.
Nedenfor er vist en række skærmbilleder, der fører frem til den form, som er resultatet af anvendelsen af FormWizard'en
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Figur 16. 4 Database Form Wizard (1)

Figur 16. 5 Database Form Wizard (2)
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Figur 16. 6 Database Form Wizard (3)

Figur 16. 7 Formen lavet af Form Wizard

Denne form vil vi ikke anvende som den står. For det første omdøber vi navnene på komponenterne, og dernæst tilføjer vi en del nye komponenter, så databasen kan anvendes (næsten) på den samme måde, som vi gjorde, da vi lavede den fra grunden.
Der er imidlertid en væsentlig gevinst ved at anvende Paradox i forhold til en filbaseret database.
Vedligeholdelsen af Indeks til databasen og især, den facilitet at kunne bladre i databasen efter et
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indeks, sker i databasen. Begge dele var strukturelt set ret kompliceret at lave selv. Det krævede
mange linier kode. Hvis den håndlavede database skulle anvendes på en anden tabel - eller blot en
restruktureret tabel - skulle koden skrives om. Alt dette varetages af databasen, når man anvender
en kommerciel database som Paradox.
Nedenfor er den færdige Form til Telefon Databasen vist ved design. Bemærk at man allerede ved
design, kan se den første række i databasen.

Figur 16. 8 Den endelige Form fra FormWizard , efter tilføjelse af nogle komponenter.

De øverste DatabaseAware komponenter er anbragt af FormWizard'en. Det drejer sig om 5 DBEdit
komponenter og en DBNavigator. Herefter er manuelt anbragt 4 almindelige Edit komponenter med
tilhørende Labels. Disse anvendes til at indtaste søgestrenge. Endelig er anbragt en Edit-komponent,
hvor man kan skrive et filnavn, så poster kan indlæses til Databasen via en tekstfil, i stedet for at
indtaste dem på formen. For at forstå, hvorledes dette bliver skruet sammen, så det fungerer, ser vi
på formens kode.

1.1 Udskrift af Telefonnoegle formens unit. (Bog.ing.dk)
1.2 Kommentar til TelefonnoegleUnit
Man skal bemærke, at man i FormCreate åbner databasen og viser den første post i basen.
En Table har flere metoder, heriblandt: First, Next, Previous, Last. Hvis ikke noget indeks er angivet, er dette altid relativt til primærnøglen (hvis der er en primærnøgle - ellers er det den fysisk første, næste,… post i databasen). Så snart databasen er åbnet, kan man bladre i den ved hjælp af Navigatoren. Navigatoren fungerer på samme måde, som i den håndlavede database, men denne gang er
Navigatoren en Delphi komponent, hvis metoder vi anvender uden at tilføje noget kode.
Skal man søge på et af felterne i databasen, er det imidlertid nødvendigt at tilføje noget kode.
I udskriften af programkoden findes koden til SoegningButtonClick.
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Proceduren er lavet på den måde, at man kalder den ved at klikke på knappen: Søgning.
Først ryddes alle Edit-felterne, og de logiske variable *_EditExit sættes til false. Ved Exit fra et af
Edit felterne, sættes den tilsvarende logiske variabel til true.
Derefter udføres en repeat-løkke, hvor det undersøges (Application.ProcessMessages), om der
har været "exit" på nogen af de felter man kan søge på. Herefter går man i gang med at undersøge i
hvilke felter, der eventuelt er skrevet en søgestreng . Dette kan betragtes som en lidt mere brugervenlig tilgang, end hvis brugeren først skulle angive, hvilket felt der skulle søges på.

1.2.1 Søgning på primærnøglen
Hvis TLF-feltet er udfyldt ignoreres de øvrige felter. Dette felt kræver fuldstændig "match" - af
indlysende grunde.
with TlfNoegleTable do
begin
First;
if TlfEdit.Text<>'' then
try
IndexFieldNames:='TLF';
SetKey;
FieldByName('TLF').AsString:=TlfEdit.Text;
if not GotoKey then ShowMessage('Ingen poster med TLF: '+TlfEdit.Text);
except
on E: Exception do ShowMessage('Ingen poster med TLF: '+TlfEdit.Text)
end else

Hvis der er skrevet noget i TlfEdit feltet, så sættes indeks til 'TLF' . Metoden SetKey, skal kaldes før
man sætter en nøgle. Dette gøres i den efterfølgende programsætning. Der er to andre måder at gøre
dette på, foruden at anvende FieldByName, men denne er den mest bekvemme. Man kan også vælge
indeks - ikke ved de indekserede felter, men ved navnet på indeks, som vist nedenfor. Der er sjældent nogen tvingende grunde til at gøre det anderledes end som vist ovenfor.
GotoKey er en metode (logisk funktion), der søger i databasen efter fuldstændig match med en søgenøgle. Hvis søgenøglen findes returneres true ellers false. Hvis nøglen findes, vises posten i
DBEdit-felterne. Man kan så anvende Navigatoren til at bladre, rette osv.

1.2.2 Exceptions
Når man arbejder med databaser, indkapsler man stort set altid koden i try-finally-end eller tryexcept-end blokke. Det hænger sammen med, at der kan forekomme fejlsituationer, som programmøren ikke er herre over. Disse blokke fungerer på samme måde som begin-end, og kan erstatte
begin-end. I try-finally-end udføres koden mellem finally og end, (f.eks. lukke databasen eller andre
filer) hvis der forekommer en exception (run-time fejl), men programmet går ikke ned.
Med try-except-end, kan man fange en bestemt exception og behandle den. Identifierne for de forskellige exceptions, kan findes i hjælpefilen.
I dette tilfælde har vi blot valgt, at skrive den mest sandsynlige exception ud. Vi kunne i princippet
lige så godt have anvendt try-finally-end.

•

Der er i forbindelse med exceptions en vigtig ting at bemærke. try-finally-end og try-exceptend virker kun som beskrevet, hvis programmet afvikles uden for Delphi's omgivelser. Altså, hvis programmet startes som en *.exe-fil. Så længe det afvikles under Delphi, kører man
under Delphi's omgivelser, og programkørslen vil standse, hvis der kommer en exception.
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Man kan dog ind imellem fortsætte ved at trykke F7 (udfør næste programinstruktion), F8
(udfør næste programlinie) eller F9 (run).

1.2.3 Søgning på sekundærnøgler
Hvis man søger på en sekundærnøgle, forholder det sig kun lidt anderledes
if AdresseEdit.Text<>'' then
try
IndexName:='AdresseIndeks';
SetKey;
FieldByName('ADRESSE').AsString:=AdresseEdit.Text;
GotoNearest;
except
ShowMessage('Ingen poster med adresse: '+AdresseEdit.Text)
end

I stedet for at angive IndexFieldNames med navnet på det felt, som der søges på, er angivet IndexName, som er navnet på det index, som skal anvendes ved søgningen. Dette mest for at illustrere de
to muligheder for angivelse af Index ved søgninger. De næste to programsætninger er som ovenfor,
men GotoKey er erstattet af GotoNearest.
Betydningen af dette er naturligvis: Find den "mindste" tegnfølge, som er "større end eller lig med"
søgenøglen. (Sammenligningsoperatorerne refererer til Pascal sammenligning af tegnfølger - naturligvis). Posten vises i DBEdit-felterne. Når man anvender Navigatoren, kan man da bladre til følgende og forrige poster efter det valgte indeks. Sådan som man skal!

1.2.4 Tilføjelse af poster til databasen
Man kan manuelt tilføje nye poster til databasen ved at anvende Navigatoren, men dette er sjældent
den bedste løsning. Nedenfor er vist et uddrag af koden til FilnavnEditExit, som findes i programudskriften. I koden er anvendt både try-finally-end og try-except-end, den første til tekstfilen og den
anden på databasen.
Når man skal tilføje poster til en database, sker det meget på den samme måde, som når man tilføjer
linier til en tekstfil. For at sætte databasens FilePointer til posten efter den sidste post anvendes.

•

Append (som er en af TTables metoder - derfor with sætningen).

•

For at indsætte en post på en given position anvendes Insert (som er en af TTables metoder derfor with sætningen).

Herefter læses data fra tekstfilen og det tilføjes til den aktuelle post: (vist med et eksempel)
readln(TlfFil,fornavn); readln(TlfFil,efternavn);
FieldByName('FORNAVN').AsString:=fornavn;
FieldByName('EFTERNAVN').AsString:=efternavn;

Endelig tilføjes posten til databasen (skrives ned i databasen) med Post. (som er en af
TTables metoder - derfor with sætningen).

•

begin
filnavn:=FilnavnEdit.Text;
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AssignFile(TlfFil,filnavn);
try
reset(TlfFil);
k:=0;
with TlfNoegleTable do
try
Append;
while not Seekeof(Tlffil) do
begin
Insert;
readln(TlfFil,fornavn); readln(TlfFil,efternavn);
readln(TlfFil,adresse); readln(TlfFil,postnrby);
readln(TlfFil,tlf);
FieldByName('FORNAVN').AsString:=fornavn;
FieldByName('EFTERNAVN').AsString:=efternavn;
FieldByName('ADRESSE').AsString:=adresse;
FieldByName('POSTNRBY').AsString:=postnrby;
FieldByName('TLF').AsString:=tlf;
Post;
inc(k)
end
finally
CloseFile(TlfFil);
ShowMessage(IntToStr(k)+' poster er indsat i databasen');
FilnavnEdit.Clear
end
except
on E: Exception do ShowMessage('Filen: '+filnavn+' ikke fundet')
end

1.2.5 Brug af databasen
Til slut viser vi en par skærmbilleder af databasen i brug, hvor vi søger efter en person med et bestemt efternavn. Først skriver vi søgenøglen i FORNAVN og EFTERNAVN felterne.
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Figur 16. 9 Søgning i Telefonnøgle databasen

Når EFTERNAVN-feltet forlades med Tab, fremkommer følgende

Figur 16. 10 Resultat af søgning i Telefonnøgle databasen
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Dernæst bladrer vi lidt i basen med Navigatoren

Figur 16. 11 Resultat af søgning i Telefon databasen
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Kap 17. En Biblioteksdatabase
1. Administration af søgning og udlån i et bibliotek

Det næste programeksempel er en rigtig database, som i princippet kunne anvendes til administration af et bibliotek. Programmet er lavet i tre versioner, hvoraf de to har næsten ens grænseflade, men
som strukturelt er ret forskellige. De to første versioner er begge lavet med Paradox, men den ene
anvender Tables, mens den anden bruger SQL-Queries. Den tredje version er lavet med InterBase,
og har en udvidet grænseflade. Som en InterBase-applikation, kan den let laves om til en egentlig
Client-Server database. Da ClientDataSet har en table komponent, kan den første version anvendes
på et ClientDataSet uden at ændre på koden.

1.1 Bibliotek-databasens Tables.
Begge de to Paradox database-programmer bruger de samme 3 tables, med filnavne BOG1.DB,
LAANER1.DB OG UDLAAN1.DB og med tilsvarende Delphi komponent-navne: BogTable, LaanerTable og UdlaanTable. De 3 Tables er lavet ved hjælp af DataBase Desktop og strukturen er vist
nedenfor.
Bemærk, at der er en stjerne (*) i Key (nøgle) feltet foran det første feltnavn. Dette betyder, at feltet
er primærnøglen. Primærnøglen må godt omfatte flere felter, men felterne skal være i rækkefølge og
det første felt skal være en del af nøglen. Nøglen skal være unik, hvilket betyder, at der ikke må
være to poster med samme nøgle. I dette tilfælde er det første felt - ISBN nummeret - unikt, men der
kan være tilfælde – den 3. tabel i denne database er et eksempel på dette – hvor det det første felt
ikke er unikt. I sådanne situationer, udvider man blot nøglen til at omfatte to eller flere felter.

Figur 17. 1 Database DeskTop BogTabel
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Figur 17. 2 Database Desktop. Udlånstabel

Bemærk i øvrigt, at der er oprettet to Secondary Index'es, med navne ForfatterIndex og TitelIndex.
Disse indices er nødvendige, hvis man vil søge på andre felter end nøglen.
Som beskrevet tidligere og vist ovenfor på formen, så oprettes og navngives sekundære indices relativt simpelt i Database Desktop.
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Figur 17. 3 Database Desktop. LånerTabel

1.2 Problemformulering. Kravspecifikation
Vi vil nu opstille de krav, som database-programmet til biblioteksadministration skal opfylde .

•

Man skal kunne søge efter en bog i bog-kartoteket ved hjælp af et indeks. Det skal være muligt
at søge på såvel forfatterens Efternavn+ Fornavn som på bogens Titel. Ved søgningen kræves
ikke fuldstændig match, men programmet skal finde den "nærmeste" post, og man skal kunne
"bladre" i kartoteket for at se de poster, der ligger før og efter i leksikalsk ordning. Der skelnes
ikke mellem store og små bogstaver. Det skal være simpelt, at indsætte en ny post og slette en
post.

•

Man skal kunne søge efter en låner i låner-kartoteket. Man skal kunne finde låneren på Efternavn+ fornavn, Adresse og Tlf. Kun på telefonnummeret, kræves fuldstændig match. Opdatering af lånerkartoteket foretages på samme måde som for bog-kartoteket

•

Man skal kunne søge på emner i bog-kartoteket, det vil sige søge på nøgleord, som står i bogens
Annotation. Hvis man søger på flere nøgleord, så skal de poster findes, som har alle nøgleord i
annotationen. Da man ikke umiddelbart kan oprette et indeks over nøgleord, så gennemsøges alle poster sekventielt. For en større base, kan det være ret tidskrævende.

•

Ved udlån af en bog, finder man først bogen og dernæst låneren – eventuelt oprettes en ny post i
lånertabellen – og så trykker man på en knap Udlån. Man bliver altid bedt om at bekræfte udlåBiblioteksdatabase
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net. Hvis man bekræfter det, oprettes en post i udlånstabellen med bogens ISBN-nummer, lånerens CPR-nummer samt datoen for udlån.

•

Når en bog returneres, gøres omtrent det samme. Man finder bog og låner, trykker på Retur, og
bliver bedt om at bekræfte, hvorefter posten i udlånstabellen slettes, og Antal tælles en op i bogtabellen. Man skal kunne få en meddelelse, som f.eks. "Bogen…..er ikke udlånt til …..".

•

Man skal ved et enkelt tryk på en knap Find, finde den bog og den låner, som den fremhævede
post i udlånstabellen refererer til.

•

Der skal kunne udskrives 4 typer af rapporter:
1.
2.
3.
4.

En bogliste,
En liste over lånere, som har en bestemt bog,
En liste over de bøger, som en bestemt låner har og vigtigst,
Automatisk at udskrive en rykker til lånere, som har overskredet lånefristen på 30 dage.

Ud fra en datalogisk betragtning, vil man også kræve at databasen er normaliseret til 5. normalform.
Normalisering er diskuteret ret grundigt i afsnittet om databaser, så vi vil blot konstatere, at databasen, som beskrevet ovenfor opfylder kravet til normalisering. Vigtigheden af, at en database er
normaliseret må ikke undervurderes.
Den skitserede database kan imidlertid blive inkonsistent, hvis man f.eks. sletter en låner fra kartoteket, som stadig har lånte bøger eller sletter en bog fra bogkartoteket, som stadig er udlånt. Dette
og lignende forhold betegnes som "reference integritet" (referential integrity). I InterBase versionen
af biblioteksdatabasen, vil det blive indlejret ved oprettelsen af databasen, men i Paradox versionen,
har vi klaret det manuelt. Begge de nævnte situationer, vil i biblioteksprogrammet være en fejloperation. Det kræver noget programkode at undersøge om en låner, der slettes af kartoteket, stadig har
lånte bøger, eller en bog der slettes af kartoteket stadig er udlånt

1.3 Programmets Desktop (forme)
Programmet har to forme, en Bog-Form og en Udlåns-Form. På BogFormen er alle BogTable's felter vist som DBEdits, bortset fra Annotationen, der er en DBMemo.
En DB-komponent er en DataAware-komponent, hvilket betyder, at den blandt sine egenskaber har
en DataSource (f.eks. BogDataSource) og et TableField (f.eks. NAVN). I en DB-komponent, står
altid "værdien" af det pågældende felt i den aktuelle post. De to forme er nedenfor vist ved Designtime, men alligevel kan man se den første post. Lånerkartoteket er også vist som DBEdits, mens
Udlånskartoteket er vist som et DBGrid.
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Figur 17. 4 Databasens Låner- og Udlånskartotek

Grunden til, at der ikke står noget i DAGE feltet er, at det er et såkaldt Calculated Field, altså et
felt, som ikke findes i databasen, men bliver beregnet automatisk, hver gang, der vises en ny post.
DAGE feltet findes heller ikke i tabellen lavet med Database-Desktop. Ud over to DataSource
komponenter og to Table komponenter, er der yderligere to usynlige komponenter en PrintDialog
og en FontDialog
I panelet beregnet til at indtaste søgeord, er den sædvanlige Edit-komponent erstattet af en DropDownList også kaldet en ComboBox. Comobox'en er kendt fra utallige steder i Windows. Man kan
skrive til den, som til en almindelig Edit-komponent, men man kan også vælge på en liste, som falder ned. Hvad man har skrevet en gang, bliver automatisk gemt i listen.
Der er ikke nogen tvingende grund til at vælge en ComboBox, i stedet for en Edit-komponent, men
det er også gjort for at præsentere ComboBox'en, som er en hyppigt anvendt Delphi komponent.
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Figur 17. 5 Databasens Bog kartotek

Programudskrift. BibliotekBog. (Bog.ing.dk)
1.5 Programbeskrivelse af BogForm
Programmet har to forme, BogForm og BibloiteksForm med tilhørende units BibliotekBog og BibliotekLaaner . Vi vil først se på BogForm, som er den mest simple. Denne form kan i øvrigt anvendes alene. I et bibliotek kunne man for eksempel lade lånerne have adgang til kun denne form.
De første 3 procedurer i Interface-delen er LowChar, LowStr og GetSearchWords. De anvendes
alle tre i forbindelse med søgning. De to første er lavet, for at erstatte store bogstaver i en tegnfølge
med små, og den sidste finder "ordene" i en tegnfølge. Det er helt traditionelle Pascal-algoritmer,
som ikke skal kommenteres yderligere. Grunden til, at man ikke kan anvende Pascals egen "LowerCase" funktion, er som sædvanlig de danske bogstaver Æ,Ø,Å.
FormCreate metoden kaldes før formen oprettes. Den foretager blot en initialisering af alle RadioButtons, samt nogle yderligere variable.
Den næste procedure er TBogForm.TitelRadioButtonClick, som anvendes til titel-søgning efter en
bog. Edit- og ComboBox-komponenterne har begge en OnExit-hændelse. Den kaldes, hvis man
trykker på Tabulatoren. Det er ikke særlig vanskeligt at lave en metode, så man forlader et editeringsfelt med Enter. Det kræver blot at man skriver lidt kode til OnKeyDown hændelsen, men i dette program er valgt den simple løsning.
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Man kunne lade OnExit-hændelsen være den hændelse, der indledte søgningen med den tegnfølge,
der er skrevet i Edit- eller ComboBox-komponenten. Det virker imidlertid ikke naturligt for de fleste
brugere. Det naturlige er, at man skriver en søgestreng, og så trykker på en knap eller lignende for
at starte søgningen. I dette program er der i stedet for én knap, valgt en RadioButton til hver søgemulighed. Problemet er blot det, at man skal skrive noget i tekstfeltet, før man starter søgningen, og
at en bruger i nogle tilfælde ville føle det naturligere, at gøre det modsatte.
Umiddelbart ville det derfor, måske være mest indlysende, at lade radioknappen være Enabled og
tekstfeltet være Disabled, og så Enable tekstfeltet, når man trykker på radioknappen, men så er man
tilbage til det første problem, med hvorledes man skal afslutte med tabulatoren.
Den løsning, der er valgt er følgende: Man lader radioknappen være Disabled. Man bruger Editeller ComboBox-komponentens OnChange-hændelse til at Enable radioknappen. Det er derefter
radioknappens RadioButtonClick-hændelse, der indeholder programkoden, som indleder søgningen.
Den eneste ulempe ved dette er, at brugeren skal skifte fra tastaturet til musen, når der skal laves
søgning, men dette klares også, idet man lader Edit- eller ComboBox-komponentens OnExithændelse være RadioButtonClick-hændelsen. Meget smart. Nedenfor er vist TitelCombobox'ens
tekstuelle beskrivelse, hvoraf dette fif kan ses.
object TitelComboBox: TComboBox
Left = 80
Top = 248
Width = 193
Height = 21
TabStop = False
ItemHeight = 13
TabOrder = 15
OnChange = TitelComboBoxChange
OnExit = TitelRadioButtonClick
end

Den beskrevne teknik er anvendt på alle søgekomponenter, så vi vil nøjes med at gennemgå denne
ene. Nedenfor er koden for de to relevante hændelser vist.
procedure TBogForm.TitelComboBoxChange(Sender: TObject);
begin
TitelRadioButton.Enabled:=(TitelComboBox.Text<>'')
end;
procedure TBogForm.TitelRadioButtonClick(Sender: TObject);
begin
if (TitelComboBox.Text<>'') then
with BogTable do
begin
IndexName:='TitelIndex';
SetKey;
FieldByName('Titel').AsString:=TitelComboBox.Text;
GotoNearest;
TitelRadioButton.Checked:=False;
TitelRadioButton.Enabled:=False;
TitelComboBox.Items.Add(TitelComboBox.Text)
end
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end;

Søgemetoden er enkel, idet man vælger et IndexName (her TitelIndex), og kalder metoden SetKey.
Det Field, man skal søge på (TITEL), tilskrives en værdi. Dette kan (desværre) gøres på to forskellige, men ækvivalente måder:
FieldByName('TITEL').AsString:=TitelComboBox.Text
Fields[1].AsString:= TitelComboBox.Text

Bemærk, at man ikke blot kan tilskrive et felt til en værdi. Man kan således ikke skrive:
TITEL: = TitelComboBox.Text. Det hænger sammen med at Table-komponenten har en egenskab
Fields, som har en egenskab AsString. Man refererer oftest til navnet på feltet, hvilket er det mest
sikre. Første felt har indeks 0. Men man kan ligeså godt skrive Fields[1].AsString:= TitelComboBox.Text, men det er mindre læsevenligt. Meningen er i alle tilfælde, at man sætter en søgenøgle på
det felt man søger på. I dette tilfælde indholdet af TitelComboBox.Text.
For at foretage søgningen, kan man da skrive: GotoKey eller GotoNearest. Ved GotoKey, skal der
være fuldstændig match (overensstemmelse) mellem søgestreng og indholdet af feltet. GotoKey, er i
øvrigt en logisk funktion, som returnerer true, hvis posten blev fundet og ellers false. Hyppigt ser
man derfor følgende i en programsætning:
if not GotoKey then ShowMessage('Posten findes ikke') else ….

Ved GotoNearest, finder man den post, der er "nærmest" søgestrengen. Det vil sige "mindre end
eller lig med" i leksikalsk ordning.
Bemærk, at denne type søgning i Paradox heldigvis er indstillet til at være Case Independent, hvilket betyder, at der ved søgningen ikke skelnes mellem store og små bogstaver. Det er kun ved søgningen på nøgleord i annotationen, at det er nødvendigt, manuelt at konvertere til små bogstaver.
Der findes i øvrigt flere andre metoder til søgning, f.eks. FindKey og FindNearest, som fungerer
nøjagtig som de tilsvarende Goto-metoder.
I langt de fleste tilfælde er det underordnet, hvilken af Goto- eller Find-metoderne, man anvender.
Goto-metoderne er nærmere de "low-level" metoder, som BDE'en (Borland Database Engine) anvender. Hvis man slår op i en reference manual, får man at vide, at Find-metoderne er lettere at anvende, mens Goto-metoder håndterer fejlsituationer bedre.
I de 3 sidste linier i TitelRadioButtonClick, initialiserer man radioknappen, og tilføjer søgestrengen
til Comboboxens liste af tidligere søgestrenge.
Hvis man ønsker, at vise alle poster ordnet efter et bestemt felt, så skal der være et indeks på dette
felt. Det gøres som vist nedenfor, hvor man anvender metoden First i stedet for GotoNearest eller
Gotokey.
procedure TBogForm.AlleTitelRadioButtonClick(Sender: TObject);
begin
with BogTable do
begin
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IndexName:='TitelIndex';
First;
AlleForfatterRadioButton.Checked:=False
end
end;

Søgning i annotationen efter nøgleord, kræver i sagens natur lidt mere programkode, og søgningen
må foretages manuelt, hvor alle poster gennemløbes sekventielt. Det er naturligvis tidskrævende,
hvis der er mange poster. Det er selvfølgelig muligt, selv at oprette en database over søgeord, men
det ville kræve en del kodning at vedligeholde den, specielt når der slettes en post i bogtabellen.
Metoden vil ikke blive gennemgået yderligere, men der henvises til programudskriften af
SoegeRadioButtonClick
Der bør dog nævnes at procedurerne anvender et begreb, som vi ikke har omtalt før, nemlig Bookmark (Bogmærke). Man kan definere en variabel f.eks. SomeBookmark af typen TBookmark, til at
markere en bestemt post i databasen.
Dette gøres med metoden: SomeBookmark:=GetBookmark. Hvis man senere vil have fat i denne
post gøres det med metoden: GotoBookmark(SomeBookmark). Endelig kan man slette bogmærket
med metoden: FreeBookmark(SomeBookmark).
For detaljer henvises til programudskriften af TBogForm.SoegeRadioButtonClick.
Nederst på formen er der en knap, med Caption "Udskriv". Meningen er, at man kan få udskrevet
indholdet af den aktuelle post på printeren. Metoden er standard, med en PrintDialog og en FontDialog. Hvis man ønsker et pæn udskrift, så skal man vælge en Font, som ikke er en proportionalfont, f.eks. Courier New.

1.6 Programudskrift. BibliotekLaaner (Bog.ing.dk)
1.7 Programbeskrivelse af BibliotekForm
Formen og programudskriften er vist ovenfor. I forhold til BogForm, er der en række lidt mere
komplicerede procedurer.
Endvidere er der i UdlaanTable defineret et såkaldt Calculated Field (DAGE). Man kan lave et
Calculated Field på følgende måde – som man ikke umiddelbart kan gætte sig til:
Vælg Table-komponenten på Formen, og åbn formens Speed-Menu. Dette gøres ved at klikke på
den højre musetast. I menuen, der fremkommer, skal man vælge Fields-Editor. Når man er inde i
editoren, anvender man igen højre musetast for at få en Speed-Menu. Her er det relativt let at definere et Calculated Field. Man vælger Define, og i den nye editor, skriver man feltnavnet, typen og
markerer om det er et Calculated Field.
I ObjectInspector'en kan man finde en page med de fleste af egenskaberne ved hvert felt, og her
skal egenskaben Calculated være sat til True, hvis den ikke er det i forvejen.
I UdlaanTable's event-page i ObjectInspektoren dobbelklikker man på hændelsen OnCalcFields, og
i den fremkommende procedure, skriver man den programkode, der er nødvendig for at udfylde de
Calculated Fields. Nedenfor er vist koden for dette eksempel.
procedure TBibliotekForm.UdlaanTableCalcFields(DataSet: TDataset);
begin
UdlaanTabledage.value:=DaysBetween(UdlaanTabledato.value,Date);
end;
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Proceduren anvendes naturligt nok, til at beregne det antal dage, som en bog har været udlånt.
Proceduren DaysBetween bliver kaldt med to parametre, som er udlånsdatoen (feltet DATO i UdlaansTable) og Date (som er en systemvariabel). Beregningen kræver 3 brugerdefinerede funktioner. DaysToDate, DateToDate og DaysBetween. Koden til disse procedurer/funktioner findes i begyndelsen af implementationsdelen af programmet.
Faktisk burde det slet ikke være nødvendigt, at lave nogen procedurer til at beregne antallet af dage
mellem to datoer. Delphi's systemvariabel Date:TDateTme er en variabel af (typen Double), hvor
heltalsdelen angiver antallet af dage siden 31/12-1899, og decimalerne angiver brøkdelen, der er
forløbet af indeværende døgn. Hvis man har to datoer: Dato1 og Dato2, skulle man simpelthen kunne finde antallet af dage som trunc(Dato2) - trunc(Dato1).
Her var der imidlertid et meget irriterende problem i Delphi 5. Selv om man har to variable af typen
TDateTime, så kan det interne format være forskelligt, idet det ene format er et negativt tal, mens
det andet er et positivt. Når man konverterer til tegnfølgeformat med metoden DateToStr, bliver det
imidlertid konverteret til den samme dato, f.eks. '25-04-01'. Sammenligninger og forskelle er imidlertid ubrugelige, hvis de to tal er i forskelligt format. Muligvis ville en direkte udregning have virket i dette tilfælde, men jeg har brugt lang tid på at søge efter fejl (der ikke var) ved direkte sammenligning og direkte udregning, så jeg har i dette tilfælde foretrukket en sikker metode.
En anden sikker metode er at anvende Delphi-metoderne: Først: DecodeDate og dernæst EncodeDate. På denne måde er man sikker på at få en datovariabel af typen TDateTime i det samme format.
Søgning efter en låner, sker på helt den samme måde, som søgning efter en bog. Ved siden af udlånstabellen er placeret 3 knapper på formen: Udlån, Retur og Find. Meningen er den, at hvis en
bog skal udlånes, finder man bogen i BogTable, låneren i LaanerTable, hvorefter man trykker på
Udlån. Man bliver bedt om at bekræfte, at: Bogen "bog". skal udlånes til låneren "låner". Når man
har bekræftet dette, oprettes der en post i UdlaansTable, hvor bogens ISBN og lånerens CPRnummer, samt datoen for udlån står. Ved retur sker der nøjagtig det samme, blot slettes posten i
UdlaansTable.
Med knappen Find, kan man finde den bog og den låner, som den markerede post i UdlaansTable
viser. Vi vil kun se på én af disse metoder og vi vælger udlån. Nedenfor ses metodens programkode,
kopieret fra programudskriften.

1.7.1 Udlån af bøger
Når en bog udlånes, skal der ske to ting. Der skal oprettes en ny post i UdlaanTable med bog-ID,
låner-Id, samt dato for udlån. Desuden skal ANTAL-feltet i BogTable tælles en ned. Det skal ikke
kunne lade sig gøre, at udlåne flere eksemplarer end der findes.
procedure TBibliotekForm.UdlaanBitBtnClick(Sender: TObject);
var
Rest:Integer;
MsgAnswer:Word;
BogTitel,LaanerNavn:string;
begin
rest:=BogForm.BogTable.FieldByName('ANTAL').AsInteger;
BogTitel:=BogForm.TitelDBEdit.Text;
if rest>0 then
begin
LaanerNavn:=NavnDBEdit.Text;
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MsgAnswer:=MessageDlg('Udlån Bog: "'+BogTitel+'" til Låner:" '
+LaanerNavn,mtInformation, [mbOK,mbCancel],0);
if MsgAnswer=MrOK then
try
with UdlaanTable do
try
Append;
FieldByName('ISBN').AsString:=BogForm.ISBNDBEdit.Text;
FieldByName('LAANER-ID').AsString:=BibliotekForm.IDDBEdit.Text;
FieldByName('DATO').AsString:=DateToStr(Date);
Post;
except
MessageDlg('Bogen '+BogTitel+' er allerede udlånt til '+LaanerNavn,
mtError,[mbOk],0)
end;
with BogForm.BogTable do
begin
Edit;
FieldByName('ANTAL').AsInteger:=rest-1;
Post
end
finally
end
end else ShowMessage('Alle eksemplarer af '+BogTitel+' er desværre udlånt!')
end;

Den nye post i UdlaanTable, oprettes ved at bruge metoden Append. Derefter opdateres de tre felter, hvor data hentes fra Bogtable, og LaanerTable og fra systemvariablen Date. Endelig skrives
data ned i databasen med Post. Antallet af bøger tælles én ned ved brug af metoderne Edit og Post.
Måden, hvorpå dette gøres fremgår programudskriften ovenfor.

1.7.2 Returnering af bøger
Det er lidt mere kompliceret, at returnere en bog, fordi man skal finde en post efter to felter i to andre tabeller. Koden for denne metode er gengivet nedenfor fra programudskriften.
procedure TBibliotekForm.ReturBitBtnClick(Sender: TObject);
var
rest:Integer;
MsgAnswer:Word;
BogISBN,LaanerID,BogTitel,LaanerNavn:string;
begin
BogISBN:=BogForm.BogTable.FieldByName('ISBN').AsString;
BogTitel:=BogForm.BogTable.FieldByName('TITEL').AsString;
LaanerID:=BibliotekForm.LaanerTable.FieldByName('ID').AsString;
LaanerNavn:=BibliotekForm.LaanerTable.FieldByName('NAVN').AsString;
with UdlaanTable do
try
DisableControls;
IndexName:='';
SetKey;
FieldByName('ISBN').AsString:=BogISBN;
GotoNearest;
while (FieldByName('ISBN').AsString=BogISBN) and
(FieldByName('LAANER-ID').AsString<>LaanerID) do Next;
if (FieldByName('ISBN').AsString=BogISBN) and
(FieldByName('LAANER-ID').AsString=LaanerID) then
begin
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MsgAnswer:=MessageDlg('Modtaget: '+BogTitel+' fra Låner: '+
LaanerNavn,mtInformation, [mbOK,mbCancel],0);
if MsgAnswer=MrOK then
begin
delete;
with BogForm.BogTable do
begin
rest:=FieldByName('ANTAL').AsInteger;
Edit;
FieldByName('ANTAL').AsInteger:=rest+1;
Post
end
end
end else MessageDlg(BogTitel+' er ikke udlånt til '+
Laanernavn,mtError,[mbOK],0) ;
finally
UdlaanTable.EnableControls
end
end;

Metoden er den, at først finder man de tegnfølger, der skal anvendes ved operationen. De repræsenteres ved de lokale variable BogISBN, BogTitel, LaanerId og LaanerNavn. Dette er udelukkende for
at gøre koden mere læselig.
Dernæst søger man efter den første post i UdlaanTable, som har det søgte BogISBN. Det er måske
overraskende, at der anvendes GotoNearest i stedet for GotoKey, da nøglen jo er entydig, men forklaringen er den, at den primære nøgle i UdlaansTable ikke kun består af ISBN, men af de to første
felter, og derfor fungerer GotoKey ikke, når søgestrengen kun er ISBN-feltet. Derefter undersøges
om den fundne post har den rigtige låner-ID, hvis ikke, så anvender man metoden Next, og så undersøger om den næste post passer med begge felter. ISBN-nummeret skal jo passe, så hvis man
kommer til en post, der ikke længere har dette ISBN, så stoppes søgningen med meddelelsen "Bogen … er ikke udlånt til …"
Søgningen er omsluttet i en beskyttet blok: try…finally…end, hvilket næsten gøres konsekvent, når
man anvender BDE'en. Dette er for at undgå at programmet går ned, hvis der sker en fejl.
Endvidere er der kaldt metoden DisableControls for UdlaansTable, idet det sinker søgningen voldsomt, hvis alle posterne skal vises på formens DBGrid.

1.7.3 Find Låner og Bog
Denne metode er beregnet til at identificere en Låner og en Bog udfra en post i udlånstabellen.
Fremgangsmåden er meget enkel. Man aflæser ISBN og LAANER_ID fra posten, og finder de tilsvarende primærnøgler i Bogtabellen og Lånertabellen.
I denne forbindelse kan der imidlertid opstå nogle fejlsituationer. Den ene er, at der står et ISBNnummer i udlånstabellen, som ikke findes i bogtabellen. Den anden er, at der står et LAANER-ID,
som ikke findes i lånertabellen. Begge dele er at betragte som alvorlige fejl, som betyder at det som
kaldes "Violation of Referential Integrity". Og som betyder, at der i databasen findes en reference
til en primærnøgle, som ikke findes. Der er flere måder at håndtere dette på. Da man i almindelighed ikke får en exception, når GotoKey returnerer false, har jeg valgt selv at erklære en exception,
som det er gjort i starten af programmet med erklæringen:
EDatabase = class(Exception);
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Man kan så rejse en exception med nøgleordet raise, hvor man samtidig opretter et objekt af klassen
EDatabase. Man tilføjer en udskrift, som vil vises som en fejlmeddelelse fra Styresystemet.
Dette sker i programsætningen:
if not GotoKey then raise EDatabase.Create('Database index inkonsistens');

Når man har rejst en exception, vil koden efter except automatisk blive udført. Man får da den fejlmeddelelse, som er angivet der. Når man skal finde låneren, er der anvendt GotoNearest i stedet for
GotoKey, men princippet er helt det samme. Koden - gentaget fra programudskriften er vist nedenfor.
procedure TBibliotekForm.FindBitBtnClick(Sender: TObject);
var MsgAnswer:Word;UdlaanID:string;
begin
MsgAnswer:=mrCancel;
with BogForm.BogTable do
try
IndexName:='';
SetKey;
FieldByName('ISBN').AsString:=
BibliotekForm.UdLaanTable.FieldByName('ISBN').AsString;
if not GotoKey then raise EDatabase.Create('Database index inkonsistens');
except
MsgAnswer:=
MessageDlg('Der er udlånt en bog, som ikke eksisterer!'+
'Skal lånerkortet slettes? ',mtError,mbYesNoCancel,0);
if MsgAnswer=mrYes then UdlaanTable.delete
end;
if MsgAnswer=MrCancel then
with BibliotekForm.LaanerTable do
try
IndexName:='';
SetKey;
UdlaanID:=BibliotekForm.UdLaanTable.FieldByName('LAANER-ID').AsString;
FieldByName('ID').AsString:=UdlaanID;
GotoNearest;
if FieldByName('ID').AsString<>UdlaanID then
raise EDatabase.Create('Database index inkonsistens');
except
MsgAnswer:=
MessageDlg('Der er udlånt til en låner, som ikke eksisterer!'+
'Skal lånerkortet slettes? ',mtError,mbYesNoCancel,0);
if MsgAnswer=mrYes then UdlaanTable.delete
end
end;

1.8 Udskrivning af rapporter.
En Rapport er et standardudtryk i databaseteori for en udskrift af felterne i en database. Rapporten
kan desuden behandle felterne, foretage beregninger og lave grafer over tabellerne. Med Delphi-1
fulgte et selvstændigt program fra Borland med navnet ReportSmith. ReportSmith arbejdede direkte
på Paradox databaserne, og det kunne ikke programmeres fra Delphi. ReportSmith fulgte kun med
de første udgaver af Delphi, og blev erstattet af (ikke Borland produktet) QuickReport i Delphi 3. I
Delphi 7, findes QuickReport ikke længere, men i stedet leveres Delphi med (ikke Borland produktet) Rave. Rave er en ret omfattende rapport generator, men den er også ret tidskrævende at sætte
sig ind i.
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I dette program skal vi imidlertid kun udskrive tekst. Hverken søjle eller lagkagediagrammer, og så
er det faktisk lettere selv at skrive den kode, som skriver det ønskede ud på printeren.
I det færdige Biblioteksprogram er der mulighed for at få udskrevet fire typer rapporter - fem, hvis
man regner Udskriv fra BogForm med.
1.
2.
3.
4.

En rapport (liste) over alle bøger – med samtlige felter.
En rapport (liste med navn og adresse) over de lånere, som har lånt en bestemt bog.
En rapport (liste med forfatter og titel) over de bøger, som en bestem låner har.
En rapport (brev til navn, adresse indeholdende bogens titel) til samtlige lånere, som har overskredet lånefristen på 30 dage.

Vi skal kun omtale den sidste af de fire rapporter. Programudskriften af metoden er vist nedenfor.
procedure TBibliotekForm.HjemkaldRadioButtonClick(Sender: TObject);
var
BogIsbn,LaanerID,s1,s2,s3:string;
Lst:TextFile;
SomeDaysAgo,Udlaansdato:TDateTime;
days:Word;
begin
days:=DateToDays(Now);
days:=days-30;
SomeDaysAgo:=DaysToDate(days);
if PrintDialog.Execute then
begin
AssignPrn(Lst); Rewrite(Lst);
FontDialog.Font.Name:='Courier New';
FontDialog.Font.Size:=10;
if FontDialog.Execute then Printer.Canvas.Font:=FontDialog.Font;
LaanerTable.DisableControls;
UdlaanTable.DisableControls;
BogForm.BogTable.DisableControls;
with UdlaanTable do
try
IndexName:='DatoIndex';
SetKey;
FieldByName('DATO').AsDateTime:=SomeDaysAgo;
GotoNearest;
while not eof and (SomeDaysAgo>=FieldByName('DATO').AsDateTime) do Next;
Prior;
while not bof do
begin
LaanerID:=UdlaanTable.FieldByName('LAANER-ID').AsString;
LaanerTable.IndexName:='';
LaanerTable.SetKey;
LaanerTable.FieldByName('ID').AsString:=LaanerID;
LaanerTable.GotoKey;
s1:=LaanerTable.FieldByName('NAVN').AsString;
s2:=LaanerTable.FieldByName('ADRESSE').AsString;
s3:=LaanerTable.FieldByName('POSTNRBY').AsString;
writeln(lst,'Biblioteket den ',DateToStr(Date));
writeln(lst);writeln(lst);
writeln(lst,s1); writeln(lst,s2); writeln(lst,s3);
writeln(lst);writeln(lst);
Udlaansdato:=UdlaanTable.FieldByName('DATO').AsDateTime;
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writeln(lst,'Bogen som angivet nedenfor er udlånt den ',
DateToStr(Udlaansdato),'. Afleveringsfristen er derfor overskredet ',
'og den bedes leveret tilbage hurtigst muligt');
writeln(lst);
BogISBN:=UdlaanTable.FieldByName('ISBN').AsString;
BogForm.BogTable.IndexName:='';
BogForm.BogTable.SetKey;
BogForm.BogTable.FieldByName('ISBN').AsString:=BogISBN;
BogForm.BogTable.GotoKey;
s1:=BogForm.BogTable.FieldByName('FORFATTER').AsString;
s2:=BogForm.BogTable.FieldByName('TITEL').AsString;
writeln(lst,s1); writeln(lst,s2); writeln(lst);
writeln(lst,'Med venlig hilsen Biblioteket');
writeln(lst); writeln(lst);
Prior
end;
finally
LaanerTable.EnableControls;
UdlaanTable.EnableControls;
BogForm.BogTable.EnableControls;
System.CloseFile(Lst)
end
end;
HjemkaldRadioButton.Checked:=False
end;

For at forstå de første linier af programkoden, må man huske, at man ikke kan søge på et Calculated
Field, ellers var det bare at finde de poster, hvor DAGE>30. Faktisk er DAGE-feltet unødvendigt
for programmet, men bekvemt for den, der bruger programmet. Metoden er følgende. Først konverterer man Now (en TimeDate systemvariabel) til dage (siden år 1900): days:=DateToDays(Now);
dernæst trækker man 30 dage fra: days:=days-30; og sluttelig konverterer man det fundne antal
dage tilbage til en dato i DateTime-format: SomeDaysAgo:=DaysToDate(days); Den fundne dato
kan så sammenlignes i voksende rækkefølge med DATO-feltet i UdlaanTable.
Da man er interesseret i at finde alle datoer før denne dato, skal man efter en søgning: GotoNearest,
bevæge sig baglæns i databasen, indtil man når bof (beginning of file). Når man bevæger sig baglæns, skal man anvende prior metoden i stedet for next.
Når man har fundet en post, som opfylder søgekriteriet, skal man have fat i lånerens navn og bogens
titel. Det er i dette tilfælde nemt, da ISBN og LAANER-ID felterne er primærnøgler i Bogtable og
LaanerTable. I begge tilfælde kan man anvende GotoKey.
Som sædvanlig foregår søgningen i databasen i en beskyttet try…finally…end blok, f.eks. for det
tilfælde, at man var kommet til at slette en låner fra lånerkataloget, mens låneren stadig havde lånte
bøger. Som i flere af de tidligere eksempler er der også en PrintDialog knyttet til udskriften.
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Kap 18. SQL-Databaser
1. Søgning med SQL

Som tidligere omtalt er SQL en international standard et DDL (Data Definition Language) og DML
(Data Manipulation Language). Det vil sige et Database programmeringssprog, som giver mulighed
for oprettelse af, adgang til og søgning i databaser. Delphi understøtter SQL , men for lokale (Paradox) databaser kun i en skrabet version, som betegnes Local SQL. Skal man sætte sig grundigt ind i
alle aspekter af SQL, så kan det godt indebære noget med en "introduktion" på måske 500 sider.
Dette kapitel, kan derfor langtfra betragtes som en generel introduktion til SQL, men er derimod et
større eksempel, der viser nogle fundamentale anvendelser af SQL.
Faktisk vil vi stort set kun anvende een, men den vigtigste SQL- instruktion, nemlig Select og de
afledninger, der er af den. Select anvendes til at udvælge et set (delmængde) af rækker (tuples) og
Fields fra en eller flere databaser. Det generelle format er:

Select "FELT1","FELT2",.. From "TABLE-A","TABLE-B"
[Where "betingelse"] [Order By "feltnavn"]
"Betingelse" er en betingelse på felterne, og Order By angiver en rækkefølge af posterne. Uden
Order By vil posterne være i rækkefølge efter den primære nøgle.
Meget ofte anvendes en simple form af Select

Select *. From TABLE [Where "betingelse"] [Order By "feltnavn"]
Stjerne "*" angiver, at alle felter medtages. Som sædvanlig markerer firkantede parenteser, at det
som står i de firkantede parenteser kan undlades.
Hvis man vil arbejde med et dataset bestående af alle posterne fra TABLE med navn "BOG", kan
det gøres med følgende simple SQL-instruktion.

Select *. From BOG
I Local SQL, kan man ikke programmere sammensatte betingelser med and og or, når man anvender værdier repræsenteret ved variable. Man er henvist til at anvende Parameters, som beskrevet
nedenfor. I det hele taget anbefales det, at man altid anvender Parameters ved søgninger. Man kan
heller ikke lave selektioner i flere niveauer, som f.eks. : Select * From (Select …From …Where)
Where…., hvor man altså først udvælger et dataset efter et kriterium og derefter udvælger fra dette
dataset ud fra et andet kriterium. Det sidste er tilladt i standard SQL.
I Delphi er SQL et såkaldt indlejret (embedded) sprog. Dette giver mulighed for en helt anderledes
dynamisk og interaktiv anvendelse af en database. Som konsekvens af dette kan man i Delphi anvende variable i SQL søgekriterierne, mens man i standard SQL kun kan anvende konstanter.
Hvis man slår op i Dephi's hjælpefil, finder man ca. 40 forskellige SQL-instruktioner.
I almindelighed, som nedenstående eksempel viser, kan man klare sig med langt mindre.

SQL - Databaser

•

319

Projektet er det samme som det forrige, nemlig administration af et bibliotek. Databasen er den
samme normaliserede biblioteksdatabase med en Bog-tabel en Låner-tabel og en Udlåns-tabel, med
Paradox-filnavne BOG.DB, LAAANER..DB og UDLAAN.DB.

1.1 Query-komponenten
Når man anvender SQL, udvælger man en delmængde af posterne i en base efter nogle kriterier.
I rigtig SQL er mulighederne næsten uanede. Man kan udvælge felter fra forskellige tabeller og
sammensætte dem til en ny tabel, som man så igen kan udvælge fra. SQL er perfekt til "joins", dvs.
"sammenkøring af registre", idet man er fri for programmeringen med, "at finde de poster i en tabel,
som har samme egenskab som posterne i en anden tabel, som igen har en egenskab, der skal passe
med en tredje tabel" osv. Det klares med en – i nogle tilfælde dog ret indviklet – SQL-selektion.
Det kriterium, hvorefter en delmængde udvælges kaldes i Delphi for en Query, og den formuleres
ved hjælp af SQL (Structured Query Language).
Når man laver databaser med SQL, skal man have en DataSource-komponent og en Querykomponent (den sidste i stedet for en Table-komponent). Begge dele vælges fra DataAccessfanebladet. For at det skal kunne fungere, tildeles Datasource-komponenten og Querykomponenten nogle egenskaber i ObjectInspectoren. Vi viser eksemplet med BogQuery og BogdataSource, som begge er anbragt på BogForm. BogFormen er vist nedenfor.

•

I ObjectInspectoren sættes BogQuery's DatabaseName egenskab til Alias for databasen eller
man angiver den fulde sti til databasen. DatabaseName egenskaben har en DropDown list, hvor
man kan vælge mellem de forskellige Alias, der er registreret i BDE'en. Name egenskaben sættes i dette tilfælde til BogQuery. Active egenskaben sættes til true, hvis man ønsker at se den
første post af databasen ved Design. Vigtigt! Hvis man ønsker at skrive til databasen (ændre eller tilføje poster), så skal egenskaben RequestLive sættes til true (Default=false).
SQL egenskaben kan ændres ved run-time (og det vil vi gøre), men hvis vi ønsker at se den første linie af databasen ved Design, klikker man på de 3 prikker ved SQL egenskaben, hvorefter
der åbnes en editor, hvor man kan skrive en SQL-sætning. I almindelighed:

Select * From "Tabel". I dette tilfælde:

Select * From BOG.

ObjectInspectoren med disse værdier er vist nedenfor. Efter dette er Sql-editoren vist.
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Figur 18. 1 Egenskaber ved BogQuery

Figur 18. 2 Sql-Editorens vindue

•

I ObjectInspectoren skal man herefter give DataSource-komponenten et navn (Name-egenskab)
og sætte DataSet-egenskaben til BogQuery. DataSet-egenskaben har en DropDown list, hvor
man kan vælge blandt de mulige DataSet. Dette er vist nedenfor.
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Figur 18. 3 Egenskaber for DataSource

I programeksemplet er der defineret 3 Queries BogQuery, LaanerQuery og UdlaanQuery i stedet
for de 3 Tables: BogTable, LaanerTable og UdlaanTable.
Tabellerne angives ikke i Object-Inspektoren, som det var tilfældes med Table-komponenterne.
I stedet angiver man Database-table navene i SQL-forespørgslen, som f.eks. Select * From Bog.
Her er BOG.DB et Paradox Table-name.
Udformningen og komponenterne på de to forme: BogForm og BibliotekForm er næsten identisk
den samme, hvad enten man anvender Tables eller Queries, og en bruger ville næppe, hverken kunne se eller bemærke nogen forskel på de to versioner (Table eller Query) af biblioteksprogrammet.
Nedenfor er vist de to forme ved design-time, så man også kan se de komponenter, der er usynlige
ved Run-time. På den første form er der 2 DataSource- og 2 Query-komponenter.
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1.2 Programmets desktop

Figur 18. 4 Biblioteks Formen
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Figur 18. 5 Bog Formen

1.3 Programudskrift. BibliotekSqlBog. (Bog.ing.dk)
1.4 Kommentar til BibliotekSqlBog
For at vise, hvordan man anvender indlejret SQL i Delphi, viser vi først et meget simpelt eksempel,
hvor man vælger at vise alle bøger i DBEdit-felterne.
procedure TBogForm.AlleForfatterRadioButtonClick(Sender: TObject);
begin
BogQuery.Active:=False;
BogQuery.Sql.Clear;
BogQuery.Sql.Add('Select * From BOG');
BogQuery.Active:=True;
AlleForfatterRadioButton.Checked:=False;
end;

En Query har en egenskab Active, hvilket betyder, at der er valgt et DataSet. Når man skal udvælge
et nyt DataSet, sætter man først Active= false. Man kan nemlig ikke ændre på en Query's Sql egenskab, så længe en Query er aktiv. Man sletter derefter dens Sql egenskab, for at tilføje man en ny
Sql egenskab. Dette gøres med metoden add. Man kan i princippet tilføje lige så mange add sætninger, som man har lyst til. Sætningerne skal dog høre til den samme SQL-kommando.
I første tilfælde udvælger vi simpelthen alle felter og alle poster fra BOG tabellen. Herefter sættes
Active=true, for at se datasettet. For den RadioButton, som har udløst søgningen, sættes Checked=false.
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Nedenfor er vist en næsten identisk SQL-kommando, blot med den forskel at posterne ordnes efter
feltet TITEL.
procedure TBogForm.AlleTitelRadioButtonClick(Sender: TObject);
begin
BogQuery.Active:=False;
BogQuery.Sql.Clear;
BogQuery.Sql.Add('Select * From BOG Order By TITEL');
BogQuery.Active:=True;
AlleTitelRadioButton.Checked:=False;
end;

1.4.1 Anvendelse af en søgenøgle
Vi skal nu se på et lidt mere kompliceret eksempel, hvor man søger på en forfatter, men eventuelt
kun med en del af nøglen. Man har indtastet et forfatternavn. F.eks. "Singer " i ForfatterEdittekstfeltet. Man kan kun udvælge et DataSet i SQL, ikke den post, der ligger nærmest i leksikalsk
ordning, som vi gjorde, da vi anvendte Tables. Man udvælger derfor alle rækker, hvor FORFATTER-feltet er større end eller lig med Søgenøglen. Sammenligninger med SQL er ikke "caseinsensitive" dvs. der er forskel på store og små bogstaver. Af denne grund konverteres såvel FORFATTER-feltet som søgenøglen til store bogstaver. FORFATTER-feltet med SQL-funktionen Upper, søgenøglen med den brugerdefinerede funktion UpStr.
Vi skal i SQL-kommandoen sammenligne værdien af FORFATTER-feltet med en tegnfølge, givet
ved ForfatterEdit.Text. Der er ikke noget syntaktisk forkert i at indsætte en variabel direkte i SQLkommandoen. Det virker faktisk upåklageligt i nogle tilfælde. Men I andre tilfælde får man en kryptisk fejlmeddelelse fra BDE'en.

•

For at undgå fejlsituationer med variable som søgenøgler, skal man anvende Parameters. En
Parameter, er en erklæret variabel, som kan indsættes i en SQL-kommando, på et sted, hvor
man ellers ville have anbragt en variabel. En Parameter er en identifier foranstillet med et kolon. For eksempel ":FORFATTER". At det er den samme identifier, som feltet FORFATTER er
uden betydning, men blot gjort for at knytte parameteren til dette felt. Man kunne ligeså godt
have kaldt parameteren ":Par1"

Dette er også gjort i eksemplet nedenfor. Bemærk, at en Parameter skal erklæres efter den SQLkommando, hvor den anvendes. Umiddelbart, virker det lidt ulogisk, men det har sin egen logik. En
Parameter, kan ikke eksistere uden en SQL-kommando, hvorfor denne skal erklæres først.
En Parameter erklæres med Query-metoden ParamByName. For detaljer se koden nedenfor.
Order By kommandoen kan ledsages af et af ordene Asc (Ascending), som er Default eller Desc
(Descending), hvilket betyder voksende eller aftagende rækkefølge.
procedure TBogForm.ForfatterRadioButtonClick(Sender: TObject);
begin
if (ForfatterEdit.Text<>'') then
with BogQuery do
begin
Active:=False;
Sql.Clear;
try
Sql.Add('Select * From BOG Where Upper(FORFATTER) >=');
Sql.Add(':FORFATTER Order By FORFATTER Asc');
ParamByName('FORFATTER').AsString:=UpStr(ForfatterEdit.Text);
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Active:=True;
finally
ForfatterRadioButton.Enabled:=False;
ForfatterRadioButton.Checked:=False
end
end
end;

1.5 Programudskrift. BibliotekSqlLaaner. (Bog.ing.dk)
1.6 Kommentar til BibliotekForm
Vi ser nu på nogle af de metoder, der er i BibliotekForm. Flere af dem er bygget over den samme
skabelon, som vi allerede har betragtet under kommentaren af BogForm.

1.6.1 Find låner og Bog
Vi vil først se på en lidt mere kompliceret SQL-kommando, hvor man har markeret en post i udlånskartoteket og ønsker at identificere en låner og en bog ud fra LAANER_ID og ISBN i den markerede post. Da ISBN-feltet i Bogtabellen skal sammenlignes med en variabel, hentet fra udlånstabellen, anvendes her igen parametre. Man har imidlertid to forskellige muligheder for at referere til
såvel felter som parametre. Man kan referere "ByName", som ved ParamByName('Param_ID') og
FieldByName('FELTNAVN') eller ved indeks Params[Param_No] Fields[Felt_No] (første parameter/felt har indeks 0). Parametrene er indekseret efter den rækkefølge de optræder i SQLkommandoen. Anvendes indeksering af parametre er parameterens navn uden betydning.
I eksemplet nedenfor er begge de ovennævnte valgmuligheder anvendt. I praksis er det naturligvis
mest sikkert og læsevenligt at anvende "ByName" metoderne.
Efter kaldet af "FindLaanerOgBogBitBtnClick" kan den pågældende låner og den pågældende bog
ses I DBEDit-felterne på BogFormen og BiblioteksFormen.
Bemærk iøvrigt den udstrakte brug af with-sætninger.
procedure TBibliotekForm.FindLaanerOgBogBitBtnClick(Sender: TObject);
begin
with BogForm.BogQuery do
begin
Active:=False;
Sql.Clear;
Sql.Add('Select * From BOG Where ISBN = :ISBN');
Params[0].AsString:=BibliotekForm.UdLaanQuery.Fields[0].AsString;
Active:=True
end;
with LaanerQuery do
begin
Active:=False;
Sql.Clear;
Sql.Add('Select * From LAANER Where ID = :ID');
ParamByName('ID').AsString:=
BibliotekForm.UdLaanQuery.FieldByName('LAANER-ID').AsString;
Active:=True
end
end;
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1.6.2 Online søgning med SQL
Der er i programmet mulighed for "online" - dvs. direkte fra tastaturet - at skrive søgebetingelser i
SQL på Tabellerne: BOG og LAANER.. Den første del af SQL kommandoen er fast, nemlig:
"Select * From BOG Where"

eller

"Select * From LAANER Where"

Man kan så direkte skrive sine egne SQL-udvælgelses kriterier i en edit-boks, som derefter bliver
tilføjet til SQL-kommandoen, fortolket og udført.
Sådan to Combobox'e, findes på BogForm og BiblioteksForm til søgning på såvel bøger som lånere.
Den første del af SQL-instruktionen står i programmet ( 'Select * From LAANER Where' +
SQLCombox.Text), og hertil føjes indholdet af ComboBoxen. Nedenfor er vist programkoden til
SQLRadioButtonClick.
procedure TBibliotekForm.SQLRadioButtonClick(Sender: TObject);
begin
if (SQLComboBox.Text<>'') then
begin
LaanerQuery.Active:=False;
LaanerQuery.Sql.Clear;
try
LaanerQuery.Sql.Add('select * from LAANER where '+ SQLComboBox.Text);
LaanerQuery.Active:=True;
except
ShowMessage('Fejl i Sql-kriterium! Søgeord skal skrives i " " tegn. '+
'F.eks. NAVN = "Overtræk,Ole"');
end;
SQLComboBox.Items.Add(SQLComboBox.Text);
SQLRadioButton.Enabled:=False;
SQLRadioButton.Checked:=False
end
end;

Man kan godt lave strukturerede søgekriterier med and og or, og man kan søge på alle felter, også
dem uden et indeks. Man kan for eksempel godt skrive følgende:

Upper(FORFATTER) < "SINGER" And ANTAL>2
FORFATTER og ANTAL er felter i Table BOG.DB, og man udvælger således de poster, hvor forfatternavnet kommer før "Singer" og hvor der er mere end to bøger, som ikke er udlånt.
Til slut skal det nævnes, at Query-komponenten også har flere af Table-komponentens metoder. For
eksempel First, Next, Prior, eof, bof, append, post, edit og delete. Dette er også anvendt forskellige
steder i programmet.

•

Når man opdaterer/editerer en tabel med en Query-komponent, skal komponentens egenskab
RequestLive være sat til true.
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1.6.3 Returner bog
Den vanskeligste metode at få til at virke i SQL er Returner Bog, mens den var relativ simpel med
Tables. Når man returnerer en bog, skal man finde bogen i Bog tabellen, finde låneren i lånertabellen, og så trykke på Retur-knappen.
Det programmet skal gøre er, at finde den post i UDLAAN.DB, som har samme ISBN og LAANERID, som den bog og den låner, som står på skærmen.
Man skal så lave enten én søgning med et sammensat kriterium eller to søgninger med et enkelt
kriterium. Problemet er løst med koden, som vist nedenfor, og som anvender et sammensat kriterium med to Parameters.
procedure TBibliotekForm.ReturBitBtnClick(Sender: TObject);
var
rest:Integer; MsgAnswer:Word;
BogISBN,LaanerID,LaanerNavn,BogTitel:string;
begin
LaanerID:=IDDBEdit.Text;
LaanerNavn:=NavnDBEdit.Text;
BogTitel:=BogForm.TitelDBEdit.Text;
BogISBN:=BogForm.ISBNDBEdit.Text;
MsgAnswer:=MessageDlg(BogTitel+' returneret af låner: '
+LaanerNavn,mtInformation, [mbOK,mbCancel],0);
if MsgAnswer=MrOK then
with UdlaanQuery do
try
BogISBN:=BogForm.ISBNDBEdit.Text;
Active:=False;
Close;
Sql.Clear;
Sql.Add('Select * From UDLAAN Where ISBN = :ISBN And ');
Sql.Add('LAANER-ID = :LAANER-ID');
ParamByName('ISBN').AsString:=BogISBN;
ParamByName('LAANER-ID').AsString:=LaanerID;
Active:=True;
if (BogISBN=FieldByName('ISBN').AsString) and
(LaanerID=FieldByName('LAANER-ID').AsString) then
begin
UdlaanQuery.delete;
with BogForm.BogQuery do
begin
rest:=FieldByName('ANTAL').AsInteger;
Edit;
FieldByName('ANTAL').AsInteger:=rest+1;
Post
end
end else
ShowMessage('Bogen '+BogTitel+' er ikke udlånt til '+LaanerNavn)
finally
end
end;

1.6.4 Udskrivning af rapporter
Det sidste vi vil omtale, er udskrivning af rapporter. I det første eksempel valgte vi selv at programmere rapportudskrivningen. Når man anvender SQL findes der imidlertid en række værktøjer,
som kan anvendes.
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I den oprindelige version af Biblioteksprogrammet, var rapporterne lavet med en rapport-generator.
Problemet med alle rapportgeneratorer er, at det tager mindst lige så lang tid, at få dem til at makke
ret, som hvis man laver rapporterne i hånden, ved SQL-forespørgseler, og man må ofte indgå en del
kompromisser ved udformningen af rapporterne,
Jeg har derfor lavet rapporterne ved almindelig konsolprogrammering og SQL forespørgsler, og
skrevet resultatet ud på printeren.
På denne måde kan man også direkte skrive breve til de lånere, der f.eks. ikke har afleveret bøger til
tiden. Nedenfor er vist programudskriften for den procedure, som gennemser Udlånsbasen, for at
finde de bøger, som har overskredet tidsfristen. Herefter findes et ISBN, og et LAANER-ID, og i
bogkartoteket finder man den pågældende bog, og i lånerkartoteket den pågældende låner. Herefter
skrives automatisk et brev.
procedure TBibliotekForm.HjemkaldRadioButtonClick(Sender: TObject);
var
BogIsbn,BogTitel,BogForfatter,
LaanerID,LaanerNavn,LaanerAdresse,LaanerPostNrBy:string;
Lst:TextFile;
SomeDaysAgo,Udlaansdato:TDateTime;
days:Word;
begin
days:=DateToDays(Now);
days:=days-30;
SomeDaysAgo:=DaysToDate(days);
if PrintDialog.Execute then
begin
AssignPrn(Lst); Rewrite(Lst);
FontDialog.Font.Name:='Times New Roman';
if FontDialog.Execute then Printer.Canvas.Font:=FontDialog.Font;
with UdlaanQuery do
begin
Active:=False;
Sql.Clear;
Sql.Add('Select * From UDLAAN Where DATO < :DATO');
ParamByName('DATO').AsDateTime:=SomeDaysAgo;
try
first;
while not eof do
begin
LaanerQuery.Active:=False;
LaanerQuery.Sql.Clear;
LaanerQuery.Sql.Add('Select * From LAANER Where
"LAANER-ID" = :LAANER-ID');
LaanerQuery.ParamByName('LAANER-ID').AsString:=
UdlaanQuery.FieldByName('LAANER-ID').AsString;
LaanerNavn:=LaanerQuery.FieldByName('NAVN').AsString;
LaanerAdresse:=LaanerQuery.FieldByName('ADRESSE').AsString;
LaanerPostNrBy:=LaanerQuery.FieldByName('POSTNRBY').AsString;
writeln(lst,'Biblioteket den ',DateToStr(Date));
writeln(lst);writeln(lst);
writeln(lst,LaanerNavn);
writeln(lst,LaanerAdresse);
writeln(lst,LaanerPostNrBy);
writeln(lst);writeln(lst);
Udlaansdato:=UdlaanQuery.FieldByName('DATO').AsDateTime;
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writeln(lst,'Bogen som angivet nedenfor er udlånt den ',
DateToStr(Udlaansdato),'.Afleveringsfristen er derfor overskredet ',
'og den bedes leveret tilbage hurtigst muligt');
writeln(lst);
BogForm.BogQuery.Active:=False;
BogForm.BogQuery.Sql.Clear;
BogForm.BogQuery.Sql.Add('Select * From BOG Where ISBN = :ISBN');
BogForm.BogQuery.ParamByName('ISBN').AsString:=
UdlaanQuery.FieldByName('ISBN').AsString;
BogISBN:=UdlaanQuery.FieldByName('ISBN').AsString;
BogForfatter:=BogForm.BogQuery.FieldByName('FORFATTER').AsString;
BogTitel:=BogForm.BogQuery.FieldByName('TITEL').AsString;
writeln(lst,BogForfatter); writeln(lst,BogTitel); writeln(lst);
writeln(lst,'Med venlig hilsen Biblioteket');
writeln(lst); writeln(lst);
Next
end;
UdlaanQuery.Sql.Clear;
UdlaanQuery.Sql.Add('Select * From UDLAAN');
UdlaanQuery.Active:=True;
LaanerQuery.Sql.Clear;
LaanerQuery.Sql.Add('Select * From LAANER');
LaanerQuery.Active:=True;
BogForm.BogQuery.Sql.Clear;
BogForm.BogQuery.Sql.Add('Select * From BOG');
BogForm.BogQuery.Active:=True;
finally
System.CloseFile(Lst)
end
end
end
end;

Bemærk den konsekvente brug af en Parameter: ParamByName, når man skal foretage selektiv
søgning.
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Kap 19. Professionelle Databaser
1. Organisering af databaser

Vores hidtidige eksempler på anvendelser af databaser er baseret på, at applikationsprogrammet,
den fysiske database og DBMS (DataBase Management System) i vores tilfælde BDE (Borlands
Database Engine) er placeret på én og samme Pc'er. Databasen er placeret i separate filer, én for
hver tabel, og BDE henter de nødvendige data fra disse filer. Af denne grund omtales et sådant system, som en file server.
For mindre enkeltbruger databaser er dette også fuldt anvendeligt. Paradox kan ifølge Borland
håndterer databaser op til 2 GB. Hvis man læser i litteraturen, får man imidlertid at vide, at for databaser større end 300 MB, begynder Paradox at blive langsom, og der kan komme rod i indeksregistrene. Paradox kan godt anvendes i flerbrugersystemer i lokale netværk, men adgangen til de
fælles data administreres sådan, at der under visse omstændigheder kun er en ud af flere brugere,
der samtidig har adgang til de samme data. Dette naturligvis for at forhindre, at to forskellige brugere kan læse de samme data og opdatere dem til forskellige værdier. (Kun den sidste opdatering vil
blive registreret). Dette forhold kan medføre ventetider i flerbrugersystemer, og i større databaser er
problemet i almindelighed løst på en anden måde.
Større databaser er næsten altid organiseret som Client-Server systemer, hvilket indebærer, at selve
den fysiske database (serveren) er placeret på en fjern computer, som enten er forbundet til klienterne via et lokalt netværk eller et netværk via modem.
Der er imidlertid flere muligheder for placeringen af DBMS'en.
En mulighed er at lade DBMS'en være placeret på de enkelte computere. I dette tilfælde overføres
alle poster fra serveren til klient-maskine, når man skal lave en forespørgsel, hvorefter DBMS'en
udfører sit Sql-script (Sql-kommandoer). Dette kan i almindelighed ikke betragtes som særlig hensigtsmæssigt, idet det medfører en stor trafik over netværket.
Den anden mulighed er at lade DBMS'en være placeret på serveren. På denne måde overfører klienten kun sit Sql-script, som udføres på server-maskinen og klienten modtager kun resultatet af forespørgslen. Dette kaldes for et Two-tier system. Når man anvender Delphi som brugergrænseflade,
har man dog stadig brug for BDE'en (Borland Database Engine), som et mellemled mellem Delphi
og DBMS'en. Af samme grund, er det nødvendigt at installere DBE'en på alle klient maskinerne.
Det er imidlertid kun et praktisk problem, idet Borland altid har givet licens til frit at distribuere
BDE'en.
Ved at anvende den nye ADO-teknologi kan dette undgås. ADO står for ActiveX Data Objects, og
det er et generelt interface, som er en integreret del af WindowsXP. ActiveX er objekter, der kan
køre i en Browser. Da denne bog ikke omhandler egentlig Client-Server programmering, som kun
er tilgængelig i Enterprise udgaven af Delphi, vil vi dog ikke omtale ADO yderligere.
For at udvikle Client-Server databaser, er det imidlertid ikke nødvendigt at råde over en Server og
netværk. I Delphi Professionel- og Enterprise-edition følger nemlig en local udgave af InterBase,
kaldet Intrabase. Intrabase er en ægte Sql Client-Server database, som blot kører på en enkelt maskine.
Det er ikke et stort skridt at foretage ved overgangen fra en file-server database (Paradox) til en
Client-Server database (InterBase). Men skridtet fra at anvende InterBase lokalt til en fjern Computer er endnu mindre. Vi skal defor i dette kapitel beskæftige os med at skrive "Client-Server" database applikationer til (local) InterBase.

Avanceret Brug Af Databaser

•

331

Det næste skridt i rækkefølgen fra en Stand Alone File Server (Single-tier) til en Client Server (twotier) er en såkaldt three-tier konfiguration. I en sådan konfiguration er klienten en såkaldt (thinclient) tynd klient - i den betydning - at klient maskinen kun administrerer brugergrænsefladen til
databasen. Den dataudvekslende og mere processor-krævende grænseflade er samlet i en anden
enhed, der eventuelt godt kan betjene flere klienter til samme database. Enhederne kan være adskilt
fysisk eller logisk, men fordelen er i alle tilfælde, at grænsefladen til databasen ikke behøver at være
implementeret på alle klienterne. Heraf navnet tynde klienter.
I ægte større Client-Server databaser, kan three-tier konfigurationen implementeres med Midasteknologien, som er udviklet af Borland. Fordelene ved Midas er bortset fra de strukturelle også de
økonomiske, idet man kun behøver én licens til Midas, som herefter kan betjene vilkårlig mange
klienter.
Vi skal i de følgende kun se på en logisk three-tier implementation, der foretages ved et såkaldt Data-Module, hvor man anbringer alle tables, queries, og datasources. Alle forme, der indeholder en
grænseflade til databasen, anvender så det samme Data-Module.
I de foregående eksempler var data-access komponenterne anbragt på hver af de forme, der anvendte dem. Med data-modulet, kan man nøjes med at anbringe dem ét sted, hvorefter de kan anvendes
af flere forskellige forme.

2. InterBase

InterBase er et fuldstændig relationelt Client-Server Database System på linie med Oracle. En klar
fordel ved at anvende InterBase er, at det i 2002 blev overtaget af Borland og distribueres som en
Open Source Database og leveres med Delphi 7 under navnet Interbase 6.5.
Local InterBase, kan i øvrigt anvendes fuldstændig uafhængigt af Delphi, som en Stand Alone Relationel Database.
Det er ikke formålet med denne bog at give en generel introduktion til InterBase. Det kunne let fylde en selvstændig bog. Formålet er derimod, at vise et større konkret eksempel, idet vi vil overføre
Biblioteks-databasen til InterBase, tilføje et data-modul, samt ændre lidt på grænsefladen. Grundlæggende er databasen imidlertid den samme.
Som en Client-Server database, har InterBase en Server Manager, som kan anvendes til at administrere såvel lokale som fjerne InterBase databaser og servere. En Server Manager kan håndtere database sikkerhed (autoriserer nye brugere, ændre passwords, og fjerne bruger-autorisation), tage
backup af en database, udføre vedligeholdelse, få database statistik og udføre andre lignende funktioner). Vi vil ikke berøre denne del af InterBase. Til lokalt brug, vil vi kun anvende det prædefinere
brugernavn "SYSDBA" og password "masterkey". Det er naturligvis muligt, at tilføje et nyt brugernavn og password til Local InterBase, men i så tilfælde skal man også definere rettigheder for brugerne osv. Alt dette er mindre væsentligt fra et datalogisk synspunkt.

2.1 IBConsole
Til gengæld vil vi se lidt på InterBase' egen grænsefladen. Indtil Delphi 7 blev den kaldt for ISQL
(InterBase SQL) eller WISQL (Windows…), men med Delphi 7 er der lavet en helt ny version som
hedder IB_Console. Selv om IB_Console er et helt nyt program, fungerer det heldigvis nogenlunde
på samme måde som WISQL. Der er dog en enkelt undtagelse. Interbase er nu fuldstændig uafhængigt af Delphi, og derfor skal man registrere en ny Database i Interbase' DBMS (DataBase Management Server), før man kan anvende den. For at anvende Interbase, skal man selvfølgelig have
installeret den fra Delphi 7 CD-rom'en.
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Når man åbner IB_Console, får man det vindue, som er vist nedenfor.

Figur 19. 1 IBConsole-brugergrænsefladen

Når man skal anvende en database, skal man først logge sig ind. I dette tilfælde "Local Server".
Dette gøres ved at vælge menupunktet Server ->login, hvorefter der åbnes et dialogvindue, som vist
nedenfor.

Figur 19. 2 Server Login. Dialogvindue

Ved derefter at vælge menupunktet DataBase -> Connect, åbnes databasen med Alias
TLFNOEGLE. Herefter ser vinduet ud som vist nedenfor:
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Figur 19. 3 TLFNOEGLE.GDB er valgt

Man kan nu vælge SQL på værtøjslinien eller Interactive Sql i Tools-menuen. I begge tilfælde åbnes
et nyt vindue, som vist nedenfor. Vi har i Edit vinduet skrevet en Sql-forespørgsel, som udføres,
hvis man trykker Ctrl+E eller vælger Execute fra Query menuen.
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Figur 19. 4 SQL-selektion

I InterBase er databasen (i modsætning til Paradox-databaser) fysisk samlet i én stor fil, som indeholder alle tabeller og indekser. Man behøver derfor ikke at angive nogen tabeller og lignende ved
oprettelsen.
I princippet, kan man anvende InterBase interaktivt. Man skriver sine Sql-sætninger direkte ind i
edit-vinduet, og modtager svar og fejlmeddelelser sammensteds. Det er også muligt at gemme resultatet af en session i en tekstfil.
Jeg vil ikke i detaljer beskæftige mig med interaktivt brug med IBConsole, al den stund, at det er
noget man meget sjældent gør. I stedet anvender man et Sql-script. Et Sql-script er blot en tekstfil
med Sql-sætninger. Interactive Sql læser scriptet, og giver enten fejlmeddelelser eller udfører scriptet, hvis det er afsluttet med commit. Hvis man blot vil prøve, om scriptet kan udføres, kan man i
stedet afslutte med roolback..

2.2 Sql-scripts
Vi vil nu vise hvorledes databasen ovenfor oprettes og tilføres data med ved anvendelsen af scripts.
Et script er en tekstfil med typebetegnelsen *.sql.
Når man skal oprette en database, vælger man Interactive Sql i Tools-menuen. I Query-menuen
vælger man Load Sql Script. Der bliver derefter åbnet et vindue, hvor man kan "browse" sig frem til
den fil, som indeholder scriptet. Med IBConsole kan scriptet nu skrives, rettes og gemmes fra Inte-
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ractive Sql - editoren, men man kan også skrive det i Delphis editor, som fremhæver de reserverede
ord på same måde som i Pascal.
Jeg har indlæst et script: IB_TlfNoegle.sql, som er lavet i Delphi's editior.

Figur 19. 5 Sql-scriptet, som opretter databasen.

Hele scriptet er vist nedenfor:
create database "c:\Borland\Delphi7\Projects\IB_TlfNoegle\TlfNoegle.gdb"
user "SYSDBA" password "masterkey";
create table TLF_NOEGLE (
TLF Char(8) not null primary key,
FORNAVN Varchar(30) not null,
EFTERNAVN Varchar(30) not null,
ADRESSE Varchar(30),
POSTNRBY Varchar(30)
);
commit;

Et script er ikke "case sensitive", så valget af store og små bogstaver er udelukkende gjort for hurtigt at kunne skelne, hvad der er FELTER, reserverede ord og navne.
I scriptet oprettes en database TlfNoegle.gdb med USER "SYSDBA" og Password "masterkey". Der
er kun en tabel TLF_NOEGLE, bestående af felterne: TLF (primærnøglen), FORNAVN,
EFTERNAVN, ADRESSE, POSTNRBY.
Alle felterne er tegnfølger (Pascal type: string). Der findes to string typer i InterBase.

Varchar(AntalTegn) og Char(AntalTegn).
Varchar er en tegnfølge med max AntalTegn, mens Char er en tegnfølge med netop AntalTegn.
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not null betyder, at feltet skal udfyldes.
primary key, betyder at dette felt er primærnøglen - som skal være unik.
Man kan godt tilføje nye tabeller til databasen senere, og man kan i det hele taget foretage mange
ændringer, der ikke altid er mulige i Paradox.
Scriptet udføres nu ved at man vælger Execute fra Query menuen (eller blot taster Ctrl+E).
Hvis kørslen forløber fejlfrit, forsvinder scriptet, og man vender tilbage til IBConsole vinduet, for at
registre databasen. Dette gøres i Database->Register menuen.

Figur 19. 6 Forbindelse til databasen oprettes

Hvis man klikker på knappen med de 3 prikker til højre for File feltet, åbnes der et vindue, hvor
man kan Browse, sig frem til den mappe, hvor filen skal placeres. Filnavnet (som ikke kan ses
ovenfor) er TLFNOEGLE.GDB. Man skal give databasen et Alias, i dette tilfælde TLFNOEGLE.
Login Information er User Name "SYSDBA" og Password "masterkey". Jeg har ikke udfyldt Role –
feltet, hvilket heller ikke behøves. Herefter ser IBConsole vinduet ud som vist nedenfor:
Når man klikker på OK, bliver databasen registreret og tilsluttet (connected). Man kan tilslutte eller
afbryde databasen: med Database -> connect (disconnect).
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Tilføjelsen af data, (indsættelsen af records/tupler/poster i tabellen) kan også ske ved et script. For
eksempel, som vist nedenfor med scriptet IB_Tlfdata.sql. For at køre dette script, skal man enten
"disconnect" databasen først eller fjerne de to første linier.
connect "c:\Borland\Delphi7\Projects\IB_TlfNoegle\TlfNoegle.gdb"
user "SYSDBA" password "masterkey";
insert into TLF_NOEGLE values
('58733507','Christina','Lund','Vindingevej 75','4000 Roskilde');
insert into TLF_NOEGLE values
('57564521','Andrea','Piil','Håndværkerbyen 11','4720 Præstø');
insert into TLF_NOEGLE values
('50087494','Carsten','Flygger','Solvænget 33','4000 Roskilde');
insert into TLF_NOEGLE values
('62115155','Ole','Jastrow','Søvej 90','4900 Nakskov');
insert into TLF_NOEGLE values
('92072404','Danny','Paulsen','Klostervej 93','4180 Sorø');
insert into TLF_NOEGLE values
('77836544','Adolf','Møller','Langholm 18','2100 København Ø');
commit;
exit;

Der er ikke så meget at bemærke til dette script, blot at man godt kan nøjes med at indsætte data i
nogle af felterne, men undlade andre (dog ikke NOT NULL felterne). Dette gøres ved specifikt at
angive felterne i en parentes, adskilt af komma efter INSERT INTO og navnet på tabellen.
Der er i øvrigt mangfoldige muligheder i IBConsole. Man kan få adgang til "MetaData", dvs. oplysninger om databasens struktur og meget mere, men en detailleret gennemgang af alt dette, ville fylde en halv bog. I det næste kapitel, vil vi derimod se på Delphi grænsefladen til InterBase.
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Kap 20. InterBase med Delphi
1. Biblioteksdatabase

Det script, der opretter biblioteksdatabasen er betydelig mere omfattende end det lille telefonliste
script i sidste kapitel. Som sagt, er det ikke tanken at give en systematisk indføring i Sql, men med
nedenstående script, kommer man alligevel en del - om ikke hele - vejen rundt. Alt hvad der vedrører autorisation af klienter, vil dog ikke blive berørt.
I almindelighed vil man nok skrive scriptet i notepad, men med Delphi 5 er typen *.sql blevet en
registreret type i Delhi, hvilket altså betyder, at man kan skrive filen i Delphi's editor, og at alle reserverede Sql-ord bliver fremhævede, som vist i nedenstående script. Af samme grund skriver man
heller ikke længere reserverede ord med store bogstaver

1.1 Biblioteks-Database-Scriptet
create database 'C:\InterBase\DatabaseProjects\Bibliotek\Bibliotek.gdb'
user 'SYSDBA' password 'masterkey';
/* Domain definitioner */
create
create
create
create
create
create
create

domain
domain
domain
domain
domain
domain
domain

NavnDomain as VarChar(30);
AdresseDomain as VarChar(30);
PostNrByDomain as VarChar(30);
TlfDomain as Char(8);
CprDomain as Char(11);
ISBNDomain as VarChar(14);
AntalDomain as SmallInt check (VALUE>=0);

/* Tabel-Definitioner */
create table Laaner (
Laaner_ID CprDomain not null,
Navn NavnDomain not null,
Adresse AdresseDomain not null,
PostNrBy PostNrByDomain not null,
Tlf TlfDomain,
Reg_Dato DATE default 'NOW',
primary key (Laaner_ID)
);
create table Bog (
ISBN ISBNDomain not null,
Titel NavnDomain not null,
Forfatter NavnDomain not null,
DecKlasse VarChar(8) not null,
Antal AntalDomain,
Reg_Dato DATE default 'NOW',
Annotation VarChar(512),
primary key (ISBN)
);
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create table Udlaan (
ISBN ISBNDomain not null,
Laaner_ID CprDomain not null,
Dato DATE default 'NOW',
primary key (ISBN,Laaner_ID)
);
/* Fremmed nøgler definitioner */
alter table Udlaan
ADD
constraint ISBN_Findes_Ikke
foreign key (ISBN) REFERENCES Bog (ISBN);
alter table Udlaan
ADD
constraint Laaner_Findes_Ikke
foreign key (Laaner_ID) REFERENCES Laaner (Laaner_ID);
/* Sekundære (søge) Index */
create ascending index
AdresseIndex on Laaner (Adresse);
create ascending index
NavnIndex on Laaner (Navn);
create ascending index
TlfIndex on Laaner (Tlf);
create ascending index
ForfatterIndex on Bog (Forfatter);
create ascending index
TitelIndex on Bog (Titel);
create ascending index
DatoIndex on UdLaan (Dato);
create ascending index
ISBNIndex on Udlaan (ISBN);
/* Trigger-definitioner til at bevare Database reference integritet og konsistens */
/* En Trigger er en operation, der automatisk udløses af en bestemt hændelse.
for eksempel, at der slettes en post (record,tuple) i en tabel */
set TERM

^;

/* Ved_Slet_Bog er en Trigger, som sørger for at udlånsregistreringen af en bog
bliver slettet, hvis bogen slettes af samlingen. Nødvendigt af hensyn til
reference integritet */
create trigger Ved_Slet_Bog for Bog
inactive before delete as
begin
delete from Udlaan where Bog.ISBN=Udlaan.ISBN;
end^
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/* Ved_Slet_Laaner er en Trigger, som sørger for at en Låners udlån,
bliver slettet, hvis Låneren slettes af lånerkartoteket. Nødvendigt af hensyn
til reference integritet */
create trigger Ved_Slet_Laaner for Laaner
inactive before delete as
begin
delete from Udlaan where Laaner.Laaner_ID=Udlaan.Laaner_ID;
end^
commit;
exit;

1.2 Forklaring til scriptet
I første linie oprettes databasen, og der defineres brugernavn og password.
create database 'C:\InterBase\DatabaseProjects\Bibliotek\Bibliotek.gdb'
user 'SYSDBA' password 'masterkey';

I de følgende liner, foretages der nogle type-erklæringer. Dette gøres (desværre) ikke på samme
måde som i Pascal, men betydningen er den samme. En type i Sql, kaldes et domain (på dansk: definitionsmængde). Det er ikke nødvendigt at erklære disse domains, men det sikrer, at man får de
samme domains i forskellige tabeller, hvis dette er hensigten.
I Sql laver man kommentarer med: "/*" = "Kommentar begynd" og "*/" = "Kommentar slut"
/* Domain definitioner */
create
create
create
create
create
create
create

domain
domain
domain
domain
domain
domain
domain

NavnDomain as VarChar(30); /*type NavnDomain = string[30] */
AdresseDomain as VarChar(30);
PostNrByDomain as VarChar(30);
TlfDomain as Char(8);
CprDomain as Char(11);
ISBNDomain as VarChar(14);
AntalDomain as SmallInt check (VALUE>=0);

Bemærk, at man kan føje funktionalitet til domain-erklæringerne. Dette er er gjort i det sidste domain, med det reserverede ord check. Man vil få en fejlmelding fra databasen, hvis man forsøger at
indsætte et negativt tal i dette felt. Når en database anvendes af Delphi, vil man dog i almindelighed
ikke sætte sådanne check, men i stedet lave dem i Delphi-grænsefladen.
De næste linier er definitioner af tabeller: (Vi har kun medtaget den første tabel nedenfor)
/* Tabel-Definitioner */
create table Laaner (
Laaner_ID CprDomain not null,
Navn NavnDomain not null,
Adresse AdresseDomain not null,
PostNrBy PostNrByDomain not null,
Tlf TlfDomain,
Reg_Dato DATE default 'NOW',
primary key (Laaner_ID)
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);

Primærnøglen er (ikke overraskende) angivet som Laaner_ID. Feltet Reg_dato er angivet som typen DATE (altså dato). Hvis ikke feltet eksplicit udfyldes, når der tilføjes en ny post til tabellen, så
vil feltet udfyldes med dags dato. Dette er betydningen af: "default 'NOW' ".
create table Udlaan (
ISBN ISBNDomain not null,
Laaner_ID CprDomain not null,
Dato DATE default 'NOW',
primary key (ISBN,Laaner_ID)
);

I table Udlaan er der et calculated field, som beregner, hvor mange dage en bog har været udlånt.
Dette lavede vi i de to foregående eksempler (med noget besvær) i Delphi. I InterBase sql, kan man
direkte erklære det i tabel-definitionen som:
Dage computed by ('NOW' - Dato)

Det vil virke, hvis man anvender databasen fra ISQL, men ikke når grænsefladen til databasen er
Delphi. Det har formodentlig noget at gøre med dato-formaterne i Delphi og InterBase, som er forskellige. Jeg har gjort en del forsøg med at konvertere datoerne til samme format, men uden held.
Når man bruger Delphi, er det stadig nok mest sikkert, fortsat at definere sine egne calculated fields
med Delphi's Field-Editor.

/* Fremmed nøgler definitioner */
alter table Udlaan
ADD
constraint ISBN_Findes_Ikke
foreign key (ISBN) REFERENCES Bog (ISBN);
alter table Udlaan
ADD
constraint Laaner_Findes_Ikke
foreign key (Laaner_ID) REFERENCES Laaner (Laaner_ID);

En fremmednøgle (foreign key) er et felt i en tabel, som refererer til et nøglefelt (primary key) i en
anden tabel. Til at tilføje et constraint (et bånd, en begrænsning) på et felt, betyder det, at man ikke
kan indsætte en post med denne fremmednøgle i tabellen, hvis nøglen ikke findes i tabellen, hvor
den er primærnøgle (referential constraint). Ligeledes kan man ikke slette en post med en primærnøgle i en tabel, hvis den er refereret til som fremmednøgle i en anden tabel.
I tabellen Udlaan, refereres netop til et Laaner_ID og til et bog ISBN, som er primærnøgler i de to
tabeller Laaner og Bog.
Alter er et reserveret ord, som kan anvendes til at ændre strukturen af en tabel eller et index.
/* Sekundære (søge) Index */
create ascending index
AdresseIndex on Laaner (Adresse);
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create ascending index
NavnIndex on Laaner (Navn);
create ascending index
TlfIndex on Laaner (Tlf);
create ascending index
ForfatterIndex on Bog (Forfatter);
create ascending index
TitelIndex on Bog (Titel);
create ascending index
DatoIndex on UdLaan (Dato);
create ascending index
ISBNIndex on Udlaan (ISBN);

InterBase opretter altid selv et indeks på primærnøglen. For at sikre en rimelig hurtig søgning, kan
man oprette sekundære indeks på felter eller kombinationer af felter. Hvordan det gøres, er vist
ovenfor. Alternativet til ascending er naturligvis descending.
/* Trigger-definitioner til at bevare Database reference integritet og konsistens */
/* En Trigger er en operation, der automatisk udløses af en bestemt hændelse.
for eksempel, at der slettes en post (record,tuple) i en tabel */
set TERM

^;

/* Ved_Slet_Bog er en Trigger, som sørger for at udlånsregistreringen af en bog
bliver slettet, hvis bogen slettes af samlingen. Nødvendigt af hensyn til
reference integritet */
create trigger Ved_Slet_Bog for Bog
inactive before delete as
begin
delete from Udlaan where Bog.ISBN=Udlaan.ISBN;
end^
/* Ved_Slet_Laaner er en Trigger, som sørger for at en Låners udlån,
bliver slettet, hvis Låneren slettes af lånerkartoteket. Nødvendigt af hensyn
til reference integritet */
create trigger Ved_Slet_Laaner for Laaner
inactive before delete as
begin
delete from Udlaan where Laaner.Laaner_ID=Udlaan.Laaner_ID;
end^

Forklaringen på disse to triggers, fremgår af kommentaren. Om det er fornuftigt, at slette udlånet af
en bog, som fjernes fra samlingen er ikke så relevant i denne sammenhæng. Det vigtige er at databasen bevarer sin konsistens - altså at databasen ikke indeholder to data, som er i strid med hinanden. Sådanne data kunne f.eks. være, at en ikke eksisterende bog (ISBN) er udlånt til en bestemt
låner. Ligegyldig, hvad forklaringen skulle være på dette, kan informationen ikke anvendes til noget, og vil altid give anledning til en fejlsituation.
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Hvis man skal redigere i sit script med alter, så skal man blot udføre et script med connect i stedet
for create database, som vis nedenfor
connect 'C:\InterBase\DatabaseProjects\Bibliotek\Bibliotek.gdb'

2. Bibliotek-Interbase

Vi skal nu se på selve implementationen af Delphi grænsefladen til InterBase Biblioteksdatabasen.
Grundlæggende har grænsefladen de samme funktioner, som de to forrige versioner af biblioteksprogrammet, men der er lavet nogle ændringer på grænsefladen og på adgangen til databasen. Faktisk er programmet opbygget som en logisk three-tier-approach. Dette betyder, som tidligere beskrevet, at den fysiske database, grænsefladen til databasen og brugergrænsefladen er 3 adskilte
dele (moduler). Ændringer i forhold til de tidligere versioner er kort opsummeret nedenfor:

•

Databasen er ikke længere en Stand Alone, enkeltbruger Paradox database, men en potentiel
Client Server database.

•

De to forme, hvoraf den ene indeholdt lånerkartoteket og udlånskartoteket og den anden bogkartoteket er erstattet af 3 forme, et udlånskartotek, et lånerkartotek og et bogkartotek. Endelig er
der tilføjet et datamodul.

•

Udlånskartoteket, som er hoved-formen, er blevet forsynet med en menu, og de tidligere "buttons" er erstattet med en værktøjslinie (Win32 Toolbar), magen til den man finder i kommercielle Windows programmer.

•

Menuen i Udlånskartoteket er blevet forsynet med en Windows Help file, svarende til den man
finder i alle kommercielle programmer. At lave en hjælpefil gøres ikke med Delphi, men med
MS Help Workshop, som distribueres, men ikke understøttes af Delphi-systemet. Når man anvender Windows Help, så afvikles dette ikke som en del af Delphi-systemet, men af WinHelp.exe, som er en del af Windows. Udarbejdelsen af en Windows hjælpefil, har således ikke
noget egentlig med Delphi at gøre, men det er medtaget, fordi det er noget man har brug for ved
udarbejdelsen af alle større Windows-programmer.

2.1 Datamodulet
Siden Delphi kom i en 32-bit version, har Delphi, været leveret med en komponent, som kaldes et
datamodul. Et datamodul er en container for ikke visuelle data-access komponenter, altså de Datasources, Tables og Queries komponenter, som hidtil har været anbragt direkte på formen.
Der er indlysende grunde til at samle grænseflade komponenterne til databasen i ét modul. Flere
forskellige brugergrænseflade komponenter (forme) kan referere til de samme data-access komponenter. Dette giver en bedre struktur, især for større applikationer.
Med Delphi 5 er der kommet flere nye faciliteter til datamodul- komponenten.
"Tree View" findes som et vindue til venstre. Det kan anvendes som et almindeligt Tree-View, som
det findes i alle Delphi applikationer, men det specielle ved dette Tree-View er, at man visuelt kan
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tilføje data-access komponenter ved simpelt hen at vælge dem på paletten og droppe det i TreeView'et på samme måde, som man dropper en komponent på en form. Forskellen er imidlertid den,
at Delphi selv løser referencer mellem de forskellige data-access komponenter. Man behøver ikke at
gøre det manuelt. Hvad man foretrækker er en smagssag. Man kan selvfølgelig stadig droppe komponenterne direkte på datamodulets form og løse referencerne i Object-Inspectoren.
Man kan også sætte et Alias i Tree-View'et, noget man ellers var henvist til at gøre i Database Desktop eller Database Explorer
Datamodulets form har to faneblade: Components og DataDiagram.
Data-diagrammet er en nyhed i Delphi 5. Datadiagrammet er kortfattet beskrevet nedenfor efter
datamodulets form er vist. Bemærk, at data-access komponenterne i datamodulet nøjagtig svarer til
de komponenter, der var valgt i den tidligere Sql-version af biblioteksprogrammet.
Til venstre i billedet ses datamodulets Tree-View

Figur 20. 1 Datamodulets Form.
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Det næste skærmbillede er datadiagrammet. Det kan anvendes til et visuelt overblik over sammenhængen mellem de forskellige data-access komponenter, men det har mere funktionalitet. Selv om
data-diagrammet er en del af datamodulets form, så kan det anvendes til alle ikke visuelle komponenter (menuer, mv.)
Data-diagrammet bliver imidlertid ikke automatisk opbygget. Man skal trække komponenterne fra
Tree-View'et til datadiagrammet, hvorefter forbindelserne automatisk tegnes grafisk, hvis de er sat
i forvejen. Man kan imidlertid også lave forbindelserne og egenskaber visuelt, ved simpelthen at
trække forbindelserne med pile.
For eksempel kan man, efter at man har flyttet en Table og en Datasource til data-diagrammet
view'et, vælge Property connector icon'et, klikke på data-source og trække musen hen over tabellen. Når man udløser musetasten, vil designeren have sat property egenskaberne. Pilen vil automatisk vise navnet på egenskaben, der knytter de to komponenter sammen. I dette tilfælde Dataset.
Nedenfor et vist datadigrammet for biblioteks-datamodulet.

Figur 20. 2 Data Modulet DataDiagram

Datamodulet er et objekt og har ligesom de egentlige forme nogle egenskaber og en unit med objektkoden. Koden er nu i almindelighed ikke nær så omfattende. Den er vist nedenfor.
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unit BibliotekInterbaseDataModule;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Db, DBTables;
type
TBibliotekDataModule = class(TDataModule)
LaanerQuery: TQuery;
LaanerDataSource: TDataSource;
BogQuery: TQuery;
BogDataSource: TDataSource;
UdlaanQuery: TQuery;
UdlaanDataSource: TDataSource;
UdlaanQueryISBN: TStringField;
UdlaanQueryLAANER_ID: TStringField;
UdlaanQueryDATO: TDateTimeField;
UdlaanQueryDAGE: TIntegerField;
LaanerQueryLAANER_ID: TStringField;
LaanerQueryNAVN: TStringField;
LaanerQueryADRESSE: TStringField;
LaanerQueryPOSTNRBY: TStringField;
LaanerQueryTLF: TStringField;
LaanerQueryREG_DATO: TDateTimeField;
BogQueryISBN: TStringField;
BogQueryTITEL: TStringField;
BogQueryFORFATTER: TStringField;
BogQueryDECKLASSE: TStringField;
BogQueryANTAL: TSmallintField;
BogQueryREG_DATO: TDateTimeField;
BogQueryANNOTATION: TMemoField;
procedure UdlaanQueryCalcFields(DataSet: TDataSet);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
BibliotekDataModule: TBibliotekDataModule;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TBibliotekDataModule.UdlaanQueryCalcFields(DataSet: TDataSet);
begin
with UdlaanQuery do
UdlaanQueryDage.value:=round(Date-FieldByName('DATO').AsDateTime)
end;
end.

Den eneste erklæring, der er værd at bemærke, er proceduren: UdlaanQueryCalcFields(DataSet:
TDataSet); Denne procedure er flyttet fra Biblioteksmodulet til Datamodulet, men bliver i øvrigt
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kaldt på samme måde ved OnCaculatedField-hændelsen som tidligere. Bemærk, at Dage-feltet ikke
længere bliver beregnet ved en hjemmelavet procedure, som anvendte DecodeDate. Dage-feltet
beregnes simpelthen ved at subtrahere den ene af de to variable af typen TDateTime fra den anden.
TDateTime er en variabel af typen Double, hvor heltalsdelen er antallet af dage siden 1/1-1899, og
decimaldelen er den tilsvarende brøkdel af 24 h for det påbegyndte døgn.

2.2 Biblioteksmodulet. Udlånskartoteket
Det næste modul vi skal se på er Biblioteksmodulet. Nedenfor er først vist et skærmbillede, der viser hvordan formen ser ud under en kørsel og derefter følger programudskriften. Herefter er dele af
programmet kommenteret.

Figur 20. 3 Udlånskartotekets Form

Som det fremgår af skærmbilledet ovenfor, har Biblioteksmodulet en menu, en værktøjslinie og en
tabel (DBGrid) over udlånet, forsynet med ISBN, LAANER_ID , DATO (for udlån), samt DAGE,
som bogen har været udlånt. DBGrid'en er forsynet med en DBNavigator, hvor man dog kun kan
bladre frem og tilbage i tabellen. Endelig er der en RadioButton, hvormed man "nulstiller" udlånskartoteket, hvilket betyder udførelsen af: "Select * from Udlaan". Dette er nødvendig før en ny søgning, da søgningen ellers kun vil foregå i det øjeblikkelige view fra sidste søgning.
Endelig er der en RadioGroup, hvormed man kan udskrive rapporter. Ved de to sidste radioknapper,
skal man først have valgt bogen i Bogkartoteket eller låneren i lånerkartoteket.
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2.3 Udskrift af biblioteksmodulet (Bog.ing.dk)
Der er ikke så mange nyheder i forhold til de tidligere versioner, bortset fra at alle referencer til
databasen går gennem Data-Access komponenterne i BibliotekDataModule.
Der er dog som omtalt ovenfor nogle enkelte ændringer. Menuen er lavet på sædvanlig vis, bortset
fra at OnClick hændelsen for menuerne refererer til den tilsvarende OnClick hændelse for knapperne på værktøjslinien.
Værktøjslinien er i øvrigt en (gammel) nyhed. Tidligere lavede man mest værktøjslinier ved at anbringe SpeedButtons på et Panel. Microsoft har imidlertid udviklet en komponent, som i Delphi kan
findes på komponentpaletten under navnet TToolButton
Når man skal anbringe nye ToolButtons på ToolBar'en kan det gøres ved at højreklikke med musen
på ToolBar'en. Der åbnes så en speed-menu, hvor man kan vælge nye knapper med videre. Knappernes egenskaber, kan herefter redigeres med Object Inspectoren på normal vis. Man kan i Object
Inspectoren vælge blandt 4 typer af ToolButtons.

•
•
•
•

tbsButton style betyder en normal push BitBtn (BitmapButton)
tbsCheck style betyder en Button, med opførsel som en Check-Button (eller en RadioButton,
hvis den er grupperet)
tbsDropDown style, betyder en art ComboBox. DropDown delen kan implementeres i Delphi
ved at forbinde en PopupMenu control med DropDownMenu egenskaben for tbs-knappen.
tbsSeparator og tbsDivider style er separatorer med eller uden vertikale linier.

Knappernes "style" kan i øvrigt bestemmes, når man har valgt Toolbar'en i Object Inspectoren under egenskaberne EdgeBorders. I ovenstående form er style valgt som flat.
Man kan dog ikke tilføje et bitmap (en glyph) til en ToolButton på samme måde, som det gøres med
SpeedButtons eller BitmapButtons. I stedet vælger man en ImageList komponent fra paletten.
I ImageList komponenten kan man indsætte et vilkårligt antal Bitmaps af vilkårlig størrelse. I
Object Inspectorens vindue hørende til ens Toolbar kan man indsætte ImageList komponenten under egenskaben Images. Og derefter i Object Inspektoren for ens Toolbutton kan man vælge et ImageIndex, som er nummeret (begyndende ved 0) på det Image, der skal være på den pågældende
ToolButton. Hvis ikke man angiver ImageIndex, så indsættes ImageListen blot i den rækkefølge
billederne i Imagelisten optræder.
Med en ToolButton, har man ikke de samme muligheder, som man har med SpeedButtons, hvor
man kan indsætte indtil 4 forskellige Bitmaps, afhængig af en SpeedButtons tilstand.
Vi har tidligere set på en anvendelse af SpeedButtons. Brugen af disse Buttons er aftaget og erstattet
med ToolBar komponenten og ToolButtons.
Som ved meget visuel programmering er det i en vis forstand lettere, at eksperimentere med det
selv, end at lave lange detaillerede forklaringer. Uafhængig af det forlæg, man er i besiddelse af, så
bliver man altid nødt til selv at afprøve det. Dette gælder især det næste afsnit.

3. Lånerkartoteket

Vi mangler nu kun at vise modulerne til Lånerkartoteket og Bogkartoteket. Nedenfor er vist formen
til Lånerkartoteket, og dernæst programudskriften af dens unit.
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Figur 20. 4 Lånerkartotekets Form

3.1 Programudskrift af lånermodulet. (Bog.ing.dk)
Der er ikke så meget nyt i denne unit i forhold til den tidligere Sql-version. Søgefelterne er ændret
lidt, således at Radio-knappen bliver enabled i det øjeblik, man skriver noget i Edit-søgefeltet. Når
man klikker på radio-knappen går søgningen i gang, og radio-knappen bliver disabled.
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4. Bogkartoteket

Figur 20. 5 Bogkartotekets Form

Også bog kartoteket ligner meget den tidligere version. Dog fungerer søgefelterne lidt anderledes,
men nu på samme måde som i lånerkartoteket.
Når man i stedet for Paradox bruger InterBase, får man lidt flere Sql-faciliteter med, hvis man selv
vælger sit søgekriterium. Man kan f.eks. skrive Like, Containing eller Starting With plus søgenøgle.
Select * From Bog where "søgekriterium".
På Formen ovenforfor har vi søgt efter alle de poster, hvor ordet "filosofisk" indgår i Annotationen.
Man kan raffinere søgningen (søge efter flere søgeord, på samme måde, som vi gjorde i tabelversionen) ved blot at skrive et nyt søgeord - uden at nulstille viewet. Ved søgningen ovenfor fremkom to poster.

4.1 Programudskrift af Bog-modulet (Bog.ing.dk)
5. Windows Help file

I alle professionelle programmer findes et menupunkt Help/Hjælp. I hjælpefilen findes en indholdsfortegnelse over Emner "Topics". Et index, og en liste med søgeord (KeyWords). I indholdsfortegBibliotek med InterBase
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nelsen er emnerne "Hot-spots", hvilket vil sige, at de er fremhævede (eventuelt også med en anden
farve). Vælger man et emne ved at klikke på det med musen, får man automatisk en ny side at se.
Dette kan være en ny emneliste eller en beskrivelse af emnet. I teksten findes i almindelighed også
en række "hot-spots", hvor man kan klikke sig hen til en anden side, meget på den samme måde,
som det sker i Web-sider med lokale links.
Hjælpefiler kan laves med flere forskellige "tools", men det er næsten lige så let at lave hjælpefilen
med MS Help Workshop. Programmet har navnet hcw.exe og er placeret i Delphi5/Help/Toolsmappen.
Der er næsten endeløse muligheder for at formattere sine hjælpefiler, og det er alt sammen beskrevet i hjælpefilen til MS Help Workshop. Når denne startes op (hcw.exe), får man følgende skærmbillede.

Figur 20. 6 Microsoft Help Workshop

Projectfilen Bibliotek.hpj er blevet indlæst.
Vi skal ikke forsøge at give en udtømmende beskrivelse af, hvorledes man laver en hjælpefil. Dertil
kunne man anvende en hel bog, men alle filerne til hjælpefilen i BiblioteksDatabasen foreligger
som kildefiler, hørende til denne bog
For at lave et Windows hjælpesystem og oversætte det til en *.hlp fil, skal man lave 3 filer:

•
•
•
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En projektfil, (tekstfil), som er en oversigtsfil over referencer.
En (Indhold) contents-fil, (tekstfil).
Den egentlige hjælpefil, som skal skrives i *.rtf format. Dette gøres bedst i Word.

•

Kap 20

Hjælpefilen til Biblioteksdatabasen hedder Bibliotek.hlp. Den skal laves i *.rtf format, normalt med
MS Word.

•

Hver "side" i hjælpefilen, skal have en topic titel, normalt med fremhævet tekst i en anden
farve.

•

Contekst strengen for hjælpesiden, skal skrives som en "#" fodnote til topic titlen. Det er
denne streng, som hjælpesystemet anvender til en identifikation af hjælpesiden.

•

En søgeordstekst skal markeres som en "$" fodnote til Topic titlen. Det er denne streng, som
brugeren vil se i søgeord dialog fanebladet.

•

Et nøgleord (keyword), skal markeres som en "K" fodnote til Topic Title. Det er disse tegnfølger, som vises i index . Man kan tilføje mere end et nøgleord til hvert emne (Topic), men
så skal de adskilles af semikolon.

•

Ord eller vendinger (links), som henviser til andre hjælpesider (topics), skal skrives som
dobbelt understreget tekst, direkte efterfulgt af den context string, som identificerer hjælpesiden, som der henvises til. Context string skal formateres som skjult tekst.

•

Ord eller vendinger (links), som henviser til pop-up hjælpesider (topics), skal skrives som
enkelt understreget tekst, direkte efterfulgt af den context string, som identificerer hjælpesiden, som der henvises til. Context string skal formateres som skjult tekst.

•

En hjælpeside skal afsluttes med et hårdt sideskift (Ctrl+Enter)

•

Hjælpefilen kan godt bestå af flere forskellige filer. Hvis man henviser til en anden hjælpefil, skal man i stedet for context string skrive hjælpefilens navn en stjerne (*) samt context
string, alt sammen formatteret som skjult tekst.

Nedenfor er vist et udsnit af den hjælpefil, som er lavet til Biblioteksdatabasen. Den skjulte tekst er
vist, men skal naturligvis skjules før hjælpefilen oversættes med MS Workshop

Bibliotek med InterBase

•

353

+K$#

Indhold
OversigtOversigt
Tilføjelse af lånerTilfoejelse_af_laaner
Tilføjelse af bogTilfoejelse_af_bog
Søgning på BogSoegning_paa_bog
Søgning på LånerSoegning_paa_laaner
Udlån bog til lånerUdlaan
Returner bog fra lånerReturner
Find navn på Bog og Låner for udlånt BogFind_bog_og_laaner
Hjemkald bøger hvor udlånsfristen er overskredetHjemkald
Statistik for udlånStatistik

+

10
Indhold
$
Indhold
#
Indhold
K
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+K$#

Oversigt

InterBase Bibliotek er et Windows program egnet til at administre udlånetUdlaan fra et mindre bibliotek.
Den anvendte database er InterBase, og biblioteksprogrammet kan både anvendes som enkeltbruger, som
flerbrugersystem og som Client-Server (Basen befinder sig på en central Computer, som man ringer op)
Databasen har 3 tabeller: Et lånerkartotek, et bogkartotek og et udlånskatotek.
Man søger efter en bog ved at åbne vinduet bogvinduet og enten anvende "navigatoren" (det lange knappanel oven over tekstfelterne for bog) eller anvende søgning i en af søgefelterne.
Søgning efter en lånerSoegning_paa_laaner foregår på samme måde ved at åbne låner-vinduet.
UdlånUdlaan foregår ved at man vælger en bog i bog vinduet og en låner i låner vinduet. Derefter vælger
man menupunktet udlånUdlaan eller klikker på Speed-button'en for Udlån. Herefter tilføjes der en ny post i
udlånskartoteket med lånerens ID, bogens ID, samt Datoen for udlån.
ReturneringReturner af en bog foregår helt på samme måde som udlån. Man vælger en bog og en låner i
de respektive vinduer, og vælger dernæst menupunktet Retuner bog.
Hjemkaldelse af bøger, hvor tidsfristen er overskredet, gøres simpelthen ved at vælge den Radio Button,
med teksten hjemkald bøger.
Statistik for udlånStatistik indebærer, at man kan få udskrevet
1. En fuldstændig liste over alle bøger.
2. En liste over de lånere, der har en bestemt bog. (Bogen vælges i bogvinduet.)
3. En liste over de bøger en bestemt låner har. (Låneren vælges i låner vinduet)
Man åbner udlånskartoteket ved at vælge menupunktet Åbn database eller

(hvilket er lettere) an klikke
på åbn Speed-Button'en (Det er den første på værktøjslinien). Skærmbilledet er da følgende:

+

20
Oversigt; Brug af Biblioteket;
$
Oversigt
#
Oversigt
K
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Vi skal derefter se på, hvorledes man bærer sig ad med at lave contents filen. Contents filen og Project filen er tekst filer, som kan laves med en tekst editor, men de er meget lettere at lave med Help
Workshop. Hvis man åbner en contents fil i help Workshop, bliver man ledt igennem processen,
men man skal specificere Hjælpefilens navn, navnet på "main help Window type" (Man vælger fra
en liste i en Dropdown list), samt titlen, som viser sig som caption på hjælpevinduet. Derefter laver
man overskrifter og emner (Topics), som man ønsker skal forekomme i Inholdsvinduet. For hvert
emne (Topic), skal man specificere Topic-teksten og derefter hjælpesidens context-string.
Nedenfor er vist contents filen for Bibliotekshjælpefilen.
:Base Bibliotek.hlp
:Title Bibliotek Hjælp
1 Hjælp til at anvende Biblioteket
2 Indhold=Indhold>Window
2 Oversigt=Oversigt>window
2 Tilføjelse af låner=Tilfoejelse_af_laaner>window
2 Søgning på Bog=Soegning_paa_bog>window
2 Søgning på låner=Soegning_paa_laaner>window
2 Udlån Bog til Låner=Udlaan>window
2 Returner Bog fra Låner=Returner>window
2 Find navn på Bog og Låner for udlånt bog=Find_bog_og_laaner>window
2 Hjemkald bøger, hvor udlånsfristen er overskredet=Hjemkald>window
2 Statistik for udlån=Statistik>window

Til slut laver man project-filen. Denne kan også laves ved hjælp af dialog vinduer i Workshop help.
I projektfilen anfører man:
5.
6.
7.
8.

Filnavnene for *.rtf-filerne, som udgør hjælpefilen.
Navnet på den reulterende hjælpefil
Et "map" over sammenhængen mellem context strings og context ID
Størrelsen, positionen, farven og fremtoningen af hjælpevinduet.

Nedenfor er vist projektfilen for Bibliotekshjælpefilen.
; This file is maintained by HCW. Do not modify this file directly.
[OPTIONS]
LCID=0x406 0x0 0x0 ; Dansk
REPORT=Yes
CONTENTS=Oversigt
TITLE=Hjælp til at bruge Biblioteket
CNT=Bibliotek.cnt
HLP=Bibliotek.hlp
[FILES]
Bibliotek.rtf
[MAP]
Find_bog_og_laaner=110
Hjemkald=112
Indhold=1
Oversigt=10
Returner=108
Soegning_paa_bog=102
Soegning_paa_laaner=104
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Statistik=114
Tilfoejelse_af_bog=100
Udlaan=106
[WINDOWS]
Window="",(653,102,360,600),29444,(r14876671),(r12632256),f3

Det er ikke forsøgt at give en udtømmende beskrivelse af filerne, der hører til et hjælpesystem,
blandt andet af den grund, at man alligevel bliver nødt til at sætte sig ind i Workshop'en og anvende
dens hjælpefil, mens man laver filerne.
Vi mangler er, at vise, hvorledes man kalder hjælpesystemet fra Delphi, når man vælger menupunktet Hjælp. Det er imidlertid helt simpelt, og er vist i de to procedurer nedenfor:
procedure TBibliotekForm.HjaelpIndholdMenuClick(Sender: TObject);
begin
Application.HelpContext(1)
end;
procedure TBibliotekForm.HjaelpOversigtMenuClick(Sender: TObject);
begin
Application.HelpContext(10)
end;

Numrene henviser til de tilsvarende ID's for context strings.
Hjælpesystemet vil dog ikke virke, før der er lavet en reference til hjælpefilen i projektets *.dpr fil.
De er vist nedenfor for Bibliotek-programmet.
program BibliotekInterbase;
uses
Forms,
BibliotekInterbaseUdlaan in 'BibliotekInterbaseUdlaan.PAS' {BibliotekForm},
BibliotekInterbaseDataModule in
'BibliotekInterbaseDataModule.pas' {BibliotekDataModule: TDataModule},
BibliotekInterbaseLaaner in 'BibliotekInterbaseLaaner.PAS' {LaanerForm},
BibliotekInterbaseBog in 'BibliotekInterbaseBog.PAS' {BogForm};
{$R *.RES}
begin
Application.HelpFile := 'Bibliotek.hlp';
Application.Title := 'Bibliotek';
Application.CreateForm(TBibliotekForm, BibliotekForm);
Application.CreateForm(TLaanerForm, LaanerForm);
Application.CreateForm(TBogForm, BogForm);
Application.CreateForm(TBibliotekDataModule, BibliotekDataModule);
Application.Run;
end.
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Kap 21. DbExpress og ClientDataSet
Som omtalt i indledningen, er der med Delphi 6 kommet nogle nye komponenter, som det er meningen skal erstatte Borlands DataBase Engine (BDE). BDE'en har sammen med Database Desktop
fungeret effektiv fra 1995-2001, og har været en af hovedårsagerne til at virksomheder valgte at
udvikle databaseprogrammer i Delphi. Men BDE er en "heavy weight" engine, og når det drejer sig
om Web-baserede løsninger, nok ikke den bedste løsning. Endvidere valgte Borland ikke at implementere BDE'en i Kylix (Delphi for Linux).
Jeg skal bestemt ikke gøre mig klog på den tekniske side af sagen, men hvorom alt er, så følger der
med Delphi 6 (opdateret i Delphi 7) nogle nye Databasekomponenter, som er uafhængige af
BDE'en, hvoraf de vigtigste er DbExpress, ClientDataSet og IBExpress. Jeg vil kun beskæftige mig
de to første, idet Interbase kører fint sammen med de to første. IBExpress kan betragtes som en fintuning, idet man skal huske på at Borlands eksistensgrundlag er, at udviklingstiden i Delphi stadig
er ca. halvdelen af, hvad det er med andre platforme.
Nye komponenter gør imidlertid ikke altid livet lettere for programmører, idet de nye komponenter
ikke er helt kompatible med komponenterne i BDE, så programmer skal skrives om. Nogle gange
helt om. Af samme grund vil Databaseprogrammer baseret på BDE'en sikkert eksistere lang tid
endnu. Men Borland har stoppet udviklingen af DBE'en med Delphi 6.

1. ClientDataSet
ClientDataSet leveres med 3 komponenter: DataSource, ClientDataSet og DataSetProvider.
ClientDataSet er en selvstændig klient database, som stort set er bagud kompatibel med BDE'en.
Den adskiller sig dog afgørende fra de kommercielle databaser på tre punkter.
•

•

•

ClientDataSet er et dataset – ikke en egentlig database. Der er kun én komponent, der både
fungerer som Table og Query. Især kan man ikke have flere Tables i samme database. Dette
udelukker f.eks. at man kan lave Biblioteksprogrammet (og titusindvis af andre programmer) som en Client Database.
Når man åbner en database indlæses hele basen i maskinens lager. Alle manipulationer med
data foregår i maskinens lager, så eventuelle ændringer bliver i almindelighed først overført
til disken, når sessionen er færdig.
Man kan ved hjælp af Provider komponenten importere et DataSet fra en stor database ind i
ClientDataSet. Fra en Sql-database, kan dette Dataset godt være sammensat fra flere tabeller
ved en generel Sql-forespørgsel. Dette dataset udgør herefter ClientDataSet databasen. Man
kan herefter manipulere videre med dette dataset, ved hjælp af ClientDataSet egne DataControl-komponenter.

ClientDataSet har sit eget filformat *.cds, idet hele databasen ligesom Interbase, gemmes i én fil.
Faktisk kan man gemme en ClientDataset database i to filformater, en binær form med typebetegnelsen *.cds (ClientDataSet) og hvad der er vigtigere i *.xml tekstfil-format.
Det sidste kan være væsentligt, hvis man skal overføre database forespørgsler som en Web-side.
Imidlertid kan man koble ClientDataset-komponenten til en Sql-server (eller Paradox) med en Provider-komponent, således at man med en ClientDataset og en Provider – komponent er i stort set
den samme (eller bedre) situation, som hvis man anvendte BDE'en. Men der er selvfølgelig tilføjet
noget, blandt andet nogle nye DataControl-komponenter.
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Hvad angår Tables, så fungerer ClientDataSet fuldstændig som BDE. Men hvad angår Sql, så er der
en del ændringer. For eksempel kan sekvensen fra BDE.
with MyQuery do
begin
Active:=false;
Sql.Clear;
Sql.Add('Select * From DBTABLE where…..');
Active:= true
end;

ikke anvendes længere. I stedet er indført to nye egenskaber: CommandText og CommandType. I
ClientDataSet, skal ovenstående skrives:
with MyClientDataset do
begin
Close;
CommandType:=ctQuery;
CommandText:= 'Select * From DBTABLE Where…..';
Open
end;

Man skal i øvrigt huske at tilføje SqlExpr til uses listen, da dette (af ukendte grunde) ikke sker automatisk.
Man kan også anvende Filtering og Locate metoden, som begge findes i BDE, men som jeg ikke
har omtalt af den grund, at man kan gøre det samme i Sql. Borland anfører dog i deres dokumentation, at Locate og Filtering generelt er hurtigere. Begge dele findes (ikke særlig godt) beskrevet i
hjælpefilen.
Filtering udføres ved at man indsætter en betingelse i ClientDataset's Filter property på samme måde, som man indsætter en betingelse i en Sql's Where betingelse. Dernæst skal man sætte Filtered til
true, og eventuelt sætte nogle FilterOptions. Effekten vil være den samme, som hvis man havde
tilføjet betingelserne i en Sql 'Select * From DBTABLE Where "betingelse"'.
Locate kan anvendes til at finde en specifik post. I TelefonNøgle databasen, der er anvendt som
gennemgående eksempel, kunne man f.eks. skrive.

TlfClientDataSet.Locate('EFTERNAVN', EfternavnEdit.Text,[])
Hvis man søger på flere felter gøres det med et Variant Array, som man indfører søgeordene i og
tilføjer som parameter eller man skriver det blot som en konstant, som vist nedenfor.

TlfClientDataSet.Locate('EFTERNAVN;FORNAVN',VarArrayOf['Hansen','Jens'],[])
Den sidste parameter, er mængde, hvor man kan tilføje "Options", for eksempel [loPartialKey],
hvis man kun kender en del af søgenøglen (f.eks. 'Hans'). Det har den samme effekft som GoToNearest
Det er i øvrigt nemt at oprette en ClientDataSet database, selv om man sjældent anvender dette.
Man kan vælge FieldsDefs property i Object Inspectoren, eller man kan højreklikke på komponenten og vælger Fields Editor (New Field). Man kan også importere felter fra en Provider. Når man er
færdig vælger man Create DataSet i PopUpMenuen eller man kan udføre det ved run-time.
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Som applikationsprogrammør, er det med stærkt blandede følelser, at jeg erstatter BDE'en med triaden DbExpress, Provider, ClientDataSet. Det er simpelthen blevet langt mere kompliceret, at skrive
databaseprogrammer (andet end helt simple). Alene af den grund, at når man arbejder med en Provider, så har man to datasæt, det som leveres til Provider'en og ClientDataSet, begge som man kan
manipulere med. At det giver en større grad af frihed er indlysende, men det kan også resultere i
uigennemskuelige programmer. Dokumentationen er holdt på det generelle plan med mangel på
almindelige eksempler. Jeg har anvendt lang tid for at få tidligere BDE- applikationer til at fungere
med DbExpress, Provider, ClientDataSet. Der er nemlig mindre, men afgørende forskelle fra komponenterne til BDE'en.
I det følgende vil jeg gennemgå 3 eksempler på brug af ClientDataSet. Først et simpelt eksempel,
svarende til Demobaseeksemplet med BDE'en. Dernæst et eksempel på, hvorledes man eksporterer
en Paradox database til en ClientDataSet database. Dernæst Telefonnøgle eksemplet, som ClientDataSet.

1.1 Eksempel på ClientDataSet database
Med Borland leveres forskellige demonstrationsdatabaser. Jeg har valgt Biolife, som findes både
som Paradox og ClientDataSet . Basen findes i \Borland Shared\Data – mappen, både i *.cds og
*.xml format. Ellers er der lavet en form, hvor jeg har anbragt tre BdEdit-komponenter, en DbImage, en DbNavigator og en DbGrid-komponent. Fra DataAccess fanebladet, har jeg taget en ClientDataSet (name: ClientDataSet) og en DataSource-komponent. ClientDataSet –komponentens FileName property, har jeg forbundet til …\Borland Shared\Data\biolife.xml . DataSource (name:
ClientDataSource) komponentens DataSet property er forbundet til ClientDataSet. Og endelig har
jeg forbundet alle DB-komponenternes DataSource property til ClientDataSource. Deres DataSource.DataSet properties bliver automatisk tilføjet af Delphi. Alle komponenter, der skal udfyldes,
er i øvrigt anbragt i en ComboBox, så man blot vælger blandt en række muligheder.
Sætte man ClientDataSet's Active property til true, kan man se databasen ved design. Programmet
kan nu køres. Det eneste kode, der er tilføjet til erklæringerne er ClientDataSet.Open; i FormCreate-hændelsen.
Programmet er vist nedenfor:
unit ClientDataBaseUnit;
interface
uses
SysUtils, Types, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, Grids, DBGrids, DB, DBClient, DBCtrls, ExtCtrls, Mask;
type
TClientDataBaseForm = class(TForm)
ClientDataSource: TDataSource;
ClientDataSet: TClientDataSet;
ClientDBGrid: TDBGrid;
ClientDBImage: TDBImage;
ClientDBMemo: TDBMemo;
CategoryDBEdit: TDBEdit;
Common_NameDBEdit: TDBEdit;
SpeciesNameDBEdit: TDBEdit;
ClientDataBaseDBNavigator: TDBNavigator;
Label1: TLabel;
CommonNameLabel: TLabel;
SpeciesNameLabel: TLabel;
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procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
ClientDataBaseForm: TClientDataBaseForm;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TClientDataBaseForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
ClientDataSet.Open;
end;
end.

Endelig er vist programmet under en kørsel.

Figur 21. 1 Client database

Det bemærkes, at man med denne database, kan foretage alle manuelle opdateringer af databasen
(undtagen af billedet, som kræver endnu en DbImage-komponent på samme måde som i Paradox
Demobase-eksemplet)
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1.2 Anvendelsen af ClientDataSet med andre databaser
Client databaser finder kun anvendelsen, som mindre lokale databaser. Ved hjælp af Provider komponenten, kan man imidlertid koble en Table eller en Query fra de fleste databaser til et ClientDataSet. Det er herefter relativt nemt, at gemme det importerede dataset i *xml format, f.eks. med
henblik på Web-applikationer. Noget der godt kan være ret krævende, hvis det skal gøres "i hånden". ClientDataSet komponenten har nemlig en vigtig egenskab: SaveToFile, så man kan gemme
hele databasen på en diskfil ved et procedurekald.
De tre nedenstående eksempler DbToClientSetDb og IbToClientSetDb viser henholdvis en Paradox
Table, en Interbase Table og en Interbase Query (alle fra Telefon noegle-eksemplet), som et
ClientDataSet, og gemmer tabellen enten i *xml eller *.cds format. Da *.xml formatet er et tekstfil
format, fylder dette ca. det dobbelte og indlæsningen til maskinen er også betydelig længere.
For at anvende en Interbase database med Delphi's BDE, skal den være registreret med et alias i
Database Desktop. Man kan ikke nøjes med at angive stien til databasen, som det er tilfældet med
Paradox.
Formen i programeksemplet, har foruden et DbGrid og en DbNavigator en RadioGroup, hvor man
kan vælge det nye filformat, samt en Memo, hvor man kan se xml-metadata for databasen.
Nedenfor er vist formen fra en kørsel af programmet.
I eksemplet er valgt 4 komponenter. Fra Data Access fanebladet: DataSource, ClientDataSet og
DataSetProvider. Fra BDE-fanebladet har jeg valgt en Table-komponent.
1. Man indleder med at sætte Table-komponentens (name: DbTable): DataBaseName property til
TLFNOEGLE (Som er databasen Alias i BDE'en), og TableName property til TLF_NOEGLE
(Som er navnet på de pågældende Table i databasen). For en Paradox Table, indsætter man stien
(og kun stien) til databasen under DatabaseName. Ved TableName indsætter man så filnavet på
tabellen (Tlfnoegle.db)
2. I Provider komponenten, sætter man blot dens DataSet property til navnet på Tablekomponenten DbTable. (Delphi ordner resten).
3. I ClientDataSet komponenten sætter man herefter dens ProviderName property til navnet på
Provider-komponenten (DataSetProvider).
4. Endelig sættes DataSource-komponentens DataSet property til navnet på ClientDataSetkomponenten (ClientDataSet).
Andet skal der ikke gøres. Delphi ordner resten. Hvis man gør tingene i denne rækkefølge (under
anvendelse af Dropdown listerne i Combo-boxene, så er det legende let. Problemet er blot det, at
man skal gøre tingne i denne rækkefølge, og man skal ike forsøge at sætte andre properties, som
vedrører datastrømmen.
Programmet har kun to events, foruden FormCreate, der åbner databasen, nemlig FilEditExit, hvor
databasen gemmes på en fil, alt efter hvad man har valgt i radiogruppen. Samtidig skrives Metadata
ud i MetaDataMemoen. Jeg vil forbigå detaljerne, som fremgår af programudskriften.
Programudskriften for Paradox er vist nedenfor. Den er identisk med den for Interbase, bortset fra
databasen.
unit IbToClientSetDbUnit;
interface
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uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Grids, DBGrids, ExtCtrls, DBCtrls, Provider, DB, DBClient,
DBTables, StdCtrls;
type
TDbToClientDbForm = class(TForm)
DataSource: TDataSource;
ClientDataSet: TClientDataSet;
DataSetProvider: TDataSetProvider;
DBNavigator1: TDBNavigator;
DBGrid1: TDBGrid;
DbTable: TTable;
MetaDataMemo: TMemo;
FilnavnLabel: TLabel;
FilnavnEdit: TEdit;
XMLMetaDataLabel: TLabel;
GemFilRadioGroup: TRadioGroup;
procedure FilnavnEditExit(Sender: TObject);
procedure GemFilRadioGroupClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
DbToClientDbForm: TDbToClientDbForm;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TDbToClientDbForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
DbTable.Open
end;
procedure TDbToClientDbForm.FilnavnEditExit(Sender: TObject);
begin
with ClientDataSet do
begin
Filename:=FilnavnEdit.Text;
if pos(Filename,'.')>0 then Filename:=copy(Filename,1,pos(Filename,'.')-1);
case GemFilRadioGroup.ItemIndex of
0: Filename:=Filename+'.xml';
1: Filename:=Filename+'.cds'
end;
MergeChangeLog;
LogChanges := False;
MetaDataMemo.Lines.Text := StringReplace (
XMLData, '>', '>' + sLineBreak, [rfReplaceAll]);
case GemFilRadioGroup.ItemIndex of
0:SaveTofile(filename,dfXML);
1:SaveTofile(filename,dfBinary)
end;
ShowMessage('Client Data Set er gemt med filnavnet '+FileName);
end
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end;
procedure TDbToClientDbForm.GemFilRadioGroupClick(Sender: TObject);
begin
FilNavnEdit.Enabled:=true;
FilNavnEdit.SetFocus;
FilNavnEdit.Clear;
end;

end.

Figur 21. 2 ClientDataSet Provider eksempel

1.3 ClientDataSet med en Query
Eksemplet ovenfor kan anvendes, hvis man ønsker at importere en hel tabel, men i mange tilfælde
ønsker man kun at importere en selektion fra en (eller flere) tabeller, f.eks. som "request" fra en
Web-side, konverterer det til *.xml format og automatisk sende svaret tilbage. Man kan godt importere et datasæt fra flere tabeller, idet den Sql, som frembringer datasættet hidrører fra en Sqldatabase.
I SqlFieldsToClientSetDb-eksemplet, har jeg (i programmet ovenfor, som hører til Interbase), erstattet Table-komponenten med en Query-komponent (name:DbQuery), forbundet Providerens DataSet
property til DbQuery. I DbQuery'ens Sql-property, har jeg nu skrevet følgende:
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Select TLF,FORNAVN,EFTERNAVN From TLF_NOEGLE Order By EFTERNAVN

Det er derfor kun disse tre felter, der bliver vist i DbGrid'et. Husk, at DbQuery'en hører til
TLFNOEGLE.GDB databasen – ikke til ClientDataSet. Jeg har endvidere droppet MetaData-delen
og tilføjet et Edit-felt, hvor man kan tilføje en Where betingelsen til Sql-egenskaben i DbQuery'en.
Nedenfor er (kun) vist den procedure, som håndterer Sql-forespørgelsen.
procedure TDbToClientDbForm.SqlWhereEditExit(Sender: TObject);
begin
with DbQuery do
try
ClientDataSet.Close;
DbQuery.Close;
Sql.Clear;
if SqlWhereEdit.Text='' then
Sql.Add('Select TLF,FORNAVN,EFTERNAVN From TLF_NOEGLE') else
Sql.Add('Select TLF,FORNAVN,EFTERNAVN From TLF_NOEGLE Where '
+SqlWhereEdit.Text);
DbQuery.Open;
ClientDataSet.Open
except
on E:Exception do
ShowMessage(E.Message+#10#13'Fejl i Sql-selektionsbetingelsen: '
+SqlWhereEdit.Text)
end
end;

Endelig er vist et eksempel, fra en kørsel, hvor man har udvalt alle, der har telefonummer, der indledes med '45'

Figur 21. 3 Client DataSet Provider Sql-eksempel
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1.4 Telefonnøglen som Client Database
Hvis man har en Paradox database, der kun anvender Table-komponenten, så kan den samme kode
anvendes på et ClientDataSet. (Desværre gælder det samme kun næsten for Query-komponenten,
som vi skal se på senere).
Nedenfor er vist en form med telefonnøgleprogrammet oprindelig lavet til Paradox, som uden ændringer kører som en Client-database. BDE-komponenterne Table og DataSource er blot udskiftet
med ClientDataSet og DataSource fra Data Access fanebladet. Programkoden findes på Bog.ing.dk.

Figur 21. 4 Telefonnøgle som Client database

2. DbExpress

Som omtalt, har Borland stoppet udviklingen af Borland DataBase Engine med Delphi 6, og erstattet den med DbExpress, Provider og ClientDataSet, som alle findes i Kylix. (Det gør BDE'en ikke).
De fleste Delphi programmører vil næppe betragte det som et fremskridt – i hvert fald ikke før de
har været igennem en del trængsler.
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Den væsentligste forskel på BDE og DbExpress er at et unidirectional Library og ikke en Engine.
Unidirectional betyder, at når den leverer et dataset, så kan det kun læses sekventielt en gang fra
den første record. At det ikke er en Engine betyder blandt andet, at DbExpress ingen Cache har,
hvor man lokalt kan manipulere med posterne. DbExpress er en "light weight" tilgang til databaser,
som ikke stiller de samme krav til installation på klient maskinerne som BDE'en
De fleste af de eksisterende database programmer, kan derfor ikke umiddelbart overføres til DbExpress. For eksempel kan man ikke anvende en DbGrid.
Borland har derfor som tidligere nævnt valgt at kombinere DbExpress med en Provider og ClientDataSet. Dette beskæftigede vi os ret indgående med i sidste afsnit.
Jeg kan ikke lade være med igen at nævne, at når man anvender DbExpress med en Provider og
ClientDataSet, så har man ikke ér men to dataset, som man kan manipulere med. Man kan også vise
to versioner af det samme dataset. Det kan naturligvis have fordele, men det gør det strukturelle
mere grumset.
DbExpress leveres med 3 komponenter: SqlConnection, SqlDataSet og SimpleDataSet, og for bagud kompatibilitet med BDE endnu 3 komponenter. SqlQuery, SqlTable og SqlStoredProc.
Jeg vil først vise et eksempel, hvor man udelukkende anvender DbExpress (unidirectionalt), men
med SqlQuery (BDE-kompatible) komponent. Eksemplet DbExpress_tlfNoegle er igen Interbasetelefonnøgle programmet, men hvor vi har fjernet nogle uvæsentlige dele.
Der er anbragt en SqlConnection en SqlQuery og en DataSource komponent på formen, som er vist
nedenfor.

Figur 21. 5 DbExpress telefonnøgle

Installationen af databasen foregår imidlertid en del anderledes end i BDE.
Først skal man forbinde SQLConnection komponenten til databasen. SQLConnection har 3
properties til dette formål. DriverName sættes til Interbase. (Brug DropDown Listen). ConnectionName sættes til IbLocal (Hvis man har en lokal database ellers databasens Alias). For
at angive stien til databasen, skal man vælge Params egenskaben, for åbne Value List Editoren. De fleste felter er udfyldt. Det eneste man skal i første omgang er at erstatte Database
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feltet (Database.gdb) med navnet på og den fulde sti på databasen. Value List Editoren er
vist neden for.

Figur 21. 6 Value List Editor

•

Herefter er det let. Man forbinder SQLQuery komponentens SQLConection egenskab med
navnet på SQLConection komponenten (Brug DropDown listen). Herefter forbinder man
DataSource komponentens DataSet egenskab med navnet på SQLQuery komponenten
(Brug DropDown listen). Til slut forbindes alle DB-komponenternes DataSource egenskab
til navnet på DataSource komponenten. (Brug DropDown listen).

DbNavigatoren har kun en VisibleButton: Next. Dette er fordi DbExpress er Unidirectional.
Med SQLQuery komponenten, kan man anvende et BDE-program næsten uændret. Man skal dog
slette SQLQuery.Open i FormCreate eller hvor man har placeret den.
Programkoden for søgeproceduren der er taget fra en BDE-applikation er vist nedenfor. Bemærk, at
håndteringen af Sql og parametre er uændret.
procedure TTelefonNoegleForm.SoegningButtonClick(Sender: TObject);
begin
ShowMessage('Udfyld Et af felterne TLF, [FORNAVN] EFTERNAVN eller ADRESSE '+
'og forlad med TAB');
FornavnEdit.Enabled:=true;
EfternavnEdit.Enabled:=true;
AdresseEdit.Enabled:=true;
TlfEdit.Enabled:=true;
TlfEdit.Clear;
EfternavnEdit.Clear; AdresseEdit.Clear; FornavnEdit.Clear;
Tlf_EditExit:=false; Efternavn_EditExit:=false; Adresse_EditExit:=false;
FornavnEdit.SetFocus;
repeat
Application.ProcessMessages
until Tlf_EditExit or Efternavn_EditExit or Adresse_EditExit;
with TlfNoegleSqlQuery do
begin
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Active:=false;
Sql.Clear;
if TlfEdit.Text<>'' then
try
Sql.Add('Select * From TLF_NOEGLE Where TLF = :TLF');
ParamByName('TLF').AsString:=TlfEdit.Text;
Active:=true
except
on E:Exception do
ShowMessage('Fejl: '+E.Message+#10#13+'ved søgning efter '+TlfEdit.Text)
end else
if EfternavnEdit.Text<>'' then
if FornavnEdit.Text<>'' then
try
Active:=false;
Sql.Clear;
Sql.Add('Select * From TLF_NOEGLE Where EFTERNAVN >= :EFTERNAVN'+
' And FORNAVN >= :FORNAVN Order By EFTERNAVN,FORNAVN');
ParamByName('FORNAVN').AsString:=FornavnEdit.Text;
ParamByName('EFTERNAVN').AsString:=EfternavnEdit.Text;
Active:=true
except
on E:Exception do
ShowMessage('Fejl: '+E.Message+#10#13+'ved søgning efter '
+FornavnEdit.Text+' '+EfternavnEdit.Text)
end else
try
Active:=false;
Sql.Clear;
Sql.Add('Select * From TLF_NOEGLE Where EFTERNAVN >= :EFTERNAVN'+
' Order By EFTERNAVN,FORNAVN');
ParamByName('EFTERNAVN').AsString:=EfternavnEdit.Text;
Active:=true
except
on E:Exception do
ShowMessage('Fejl: '+E.Message+#10#13+'ved søgning efter '
+EfternavnEdit.Text)
end else
if AdresseEdit.Text<>'' then
try
Active:=false;
Sql.Clear;
Sql.Add('Select * From TLF_NOEGLE Where ADRESSE >= :ADRESSE'+
' Order By ADRESSE');
ParamByName('ADRESSE').AsString:=AdresseEdit.Text;
Active:=true
except
on E:Exception do
ShowMessage('Fejl: '+E.Message+#10#13+'ved søgning efter '
+AdresseEdit.Text)
end
end;
FornavnEdit.Enabled:=false;
EfternavnEdit.Enabled:=false;
AdresseEdit.Enabled:=false;
TlfEdit.Enabled:=false;
VisAlleButton.SetFocus
end;
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Endelig er vist en kørsel, hvor man har søgt på alle med:
FORNAVN >= 'Søren' og EFTERNAVN >='Pedersen'
Man kan så bladre gennem datasettet med navigator knappen, men man kan ikke gå baglæns.

Figur 21. 7 DbExpress Unidirectional Telefonnøgle

2.1 DbExpress med SimpleDataSet
SimpleDataSet er ny i Delphi 7. Da jeg skulle igang med DbExpress, ville jeg først prøve det mest
simple, og DbExpress har en komponent SimpleDataSet, som er de fire komponenter: SQLConnection, SQLDataSet, Provider, og ClientDataSet samlet i en komponent. Det viste sig at være en fejldisposition. SimpleDataSet er langt fra simpel at anvende. ClientDataSet er skjult som en DataSet
egenskab til komponentens Dataset egenskab. Da begge DataSet anvender DbExpress Sql-metoder,
kan man let blive desorienteret. Af denne og flere andre grunde, kan jeg ikke anbefale denne komponent. Men selvfølgelig kan man anvende den. Nedenfor er vist den relevante del af Telefonnøgledatabasen, når det laves med SimpleDataSet. Som omtalt i indledningen er Sql.Add – sætningerne
erstattet af CommandText, og CommandType sætninger. Hvordan det sker vil blive kommenteret
kort efter programkoden, men i øvrigt henvises til programkoden nedenfor. Både hvad angår Queries og Table operationer skal det gøres nøjagtig, som det står. Det er ikke let at forklare i generelle
vendinger. Først vises Formen, dernæst programkoden.
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Figur 21. 8 DbExpress SimpleDataSet Telefonnøgle
procedure TTelefonNoegleForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
TlfSimpleDataSet.Open;
TlfSimpleDataSet.First;
Adresse_EditExit:=false;
Efternavn_EditExit:=false;
Tlf_EditExit:=false;
FilNavnEdit.Enabled:=false;
FornavnEdit.Enabled:=false;
EfternavnEdit.Enabled:=false;
AdresseEdit.Enabled:=false;
TlfEdit.Enabled:=false;
end;
procedure TTelefonNoegleForm.LaesFraFilButtonClick(Sender: TObject);
begin
FilNavnEdit.Enabled:=true;
FilNavnEdit.SetFocus;
FilNavnEdit.Clear
end;
procedure TTelefonNoegleForm.SoegningButtonClick(Sender: TObject);
begin
ShowMessage('Udfyld Et af felterne TLF, [FORNAVN] EFTERNAVN eller ADRESSE '+
'og forlad med TAB');
FornavnEdit.Enabled:=true;
EfternavnEdit.Enabled:=true;
AdresseEdit.Enabled:=true;
TlfEdit.Enabled:=true;
TlfEdit.Clear;
EfternavnEdit.Clear; AdresseEdit.Clear; FornavnEdit.Clear;
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Tlf_EditExit:=false; Efternavn_EditExit:=false; Adresse_EditExit:=false;
FornavnEdit.SetFocus;
repeat
Application.ProcessMessages
until Tlf_EditExit or Efternavn_EditExit or Adresse_EditExit;
with TlfSimpleDataSet.DataSet do
begin
TlfSimpleDataSet.Close;
if TlfEdit.Text<>'' then
try
CommandType:=ctQuery;
CommandText:='Select * From TLF_NOEGLE Where TLF = :TLF';
Params[0].Name:='TLF';
Params[0].Value:=TlfEdit.Text;
TlfSimpleDataSet.Open
except
on E:Exception do
ShowMessage('Fejl: '+E.Message+#10#13+'ved søgning efter '+TlfEdit.Text)
end else
if EfternavnEdit.Text<>'' then
if FornavnEdit.Text<>'' then
try
TlfSimpleDataSet.Close;
CommandType:=ctQuery;
CommandText:='Select * From TLF_NOEGLE Where EFTERNAVN >= :EFTERNAVN'+
' And FORNAVN >= :FORNAVN Order By EFTERNAVN,FORNAVN';
Params[0].Name:='EFTERNAVN';
Params[0].Value:=EfternavnEdit.Text;
Params[1].Name:='FORNAVN';
Params[1].Value:=FornavnEdit.Text;
TlfSimpleDataSet.Open
except
on E:Exception do
ShowMessage('Fejl: '+E.Message+#10#13+'ved søgning efter '
+FornavnEdit.Text+' '+EfternavnEdit.Text)
end else
try
TlfSimpleDataSet.Close;
CommandType:=ctQuery;
CommandText:='Select * From TLF_NOEGLE Where EFTERNAVN >= :EFTERNAVN'
+' Order By EFTERNAVN,FORNAVN';
Params[0].Name:='EFTERNAVN';
Params[0].Value:=EfternavnEdit.Text;
TlfSimpleDataSet.Open
except
on E:Exception do
ShowMessage('Fejl: '+E.Message+#10#13+'ved søgning efter '
+EfternavnEdit.Text)
end else
if AdresseEdit.Text<>'' then
try
TlfSimpleDataSet.Close;
CommandType:=ctQuery;
CommandText:='Select * From TLF_NOEGLE Where ADRESSE >= :ADRESSE'+
' Order By ADRESSE';
Params[0].Name:='ADRESSE';
Params[0].Value:=AdresseEdit.Text;
TlfSimpleDataSet.Open
except
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on E:Exception do
ShowMessage('Fejl: '+E.Message+#10#13+'ved søgning efter '
+AdresseEdit.Text)
end
end;
FilNavnEdit.Enabled:=false;
FornavnEdit.Enabled:=false;
EfternavnEdit.Enabled:=false;
AdresseEdit.Enabled:=false;
TlfEdit.Enabled:=false;
VisAlleButton.SetFocus
end;
procedure TTelefonNoegleForm.FilnavnEditExit(Sender: TObject);
var
TlfFil:TextFile;
filnavn:string[64];
fornavn, efternavn, adresse,postnrby:string[30];
tlf:string[8];
k:Word;
begin
if FilnavnEdit.Text='' then ShowMessage('Intet Filnavn er angivet!') else
begin
filnavn:=FilnavnEdit.Text;
AssignFile(TlfFil,filnavn);
try
reset(TlfFil);
k:=0;
with TlfSimpleDataSet do
try
DataSet.Active:=false;
Close;
Dataset.CommandType:=ctTable;
Dataset.CommandText:='TLF_NOEGLE';
Open;
Append;
while not Seekeof(Tlffil) do
begin
Insert;
readln(TlfFil,fornavn); readln(TlfFil,efternavn);
readln(TlfFil,adresse); readln(TlfFil,postnrby);
readln(TlfFil,tlf);
FieldByName('TLF').AsString:=tlf;
FieldByName('FORNAVN').AsString:=fornavn;
FieldByName('EFTERNAVN').AsString:=efternavn;
FieldByName('ADRESSE').AsString:=adresse;
FieldByName('POSTNRBY').AsString:=postnrby;
FieldByName('TLF').AsString:=tlf;
Post;
inc(k)
end
finally
CloseFile(TlfFil);
ApplyUpdates(-1);
DataSet.Active:=true;
ShowMessage(IntToStr(k)+' poster er indsat i databasen');
FilnavnEdit.Clear
end
except
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on E: Exception do ShowMessage('Filen: '+filnavn+' ikke fundet')
end
end
end;

Til afløsning for de velkendte BDE Sql-sætninger skal man nu skrive følgende:
with TlfSimpleDataSet do
begin
…..
try
TlfSimpleDataSet.Close;
CommandType:=ctQuery;
CommandText:='Select * From TLF_NOEGLE Where EFTERNAVN >= :EFTERNAVN'+
' And FORNAVN >= :FORNAVN Order By EFTERNAVN,FORNAVN';
Params[0].Name:='EFTERNAVN';
Params[0].Value:=EfternavnEdit.Text;
Params[1].Name:='FORNAVN';
Params[1].Value:=FornavnEdit.Text;
TlfSimpleDataSet.Open
except

Bemærk også den ændrede brug af parametre i DbExpress.
Når man anvender Tables er det imidlertid nødvendigt at foretage udvælgelserne i "ClientDataSet"
som er DataSet egenskaben til SimpleDataSet.
with TlfSimpleDataSet do
try
DataSet.Active:=false;
Close;
Dataset.CommandType:=ctTable;
Dataset.CommandText:='TLF_NOEGLE';
Open;
Append;

Bemærk den vigtige ApplyUpdates sætning efter finally. Mit råd er at anføre –1 som parameter –
ligegyldig, hvad der står i dokumentationen. (Forklaringen på dette er lang og uinteressant)
finally
CloseFile(TlfFil);
ApplyUpdates(-1);

Faktisk virker programmet, hvilket jeg betragter som lidt af en bedrift.

2. 2 Almindelig brug af DbExpress
Jeg vil nu igen se på Telefonøgle databaseeksemplet, men denne gang, anvende DbExpress på sædvanlig måde, dvs. uden brug af de specielle BDE kompatible komponenter, og uden brug af
SimpleDataSet komponenten. Eksemplet bliver derfor en blanding af Interbase Telefonnøgle eksemplet med ClientDataSet og Provider, og SimpleDataSet eksemplet ovenfor.
For at anvende InterBase TLFNOEGLE databasen på samme måde, som det var tilfældet med BDE,
skal man have 5 komponenter. To fra DbExpress-fanebladet: SQLConnection og SQLDataSet, samt
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tre fra DataAccess-fanebladet: DataSource, Provider og ClientDataSet. Jeg gentager her, hvorledes
komponenterne skal forbindes:
Først skal man forbinde SQLConnection komponenten til databasen. SQLConnection har 3
properties til dette formål. DriverName sættes til Interbase. (Brug DropDown Listen). ConnectionName sættes til IbLocal (Hvis man har en lokal database ellers databasens Alias). For
at angive stien til databasen, skal man vælge Params egenskaben, for åbne Value List Editoren. De fleste felter er udfyldt. Det eneste man skal i første omgang er at erstatte Database
feltet (Database.gdb) med navnet på og den fulde sti på databasen.
Man forbinder SQLDataSet komponentens SQLConection egenskab med navnet på SQLConection komponenten (Brug DropDown listen).
Herefter forbinder man Provider komponentens DataSet egenskab til navnet på SQLDataSet
komponenten (Brug DropDown listen).
Så forbinder man ClientDataSet komponentens Provider egenskab med navnet på Provider
komponenten (Brug DropDown listen).
Så forbindes DataSource komponentens DataSet egenskab til navnet på ClientDataSet komponenten. (Brug DropDown listen)
Til slut forbindes alle DB-komponenternes DataSource egenskab til navnet på DataSource
komponenten. (Brug DropDown listen).

•

•
•
•
•
•

Det virker unægtelig indviklet, og til denne praktiske del er der kun ringe hjælp at hente i dokumentationen. Men, når det først er sat op, virker det på samme måde (eller bedre?) end med BDE.
Med henblik på samtidig at kunne vise MetaData, har jeg på formen anbragt endnu et eksemplar af
sidste 4 komponenter, og forbundet dem på lignende vis.
Da vi nu anvender DbExpress, skal man lige som i det foregående eksempel anvende DBExpres's
Sql og Table metoder. SqlDataSet kan både fungere som en Query og en Table, men den er et unidirectional dataset har den ikke nogen Table metoder, så dette må foretages i ClientDataSet. Mest for
at demonstrere brugen af Tables, har jeg i programmet bibeholdt muligheden for at indlæse data til
databasen fra en tekstfil. Der er tilføjet et DbGrid, hvis DataSet egenskab er sat til navnet på MetaDataDataSource.
Nedenfor er vist uddrag af de to centrale Sql og Table procedurer, som ligner – men ikke er helt
identiske med de tilsvarende fra SimpleDataSet eksemplet: Først Sql-proceduren
with TlfSqlDataSet do
begin
……
if EfternavnEdit.Text<>'' then
if FornavnEdit.Text<>'' then
try
Close;
TlfClientDataSet.Active:=false;
CommandType:=ctQuery;
CommandText:='Select * From TLF_NOEGLE Where EFTERNAVN >= :EFTERNAVN'+
' And FORNAVN >= :FORNAVN Order By EFTERNAVN,FORNAVN';
Params[0].Name:='EFTERNAVN';
Params[0].Value:=EfternavnEdit.Text;
Params[1].Name:='FORNAVN';
Params[1].Value:=FornavnEdit.Text;
Open;
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TlfClientDataSet.Active:=true
except

Dernæst Table-proceduren, som opererer på ClientDataSet.
with TlfClientDataSet do
try
Active:=false;
TlfSqlDataSet.Close;
TlfSqlDataSet.CommandType:=ctTable;
TlfSqlDataSet.commandText:='TLF_NOEGLE';
TlfSqlDataSet.Open;
Open;
Append;
while not Seekeof(Tlffil) do
begin
Insert;
readln(TlfFil,fornavn); readln(TlfFil,efternavn);
readln(TlfFil,adresse); readln(TlfFil,postnrby);
readln(TlfFil,tlf);
FieldByName('TLF').AsString:=tlf;
FieldByName('FORNAVN').AsString:=fornavn;
FieldByName('EFTERNAVN').AsString:=efternavn;
FieldByName('ADRESSE').AsString:=adresse;
FieldByName('POSTNRBY').AsString:=postnrby;
FieldByName('TLF').AsString:=tlf;
Post;
inc(k)
end
finally
CloseFile(TlfFil);
ApplyUpdates(-1);
Active:=true;

Endelig er vist den kode, som frembringer MetaData.
procedure TDbExpressTlfForm.MetaDataTablesButtonClick(Sender: TObject);
begin
MetaDataClientDataSet.Close;
MetaDataSqlDataSet.SetSchemaInfo(stTables,'','');;
MetaDataClientDataSet.Open
end;
procedure TDbExpressTlfForm.MetaDataFieldsButtonClick(Sender: TObject);
begin
MetaDataSqlDataSet.SetSchemaInfo(stColumns,'TLF_NOEGLE','');
MetaDataClientDataSet.Close;
MetaDataClientDataSet.Open
end;

Denne behandling af DbExpress er langt fra fuldstændig. Om den indeholder tekniske fordele for
store databaser og Client/Server programmering, skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg finder, at
den er en del mere kompleks end Borlands Database Engine. Jeg ser den største fordel ved, at man
med ClientDataSet kan portere dataset til Web-applikationer.
Nedfor er vist et eksempel på en kørsel, hvor der også er vist MetaData for databasen.
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Figur 21. 9 Almindelig DbExpress Telefonnøgle
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Kap 22. Parsere, Fortolkere og Oversættere
1. Indledning

Overskriften til dette kapitel, ser ikke umiddelbart ud til at have så meget at gøre med grafisk brugergrænseflade, men at skrive små fortolkere eller parsere er noget man som programmør ofte
kommer ud for - selv om man måske ikke er sig det bevidst.
Eksemplerne rummer dog i hvert fald én grænseflade, der demonstrerer hvorledes Delphi's Edit,
Memo, og ListBox komponenter på simpel måde kan anvendes til blandt andet, at lave en lille oversætter med tilhørende ordbog.
"Oversætteren" er lavet med en form, hvor man har anbragt et tekstvindue i hvilket man skriver en
Dansk tekst. Under dette, findes der et oversættervindue, hvor den tilsvarende engelske tekst vises.
Der er et vindue med en ordbog, og to Edit-komponenter, der kan anvendes til at slå et ord op.
Oversætteren er en ren syntaktisk oversætter, der kun kan håndterer en meget begrænset del af det
danske sprog. Den er imidlertid konstrueret i overensstemmelse med det datalogisk teoretiske
grundlag for oversættelse af mindre kontekstuafhængige formelle sprog (egentlig regulære sprog).
Vi vil også se på et par eksempler på fortolkere, men de er mere af datalogisk interesse, end egentlige eksempler på brug af en Windows grænseflade.
Først vil vi se lidt på begrebet "et sprog", og hvorledes dette begreb opfattes og defineres i datalogisk sammenhæng.
Vi betragter i det følgende kun skriftsprog. Altså sprog formuleret som en følge af symboler nedfældet på papir eller elektronisk. Læser man en sådan følge af symboler, kan man dels afgøre om en
tegnfølge - et "ord" eller en "sætning" er strukturelt korrekt opbygget. Det man kalder sprogets syntaks. Dels kan man udlede en betydning af et "ord" eller en "sætning". Det man kalder semantikken.

•

Syntaksen er som bekendt fastlagt af sprogets grammatik.

•

Betydningen "et ord" eller "en sætning", er fastlagt af det, man kalder sprogets semantik.

2. Naturlige og kunstige sprog.

Det man i daglig tale omtaler som et sprog, kaldes i datalogisk sammenhæng for et naturligt sprog.
I modsætning hertil, kaldes programmeringssprog ofte for formelle sprog eller kunstige sprog. Kunstige (formelle), fordi de ikke udspringer af et talesprog, og ikke anvendes som talesprog.

•

Begrebet formelle sprog er langt mere omfattende, end man måske umiddelbart forestiller
sig, idet enhver følge af symboler opbygget efter bestemte grammatiske regler, kan opfattes
som en sætning i et sprog.

For eksempel kan regneudtrykket: 3*(5-7)/9 opfattes som en sætning i et formelt sprog, hvor
grammatikken består af regnereglerne for tal, og det semantiske indhold er talværdien for udtrykket.
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Fælles for begge typer af sprog er, at de er fastlagt af en grammatik. Den er, hvad angår de formelle
sprog meget stringent og enkel, hvorimod man i almindelig ikke kan påstå noget lignende, hvad
angår de naturlige sprog.
Begge sprog har også en semantik, det vil sige regler for at udlede betydningen af sprogets sætninger. Hvad angår de formelle sprog, er semantikken i almindelighed også simpel og stringent - ofte
fuldstændig fastlagt af syntaksen - mens semantikken for naturlige sprog er overordentlig kompliceret og langt fra stringent. For eksempel kan man som bekendt godt være uenige om betydningen af
en bestemt sætning i et naturligt sprog, ligesom helt forskellige sætninger kan godt have samme
betydning. For eksempel er det semantiske indhold af sætningen:

Lad de praktiserende læger sterilisere!
næppe ganske entydig, og man ville formodentlig ikke være helt tryg ved at overlade fortolkningen
af sætningen og udførelse af de deraf følgende handlinger til en maskine.
Derimod er betydningen af en sætning i formelle sprog, for eksempel i programmeringssproget Pascal entydigt fastlagt af grammatikken. Til gengæld er mængden af udtryksformer voldsomt begrænset i formelle sprog. Man kunne jo forsøge, at skrive et kærestebrev i Pascal!.
Den amerikanske samfundskritiker og lingvist Noam Chomsky, har lavet en klassifikation af sprog
(egentlig med udgangspunkt i naturlige sprog), som et hierarki bestående af 4 typer:
Type 0: Uindskrænkede (Naturlige) sprog.
Type 1: Kontekst-afhængige sprog.
Type 2: Kontekstfrie sprog.
Type 3: Regulære sprog.

•
•
•
•

Kontekst betyder "sammenhæng", og betegnelserne for de enkelte typer, refererer til den måde
sprogets sætninger kan opbygges på. Restriktionerne på sætningernes opbygning bliver større fra
type 0 til type 3. Regneregler for tal, vil være et regulært sprog. Programmeringssprog er af type 2
eller 3.
At et sprog er kontekst-afhængigt betyder, at den betydning man udleder af et ord i sætningen på
forskellig måde kan afhænge af den kontekst ordet er anbragt i. Altså afhængig af betydningen af de
øvrige ord i sætningen.
I et kontekst frit sprog, kan man erstatte et ord med et andet, og stadig have en "meningsfuld" sætning, når blot syntaksen er overholdt.

3. Datalogiens behandling af sprog.

I datalogien beskæftiger man sig med at læse, oversætte og udlede betydningen af tegnfølger, dvs.
ord og sætninger.
Hvis en tegnfølge er en sætning i et sprog, kan opgaven være den, at acceptere tegnfølgen som en
korrekt sætning i et bestemt sprog, eller forkaste tegnfølgen som en fejlagtig sætning.
Man foretager en syntaks-kontrol.

380

•

Kap 22

Automatisk syntaks-kontrol kaldes for parsing, og et program, der udfører syntaks-kontrol, kaldes
for en parser.
Opgaven kan også være at udføre visse handlinger som følger af fra sætningens semantik. Disse
handlinger kan for eksempel være at oversætte sætningen til et andet sprog, eller udlede betydningen af sætningen. Hvis sætningen for eksempel er et regneudtryk - at udregne udtrykkets værdi.
Man skelner i denne forbindelse mellem to typer af programmer: oversættere (compilers) og fortolkere (interpreters).
Sidstnævnte fortolker direkte det semantiske indhold af en sætning, og udfører de derved forbundne
handlinger. Oversætterne derimod udtrykker det semantiske indhold af en sætning med nogle andre
symboler, det vil sige oversætter sætningen til et andet "sprog".
Delphi-systemet består blandt andet af en parser og en oversætter til programmeringssproget Object
Pascal. Oversætteren oversætter pascalkoden til maskinkode (binær-kode). Maskinkoden bliver
siden hen, når programmet afvikles (køres), fortolket af et mikroprogram til mikrokode, der er
hardware instruktioner. Hardware instruktioner betyder, at koden opererer direkte på de logisk
kombinatoriske kredsløb, som Computeren består af.
Ofte foregår en afvikling af et program i flere adskilte skridt.

Parsing af program-koden.
Hvis koden ikke indeholder syntaksfejl, oversættelse til assembler (symbols maskinkode)
Assemblering (oversættelse) til binær maskinkode.
Linkage-editering (loading) af maskinkoden, hvor relative adresser erstattes af absolutte
adresser.
5. Fortolkning af den fra oversættelsen genererede maskinkode. Kørsel af programmet.

1.
2.
3.
4.

BASIC-systemet er traditionelt en fortolker. Ulempen ved en fortolker er, at en programlinie bliver
læst og fortolket, hver gang den skal udføres. Fortolkere er derfor generelt meget langsommere end
oversættere. En anden ulempe er, at alle brugere har adgang til programkoden og kan ændre i den.
Vi skal derfor i det følgende beskæftige os med parsing, fortolkning og oversættelse.
Teorien for konstruktion af parsere og oversættere er meget omfattende og relativ kompliceret, så
det bliver kun en meget begrænset del, som vi behandler. Som sædvanlig tager vi udgangspunkt i
nogle simple eksempler.

Parsing, oversættelse og fortolkning er principielt 3 forskellige ting, men de bliver alligevel ofte
knyttet sammen i et program. Betingelsen for at kunne oversætte eller fortolke en sætning i et formelt sprog er i almindelighed, at sætningen er syntaktisk korrekt opbygget.
Som bekendt er dette langt fra altid tilfældet i talesprog - eller i daglig skriftsprog for den sags
skyld. Dette er hovedårsagen til, at det er umuligt (i hvert fald meget svært) at konstruere pålidelige
oversættere for naturlige sprog. En anden årsag er tvetydigheden i naturlige sprog.
Noam Chomsky har leveret en historie om amerikanerne, der havde lavet en oversætter fra engelsk
til russisk og omvendt. Der programmet var færdigt, ville de prøve at oversætte en engelsk sætning
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til russisk og så lade den russiske oversætter oversætte den tilbage. Det skulle ikke være alt for
vanskeligt, så de valgte den meget almindelige mundheld.

Out of sight - out of mind
Svaret der kom tilbage fra den russiske oversætter var:

Invisible lunatic
Det skulle fra de indledende bemærkninger også være klart, at parsing, oversættelse og fortolkning
af sætninger i et sprog er stærkt afhængig af, hvor simpel og stringent grammatikken er, og hvor
entydig semantikken er.

4. Definition af formelle sprog. EBNF

Ethvert skriftsprog består af rækkefølger af symboler, adskilt af nogle skilletegn. Symbolerne kan
man for eksempel kalde ord, som er adskilt af et mellemrum eller et andet skilletegn.
For eksempel består sætningen: "abekatten spiser bananen." af tre ord og tre skilletegn (nemlig to
blanktegn og et punktum). Ordene er igen opbygget af nogle symboler - som man kalder bogstaver og som ikke kan nedbrydes yderligere.
Bogstaverne og skilletegnene kaldes for grundsymboler eller terminaler (eller atomer). Ordene er
opbygget af grundsymbolerne. Sætningerne er opbygget af ordene.
Hvis "sproget" kun består af et begrænset antal ord - hvilket er tilfældet for de fleste formelle sprog
- så kan man lige så vel betragte ordene som grundsymboler, nemlig de grundsymboler, som sætningerne er opbygget af.
Betegnelser som: ord , sætning, simpel sætning, grundled, faktor, led, osv., kaldes for hjælpesymboler eller non-terminaler.

•

I Pascal er grundsymbolerne blandt andet de reserverede ord: begin, end, if, then, do, m.fl.

Syntaksen i et sprog kan beskrives med flere forskellige formalismer - og det gør den i litteraturen.
Vi vil anvende den standard, som betegnes EBNF (Extended Backus Naur Formalism).
EBNF-formalismen:
1. Et hjælpesymbol (en non-terminal) skrives som et navn, dvs. en tegnfølge eller et andet
symbol, og defineres ved et lighedstegn "=" og en højreside, der består af grundsymboler og
hjælpesymboler - adskilt af blanktegn. Definitionen afsluttes med et punktum. Grundsymboler skrives altid i anførselstegn. For eksempel "A". Hjælpesymbolet, som defineres i ligningen må godt optræde på højre side, så definitionen bliver rekursiv. Der skal dog i dette tilfælde være to alternativer til definitionen, hvoraf mindst een er ikke-rekursiv. Vi vil i det
følgende skrive alle hjælpesymboler med kursiv.
2. Tegnet "|" betegner en valgmulighed mellem to symboler. For eksempel betegner "a" | "A"
en valgmulighed mellem stort og lille "a".
3. Alle grundsymboler skrives i dobbelt anførselstegn. For eksempel:
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ciffer = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" .
som definerer hjælpesymbolet ciffer bestående af grundsymbolerne - cifrene 0..9.
4. Hvis symboler er anbragt i firkantede parenteser [..] , betyder det at der er valgfrihed mellem at anvende symbolerne eller at undlade det. Altså, at symbolerne kan anvendes 0 eller
een gang.
5. Hvis symbolerne er anbragt i mængdeparenteser { ..}, betyder det, at symbolerne i parenteserne kan gentages 0, 1, 2,...n.. gange.
6. Erklæringen af et hjælpesymbol kaldes for en produktion. Sætningerne i sproget fremkommer ved at erstatte alle forekomster af hjælpesymboler med deres højresider - det vil sige med deres produktioner. Man siger at man afleder en sætning.
7. Et formelt sprog defineres, som samtlige mulige afledninger af grammatikken ud fra et startsymbol. Startsymbolet skal være et hjælpesymbol. Begynder man fra dette symbol, skal alle
syntaktisk korrekte sætninger i sproget kunne afledes.

4.1 Heltal - et eksempel på et "sprog".
Vi demonstrerer først EBNF-formalismen med et simpelt eksempel, idet vi vil betragte "sproget"
heltal.
Grundsymbolerne er cifrene 0..9. samt de to fortegn "+" og "-" . Sproget er defineret ved blot tre
produktioner.

fortegn = "+" | "-" .
ciffer = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" .
heltal = [fortegn] ciffer {ciffer} .
Sprogets startsymbol er heltal. Det er nemt at indse, at alle "sprogets sætninger" - det vil sige alle
heltal - kan afledes af disse tre produktioner. For eksempel kan tallet -357 afledes ved at vælge
fortegn = "-", ciffer = "3", og {ciffer} = "57". Nedenfor er afledningen gennemført skridt for skridt,
begyndende med startsymbolet heltal.
Vi anvender et pilesymbol "→" til at markere retningen af afledningen.

heltal

→

-3{ciffer}

[fortegn] ciffer {ciffer}

→

-3 ciffer ciffer

→

→

- ciffer {ciffer}
-35 ciffer

→

→
-357

I "sproget" heltal er semantikken fuldstændig fastlagt ved syntaksen. Alle sætninger (heltal), der er
syntaktisk korrekte, er semantisk korrekte, det vil sige meningsfulde, idet de blot betyder værdien af
det pågældende heltal.
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4.2 Et eksempel fra en delmængde af et naturligt sprog.
Det er ikke vanskeligt - som vi snart skal se - at skrive et program, som læser tegnfølger og genkender dem som heltal. Vi vil dog først se på et andet eksempel, som vedrører en delmængde af et naturligt sprog. Grundsymbolerne fremgår af produktionerne. Sprogets startsymbol er sætninger.

subjekt = "Manden" | "Konen" | "Hunden".
verbum = "kyssede" | "bed" | "skød".
objekt = "manden" | "konen" | "hunden" | "postbudet".
sætning = subjekt verbum [objekt] "." .
sætninger = sætning {sætning}.
Af denne grammatik kan for eksempel afledes sætningerne:
a) Hunden bed. Manden skød. Konen kyssede.
b) Hunden bed postbudet. Manden skød hunden. Konen kyssede manden.
Sætningerne er grammatisk korrekte, og det semantiske indhold er også klart. Grammatisk set er
følgende sætninger også korrekte:
c) Konen kyssede postbudet. Manden skød konen.
d) Manden kyssede hunden. Konen bed manden. Hunden skød konen.
Det semantiske indhold af især den sidste sætning må betragtes som tvivlsomt. Men det kan ikke
afgøres ud fra grammatikken alene. Imidlertid er der i dette tilfælde kun 3*3*4=36 muligheder for
"sætning", så det vil være muligt at lave en tabel over samtlige sætninger, der giver mening. I et
naturligt sprog med for eksempel 20.000 ord er dette helt udelukket.

4.3 Afledning og reduktion. Syntakstræer
Som eksempel, vil vi se på tegnfølgen b) i eksemplet ovenfor. Først vil vi aflede sætningen af
grammatikken, idet vi dog springer nogle led over i afledningen. Startsymbolet er sætninger.

sætninger. → sætning {sætning}. → subjekt verbum objekt "." {sætning}. →
Hunden bed postbudet. {sætning}. → Hunden bed postbudet. sætning sætning. →
Hunden bed postbudet. Manden skød hunden. Konen kyssede manden.
En afledning skrives ofte op i et såkaldt syntakstræ. Roden er startsymbolet, og man følger forgreningerne, indtil man når et grundsymbol. Den afledte sætning, kan da læses ved slutningen af forgreningerne, fra venstre mod højre.
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sætninger
{sætning}

sætning
subjekt verbum objekt "."

sætning

sætning

Hunden bed postbudet .

subjekt verbum objekt "."

Hunden bed postbudet .

Manden skød

hunden .

subjekt verbum objekt "."
Konen kyssede manden .

For at vise at en sætning er syntaktisk korrekt, kan man enten vise, at den kan afledes af startsymbolet ved gentagen anvendelse af grammatikkens produktionsregler, eller man kan vise, at sætningen kan reduceres til startsymbolet ved gentagen anvendelse af grammatikkens reduktioner. Det
sidste vil sige: Produktionen læst fra højre mod venstre.
Afledning fra startsymbol betegnes top-down parsing, og reduktion til startsymbol betegnes buttomup parsing.
Vi vil derfor til slut vise, hvorledes sætningerne b) kan reduceres til startsymbolet, idet vi dog kun
medtager nogle af reduktionerne.
Hunden bed postbudet. Manden skød hunden. Konen kyssede manden. →
subjekt bed postbudet. Manden skød hunden. Konen kyssede manden. →
subjekt verbum postbudet. Manden skød hunden. Konen kyssede manden. →
subjekt verbum objekt “.” Manden skød hunden. Konen kyssede manden. →
sætning. Manden skød hunden. Konen kyssede manden.
De to næste to sætninger reduceres på samme måde

sætning sætning sætning → sætning {sætning} →

sætninger

4.4 Entydige og tvetydige grammatikker.
En grammatik kaldes entydig, hvis enhver sætning i det af grammatikken afledte sprog, kun kan
afledes på een måde, ellers kaldes den tvetydig.
Sagt på en anden måde. En grammatik kaldes tvetydig, hvis der til en given sætning kan opstilles to
forskellige syntakstræer.
Hvis en grammatik er tvetydig, vil betydningen af sætningen (semantikken), normalt afhænge af
hvilket syntakstræ, der vælges. Dette er i almindelighed ikke acceptabelt ved oversættelse og fortolkning, og der findes en omfattende litteratur om, hvorledes tvetydige grammatikker omskrives til
entydige.
For at illustrere dette vil vi se på et simpelt eksempel på en tvetydig grammatik, nemlig en grammatik for simple regneudtryk.
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tal = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" .
led = tal | led "+" led | led "-" led
Af denne grammatik kan for eksempel afledes udtrykket: 2 - 3 + 4. Vi viser to forskellige syntakstræer nedenfor:

led

led

led

"-"

led

led

"+"

led

tal

-

led

"+"

led

led

"-"

led

+

tal

2

-

tal

+

tal

tal

-

tal

+

tal

2

-

3

+

4

2

-

3

+

4

Som man kan se er de to syntakstræer forskellige, så grammatikken er tvetydig.
I det første tilfælde laves additionen før subtraktionen, så resultatet bliver: 2 -(3+4) = 2 - 7 = -5.
I det andet tilfælde laves subtraktionen før additionen, så resultatet bliver: (2 - 3) + 4 = -1 + 4 = 3.
Dette lille eksempel burde illustrere, at tvetydige grammatikker kan give overordentlig store problemer, fordi resultatet af fortolkning og oversættelse er uforudsigeligt.

5. Regelstyret indlæsning. Syntakskontrol. Parsing

De tre formuleringer i overskriften dækker stort set over det samme. Vi vil nu først beskrive, hvorledes man konstruerer en parser. Som eksempel, vil vi vælge en let udvidet udgave den EBNF, som
vi opstillede for danske sætninger bestående af subjekt, verbum og objekt. Endvidere vil vi udvide
vores parsing med nogle handlinger, således at en sætning bliver oversat til engelsk, hvis den er
syntaktisk korrekt. Udvidelse af grammatikken består i at tillade et præpositionsled, så man f.eks.
kan oversætte sætningerne:
Moderen græd.
Manden skød med geværet om natten.
Drengen kyssede pigen på munden ved træet i skoven.
Det er med vilje, at vi anvender bestemt form og ikke ubestemt form af substantiverne, og perfektum af verberne - det første fordi oversætteren ville blive en del mere kompliceret af tilstedeværelsen af en ubestemt artikel, det andet fordi datidsformen er den samme på engelsk i alle personer,
singularis eller pluralis.
Vi vil dog ikke lægge nogen begrænsninger på de ord man kan anvende, blot det er substantiver,
verber eller præpositioner. (Med præsens af verber, vil oversættelsen så ikke blive korrekt i 3. person singularis, men et sted skal man standse). EBNF'en for denne grammatik er anført nedenfor.

præpositionsled = præposition substantiv.
verbiel = verbum.
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subjekt = substantiv.
objekt = substantiv.
efterverbum = {præpositionsled} | objekt {præpositionsled}
sætning = subjekt verbiel [efterverbum] "." .
sætninger = sætning {sætning}.
Det skulle ikke være så svært at verificere, at de 3 sætninger, der var anført som eksempel ovenfor
er i overensstemmelse med denne grammatik

6. En oversætter med grafisk brugergrænseflade

Vi viser først Delphi formen for "oversætteren", som den ser ud ved design.
Formen består af to Memo-komponenter, som har Labels "Dansk tekst" og "OrdListe". Der en ListBox-komponent med Label "Engelsk Oversættelse". Der er endvidere to Edit-komponenter med
labels "Dansk ord" og "Engelsk ord". Endelig har formen en Menu. De to Edit-komponenter anvendes til at finde den engelske oversættelse af et dansk ord i ordlisten.
Programmet fungerer nu på den måde, at man vælger ny tekst i Rediger-Menuen og skriver så nogle
danske sætninger. (Skal indledes med stort bogstav og skal afsluttes med punktum - ifølge grammatikken). Herefter vælges Oversæt-Menuen, og sætningerne oversættes enten til "korrekt" engelsk,
eller der kommer meddelelse med en syntaksfejl.
Man kan frit indsætte nye ord i ordlisten, men det skal gøres efter nedenstående EBNF.

ord = bogstav{bogstav}.
ordklasse = | "sb" | "vb" | "pp".
ordlisteord = ord {blanktegn} [ordklasse] {blanktegn} ord.
I hjælpesymbolet ordklasse står "sb" for substantiv, "vb" for verbum og "pp" for præposition.
Ud over at indeholde en parser af de danske sætninger, skal programmet således indeholde en parser
for ordlisten.
Hvis man indsætter et nyt ord i ordlisten, som ikke er korrekt placeret i leksikalsk ordning, så er det
nødvendigt at sorterer ordlisten, da søgning i ordlisten foregår ved binær søgning.
Endelig kan man på formen se er række Dialogs. Disse anvendes til at gemme ordlisten, den danske
tekst, samt den engelske tekst i en fil. Man kan også vælge at indlæse en dansk tekst fra en fil. Endelig kan man få udskrevet den danske tekst og den engelske oversættelse til en printer!
Det er ikke tanken, at vi vil beskrive de komponenter, der er anvendt i dette program nærmere. Her
vil vi koncentrere os om de datalogiske aspekter af parsing og oversættelse (Compiling)
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Figur 22.1 Formen ved design til Dansk Engelsk Oversætter

Nedenfor er vist et par "snapshots" af programmet under en kørsel. Blandt andet er oversættelsen af
de 3 eksempel sætninger fra grammatikken ovenfor vist.

Figur 22.2 Open Dialog
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Figur 22.3 Dansk Engelsk oversætter i brug

6.1 Udskrift af Formens programkode (Bog.ing.dk)
Selv om oversætteren i dette program ikke engang fylder to sider, så bliver dette - som alle Delphiprogrammer - ret omfattende på grund af administrationen af de mange komponenter. Før vi diskuterer udvalgte dele af programmet, vil vi dog se på nogle generelle datalogiske regler for parsing,
som er fulgt i programkoden

7. Generelle regler for parsing.

Parsing kan udføres på to principielt forskellige måder.
1. Man kan begynde med startsymbolet, og undersøge om den givne følge af symboler kan afledes af grammatikken ved gentagen anvendelse af EBNF'ens afledningsregler. Hvis dette er
muligt accepteres symbolfølgen som syntaktisk korrekt. Dette kaldes for TopDown parsing.
2. Man kan trinvis reducere symbolfølgen til hjælpesymboler. Hvis det er muligt at reducere
symbolfølgen til startsymbolet, accepteres denne som syntaktisk korrekt. Dette kaldes for
ButtomUp parsing.
Det viste programeksempel er TopDown - parsing.
For simple grammatikker er oversætterens virkemåde er i princippet meget konsekvent og simpel,
idet man kan opstille følgende generelle regler
1. For enhver af EBNF-grammatikkens afledningsregler:
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s=f
hvor s er et hjælpesymbol, og f er en EBNF-form bestående af grundsymboler og hjælpesymboler defineres en procedure s til behandling af dette hjælpesymbol.
2. Dersom f er et grundsymbol g, behandles dette symbol.
Hvis programmet er en oversætter, oversættes symbolet eller, hvis programmet er en fortolker udledes betydningen af symbolet.
3. Nedenfor vil First(f) betegne mængden af de symboler, som en højreside f kan indledes
med. Hvis et symbol sym∈ First(h), altså genkendes som første symbol i et hjælpesymbol h,
så kaldes proceduren h, som behandler dette hjælpesymbol. Dersom en form f består af [f1].
(f1 eller ingenting), og sym er det aktuelle symbol i tegnfølgen, så danner man en if - sætning:

if sym in First(f1) then "behandl" f1.
4. Dersom en form f består af {f1}. (f1 gentaget 0,...,n,.. gange), og sym er det aktuelle symbol,
så danner man en while-konstruktion.

while sym in First(f1) do "behandl" f1.
5. Dersom en form f består af f1 | f2 | f3 |...| fn, (f1 eller f2 ... eller fn), og sym er det aktuelle
symbol, danner man en case - konstruktion:

if sym in First(f1)+First(f2)+ ... +First(fn) then
case sym of
First(f1): "behandl" f1;
.
.
First(fn): "behandl" fn
end else fejlfunktion(fejlno)
6. Dersom en form består af: f1 f2 f3 ... fn , behandles f1, f2, .. f2 simpelthen i den rækkefølge
de optræder.

8. Kommentar til programmet

Den måde, hvorpå komponenterne anvendes fremgår af programkoden. Vi gentager her koden til
parseren for sproget sætninger. Bemærk at koden fuldstændig følger de regler, vi opstillede for regelstyret indlæsning (parsing).
procedure TDanskEngelskForm.Saetning;
begin
if not (Tegn in StortBogstav) then FejlFunktion(1) else
begin
NaesteDanskeOrd;
if not Subjekt(Smaa(DanskOrd),EngelskOrd) then FejlFunktion(2) else
begin
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EngelskOrd[1]:=Stort(EngelskOrd[1]);
EngelskListBoxline:=EngelskListBoxline+EngelskOrd+' ';
NaesteDanskeOrd;
if Verbum(Smaa(DanskOrd),EngelskOrd) then
begin
EngelskListBoxline:=EngelskListBoxline+EngelskOrd;
if Tegn='.' then EngelskListBoxline:=EngelskListBoxline+'.' else
begin
NaesteDanskeOrd;
if PraepositionsLed(Smaa(DanskOrd),EngelskOrd) then
begin
repeat
EngelskListBoxline:=EngelskListBoxline+' '+EngelskOrd;
NaesteDanskeOrd
until not PraepositionsLed(Smaa(DanskOrd),EngelskOrd);
if Tegn='.' then EngelskListBoxline:=EngelskListBoxline+'.' else
FejlFunktion(5)
end else
begin
if Objekt(Smaa(DanskOrd),EngelskOrd) then
begin
EngelskListBoxline:=EngelskListBoxline+' '+EngelskOrd;
if Tegn='.' then EngelskListBoxline:=EngelskListBoxline+'.' else
begin
NaesteDanskeOrd;
if PraepositionsLed(Smaa(DanskOrd),EngelskOrd) then
begin
repeat
EngelskListBoxline:=EngelskListBoxline+' '+EngelskOrd;
NaesteDanskeOrd
until not PraepositionsLed(Smaa(DanskOrd),EngelskOrd);
if Tegn='.' then EngelskListBoxline:=EngelskListBoxline+'.'
else FejlFunktion(5)
end else FejlFunktion(6)
end
end else FejlFunktion(4)
end
end
end else FejlFunktion(3)
end
end
end;

Inddata til parseren sker tegn for tegn. Derfor har man altid en procedure eller funktion, som hedder
naestetegn (eng. NextChar). Denne er også vist nedenfor.
procedure TDanskEngelskForm.NaesteTegn;
begin
inc(TegnPos);
if TegnPos<=LinieLaengde then
Tegn:=DanskMemoLinie[TegnPos] else Tegn:='$'
end;
procedure TDanskEngelskForm.SpringBlanktegnOver;
begin
while Tegn=' ' do NaesteTegn;
end;
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procedure TDanskEngelskForm.NaesteDanskeOrd;
begin
DanskOrd:='';
SpringBlanktegnOver;
while Tegn in Bogstaver do
begin
DanskOrd:=DanskOrd+Tegn;
NaesteTegn
end
end;

Det er også nødvendig at lave en lille parser for grammatikken til ordlisten. Den er imidlertid lavet
helt den samme måde, efter reglerne ovenfor og vil ikke blive gentaget.

5. En fortolker til regneudtryk.

Vi skal nu se på en fortolker af simple regneudtryk. Det vil sige udtryk, som involverer de fire regningsarter addition, subtraktion, multiplikation og division, samt brug af parenteser i et ubegrænset
antal niveauer.
Man skal for eksempel kunne læse tegnfølgen: -((2.4+3/1.2)+3.6/3/4)+5.6-2.4+1, og fortolke den,
det vil sige, udregne værdien af udtrykket.
Der gælder visse regler for udregning af sådanne udtryk, som skal overholdes. Operatorerne "*" og
"/" har højere prioritet end "+" og "-". Dette betyder, at multiplikation og division skal udregnes før
addition og subtraktion. For operatorer med samme prioritet, udregnes udtrykket fra venstre mod
højre.
Det sidste indebærer for eksempel, at: 3.6/3/4 = 1.2/4 = 0.3 og 5.6-2.4+1 = 3.2+1 = 4.2.
Udregnet fra højre mod venstre, vil udtrykkene give en helt anden værdi. Jævnfør diskussionen
ovenfor om tvetydige grammatikker.
Nedenfor er opstillet en EBNF for udtryk (startsymbolet). Der kan laves flere forskellige korrekte
EBNF'er for regneudtryk - og endnu flere som er tvetydige, og som derfor muligvis vil regne forkert.

plusminus = " + " | " - ".
gangedivider = " * " | " / " .
ciffer = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" .
heltal = ciffer {ciffer}.
tal = heltal [ " . " {ciffer} ] .
faktor = tal | "(" udtryk ")".
led = faktor { gangedivider faktor }.
udtryk = [plusminus] led {plusminus led } .
Man kan bemærke nogle enkelte ting ved definitionen. For det første er den indirekte rekursiv.
For at udregne hjælpesymbolet faktor, skal man eventuelt udregne hjælpesymbolet udtryk først. Ved
udregningen af hjælpesymbolet udtryk, skal man udregne hjælpesymbolet led. Ved uregningen af
hjælpesymbolet led, skal man udregne hjælpesymbolet faktor, hvorefter ringen er sluttet. Udregningen ville køre i en "uendelig løkke", hvis der ikke var en alternativ mulighed for at udregne faktor.
Umiddelbart kunne det måske være oplagt at erstatte udtrykket for led med følgende:
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led = faktor [ gangedivider led]
Herved ville man erstatte gentagelsen {..} med det mere elegante rekursive kald af led. Problemet er
blot det, at faktorerne ikke ville blive udregnet fra venstre mod højre, som de skal ifølge almindelig
konvention, men omvendt. For eksempel vil 2/3*6 udregnet fra venstre mod højre give 4, mens den
omvendte rækkefølge (multiplikationen først) vil give resultatet 1/9.
Det sammen forhold vil gøre sig gældende ved EBNF'en for udtryk.

9. Fortolkeren Regneudtryk. (CD-ROM)

Programmets form er denne gang uhyre simpel blot bestående af to Edit-komponenter og to Labels.
Programmet fortjener egentlig slet ikke en grafisk brugergrænseflade.

Figur 22.4 Fortolker af regneudtryk

9.1 Kommentar til programmet RegneUdtryk
Til programmet er der egentlig kun at bemærke, at inddata læses som en tegnfølge fra en Editkomponent, og resultatet af fortolkningen skrives ud i en Edit-komponent nedenunder. Proceduren
naestetegn er næsten identisk med den, som blev gennemgået i programmet oversaet.
Proceduren fejlfunktion er opbygget helt på samme måde som i de øvrige programmer, hvor der har
været defineret en sådan.
Iøvrigt er programmet bygget op efter de generelle regler for top-down parsing, som er beskrevet i
afsnit 3.
Der er erklæret procedurer for hjælpesymbolerne: udtryk (startsymbolet), faktor,og tal. At definere
selvstændige procedurer for de øvrige hjælpesymboler ville være formelt korrekt, men overflødigt .
I FormCreate initialiseres grundsymbolerne og nogle variable, samt udføres et kald af naestetegn.
Når man forlader RegneUdtrykEdit kaldes funktionen for startsymbolet udtryk.
EBNF'en for udtryk er: udtryk = [plusminus] led {plusminus led } .
I proceduren udtryk følges de generelle regler for parsing efter en EBNF, idet man først behandler
[plusminus]:
if tegn in plusminus then...

(Regel nr. 6).
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Da der kun er to valgmuligheder, er der ingen case-sætning, men regel 6. udføres med en
if..then..else - konstruktion.
Dernæst kaldes led, som er næste hjælpesymbol i udtryk.
Endelig behandles {plusminus led } efter regel nr. 5. Dette gøres i sætningen:
while tegn in plusminus do
case tegn of
'+': begin naestetegn; u:=u+led end;
'-': begin naestetegn; u:=u-led end
end;

Funktionerne faktor og tal følger også reglerne i afsnit 3 for top-down parsing. faktor indledes med:
if tegn = '(' then...

(Regel nr. 4)

og senere
while tegn in gangedivider do...

(Regel nr. 5)

Værdien af et tal bliver udregnet i funktionen tal, og Pascals indbyggede funktioner bliver anvendt
til de 4 regningsarter og parentesbehandling. De småtrick, der (naturligvis) er i programmet skulle
være selvforklarende.
Det er muligt, at man kan skrive en fortolker til regneudtryk uden at have opstillet en EBNF for
regneudtryk og uden at følge reglerne for top-down parsing som beskrevet i afsnit 3. Det er også
muligt, at programmet vil virke. Det kan derfor opfattes som unødigt besvær, at man først skal lave
en EBNF, og at programkoden skal udarbejdes efter nogle regler, som overfladisk set kan virke som
en begrænsning. Men det er næsten sikkert, at den tid det vil tage for at udvikle et program som
virker, i den sidste ende være større, end hvis man følger anvisningerne med at skrive en EBNF og
udforme programkoden efter de generelle regler for top down – eller buttom up - parsing i afsnit 3.
En programkode, som har en EBNF som grundlag - og som er lavet efter reglerne - er lettere at
overskue og finde fejl i. Det skal virke, hvis EBNF'en er korrekt. Chancerne for at lave et korrekt
program, hvis man ikke kan lave en korrekt EBNF, kan ikke vurderes som særlig store.
For mere komplicerede grammatikker, går det ikke så let med at skrive en parser. I grammatikken
for regneudtryk behøver man kun at kende det efterfølgende tegn for at træffe beslutning om hvilken procedure, der skal kaldes. Dette er langtfra altid tilfældet.
I teorien for parsing og oversættelse, - som er meget omfattende og kompliceret - deler man grammatikkerne op efter deres kompleksitet, og for blot lidt mere komplicerede grammatikker, findes
der effektive, - men også mere komplicerede - parsere.
De er næsten alle bottom up parsere. Vi skal på grund af emnets omfang ikke komme yderligere ind
på dette.

10. Brøkregning. En vanskelig disciplin

Vi skal nu som sidste eksempel se på en fortolker, der på mange måder minder om RegneUdtryk.
Fortolkningeren afspejler blot regnereglerne for brøker i stedet for regneregler for reelle tal. Fortolkeren bliver en anelse mere kompliceret, fordi man skal holde styr på tæller og nævner.
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Nedenfor er vist en EBNF, som kan anvendes til at fortolke brøker og brøks brøker i et vilkårlig
antal niveauer. EBNF’en er lidt udvidet, så man også kan beregne sum, differens, produkt og kvotient af to, (men ikke af flere) brøker.

tal = ciffer {ciffer}.
tæller = tal | “(“ brøk “)”.
nævner = tæller.
brøk = tæller “/” nævner | tæller.
brøk_udtryk = brøk “+” brøk | brøk “-” brøk | brøk “*” brøk | brøk “/” brøk .
Denne EBNF er logisk enkel, og det er nemt at verificere, at man kan aflede ethvert brøkudtryk fra
den. Når man skal parse en sætning, opstår der imidlertid et problem, idet de to valgmuligheder i
brøk begge begynder med tæller. Problemet kommer af, at når man behandler hjælpesymbolet brøk,
så begynder man med at læse tæller. Tæller er selv opdelt efter to muligheder. Tæller skal behandles forskelligt, eftersom den begynder med et tal eller en brøk. Resten af proceduren forgrener sig i
to, når tæller bliver kaldt og begge forgreninger skal tage hensyn til, om der kommer en divisionsstreg efter tæller eller ej. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Problemet kan løses ved at dele parsingen
op, eftersom tæller begynder med et tal eller med en parentes. Dette kan for eksempel gøres ved at
indføre hjælpesymbolet simpelbrøk. EBNF’en bliver da:

tal = ciffer {ciffer}.
simpelbrøk = tal | tal “/” brøk .
brøk = simpelbrøk | “(“ brøk “)” | “(“ brøk “)” “/” brøk .
brøk_udtryk = brøk “+” brøk | brøk “-” brøk | brøk “*” brøk | brøk “/” brøk .
Fordelen ved denne EBNF er, at ved at læse det første symbol i brøk kan afgør om man skal kalde
simpelbrøk eller brøk (efter at have læst parentesen.). Dette gør parseren betydelig mere struktureret.
En parser (og fortolker) efter denne EBNF er vist nedenfor.
Angående fortolkningen, så er der naturligvis anvendt de sædvanlige regler for brøkregning. Endvidere bliver brøken reduceret, når den er udregnet. Dette sker i funktionen gcd(a,b), som finder den
største fælles faktor for tallene a og b. gcd er lavet efter en klassisk algoritme, som udnytter det faktum, at hvis q går op i a og b, så går det også op i resten ved division af a med b. (a>b). Den reducerede brøk udskrives som tæller “/” nævner. Divisionsstregen og nævneren udskrives ikke, hvis
nævneren er 1.
Som det er beskrevet kan fortolkeren ovenfor kun udregne et udtryk bestående af to brøker, som
begge kan være brøks brøk. Hvis man ønsker helt generelle udtryk, bliver fortolkeren lidt mere omfattende, svarende til følgende EBNF.

tal = ciffer {ciffer}.
gangedivider = “* “ | “/”.
plusminus = “+” | “-”.
brøkudtryk = led restudtryk.
restudtryk = {plusminus led}.
led = faktor {gangedivider faktor}.

Parsere Fortolkere og Oversættere • 395

faktor = simpelbrøk | “(“ brøk “)”.
simpelbrøk = tal | tal “/” brøk.
brøk = simpelbrøk | “(“ brøk “)” | “(“ brøk “)” “/” brøk .
Fortolkeren af brøk udtryk er opbygget efter helt de samme retningslinier som de øvrige fortolkere.
Det eneste man skal bemærke er, at forsøger man at reducere på en negativ brøk med DIV, så vil
man få en køretidsfejl “division med 0”. Da negative brøker kan forekomme, er der taget højde for
dette ved reduktionen. Programmets form er vist nedenfor

Figur 22.5 Fortolker af brøkudtryk

10.1 Programudskrift af BroekUdtrykUnit.(Bog.ing.dk)
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Kap 23. Multipage Forms
1. De forskellige typer af Multipage Forms

Jeg har valgt at anvende den engelske betegnelse for denne type Applikationer, idet der så vidt jeg
ved ikke findes en egentlig Dansk oversættelse. Meningen er naturligvis, at man kan have flere pages (sider) anbragt på den samme form, således at kun en page er synligt ad gangen.
Det klassiske eksempel er tekstbehandlingsprogrammer (Word Processors), som f.eks. Word. Alle
ved, at man kan have indlæst flere dokumenter samtidig, mens "rammen" (Frame) med menuer og
værktøjslinier er den samme.
Den komponent, hvormed man fremstiller et sådant interface, kaldes en MDI (Multi Document Interface). Den var uhyre udbredt i Windows 3.1, men er efterhånden blevet trængt i baggrunden af
andre Multi Page komponenter.
En mindst lige så udbredt komponent er en TabbedPageControl med TabSheets, som er den Windows Control, som har afløst den 16 bit Tabbed NoteBook. Den sidstnævnte kan stadig anvendes i
Delphi 6, men det frarådes, da den ikke nødvendigvis er fremad kompatibel.
En TabbedPageControl findes f.eks. i Delphi's Editor og i alle de øvrige komponenter, hvor man
har faneblade.

2. Multi Ducument Interface (MDI)

Det kan være svært at forestille sig hvad man kan anvende en MDI-komponent til andet end en testeditor lignende Applikation. Da det er de færreste, der skriver deres egen teksteditor, er det måske
irrelevant af ofre sider på at forklare komponenten. På den anden side er det en klassisk komponent,
der har eksisteret siden Windows start, har jeg valgt at tage den med alligevel.
Jeg vil herefter demonstrerer komponenten ved at lave en…tekst-editor.
Der er nu endnu en grund til at lave en teksteditor, idet man i programmet får en passende lejlighed
til at vise, hvordan man anvender en ActiveX komponent, der følger med Delphi. Det er det samme
stavekontrols program, som anvendes i OutLook Express - dog kun for engelske gloser naturligvis.
Når man skal fremstille en MDI beregnet til en tekst-editor, kan man vælge MDI-Application fra
New menuen i Project fanebladet. Herefter får man en fiks og færdig tekst-editor med menu og
værktøjslinie, som kan tages i brug uden at skrive en linie kode.
Jeg har nu valgt selv at bygge den op fra grunden, hvilket heller ikke er særlig vanskeligt.
1. Vælg New-> Applikation. Og sætter formens FormStyle til fsMDIForm.
2. Vælg New->Form og sæt denne forms FormStyle til fsMDIChild
3. Anbring en Memo-komponent (eller en Rich-Editor) på Child-formen og vælg Align til AlClient.
Formens vindue betegnes Frame. Jeg har for simpelheds skyld valgt udelukkende at have en menu,
men ingen værktøjslinie. Umiddelbart ville det være logisk at anbringe Menuen på Frame'n, men
det går ikke rigtig, fordi der i koden til menuens event-metoder står referencer til dokumenterne i
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ChildFormen. Dokumenter, som ikke er oprettet endnu. (Dette kan omgås ved at anvende Actions,
men er er ingen grund til at gøre tingene mere indviklede, end de er i forvejen).
På den anden side, kan man ikke anbringe hele menuen på ChildFormen, da den ikke er oprettet ved
programstart og det kræver et menupunkt for at oprette en ChildForm.
Heldigvis er MDI-egenskaben ved formen lavet på en sådan måde, at når man åbner en ny
ChildForm, flettes menuerne fra rammen (Frame) og Child-formen, og menuen ses på rammen. En ChildForm kan ikke have en selvstændig MainMenu. For at få flettet de to menuer
på den måde, man ønsker, kan man tildele hvert menupunkt i MainMenu et GroupIndex.
Menupunkterne ordnes således, at de med det laveste GroupIndex står først. I eksemplet nedenfor har jeg givet Document - menuen GroupIndex 1, Window-Menuen GroupIndex 3, og
alle menupunkterne i ChildFormen GroupIndex 2.

•

Der er endnu en speciel ting ved MDI-forme. De har nemlig alle en egenskab WindowMenu. Hvis
man laver et menupunkt, (som kan hedde hvad som helst, men "Window" er standard), og sætter
formens WindowMenu-egenskab til navnet på dette MenuItem, så vises alle MDI-vinduer nummererede i denne menu, og man kan vælge et vindue i menuen på nøjagtig den samme måde, som det
sker i f.eks. MS-Word. I eksemplet nedenfor er WindowMenu egenskaben sat til Documentmenuen.

2.1 MDI-applikationens Form og ChildForm.
Nedenfor er vist de to forme, som de ser ud ved Design.

Figur 23. 1 MDI-Form
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Figur 23. 2 Child-Formen

2.2 MDI-applikationens units. (CD-ROM)
2.3 Kommentarer til MDI-applikationens to units.
Jeg vil kun kommentere de menupunkter, der direkte vedrører MDI-interfacet. Det vigtigste menupunkt er New.
procedure TMainForm.NewMenuItemClick(Sender: TObject);
var ChildForm:TChildForm;
begin
WindowMenu:=DocumentMenu;
Inc(ChildForms);
ChildForm:=TChildForm.Create(Application);
ChildForm.Caption:='Document '+IntToStr(ChildForms);
ChildForm.FileName:=ChildForm.Caption+'.txt';
end;

Bemærk, at ChildForm er en særlig komponent, men at den i øvrigt behandles som en almindelig
form. Når man Laver en ny Child-Form lægges den forskudt oven på de øvrige. I Window-menuen
kan man i øvrigt vælge Cascade (Alle dokumenter i samme vindue forskudt nedad i forhold til hinanden) eller Tile (Alle dokumenter i samme vindue under hinanden). De tilsvarende metoder har
samme navn.
Der er endnu et par metoder, der fortjener lidt opmærksomhed. Jeg har anbragt en komponent på
Child-Formen: VSSpell, som findes på Komponentpalettens ActiveX faneblad i Delphi. Ved at skrive nedenstående 3 linier, får man udført en meget professionel stavekontrol på den skrevne (engelske) tekst. Dette er vist på skærmdumpet nedenfor.
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Figur 23. 3 Stavekontrol i dokumentet
procedure TChildForm.SpellCheckMenuClick(Sender: TObject);
begin
VSSpell.CheckText:=ChildFormMemo.Text;
if VSSpell.ResultCode=0 then
ChildFormMemo.Text:=VSSpell.Text;
end;

Når man lukker et Child-Vindue, vil det være forindstillet til at minimiseres i stedet for at lukkes.
Sagt på en Anden måde. Action=caMinimize, som default. Det virker lidt underligt, første gang man
opdager dette. For at undgå dette og faktisk lukker vinduet, kan man tilføje nedenstående lille metode.
procedure TChildForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree
end;

Ellers kan programmet det meste af hvad en Tekst Editor kan byde på. Man kan vælge sit dokument
i Dokument-menuen. Man kan vælge Font og Baggrundsfarve. Man kan højrejustere eller centrere.
Man kan indlæse fra fil og "gemme", samt "gemme som". Hvis man forsøger at lukke et dokument,
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som er blevet ændret, bliver man spurgt. Man kan bruge udklipsholderen til at klippe og kopiere.
Man kan skrive ud på printeren, og man kan få lavet stavekontrol.

3. Faneblade. Page Controls og Tabsheets

Denne Win32-komponent hedder egentlig kun PageControl, men den fungerer udadtil på samme
måde som en Tabbed NoteBook fra Win3.1. Der findes en anden Win32 Control, som hedder TabControl, som kun består af fanerne, men uden blade. Her vil vi imidlertid kun se på PageControl
komponenten.

•

For at lave en PageControl vælger man komponenten fra Win32 fanebladet og vælger i almindelighed Align=AlClient, så den dækker hele formen.

•

Herefter kan man lave et nyt faneblad (et Tabsheet) ved at vælge PageControls lokalmenu
(SpeedMenu), ved at højreklikke med musen, som forsøgt vist nedenfor.

Figur 23. 4 Oprettelse af tab-Sheets

Et TabSheet (faneblad) fungerer på samme måde som et Panel. Den eneste forskel er faktisk, at
fanebladets Caption sidder på fanen og ikke på komponenten, og at også kan sætte et lille Bitmap
på fanen fra en Imagelist. Herefter kan man sætte komponenter på fanebladet og tilføje kode. Der er
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tilsyneladende ingen forskel på, hvad man kan anbringe på et faneblad og en form. Dette er også
korrekt, men alle fanebladene er anbragt på formen, og når man opretter det næste faneblad, opdager man, at der kun er en unit, der indeholder koden og metoderne til samtlige faneblade.
Man bør derfor afholde sig fra at anvende formens hændelser og metoder - bortset fra OnFormCreate og OnClose. Man er derimod tvunget til at initialisere alle sine "programmer" i samme
FormCreate. To komponenter anbragt på forskellige faneblade, kan ikke have samme navn. Hvordan man vil løse dette er op til én selv. I det eksempel jeg har lavet, har jeg valgt kun at ændre variablenavnene i de tilfælde, hvor der er navnesammenfald. Men det er faktisk noget rod, og ikke i
overensstemmelse med den navngivningskonvention, der er anvendt i denne bog, idet det ikke
umiddelbart fremgår af variabelnavnene, hvilket TabSheet (hvilket program) de hører til.
Delphi's komponent palette er (formodentlig) en PageControl.
I det eksempel jeg har lavet, har jeg simpelthen kopieret komponenter fra fire 3D grafikprogrammer, over på et faneblad med copy and paste. Herefter har jeg kopieret koden manuelt. Da koden til
grafikprogrammerne er vist i tidligere eksempler, vil det ikke blive gentaget her.
Der er unægtelig nogle problemer man løber ind i. Jeg har i alt 6 forskellige 3D-grafik moduler,
hvor procedurerne/funktioner med enkelte undtagelser har samme navn. parallelprojektion og centralprojektion på henholdsvis Form, PaintBox og Image. For at sikre at den rigtige procedure bliver
kaldt, er det nødvendigt at foranstille alle procedurer og funktioner med navnet på den unit, de er
anbragt i.

3.1 En SplashScreen
En SplashScreen eller blot en Splash er et vindue (en Form), som fremkommer, når programmet
startes op, og som præsenterer programmet, men herefter lukkes før det det egentlige program starter. Det mest almindelige er et Bitmap ledsaget af noget tekst. Noget der ligner en AboutBox. En
Splash kræver, at man for en gangs skyld skriver noget kode i *.dpr-filen.
Når man læser i de mange tykke bøger, som findes om Delphi får man indtryk af, at det kun er muligt at vise et Bitmap, men ikke at køre et program. Dette er sådan set logisk nok, idet Application.run ikke er udført når Splash'en dannes. Jeg har imidlertid forsøgt med en ret kompliceret animation, og det virker glimrende.
Nedenfor er vist SplashScreen'en ved programstart. Unødvendigt at bemærke, så roterer "badebolden" i ca. 30 sekunder før den forsvinder. Formen er en ægte 3D-parallelprojektion af en kugle inddelt i sektioner
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Figur 23. 5 En Splash screen

Nedenfor ses koden til *.dpr-filen. Det gælder ikke så meget antallet af forskellige grafik-units, men
koden, der følger efter begin.
program GraphicsNoteBook;
uses
Forms,
GraphicsNotebookUnit in 'GraphicsNotebookUnit.pas' {GraphicsNoteBookForm},
MathematicalFunctions3D in '..\Grafik\MathematicalFunctions3D.pas',
ImageGraphics in '..\Grafik\ImageGraphics.pas',
GraphicsTypes3DUnit in '..\Grafik\GraphicsTypes3DUnit.pas',
ParallelProjectionOnImage in '..\Grafik\ParallelProjectionOnImage.pas',
CentralProjectionOnImage in '..\Grafik\CentralProjectionOnImage.pas',
SplashBadeBoldUnit in '..\Grafik\SplashBadeBoldUnit.pas' {SplashForm},
ParallelProjectionOnForm in '..\Grafik\ParallelProjectionOnForm.pas',
FormGraphics in '..\Grafik\FormGraphics.pas';
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
SplashForm:=TSplashForm.Create(Application);
SplashForm.Show;
SplashForm.Update;
while SplashForm.Timer.Enabled do Application.ProcessMessages;
Application.CreateForm(TGraphicsNoteBookForm, GraphicsNoteBookForm);
SplashForm.Hide;
SplashForm.Free;
Application.Run
end.

På Splash Formen er anbragt en Timer-komponent, som er Enabled fra start. En tæller bliver initialiseret til 0 i FormCreate. For hvert Timer-tic roteres badebolden og tegnes på ny, samtidig med at
tælleren bliver talt én op. Efter et vist antal Timer-tic Disables timeren, og formen lukkes som vist i
kodelinierne ovenfor.
procedure TSplashForm.TimerTimer(Sender: TObject);
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begin
if TimerTics=0 then InitBadeBold else RotBadeBold;
inc(TimerTics);
if TimerTics=128 then Timer.Enabled:=False
end;

3.2 Programmets Form
Nedenfor er vist programmets form ved design.

Figur 23. 6 Tabbed Page Control

Og endelig er så vist et "Snapshot" af hver af de 4 Tabsheets under en kørsel.
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Figur 23. 7 Graphics Notebook. Dodekaeder

Figur 23. 8 Graphics Notebook. Roterende Stang
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Figur 23. 9 Graphics Notebook. 3D-funktioner
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Figur 23. 10 Graphics Notebook. 3D-parameterkurver

Nedenfor er for fuldstændighedens skyld vist koden til formen unit, men den er uvæsentlig for forståelsen af PageControl og TabSheet komponenten.
Programkoden til Page Control formens unit findes på Bog.ing.dk.
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Kap 24. DDL og Active X
1. Dynamic Link Libraries

Anvendelsen af programmoduler i form af Units, har siden 1987 været en integreret del af Borlands
Pascal system. En unit kan oversættes separat og derefter kædes (linkes) sammen med hovedprogrammet til én *.exe - fil. Dette kaldes for statisk linking. Alle referencer til underprogrammer bliver løst under selve oversættelsen. Begrebet unit er imidlertid noget, der kun hører til Borlands Pascal oversættere.
Der findes imidlertid også en anden metode, (som man lige siden computersprogenes barndom har
anvendt i andre programmeringssprog), idet man oversætter hvert programmodul for sig med en
Compiler for derefter at "linke" dem sammen med et program, som kaldes en Linkage Editor eller
en Loader. Hvis man har programmeret i Assembler, er man bekendt med dette.
I Windows har man anvendt dette lige siden Windows 3.0. Men det foregår på en lidt anden måde
end i Assembler. Her kaldes de eksterne underprogrammer for DLL's (Dynamic Link Library)
Ideen er den, at man skriver et programmodul, som består af procedurer. De procedurer som skal
kunne kaldes fra et program erklæres som exports. I programmet, som kalder disse underprogrammer, skal de kaldte programmer erklæres for external.
Programmet, der anvender DLL'en har da nogle uløste external referencer, men disse løses af loaderen, når programmet indlæses til lageret. Samtidig med programmet, indlæses nemlig også den
oversatte DLL i lageret.
Spørgsmålet er nu, hvilke fordele der er ved dette. Det er på forhånd givet, at der kommer mere
program-administration, når man anvender DLL i stedet for at gøre procedurerne til en del af programmet.
1. En DLL kan anvendes af flere forskellige programmer. Herved sparer man plads, idet en
DLL kun behøver at befinde sig et sted på disken.
2. En DLL loades kun ind i lageret én gang. Hvis flere programmer anvender den samtidig,
anvender de den samme kode, hvilket sparer plads i lageret. Faktisk er der rigtig mange af
programmerne i Windows, som anvender de samme DLL'er. Foretager man en søgning, ser
man, at der alene i Windows kataloget er ca. 1500 DLL'er.
3. Man kan ændre i implementationen af DLL'erne uden at man behøver at genoversætte alle
de programmer som anvender dem. Forudsætningen er naturligvis nødvendigt at parameterlisten til procedurekaldene er uforandrede.
4. En DLL kan - i princippet - skrives i hvilket som helst programmeringssprog til MSWindows. De mest relevante sprog er nok C, C++, Visual Basic og Delphi. Jeg skriver "i
princippet", for hvis en DLL skrevet i Delphi skal anvendes i et C++ program, kan man naturligvis kun anvende de datatyper, som er kendte for C++ (Windows), herunder Integer,
Single, Double og Null-terminated strings, samt Windows API-kald. Skriver man derimod
en DLL til Delphi-programmer, er der ingen begrænsninger. Her kan man frit anvende (næsten) alle Delphi's datatyper og komponenter.
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Den afgørende forskel på en DLL og et program er, at en DLL ikke er en eksekverbar fil. Den
har f.eks. ikke nogen selvstændig stak, men anvender det kaldende programs stak. Ellers var det
også udelukket, at flere programmer kunne anvende samme DLL, samtidig.
Anvendelsen af DLL'er høre mere til systemprogrammering eller større programprojekter, dvs.
langt større en de programeksempler, der er beskrevet i denne bog.
Når jeg alligevel har taget det med i et kapitel, der det fordi at det er meget nemt at skrive
DLL'er i Delphi, så længe DLL'en ikke skal anvendes af et program skrevet i et andet programmeringssprog. I Delphi vælger man blot DLL i Object Repository og skriver lidt kode, ligesom
man gør i en almindelig applikation - med nogle enkelte forskelle, som beskrevet nedenfor.
1. En DLL er af typen library <Identifier>; i stedet for program <Identifier>;
2. En DLL skal erklære en unit ShareMem, som den første unit i uses klausulen.. Altså
f.eks. uses ShareMem, Sysutils;
3. Der er ingen interface og implementation sektioner I en DLL. Procedurerne og funktionerne skrives simpelthen efter hinanden på samme måde som i implementationsdelen
af en unit.
4. De Procedurer og Funktioner, som skal kunne kaldes af et program skal erklæres som
exports i slutningen af programmet.
5. En DLL kan kun oversættes, men ikke eksekveres. Når den oversættes er resultatet en
binær fil med typebetegnelsen DLL.

1.1 Eksempel på en lille DLL.
Jeg har lavet en lille DLL med nogle procedurer og funktioner, der kan afgøre om en tegnfølge er et
Palindrom eller om to tegnfølger er et Anagram. Et Palindrom er en tegnfølge- et ord eller en sætning, som læses ens forfra og bagfra, f.eks. "kajak". Et Anagram er to tegnfølger, som indeholder
de samme bogstaver, men som danner to forskellige ord eller sætninger, når bogstaverne ombyttes.
Der er endvidere nogle små underprogrammer, som tager højde for forskellen i store og små bogstaver, og som sletter mellemrum og forskellige andre tegn. Kommentaren i begyndelsen af programmet bliver skrevet af Delphi.
library PalindromAnagram_DLL;
{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
first unit in your library's USES clause AND your project's (select
Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
functions that pass strings as parameters or function results. This
applies to all strings passed to and from your DLL--even those that
are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
using ShortString or ShortString parameters. }
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uses
ShareMem,SysUtils,Classes;
{$R *.RES}
function lille(bogstav:Char):Char;
begin
case bogstav of
'A'..'Z': lille:=chr(ord(bogstav)-ord('A')+ord('a'));
'Æ': lille:='æ';
'Ø': lille:='ø';
'Å': lille:='å';
else lille:=bogstav
end {case}
end;
function smaa(bogstaver:ShortString):ShortString;
var k:Byte;
begin
for k:=1 to length(bogstaver) do bogstaver[k]:=lille(bogstaver[k]);
smaa:=bogstaver
end;
function Trim(s:ShortString):ShortString;
const IgnorerTegn:Set of Char =[' ','.',',','''','!','?'];
var
ts:ShortString;
k:Integer;
begin
ts:='';
for k:=1 to length(s) do
if not (s[k] in IgnorerTegn) then ts:=ts+s[k];
Trim:=ts
end;
function Palindrom(paldrm:ShortString):Boolean; stdcall;
var k:Byte; OmvStr:ShortString;
begin
paldrm:=smaa(Trim(paldrm));
OmvStr:='';
for k:=1 to length(Paldrm) do OmvStr:=Paldrm[k]+OmvStr;
Palindrom:= paldrm=OmvStr
end;
function Anagram(Str1,Str2:ShortString):Boolean; stdcall;
var
k,p,lenStr:Integer;
BogstavFindes:Boolean;
begin
Str1:=smaa(Trim(Str1)); Str2:=smaa(Trim(Str2));
lenStr:=length(Str1);
if lenStr<>length(Str2) then Anagram:=False else
begin
k:=1; inc(lenStr);
repeat
p:=pos(Str1[k],Str2);
BogstavFindes:=p>0;
if BogstavFindes then
begin
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inc(k); delete(Str2,p,1)
end
until (k=lenStr) or not BogstavFindes;
Anagram:=BogstavFindes
end
end;
exports
Palindrom,Anagram;
end.

1.2 Et program, som anvender en DLL
Jeg har derefter lavet en simpel form, som blot indeholder 3 Edit bokse, hvor man kan indtaste tegnfølger. Når man skal kalde en procedure eller funktion, der befinder sig I en DLL, skal følgende
regler overholdes:

•

Efter procedure/funktionshovedet, skal der være en stdcall; erklæring og en external erklæring efterfulgt af filnavnet (incl. evt sti) på DLL-filen, anbragt I enkelt anførselstegn.;

Dette er vist I eksemplet nedenfor.

Figur 24. 1 Applikation, der anvender en DLL
unit PalinDromAnaGramForm_UsesDLL;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TPalindromAnagramForm = class(TForm)
PalindromLabel: TLabel;
PalindromEdit: TEdit;
AnagramLabel: TLabel;
AnagramEdit1: TEdit;
AnagramEdit2: TEdit;
ErEtPalindromLabel: TLabel;
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ErEtAnagramLabel: TLabel;
procedure AnagramEdit1Exit(Sender: TObject);
procedure PalindromEditExit(Sender: TObject);
procedure AnagramEdit2Exit(Sender: TObject);
procedure PalindromEditEnter(Sender: TObject);
procedure AnagramEdit1Enter(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
PalindromAnagramForm: TPalindromAnagramForm;
implementation

{$R *.DFM}
{functions of the Delphi DLL}
function Palindrom (paldrm:ShortString):Boolean;
stdcall; external 'PALINDROMANAGRAM_DLL.DLL';
function Anagram(Str1,Str2:ShortString):Boolean; stdcall;
external 'PALINDROMANAGRAM_DLL.DLL';
procedure TPalindromAnagramForm.AnagramEdit1Exit(Sender: TObject);
begin
AnagramEdit2.SetFocus
end;
procedure TPalindromAnagramForm.PalindromEditExit(Sender: TObject);
begin
if PalindromEdit.Text<>'' then
if Palindrom(PalindromEdit.Text) then
ErEtPalindromLabel.Caption:=PalindromEdit.Text+' er et Palindrom' else
ErEtPalindromLabel.Caption:=PalindromEdit.Text+' er ikke et Palindrom'
end;
procedure TPalindromAnagramForm.AnagramEdit2Exit(Sender: TObject);
begin
if AnagramEdit2.Text<>'' then
if Anagram(AnagramEdit1.Text,AnagramEdit2.Text) then
ErEtAnagramLabel.Caption:=
AnagramEdit1.Text+' og '+AnagramEdit2.Text+' er Anagrammer' else
ErEtAnagramLabel.Caption:=
AnagramEdit1.Text+' og '+AnagramEdit2.Text+' er ikke Anagrammer'
end;
procedure TPalindromAnagramForm.PalindromEditEnter(Sender: TObject);
begin
PalindromLabel.Caption:=
'Skriv et ord eller et sætning, så afgøres det om det er et Palindrom'
end;
procedure TPalindromAnagramForm.AnagramEdit1Enter(Sender: TObject);
begin
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AnagramLabel.Caption:=
'Skriv to ord eller sætninger, så afgøres det om de er
end;

Anagrammer'

end.

2. En DLL med en form

Når man kun arbejder i Delphi, er der ingen problemer med at have en eller flere forme i en DLL.
Man kan udarbejde formene på samme måde, som det sker i en Applikation. Den eneste forskel er
nogle formelle syntaktiske detaljer, vedrørende formens oprettelse og nedlæggelse. Begrundelsen
for den syntaktiske afvigelse er ret teknisk og strengt taget ikke nødvendig at forstå for at anvende
en DLL, så nedenfor er blot vist et eksempel på, hvorledes det kan gøres.
Jeg har valgt at lave en DLL med Delphi's kalender komponent, som jeg ikke har introduceret tidligere. Denne komponent findes i øvrigt også som DataAware komponent.
Nedenfor er først vist programmet under en kørsel og dernæst DLL'en og DLL-formens unit.

Figur 24. 2 Kalender DLL Form

Figur 24. 3 Kalender DLL Form
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Figur 24. 4 Kalender DLL Form

2.1 Kalender DLL'en
library KalenderDLL;
{ Important note ……}
uses
ShareMem, SysUtils, Classes,
KalenderDLLForm in 'KalenderDLLForm.pas' {CalenderDLLForm};
{$R *.RES}
exports
VisKalender, VisDato, LukKalender;
begin
end.

2.2 Kalenderformens unit
unit KalenderDLLForm;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
ComCtrls;
type
TCalenderDLLForm = class(TForm)
MonthCalendar: TMonthCalendar;
end;
function VisKalender(Handle:Thandle; Caption:ShortString):Integer;stdCall;
function VisDato:TDateTime;stdCall;
procedure LukKalender(Form:Integer);stdCall;
implementation
var CalenderDLLForm:TCalenderDLLForm;
{$R *.DFM}
function VisKalender(Handle:Thandle; Caption:ShortString):Integer;
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begin
Application.Handle:=Handle;
CalenderDLLForm:=TCalenderDLLForm.Create(Application);
CalenderDLLForm.Caption:=Caption;
CalenderDLLForm.Show;
VisKalender:=Integer(CalenderDLLForm)
end;
function VisDato:TDateTime;
begin
VisDato:=CalenderDLLForm.MonthCalendar.Date
end;
procedure LukKalender(Form:Integer);
begin
if Form>0 then CalenderDLLForm.Release
end;
end.

2.3 En kommentar til kalender-DLL'en
For det første kan man ikke sætte en DLL-form ind i applikationens AutoCreateForms. Formen skal
oprettes manuelt. For at få den til at fungere som et normalt vindue, er det imidlertid nødvendigt at
overføre en Handle (En Pointer) fra *.exe-applikationen til *.dll-applikationen. Dette sker i procedurekaldet VisKalender, hvor formen oprettes.
function VisKalender(Handle:Thandle; Caption:ShortString):Integer;
begin
Application.Handle:=Handle;
CalenderDLLForm:=TCalenderDLLForm.Create(Application);
CalenderDLLForm.Caption:=Caption;
CalenderDLLForm.Show;
VisKalender:=Integer(CalenderDLLForm)
end;

Især den sidste programlinie er lidt kryptisk, men dens funktion er at overføre en Handle fra DLLformen til Applikationsprogrammet. En variabel af typen TForm kan ikke være funktionsværdi, så
derfor typekonverteres til en 32 bit Integer. Ved kaldes konverteres den tilbage til en variabel af
typen TForm (en Handle). Denne Handle overføres så igen til LukKalender, som vist nedenfor.
Bemærk også , at der ikke står Close, men Release.
procedure LukKalender(Form:Integer);
begin
if Form>0 then CalenderDLLForm.Release
end;

2.4 Programmet som anvender Kalender DLL'en
program KalenderProject;
uses
Forms,
KalenderUnit in 'KalenderUnit.pas' {KalenderDLLTestUnitForm};
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{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TKalenderDLLTestUnitForm, KalenderDLLTestUnitForm);
Application.Run;
end.
unit KalenderUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TKalenderDLLTestUnitForm = class(TForm)
DatoLabel: TLabel;
VisKalenderButton: TButton;
LukKalenderButton: TButton;
VisDatoButton: TButton;
procedure VisKalenderButtonClick(Sender: TObject);
procedure VisDatoButtonClick(Sender: TObject);
procedure LukKalenderButtonClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
DLLForm:TForm;
public
{ Public declarations }
end;
var
KalenderDLLTestUnitForm: TKalenderDLLTestUnitForm;
implementation
{$R *.DFM}
function VisKalender(Handle:Thandle; Caption:ShortString):Integer;
stdCall; external 'KALENDERDLL.DLL';
procedure LukKalender(DLLForm:Integer);
stdCall; external 'KALENDERDLL.DLL';
function VisDato:TDateTime;
stdCall; external 'KALENDERDLL.DLL';
procedure TKalenderDLLTestUnitForm.VisKalenderButtonClick(Sender: TObject);
begin
if not Assigned(DLLForm) then
DLLForm:=TForm(VisKalender(Application.Handle,Caption))
end;
procedure TKalenderDLLTestUnitForm.VisDatoButtonClick(Sender: TObject);
begin
DatoLabel.Caption:=DateToStr(VisDato)
end;
procedure TKalenderDLLTestUnitForm.LukKalenderButtonClick(Sender: TObject);
begin
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if Assigned(DLLForm) then
begin
LukKalender(Integer(DLLForm)); DLLForm:=nil
end
end;
procedure TKalenderDLLTestUnitForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
DLLForm:=nil
end;
end.

Der er erklæret en variabel DLLForm af typen TForm, som er en Handle til DLL'ens form. Den
initialiseres til nil i FormCreate. Ved kaldet af VisKalender overføres (via en konvertering til Integer) et Handle (En Pointer) fra DLL'ens form til variablen DLLForm.
I denne unit er procedure- og funktionskaldene til DLL'en erklæret som StdCall og external, ligesom i det tidligere eksempel.

3. ActiveX

Indledningsvis vil jeg understrege, at jeg ikke har tænkt mig at forsøge at formidle det teoretiske
grundlag for Microsofts teknologi omfattende OLE (Object Linking and Embedding), VBX (Visual
Basic Controls), COM (Component Object Model), OLE Automation, ActiveX og ActiveXControls. Dette blandt andet af den grund, at implementeringen i Delphi kræver et grundigt kendskab til Delphi's VCL (Visual Components Library), og at man har prøvet at lave sine egene komponenter og installeret dem i Delphi.
I kapitel 25 vises, hvorledes man opbygger en simpel COM-applikation, mens vi her vil koncentrere
os om at lave en applikation om til en ActiveX, som kan afvikles på en Browser.
Grundlaget for Microsofts OLE, COM og ActiveX teknologi er DDE (Dynamic Data Exchange)
konceptet, som indebærer at skabe en fælles grænseflade til MS-Windows for bruger-komponenter
uafhængig af hvilket programmeringssprog de er skrevet i. Her har Microsoft nok mest haft C++ og
Visual Basic i tankerne, men Borland har lige siden lanceringen af Delphi 1 fuldt ud understøttet
Microsofts forskellige teknologier.
COM er basalt set en teknologi, der definerer en standard metode for et Server Modul (COM objektet) og et Klient Modul til at kommunikere gennem et specifikt interface (en grænseflade).
En DLL er et eksempel på dette, men i COM kan de to modulers rolle varieres betydelig mere.
Et COM objekt er for det første altid et objekt, og det kan være en DLL, men det kan også være en
selvstændig applikation, der enten kan være en del af en applikation (Embedding) eller det kan Linkes til applikationen.
Et eksempel på det sidste, så vi i MDI-eksemplet, hvor stavekontrollen var en out-of-process-server
ActiveX. Microsoft Excel er et eksempel på en in-process-server ActiveX.
En anden væsentlig ting ved ActiveX er at de kan afvikles som en selvstændig Applikation på en
Browser. Det er i alt væsentlig kun dette, jeg vil beskæftige mig med i dette afsnit.
Man kan opfatte ActiveX som Microsofts modtræk mod java's Applets. Dette er imidlertid af mindre betydning for MS-Windows kompatible programmer, idet en tilsvarende *.exe til en ActiveX
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kan afvikles på hvilken som helst computer, der kører under MS-Windows, mens et java program
ikke kan køre på nogen maskiner, der ikke er forsynet med en java fortolker. Af den grund har det
været vigtigt for SUN, at deres programmer kunne afvikles på MS-Explorer, (hvilket de faktisk kun
kan i begrænset udstrækning).
Da Internettet imidlertid er den suverænt vigtigste grænseflade for hovedparten af brugere på verdensplan, er det af en vis betydning, at kunne lave en ActiveX eller lave en Applikation (en *.exefil) om til en ActiveX (en *.ocx-fil). Heldigvis er begge dele uhyre nemt i Delphi, og det kræver
faktisk ingen kendskab til teknologien bag DDE, VBX, OLE, DLL, COM og ActiveX.

3.1 Lave en ActiveX fra grunden
Vælg New i menuen, og vælg derefter ActiveX fanebladet. Herefter ses følgende komponenter:

Figur 24. 5 ActiveX fanebladet i Delphi

Vælg ActiveX Library. Herefter åbner Delphi et modul af typen library ligesom det var tilfældet for
DLL'erne, dog med nogle andre uses-erklæringer, som vist nedenfor:
library Project1;
uses
ComServ;
exports
DllGetClassObject,
DllCanUnloadNow,
DllRegisterServer,
DllUnregisterServer;
{$R *.RES}
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begin
end.

I princippet kan man nu blot tilføje sin kode på samme måde, som det er tilfældet med en DLL.
Vælg dernæst New->ActiveX ->ActiveForm . Denne gang kommer Delphi frem med en Form Wizard, hvor man blot skal udfylde de to navne (eller beholde dem som står).

Figur 24. 6 ActiveForm Wizard

Koden, som Delphi leverer til den tilhørende unit fylder mere end 300 linier og vil ikke blive vist
her. Foruden denne fil hører der også en TLB-fil (*.pas) , et Type-Library, hvis betydning det ikke
er væsentlig at forstå for at lave en ActiveX.
Herefter kan man sætte komponenter på formen og skrive metoder til hændelser på helt den samme
måde som man kan i en applikation.
Man kan oversætte sin ActiveForm, men man kan ikke køre den (ligesom det er tilfældet med en
DLL). For at køre programmet, skal man først lave en Web Deployment. Det gøres som følger:
Vælg menupunktet Project -> Web Deployment Options, og følgende dialogboks fremkommer:
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Figur 24. 7 Web deployment Options

Alt andet lige, så kan man vælge Browse… og det aktuelle katalog. I Target URL skriver man "./"
for det aktuelle katalog, som det eksempelvis er vist nedenfor.

Figur 24. 8 Web deployment Options 2
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Til slut vælger man Projects->Web Deployment. Resultatet af dette er to filer en *.ocx fil, som er
den ActiveX og en *.htm fil, som identificerer den, når den indlæses til Browseren.
Nedenfor er vist de to filer (begge hedder project1).

Figur 24. 9 *.htm og *.ocx filerne

4. At omdanne en Applikation til en ActiveX
Det mest almindelige er, at man har lavet en Applikation og afprøvet den, og så ønsker at lave det
om til en ActiveX. Dette er også uhyre nemt i Delphi, og jeg anbefaler faktisk, at man altid anvender denne fremgangsmåde, når man vil fremstille en ActiveX, som skal køre på en Browser.
1. Man laver først sin Applikation som et objekt, men uden andre globale variable end formen.
2. Vælg Edit->Select All, for at markere alle komponenter på formen.
3. Vælg Component->Create Component Template, for at indsætte hele komponenten I Template fanebladet I Komponent paletten. Man skal her vælge et navn til komponenten og et
ikon, men det er underordnet, da indsætning i komponent-paletten kun skal anvendes til kopiering.
4. Man starter da et nyt projekt med at vælge et ActiveX library og en ActiveForm, som beskrevet ovenfor. Herefter vælges Template på komponent-paletten. Man indsætter så den
kopierede komponent på formen og hokus pokus, så har man (næsten) lavet sin Applikation
om til en ActiveX.
5. Kun næsten, idet det kun er objektets egenskaber og metoder, der bliver kopieret. De egenskaber og metoder, som man selv har tilføjet, må kopieres over manuelt. Det er dog noget,
som er langt mindre tidskrævende end at skrive den samme kode to gange. Man skal naturligvis huske at erstatte Klassens navn i procedurehovedet i implementationsdelen med det
nye navn. Dette tager dog kun få sekunder med Søg og Erstat. Ctrl+Q+A.
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Som et eksempel har jeg lavet et tegneprogram om til en ActiveX. Programkoden til tegneprogrammet er næsten identisk med den fra tegneprogram-applikationen, men er medtaget for fuldstændighedens skyld, og så for at vise hvorledes programmet tager sig ud, når det vises på en Webside. Bemærk! Hvad man selv laver er kun objektet i unit DrawingActiveFormImpl, hvor koden
er skrevet. De to øvrige filer: library DrawingActiveX; og unit DrawingActiveX_TLB; laves
af Delphi.

Figur 24. 10 Eksempel på en applikation lavet til en ActiveX

4.1 programudskrift af filerne hørende til en ActiveX. (Bog.ing.dk)
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Kap 25. Socket programmering
1. Programmering med Sockets TCP/IP

Med indgangen til Internet æraen, er tyngdepunktet for udviklingen af programmer skiftet fra applikationsprogrammering - hvor det kørende program er placeret på en enkelt maskine - til programmering for distribuerede systemer, hvor udveksling af data sker via en socket (knyttet til en logisk
port), baseret på en Internet protokol.
Der findes adskillige Internet protokoller, og hver af dem er et regeltsæt for udveksling af data. Det
teknologiske grundlag for dem alle er imidlertid TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol).
IP er ansvarlig for definition og transport af datagrammer (Internet transmissions enheder), samt
administration af Internet adresser, mens TCP tager sig af selve transporten af data.
TCP/IP kan anvendes over Internettet, i et lokalt netværk, men også på en lokal maskine. I et netværk har enhver computer en IP-adresse.
En IP-adresse er 4-grupper af 3 cifre adskilt af et punktum. For eksempel er adresserne 192.168.0.0
til 192.168.0.225, det område, man frit kan anvende uden at få konflikter med andre netværk.
Man kan få en maskines IP-adresse, ved at man i en Konsol skriver IPConfig.
En lokal Computer har IP-adressen 127.0.0.1, eller man kan i stedet skrive localhost.
En TPC-forbindelse sker altid via en logisk port, som er en 16-bit adresse (0 - 65335). IP-adressen
udgør sammen med port-adressen det, man kalder en Socket.
Socket programmering er tilvejebringelsen og installeringen af den nødvendige software (I Delphi
komponenter), for at to uafhængige programmer - i almindelighed på to forskellige maskiner, der er
forbundet i et netværk eller via internettet - kan udveksle data med hinanden.
Nogle TCP porte er reserveret til standard high-level (dvs. over maskinkode-niveau) opgaver, hvoraf de mest almindelige, (og som er kendte af de fleste, som anvender e-mail og internettet) er:
HTTP-protokollen (Hypertext Transfer Protocol) har reserveret port 80.
FTP (File Transfer Protocol) har reserveret port 21
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) har reserveret port 25
POP3 (Post Office Transfer Protocol, version 3) har reserveret port 110
Telnet har reserveret port 23
Disse portnumre, skal man i sagens natur ikke anvende til andre formål. For at være på den sikre
side, er det almindeligt at man anvender portnumre fra 1000 -10.000
En socket forbindelse mellem en klient og en remote server - som er forbundet til klienten via Internettet eller et (LAN) lokalt netværk - kræver at serveren er startet, hvorefter klienten foretager et
opkald til serveren. Dette sker simpelthen ved at angive et portnummer og en IP-adresse. Hvis serveren accepterer opkaldet, starter den en specifik Server-side Socket, som er forbundet til klientens
Socket. Herefter kan og Klient og Server kommunikere over de to sockets.

1.2 Brug Internet Direct (Indy)
Hvis man egenhændig - bevæbnet med en 600 siders lærebog om TCP - skal finde ud af, hvorledes
en socket skal implementeres i praksis, kan der formodentlig godt gå et stykke tid, før man får det
til at virke.
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Men som det gælder for de fleste af de eksisterende software-teknologier, så er det vidunderlige ved
Delphi, at man faktisk ikke behøver at kende så meget til detaljerne i disse teknologier for at anvende dem. Delphi leverer færdige komponenter med egenskaber og metoder, som det kun kræver et
minimum af instruktion at anvende - i hvert fald for mere enkle anvendelser.
Delphi 7 leveres med et sæt Open Source Client-Server komponenter, som tilsammen kaldes for
Indy (Internet Direct). På Komponentpaletten finder man to faneblade: Indy Servers og Indy Clients.
Hvert faneblad har 30-40 forskellige komponenter, men vi skal i første omgang kun se på TCPkomponenterne.

2. En simpel Client-Server forbindelse med Indy

Jeg har langt fra tænkt mig at gennemgå alle Indy-komponenterne. I stedet vil jeg opbygge en simpel Socket-applikation, hvor en klient og er server kommunikerer og udveksler data med hinanden.
I dette eksempel befinder klienten og serveren sig på den samme computer, men det er ikke nogen
indskrænkning, hvis man ellers har et lokalt netværk eller hvis serveren har en adresse på interettet.
Det er mest hensigtsmæssigt at placere server og klient i hver sin mappe. Da det imidlertid er praktisk at arbejde samtidigt med server og klient, kan man blot starte to eksemplarer af Delphi.
Vi begynder med at lave serveren. Man vælger en ny applikation og anbringer TCP-komponenten
fra Indy Servers fanebladet på formen. Komponenten har typen TIdTCPServer. Jeg har (med en
svag afvigelse for den navnekonvention jeg ellers konsekvent anvender) givet komponenten navnet
IndyTCPServer. Herefter har jeg anbragt en Listbox på Serverens form, der skal fungere som en
konsol, hvor kommunikationen med klienten bliver registreret med dato og tidspunkt, samt en Edit,
hvor serveren kan skrive meddelelser til klienten. Endelig er der en SendButton. Nedenfor er vist
den færdige Server Form.

Figur 25.1 Serverens Form

Åbner man Object Inspectoren for TCP-komponenten, ser man følgende: (vist nedenfor)
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Figur 25.3 Serverens properties

Figur 25.2 Serverens Events

De eneste to events, som der er lavet metoder til er OnConnect og OnDisconnect. I hvert tilfælde
bliver der blot udskrevet en meddelelse på serverens konsol.
Kommunikatioenen mellem Klient og Server kan foregå på flere forskellige måder. Det mest enkle
er, at anvende metoderne Read, ReadLn, Write og WriteLn, som såvel TCP-serveren som TCPklienten har. Det er dog ikke altid helt så ligelil, at anvende, som hvis man skriver til en konsol.
Serveren har endvidere en egenskab: CommandHandlers. En CommandHandler er en metode, der
håndterer en kommando, identificeret ved en tegnfølge: f.eks. "read". Kommandoen skal være det
første ord i den streng, som klienten sender, men den kan efterfølges af flere ord adskilt af et skilletegn (delimiter), som er en CommandHandler property. Delimiteren kan vælges i ObjectInspector
viunduet for Commandhandleren.
Hvis man vil lave en kommando, klikker man på de 3 prikker ved egenskaben CommandHandler,
og der bliver så åbnet en editor (vist nedenfor).
Som det ses, har jeg tilføjet 3 Commandhandlers. Vælger man en af dem, kan man indstille egenskaber i Object Inspectoren.

Figur 25.4 Comandhandler Editor
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Ready-Commandhandleren er lidt speciel, fordi svaret til klienten ligger som en property i commandhandleren, så der behøver ikke er tilknyttet nogen hændelse til denne command. Svaret til klienten sendes automatisk. Svaret, som godt kan fylde flere linier, kan skrives i Commandhandlerens
NormalReply.Text egenskab. Ved at klikke på de 3 prikker åbnes en tekst editor. (Se figuren nedenfor til højre). Man kan naturligvis også sætte denne egenskab under programkørslen, men det kan
være lidt drilsk. Jeg har medtaget en udkommenteret kode i FormCreate, der viser, hvorledes det
kan gøres. Man kan imidlertid ikke sætte den i OnCommand hændelsen.
Request-Commandhandleren, er på en måde den mest enkle, idet kommunikationen sker næsten
udelukkende ved hjælp af serverens ReadLn og WriteLn-metoder.
Fil-Commandhandleren kræver derimod lidt kode i dens OnCommand hændelse. Overførelsen af en
fil sker ved hjælp af en Low Level datatype TFilestream. Da alle filer behandles ens, når de overføres via en Tstream-komponent, er der på server siden ingen forskel ingen forskel på om der overføres en tekstfil eller en Bmp-fil. Der oprettes et objekt FileStream:TFileStream med filnavnet som
parameter. Filen bliver hentet og overført i de to sætninger:
FileStream:=TFileStream.Create(filnavn,fmOpenRead);
ASender.Thread.Connection.WriteStream(FileStream,true,true);

Figur 25.5 CommandHandler Properties
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Figur 25.6 CommandHandler Events

2.1 Serverens programkode (Findes på Bog.ing.dk)
2.2 Kommentarer til serverens programkode
Det første man skal sikre sig er at serveren er aktiv. Dette sker i FormCreate.
procedure TIndyTCPServerForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
IndyTCPServer.Active:=true
ServerLogListbox.Clear;
// De følgende linier er udkommenteret, men viser, hvorledes man kan gøre
{with IndyTCPServer.CommandHandlers.Items[0] do
begin
ReplyNormal.Text.Clear;
ReplyNormal.Text.Add(ReplyNormal.TextCode+
' Du har stadig forbindelse til Serveren');
end;}
end;

Hver gang, der sker en transmission af data fra klient til server, skrives det ud på serverens konsol
med angivelse af tidspunktet. Dette sker f.eks. også i OnConnect-hændelsen.
procedure TIndyTCPServerForm.IndyTCPServerConnect(AThread: TIdPeerThread);
begin
ServerLogListbox.Items.Add('TCPServer: '+DateTimeToStr(Now)+
': Tilsluttet til: '+AThread.Connection.Socket.Binding.PeerIP);
end;

Man kan blot konstatere, at sådan får serveren altså fat i klientens IP-adresse.
Den næste kommando er 'request'. Klienten sender denne kommando efterfulgt af en linie med
tekst. En transmissionslinie er opdelt i params adskilt af den valgte delimiter. Ønsker man imidlertid blot at få alt det, som efterfølges af kommandoen kan man skrive ASender.UnparsedParams. På
serverens konsol vises kommandoen, samt at den kræver et svar.
Der ventes indtil, serveren har svaret, hvorefter svaret sendes til klienten.
Jeg har udkommenteret den ene af de to linier begyndende med Asender., hvor svaret sendes til klienten for at vise, at tingene ofte kan gøres på flere forskellige måder.
procedure TIndyTCPServerForm.
IndyTCPServerRequestTIdCommandHandlerCommand(ASender: TIdCommand);
begin
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SendButtonPressed:=false;
ServerLogListBox.Items.Add(DateTimeToStr(Now)+': '+ASender.UnParsedParams);
ServerLogListBox.Items.Add('Request answer');
repeat Application.ProcessMessages until SendButtonPressed;
SendButtonPressed:=false;
ASender.Thread.Connection.WriteLn(ServerEdit.Text);
//ASender.Response.Text:=ServerEdit.Text;
ServerLogListBox.Items.Add('TCPServer: '+DateTimeToStr(Now)
+': '+ServerEdit.Text);
end;

Den sidste metode vi vil omtale er en, hvor klienten rekvirerer enten en tekstfil eller en Bmp-fil,
som så sendes til klienten over soklen.
Da overførslen af en fil sker via en Stream, behandles forskellige filer ens, og det er op til modtageren at åbne eller vise indholdet af filen på den rigtige måde.
procedure TIndyTCPServerForm.
IndyTCPServerFilTIdCommandHandlerCommand(ASender: TIdCommand);
var
filnavn:string; FileStream:TFileStream;
begin
if Assigned(ASender.Params) then
begin
filnavn:=HttpDecode(ASender.Params[0]);
if not FileExists(filnavn) then
begin
ASender.Response.Text:='Filen '+filnavn+' blev ikke fundet';
ServerLogListBox.Items.Add('Filen '+filnavn+' blev ikke fundet');
raise EIdTCPServerError.Create ('Filen '+filnavn+' blev ikke fundet');
end else
try
FileStream:=TFileStream.Create(filnavn,fmOpenRead);
ASender.Thread.Connection.WriteStream(FileStream,true,true);
ServerLogListBox.Items.Add('Fil er overført '+filnavn+' ('+
IntToStr(FileStream.Size)+' bytes)');
finally
FileStream.Free
end
end
end;

Der er egentlig ikke så meget at foklare til denne procedure, andet end "sådan kan det gøres". Filnavnet aflæses, som den første parameter, og der er anvendt en metode HttpDecode til at udtrække
filnavnet. For at kunne anvende HttpDecode, skal man tilføje HttpApp i uses-erklæringen.
Der anvendes en variabel (et objekt) FileStream af typen TFileStream.

2.3 Klientens programkode
Klienten laves ved at man anbringer en TCP-komponent fra fanebladet Indy Clients på en form.
Nedenfor er klientens form vist. Klienten har ligesom serveren en "konsol", hvor kommunikatioen
med serveren bliver udskrevet med dato og tidspunkt. Endvidere er der to Edit-komponenter. En
som anvendes til at skrive meddelelser til serveren, og en som anvendes til at skrive et filnavn. Der
er 6 Buttons: Connect, Disconnect, Send, samt en Button for hver af de 3 Commands. Endelig er der
en Image-komponent, hvor man kan vise en Bmp-fil, som bliver sendt fra serveren. Nedenfor er
klientens form vist.
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2.4 Klientens programkode (Findes på bog.ing.dk)
2.5 Kommentarer til Klientens programkode
Det første klienten skal gøre er at oprette forbindelse til serveren. Dette sker i ConnectButton's OnClick-hændelse.
procedure TIndyTCPClientForm.ConnectButtonClick(Sender: TObject);
begin
IndyTCPClient.Connect;
ClientLogListBox.Items.Add('LogOn to Server: '+DateTimeToStr(Now));
end;

I ReadyButton's OnClick-hændelse afsendes Ready-kommandoen til serveren. Det fremgår af nedenstående linier, hvorledes klienten kan modtage svaret og vise det på "konsollen".
procedure TIndyTCPClientForm.ServerReadyButtonClick(Sender: TObject);
begin
IndyTCPClient.SendCmd('Ready');
ClientLogListBox.Items.Add('LogOn '+DateTimeToStr(Now)+': '
+IndyTCPClient.LastCmdResult.TextCode+IndyTCPClient.LastCmdResult.Text.Text)
end;

Når man skal hente en fil (tekstfil eller Bmp-fil), så klikker man på den tilsvarende Button, skriver
filnavnet, og forlader edit-feltet. Nedenfor er vist HentBmpFilButton's OnClick-hændelse.
Kommandoen "Fil" sendes sammen med filnavnet til serveren. Serveren sender filen som en FileStream. Klienten opretter et TStream Objekt. Klienten har en metode ReadStream, med Streamobjektet, som parameter. Endelig har ClientImage.Picture.Bitmap en metode LoadFromStream,
som overfører bmp-filen til klientens Image-komponent.
procedure TIndyTCPClientForm.HentBmpFilButtonClick(Sender: TObject);
var Stream:TStream;
begin
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ClientLogListBox.Items.Add('Skriv filnavnet (evt. fulde sti)');
FilnavnEdit.SetFocus;
FilnavnEdit_Exit:=false;
repeat Application.ProcessMessages until FilnavnEdit_Exit;
ClientLogListBox.Items.Add(DateTimeToStr(Now)
+': TCPClient Hent BmpFil: '+FilnavnEdit.Text);
IndyTCPClient.writeln('Fil '+HttpEncode(FilnavnEdit.Text));
Stream:=TMemoryStream.Create;
try
IndyTCPClient.ReadStream(Stream);
Stream.Position:=0;
ClientImage.Picture.Bitmap.LoadFromStream(Stream);
finally
Stream.Free
end
end;

Koden der er nødvendig for at hente en tekstfil er stort set identisk med koden ovenfor. Den eneste
forskel er, at filen overføres til ListBoxen med ClientLogListBox.Items.LoadFromStream(Stream);
(Her forsvinder Listboxens indhold - en detalje, der klares med få programlinier - f.eks. ved at
gemme indholdet i en variabel af typen Tstrings).
Til slut ser vi på "Request" Kommandoen. Dette er næsten lige så enkelt som at læse eller skrive til
en konsol. Klienten skriver indeholdet af ClientEdit.Text til serveren med sin writeln-metode, (hvor
det første ord skal være kommandoen Request). Klienten læser serverens svar med sin readlnmetode, og viser svaret på konsollen.
procedure TIndyTCPClientForm.SendButtonClick(Sender: TObject);
begin
IndyTCPClient.WriteLn('Request '+ClientEdit.Text);
ClientLogListBox.Items.Add(DateTimeToStr(Now)+': TCPClient: '
+ClientEdit.Text);
ClientLogListBox.Items.Add(DateTimeToStr(Now)+': '+IndyTCPClient.ReadLn)
end;

2.6 En Server-Klient session.
Nedenfor viser vi et lille eksempel på en session mellem en server og en klient.

432

• kap 25

Figur 25.7 Serverens vindue

Figur 25. 8 Klientens vindue
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Kap 26. Kontakt med Internettet
1. Præsentation af udata. Splitters, ListView og TreeView

Som overskriften antyder handler dette afsnit ikke om kommunikationsprogrammering, men om
hvorledes man kan strukturere en grænseflade, der skal præsentere en begrænset mængde inddata.
Alle kender de tre komponenter, der er nævnt i overskriften for dette afsnit, fra Stifinder, fra Outlook og mange andre steder. Alle tre Windows komponenter findes i Delphi. I den klon af OutlookExpress programmet, som findes i næste afsnit anvendes de tre komponenter, men da de er relativt
avancerede, vil jeg først give nogle introducerende eksempler på deres anvendelse.

1.1 Splitters
Splittes er en komponent, der anvendes til at forskyde komponenter anbragt på brugergrænsefladen
i forhold til hinanden. Dette gøres ved at holde venstre museknap nede, og flytte den, når splitterikonet fremkommer. Man finder Splitter komponenten på Additional fanebladet.
Den nemmeste måde at demonstrere Splitters på, er at anbringe en komponent f.eks. et Panel på en
form og vælge Align til alLeft. Dernæst anbringes en splitter. Den har automatisk Align til alLeft.
Dernæst en ny komponent, hvor jeg har valgt en Memo og igen vælge Align til alLeft. Dernæst igen
en Splitter og en komponent. Jeg har valgt en ListBox. Sådan kan man blive ved, blot skal man for
den sidste komponent vælge Align til alClient.
Nedenfor er dette vist med et eksempel, hvor splitterne er placeret forskelligt på de to skærmdumps.
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Figur 26. 1 To lodrette splitters på en form
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Figur 26. 2 To lodrette splitters i nye positioner

Man kan også anvende splitters til vandret adskillelse. Her begynder man at anbringe en komponent
f.eks. en ListBox og vælger Align til alTop. Dernæst anbringer man splitteren, men her må man selv
sætte Align til alTop. Herefter kan man skiftevis anbringe splitters og komponenter, og sætte Align
til alTop, bortset fra den sidste komponent, hvor align sættes til alClient.

1.2 HeaderControl
HeaderControl komponenten findes på win32 fanebladet. Der er altid aligned til Top. Man kan anvende en HeaderControl, som en "header" for en eller flere komponenter, men man kan også anvende den til splitting. Det sidste kræver dog en anelse mere programmering. Vi viser, hvorledes
dette kan gøres, svarende til eksemplet ovenfor. Vi anbringer en HeaderControl, og derefter de tre
komponenter som før, men denne gang har vi ingen splitters.
En HeaderControl er inddelt i Sections. Når man klikker på denne egenskab i Objekt Inspectoren,
åbnes der en lille editor, hvor man kan tilføje en sektion, give den en Text (Caption), samt en Width.
Hvis man har tilføjet en ImageList, kan man også give hver section et ImageIndex, så der kommer
et lille ikon på sektionen. ImageList komponenten findes på win32-fanebladet. Der er det lidt specielle, at man skal højreklikke på komponenten for at åbne en ImageList Editor. Herefter er det blot at
tilføje Imagelisten til HeaderControl, og vælge et ImageIndex til hver af sektionerne. Dette har jeg
også gjort, som det fremgår nedenfor.
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Opsplitningen af komponenterne kan nu foretages ved at placere musen ved delelinierne på sektioner, trykke venstre museknap ned, når splitikonet viser sig og trække med musen.
I dette tilfælde følger komponenterne naturligvis ikke med automatisk med. Jeg har derfor tilføjet
den samme kode til følgende 3 hændelser: OnFormCreate, OnFormResize og OnSectionResize. Jeg
viser kun koden fra OnSectionResize.
procedure THeaderControlForm.HeaderControlSectionResize(
HeaderControl: THeaderControl; Section: THeaderSection);
begin
with HeaderControl do
begin
Panel.Width:=Sections[0].Width;
Memo.Left:=Sections[1].Left;
Memo.Width:=Sections[1].Width;
ListBox.Left:=Sections[2].Left;
Sections[2].Width:=ListBox.Width
end
end;

Denne kode retter automatisk komponenternes placering og bredde ind efter sektionerne. Det er
enkelt og effektivt.

Figur 26. 3 Splitting med Header Control
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Figur 26. 4 Splitting. Såvel formen som komponenterne har ændret størrelse

1.3 ListView
ListView-komponenten, som findes på win32-fanebladet er sammen med TreeView en af de mere
komplicerede Windows-komponenter. Men den er meget anvendt, hvis man skal præsentere en serie af oplysninger om det samme objekt. F.eks. præsenterere oplysningerne i en record med en overskrift for hvert datafelt. Det mest oplagte eksempel på dette er visningen af mapper og filer i Stifinder, hvor ListView-komponenten er koblet sammen med et TreeView. Også "bakkerne" i Outlook er
præsenteret i et ListView.
Når man har hentet en komponent på win32-fanebladet, er det naturligt at starte med at lave en
"HeaderControl". Denne hedder imidlertid Columns (TListColumns) i ListView-komponenten, men
fungerer på same måde. Hvis man klikker på de 3 prikkker ud fra i Columns egenskaben i ObjectInspectoren, åbnes der en lille Editor. Ved at klikke på Add-Ikonet, tilføjer man en ny "sektion" til
ListView'ens header. Det nye element kan redigeres i ObjektInspectoren. I almindelighed skal man
altid angive en Caption, en Width og måske et ImageIndex, hvis man knytter en ImageList til sit
ListView. (Det gør man som regel). Man kan dog også sætte Autosize, samt MinWidth og MaxWidth, mfl.
Alt efter visningen af elementerne kan man anvende store (LargeImages) eller små ikoner (SmallImages), og der også en tredje mulighed for StateImages. Dette fungerer præcis, som i filvisninger.
Den store fordel ved et ListView er, at dets Columns automatisk fungerer som splitters mellem visningen af de forskellige subItems på hver linie.
Man kan vælge mellem 4 forskellige visninger (egenskaben: ViewStyle) for elementerne i et
ListView. Den mest almindelige er nok ViewStyle =vsReport, som svarer til filvisning i detaljer.
ViewStyle=vsIcon er visning med store ikoner. De to øvrige er vsSmallIcon og vsList.
Egenskaben ViewStyle kan naturligvis ændres under programkørslen, som det f.eks. gøres i menuen
hørende til filvisning.
Når man skal tilføje elementer til et ListView, så kan det som sædvanlig gøres på design tidspunktet
med en editor eller på kørselstidspunktet, f.eks. ved indlæsning fra en fil.

•

Man åbner en "ListView Items Editor" ved at højreklikke på komponenten.

Herefter åbnes en Editor, som vist nedenfor. Hvert Item har en Caption, mens de følgende SubItems
har en tekst. Se vinduet nedenfor, hvor der først er vist et Item, og dernæst redigeringen af et SubItem
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Bemærk, at de valgte Items, vises i et TreeView i ruden til venstre.
I almindelighed vil man tilføje nye Items under programkørslen. Hvorledes man gør dette ser vi på i
næste afsnit.

Figur 26. 5 ListView Editor. Tilføjelse af et Item

Figur 26. 6 ListView Editor. Tilføjelse af et SubItem

1.4 TreeView
TreeView-komponenten fungere i visse henseender på samme måde ListView-komponenten. Det
gælder f.eks., når man skal tilføje et nyt Item. Nedenfor har jeg først åbnet editoren (ved at højreklikke på komponenten) og indlæst en fil med et TreeView. I denne editor, kan man så tilføje nye
knuder (TreeNode). En af fordelene ved TreeView er, at den har en SaveToFile metode, så man ikke
behøver at indlæse fra en tekstfil og manuelt opbygge træet.
På samme måde som ved ListView, kan man tilføje et ImageIndex.
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Figur 26. 7 TreeView Editor. Tilføjelse af et SubItem

2. DanmarkView
Jeg vil nu illustrere anvendelsen af Splitters, ListView og TreeView komponenter med et eksempel.
For at vise, hvorledes man kan præsentere de samme data i det samme vindue på to forskellige måder, har jeg lavet et eksempel, som jeg har kaldt DanmarkView. DanmarkView er en liste af byer i
Danmark med oplysninger hvorvidt byen ligger i Jylland eller på øerne, hvilken landsdel byen ligger i, samt en karakteristik af byen. Disse oplysninger er præsenteret i et Listview, mens geografien
er præsenteret i et TreeView.
Nedefor er beskrevet nogle centrale dele af programmet. Hele programudskriften findes på
Bog.ing.dk.
Programmet kan – hvis det blev udbygget lidt – opfattes som et indlæringsspil, idet det fra starten
kun er Jylland og Øerne, samt de landsdele, der hører til, der er anbragt i TreeView'et. Byerne er
anbragt i en selvstændig knude (Node). Man kan så Drag'ge (dvs. trække med musen) en by hen og
forsøge at anbringe den på en landsdel. Det bliver kun accepteret, hvis den anbringes på den rigtige
landsdel, men hvis det er tilfældet, forsvinder den fra by knuden. Efterhånden kan man opbygge den
geografiske placering af alle Danmarks byer i et TreeView.
Programmet kan naturligvis let udbygges til at omfatte "hvad som helst". Hovedstæder, floder, bjerge i Europa eller hele verden.
I det aktuelle eksempel er formen opbygget af 3 komponenter og en menu. Først er anbragt et TreeView med align= alLeft , dernæst en splitter, og endelig et ListView med align=alClient.
Nedenfor er vist programmets form under en kørsel, hvor nogle af byerne er blevet anbragt.
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Figur 26. 8 DanmarkView under en programkørsel

2.1 Indlæsning af data til Treeview og ListView
Som omtalt har TreeView metoderne SaveToFile og LoadFromFile, men det hjælper ikke så meget,
hvis man ikke har tilføjet data med Item-editoren. Heldigvis gemmer de to metoder TreeView'et
som en tekstfil på en meget enkel måde, nemlig ved at man sætter et Tab-tegn (#9), for hvert underniveau en knude befinder sig i. Man kan derfor let selv skrive en sådan tekstfil, og så indlæse træet
med LoadFromFile metoden. Nedenfor er vist et udsnit af den tekstfil, der er lavet til det aktuelle
eksempel.
Danmark
-> Landsdele
-> -> Jylland
-> -> -> NordJylland
-> -> -> -> Frederikshavn
-> -> -> VestJylland
-> -> -> -> Skive
-> -> -> ØstJylland
-> -> -> SønderJylland
-> -> Øerne
-> -> -> Sjælland
-> -> -> -> Slagelse
-> -> -> -> København
-> -> -> Fyn
-> -> -> -> Odense
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->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

-> -> Lolland
-> -> -> Maribo
-> -> Falster
-> -> Bornholm
-> -> -> Nexø
-> -> Møn
-> -> Als
-> -> Langeland
Byer
-> Århus
-> Ålborg
-> Esbjerg
-> Nykøbing F
-> Rønne
-> Gudhjem
-> Horsens
-> Herning
-> Kolding
-> Sønderborg

For ListView'et er det kun lidt mere kompliceret, idet ListView som nævnt ikke har LoadFromFile
og SaveToFile metoder. Problemet løses nu ret let ved at overføre indholdet af ListView'et til en
StringList:TStringList, som har LoadFromFile og SaveToFile metoder. TStringList er en enkelthægtet liste af typen TStrings.
Her kan man igen anvende Tab-tegnet (#9) for at markere et SubItem, og man kan vælge et andet
tegn til at markere et ItemIndex. I tråd med Borland har jeg valgt '@', så hvis et Item har Itemindex
3, så skriver man "@3" på en linie. Hvilke specialtegn man vælger står naturligvis en frit, men tabtegnet er smart, fordi man ved en udskrift af tekstfilen vil se en indrykning, svarende til nievet i
træet. Nedenfor er vist et lille udsnit af tekstfilen til ListView'et.
København
@1
-> Øerne
-> Sjælland
-> Hovedstad
Århus
@1
-> Jylland
-> ØstJylland
-> Storby
Odense
@3
-> Øerne
-> Fyn
-> Universitetsby
Ålborg
@3
-> Jylland
-> NordJylland
-> Storby

Indlæsningen af filerne sker for TreeView's vedkommende ved LoadFromFile metoden som vist
nedenfor.
procedure TDanmarkViewForm.HentTreeViewMenuItemClick(Sender: TObject);
begin
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DanmarkTreeView.LoadFromFile('DanmarkTreeView.txt');
end;

ListView'et kræver lidt mere kode, som det er vist nedenfor. Man tilføjer et Item, ved at anvende
komponentens Add-metode. Bemærk i øvrigt det lidt lumske, at Add metoden skal skrives forskelligt for Items og SubItems.
procedure TDanmarkViewForm.HentListViewMenuItemClick(Sender: TObject);
var
StringList:TStringList;
NewItem:TListItem;
k:Integer;
begin
NewItem:=nil;
DanmarkListView.Items.Clear;
StringList:=TStringList.Create;
try
StringList.LoadFromFile('DanmarkListView.txt');
for k:=0 to StringList.Count-1 do
begin
if StringList[k][1]=#9 then
NewItem.SubItems.Add(Trim(StringList[k])) else
if StringList[k][1]='@' then
NewItem.ImageIndex:=StrToInt(StringList[k][2]) else
begin
NewItem:=DanmarkListView.Items.Add;
NewItem.Caption:=StringList[k]
end
end
finally
StringList.Free
end
end;

2.2 Sortering af et ListView efter Columns
Det er ikke alle, som har opdaget det, men hvis man i Outlook klikker på en af overskrifterne på
kolonnerne, så bliver linierne sorteret efter det denne kolonne. Klikker man igen bliver de sorteret i
omvendt rækkefølge. Dette gælder for Felterne: Fra/Til, Emne og Modtaget. Man kunne så tro, at
det var noget som Microsoft har tilføjet til Outlook programmet, men denne evne til at sortere efter
en vilkårlig kolonne er indbygget i ListView-komponenten. Helt det samme kan man gøre i
ListView'et i DanmarkView, eksemplet. Når man sorterer efter 0'te kolonne, som er et elements (et
Items) Caption eller efter indholdet i en af de øvrige kolonner (SubItems), gøres det ved et metodekald, men man må definere en sammenligningsoperator for elementerne i den pågældende kolonne.
Det sidste gøres i OnCompare hændelsen. Begge dele er vist nedenfor.
procedure TDanmarkViewForm.DanmarkListViewColumnClick(Sender: TObject;
Column: TListColumn);
begin
SortOnColumnNo:=Column.Index;
DanmarkListView.AlphaSort
end;
procedure TDanmarkViewForm.DanmarkListViewCompare(Sender: TObject; Item1,
Item2: TListItem; Data: Integer; var Compare: Integer);
begin

444

• kap 26

if SortOnColumnNo=0 then
Compare:=CompareStr(Item1.Caption,Item2.Caption) else
Compare:=CompareStr(Item1.SubItems[SortOnColumnNo-1],
Item2.SubItems[SortOnColumnNo-1])
end;

2.3 Forskellig visning af ListView
Som omtalt er der 4 forskellige visninger af et ListView. Det som er vist overfor er vsReport. Ved
filvisninger kaldet detaljer. Man kan knytte 3 forskellige ImageList's til et ListView. En som indeholder "normale" ikoner. Et som indeholder store ikoner og endelig et, som er StateImages, altså
ikon, som vises når et item er Selected. Jeg har ikke forsøgt selv at fremstille ikoner til dette eksempel, men har lånt ikoner forskellige steder fra blandt andet fra Borland\Borland\Shared\Images\
Icons. De store ikoner har jeg nu måttet finde andetsteds, men desværre ikke nogen som passer til
dette eksempel, så nedenstående view med store ikoner, skal kun betragtes som en demonstration af
denne visning.
I visningen med store ikoner (eller med små) har man imidlertid ikke adgang til SubItems, og af den
grund har jeg lavet en OnClick-hændelse, der viser elementets data i en ShowMessage dialog, når
man højreklikker. Programkoden er vist nedenfor, og dialogboksen er vist efter Skærmdump'et af
formen.
procedure TDanmarkViewForm.DanmarkListViewMouseDown(Sender: TObject;
MouseButton: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
k:Integer;
ListItem:TListItem;
ItemEgenskaber:string;
begin
if MouseButton = mbRight then
begin
ListItem:=DanmarkListView.GetItemAt(X, Y);
if ListItem<>nil then
begin
ItemEgenskaber:=DanmarkListView.Columns[0].Caption+#9
+ListItem.Caption+#10#13;
for k:=1 to ListItem.SubItems.Count do
ItemEgenskaber:=ItemEgenskaber+DanmarkListView.Columns[k].Caption+#9
+ListItem.SubItems[k-1]+#10#13;
ShowMessage(ItemEgenskaber)
end
end
end;
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Figur 26. 9 Visning med store ikoner

Figur 26. 10 Dialog med oplysning om elementes data

2.4 Drag and Drop på TreeView
TreeView-komponenten er en træstruktur opbygget af knuder (Nodes) af typen TTreeNode. TreeView har nogle interessante Drag and Drop egenskaber, som kombineret med metoder fra TreeNode, bringer en i stand til at flytte knuder rundt i træet med musen. Dette er f.eks. kendt fra
filsvisningen i Stifinder.
I DanmarkView eksemplet er byerne fra starten alle placeret på en selvstændig knude Byer. Drag
and Drop teknikken anvendes til at anbringe byerne med den korrekte geografiske placering. Den
geografiske placering er givet i ListView'et, så trækker man en by med musen, så bliver der ved
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DragOver hændelsen, lavet "et opslag" i ListView'et for at fastslå, om det er den korrrekte geografiske placering. Kun i dette tilfælde, accepteres det, at byen kan droppes ved den geografiske placering. Bemærk i øvrigt, at ikonet følger med ved dragging, noget der ikke altid er tilfældet. At kode
dette er ligetil, men lidt teknisk, så koden er vist nedenfor.
Der er to metoder, man skal lægge mærke til. Denne ene TreeView-metode er GetNodeAt(x,y), som
returnerer knuden ved pixelkoordinaterne (x,y).
Den anden er TreeNode-metoden MoveTo(TargetNode, naAddChildFirst). Den sidste parameter
angiver, hvorledes den nye knude skal anbringes i forhold til allerede eksisterende knuder.
procedure TDanmarkViewForm.DanmarkTreeViewDragOver(Sender, Source: TObject;
X, Y: Integer; State: TDragState; var Accept: Boolean);
var
TargetNode, SourceNode: TTreeNode;
GeografiskPlacering,TargetNodeText:string;
begin
Accept := False;
TargetNode := DanmarkTreeView.GetNodeAt(X, Y);
if (Source = Sender) and (TargetNode <> nil) then
begin
SourceNode := DanmarkTreeView.Selected;
GeografiskPlacering:=FindGeografiskPlacering(DanmarkListView,
SourceNode.Text);
TargetNodeText:=Trim(TargetNode.Text);
if Trim(TargetNode.Text) = GeografiskPlacering then Accept := True;
end
end;
procedure TDanmarkViewForm.DanmarkTreeViewDragDrop(Sender, Source: TObject;
X, Y: Integer);
var
TargetNode, SourceNode: TTreeNode;
begin
TargetNode := DanmarkTreeView.GetNodeAt(X, Y);
if (TargetNode <> nil) then
begin
SourceNode := DanmarkTreeView.Selected;
SourceNode.MoveTo(TargetNode,naAddChildFirst);
TargetNode.Expand(false)
end
end;

Man kan godt flytte et helt deltræ, men i sådanne tilfælde, skal man sikre sig, at man ikke flytter
deltræet til en efterfølger af deltræet. Dette vil nemlig lede til uendelig rekursion og programnedbrud. I sådanne tilfælde kan man f.eks. tilføje følgende kode, (som er overflødig i DanmarkView
eksemplet).
while (TargetNode.Parent<>nil) and (TargetNode<>SourceNode) do
TargetNode:=TargetNode.Parent;
if TargetNode=SourceNode then accept:=false else
begin

2.5 Tilføjelse af nye elementer til ListView og TreeView
Det er klart, at det skal være muligt at tilføje nye byer under programkørslen. Når man vælger menupunktet Tilføj By, åbnes der et dialogvindue, med to EditVinduer, og to Combobokse med
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tvungne valgmuligheder for landsdele og geografiske placering. (Style=csDropDownList). Når felterne er udfyldt, skal den nye by blot tilføjes i såvel ListView som TreeView. Dette sker i proceduren TilFoejByMenuItemClick.
procedure TDanmarkViewForm.TilFoejByMenuItemClick(Sender: TObject);
var
Bynavn,Landsdel,GeografiskPlacering,TypeAfBy:string;
TreeNode:TTreeNode;
k:Integer;
BynavnFindes:Boolean;
begin
with TilfoejByDialog do
begin
OKButtonPressed:=false;
ShowModal;
if OKButtonPressed then
begin
Bynavn:=Trim(BynavnEdit.Text);
Landsdel:=Trim(LandsdelComboBox.Text);
GeografiskPlacering:=Trim(BeliggenhedComboBox.Text);
TypeAfBy:=TypeAfByEdit.Text;
with DanmarkListView do
begin
k:=0;
BynavnFindes:=false;
while not BynavnFindes and (k<Items.Count) do
begin
BynavnFindes:=(Items[k].Caption=Bynavn);
inc(k)
end
end;
if not BynavnFindes then
with DanmarkListView.Items.Add do
begin
Caption:=Bynavn;
ImageIndex:=2;
SubItems.Add(Landsdel);
SubItems.Add(GeografiskPlacering);
SubItems.Add(TypeAfBy)
end;
with DanmarkTreeView do
begin
for k:=0 to Items.Count-1 do
begin
TreeNode:=Items[k];
if TreeNode.Text='Byer' then Items.AddChild(TreeNode,Bynavn)
end
end
end
end
end;
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3. Et Mail Program med Indy

Hvad jeg egentlig havde tænkt mig skulle være et kuriosum til anvendelsen af Indy-komponenter,
er efterhånden blevet til et funtionsdygtigt e-mail program, som jeg har kaldt Indy-Express. Et kuriosum, fordi det formodentlig er de færreste, der planlægger at lave deres eget mail-program - alt den
stund, at alle har rådighed over et af de professionelle programmer, som f.eks. Microsofts Outlook.
Det er imidlertid ret krævende, at skrive et program, der kan måle sig med de professionelt fremstillede. Og her fanger bordet lidt. Programmet er blevet langt mere omfattende end jeg havde tænkt
mig, men så kan det også anvendes efter sin hensigt, selv om det naturligvis ikke har de samme muligheder, som de professionelle programmer.
På den anden side er et email-program en glimrende lejlighed til at demonstrere anvendelsen af
Splitters, HeaderControl, ToolBar, ListView og TreeView komponenterne.
For at lave et e-mail program, der både kan sende og modtage, har man brug for 3 komponenter, der
findes på de tre Indy-faneblade. TIdSMPT - som anvendes til at sende post - findes på Indy-Client
fanebladet. TIDPOP3 - som anvendes til at modtage post - findes på Indy-Server fanebladet. Begge
disse komponenter anvender den samme komponent TIdMessage til at udveksle Messages. TIdMessage findes (blandt mange andre) på Indy Misc fanebladet.
Jeg viser først formen, der som tilsigtet har en vis lighed med den man finder i Outlook Express.

Figur 26. 11 Formen for Indy-Express

3.1 Komponenterne i Indy Express
Der hører en del komponenter med til denne form. Øverst er anbragt en menu og en værktøjslinie
(ToolBar) med nogle ToolButtons. Dernæst, skal man kunne forskyde vandret mellem de to komponenter til venstre og til højre, og man skal ligeledes individuelt kunne forskyde de to komponen-
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ter til venstre og til højre lodret. Dette er opnået ved først at anbringe to paneler (TPanel), adskilt af
en lodret splitter. Dernæst er på det venstre panel anbragt et TreeView og en Listbox adskilt af en
vandret splitter. Til højre er anbragt et ListView (hvor man kan se indholdet af de forskellige bakker), samt en ListBox, (hvor man kan læse indholdet af en meddelelse). Disse to adskilt af en
vandret splitter. Hvorledes man anbringer komponenter og splitters er beskrevet i forrige afsnit.
Jeg har tidligere beskrevet Win32-komponenten TToolBar. Den findes på Win32-fanebladet. For at
tilføje en ToolButton, skal man højreklikke på værktøjslinien, og i PopUp Menuen vælge New Button. Herefter kan man give sin ToolButton egenskaber og metoder. For at anbringe et ikon på sin
ToolButton, kan man tilføje ikke mindre end 3 Imagelist's til ToolBar'en. Images, som er det normale ikon på en Button, HotImages,som vises, når musemarkøren glider hen over en Button og
DisabledImages, som vises, når et Button er Disabled. Jeg har dog kun anvendt én Imagelist, som er
de samme ikoner, som anvendes i hele programmet. De er i øvrigt taget fra Borlands samling af
ikoner og er i den sammenhæng ikke særlig repræsentative for knappernes funktion.
Endelig er der en Listbox med en liste over kontaktpersoner. Dobbeltklikker man på en kontaktperson åbnes NyMeddelelse-dialogboksen med navn og e-mail adresse på kontaktpersonen. Dette virker på omtrent den samme måde som i OutLook.
Til programmet hører også tre dialogbokse, en hvor man skriver navnet på serveren, brugernavn og
pasword, en hvor man skriver en ny mail og en, hvor man tilføjer en ny kontaktperson. Der findes
også en PopUpMenu til at redigere, slette eller se hovedet, samt de første linier på en meddelelse.
De tre komponenter, der er nødvendige for at kunne hente og sende post er som før nævnt:
TIdSMPT, TIdPOP3 og TIdMessage. De to første volder ingen problemer, det centrale er den korrekte administration af TIdMessage. TIdMessage opfylder de gængse standarder for protokoller og
kommunikation over internettet i øvrigt. Alt post der skal sendes, skal derfor lægges ind i denne
komponent, og modtaget post skal udtrækkes fra denne komponent. Når man åbner ObjektInspectoren for en IdMessage komponent har den mange properties, hvis betydning ikke altid er lige gennemskuelig, men for de fleste har den samme betydning som i OutLook.

3.2 Administration af bakkerne
Hvis programmet skal kunne fungerer, som et e-mail program, kræver det naturligvis, at man kan
lave flere nye meddelelser, placere dem i en Udbakke, og sende dem på et givet tidspunkt. Herefter
skal medelelserne placeres i en SendtPost bakke. Inkommende post skal placeres i en Indbakke.
Bakkernes indhold skal naturligvis opbevares i filer, så de er bevarede fra kørsel til kørsel.
Da IdMessage-komponenten både har en LoadFromFile og SaveToFile metode, kunne man anvende dem direkte, men det er problematisk. Enten kan man kun have en message i programmet ad
gangen, (hvilket er direkte uhensigtsmæssigt), eller man bliver nødt til oprette objekter af typen
TIdMessage under kørslen. Da IdMessage-komponenten er et kompliceret objekt, vil det give problemer. De gange, hvor jeg har forsøgt mig med at oprette komponenter fra komponentpaletten under kørslen, har jeg opgivet det (uden, at jeg helt kan huske hvorfor).
Jeg har derfor valgt at samle de nødvendige egenskaber fra IdMessage-objektet i en record, for derefter at gemme alle records fra hver bakke i en typeerklæret fil. Ved programstart bliver alle bakker
indlæst og lagt i en liste. Der er dog stadig problemet med selve teksten i meddelelsen. I en typeerklæret fil skal hver post have den samme fysiske størrelse i bytes, og ligegyldigt, hvordan man takler dette, vil det være en dårlig løsning. Jeg har derfor valgt, at lade tekstdelen af recorden, være
filnavnet på den tekstfil, som indeholder meddelelsen. Der bliver således mange filer at holde rede
på, og det giver naturligvis også administration, vedrørende redigering og sletning af meddelelser,
men der er der ikke så meget at gøre ved det.
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Den eneste fornuftige måde at administrere de tre bakker er at anbringe dem i hægtede lister. Hægtede lister blev også anvendt i VidenOm-eksemplet, og er i øvrigt grundigt behandlet i bogen Object
Pascal med Delphi, så jeg vil ikke forklare det yderligere end, hvad der fremgår af programkoden.

3.3 Datastrukturer
Den væsentligste datastruktur i mailprogrammet er den record, som anvendes til at opbevare meddelelserne. Det er den samme for udgående, indgående og sendt post. Erklæringen af de datatyper,
der anvendes i programmet vist nedenfor.
TStr80 = string[80];
TStr255 =string[255];
TBakkeType = (Indbakke,UdBakke, SendtPost);
TEMail = record
Modtager,ModtagerNavn,ModtagerAdresse,
Afsender,AfsenderNavn,AfsenderAdresse:TStr80;
CcList,BccList:TStr255;
Dato:TDateTime;
Emne:TStr80;
TekstFilNavn:TStr80;
Tekst:TStrings;
VedhaeftetFil:Boolean;
Filnavn:TStr255;
end;
TBakkePtr=^TBakke;
TBakke= record
EMail:TEMail;
naeste:TBakkePtr
end;
TKontaktPersonPtr=^TKontaktPerson;
TKontaktPerson = record
Navn:Tstr80;
Adresse:TStr80;
naeste:TKontaktPersonPtr
end;

For TEmail datatypen er de fleste datafelter indlysende. Tekst er et objekt af typen TStrings, som
indeholder selve meddelelsen, så længe e-mailen er i maskinens lager. Et objekt, kan imidlertid ikke
umiddelbart gemmes på disken, idet Tekst blot er en Pointer til objektet. Når EMail-recorden gemmes på disken læses indholdet af TStrings ned i en tekstfil, med et filnavn, som gemmes i datafeltet
Tekstfilnavn. Tekstfilnavnet er en sammentrækning af email-adressen og dato/tid på tekstform.
Hver bakke gemmes i sin separate typeerklærede fil, mens tekstindholdet af e-mails gemmes i separate tekstfiler. Efter at have vurderet sagen frem og tilbage, har jeg indset, at der ikke rigtig er nogen
vej uden om at have en selvstændig tekstfil knyttet til indholdet af hver e-mail. Det ville imidlertid
heller ikke være så behændigt, at have hver e-mail i en selvstændig fil, idet man så skulle opretholde lister over, hvor de hørte til (Indbakke, Udbakke, SendtPost), som også skulle gemmes i en fil.
Efter erklæringen af TEMail, er der erklæret records og Pointere, så Bakkerne kan anbringes i en
hægtet liste.
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4. Opret meddelelse og send post

Når man vil oprette en ny e-mail, sker det gennem en række skridt. Føst skal meddelelsen skrives
og forsynes med modtageradresse og afsender. Dernæst skal meddelelsen lægges i udbakken. Før
meddelelsen kan sendes, skal der oprettes forbindelsen til serveren. Endelig skal meddelelsen overføres til en TidMessage-komponent. Når meddelelsen er sendt, skal den tages ud af udbakken og
lægges over i SendtPost-bakken.

4.1 Opret Meddelelse
På værktøjslinien er der en ToolButton med hint, "NyMeddelelse". Man kan også finde dette i menupunktet "Meddelelser". Vælger man dette menupunkt, åbnes der en dialogboks, hvor man kan
skrive sin e-mail. Dialogen består blot af 3 Buttons (den ene til at åbne en vedhæftet fil), 4 Editkomponenter og en Memo. Dialogboksen er vist nedenfor.

Figur 26. 12 Ny Meddelelse dialogboks.

Menupunktet NyMeddelelse, giver anledning til følgende programkode.
procedure TIndyMailForm.NyMeddelelseToolButtonClick(Sender: TObject);
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begin
with NyMeddelelseDialog do
begin
Modtager:=''; CcList:=''; BccList:=''; Emne:=''; Filnavn:='';
ShowModal;
if OKButtonPressed then LaegMeddelelseIUdbakke
end
end;

Proceduren LaegMeddelelseIUdbakke er, sådan set ligetil, idet der blot oprettes en ny post af typen
Udbakke, og den nye meddelelse indsættes i recorden, som hægtes til udbakke.
procedure TIndyMailForm.LaegMeddelelseIUdbakke;
var BakkePtr:TBakkePtr;
begin
New(BakkePtr);
with BakkePtr^.Email do
begin
Modtager:=NyMeddelelseDialog.Modtager;
CcList:=NyMeddelelseDialog.CcList;
BccList:=NyMeddelelseDialog.BccList;
Emne:=NyMeddelelseDialog.Emne;
Dato:=Now;
Tekst:=TStringList.Create;
Tekst.SetText(NyMeddelelseDialog.NyMeddelelseMemo.Lines.GetText);
Afsender:='Ole Witt-Hansen <ow@owmail.dk>';
AfsenderNavn:='Ole Witt-Hansen';
AfsenderAdresse:='<ow@owmail.dk>';
if not ParseEmailAddressString(Modtager,ModtagerNavn,ModtagerAdresse) then
ShowMessage('Fejl i e-mail adresse: '+Modtager) else
begin
TekstFilnavn:=Strip(ModtagerAdresse)+'_'+Strip(DateTimeToStr(Dato))
+'.eml';
VedhaeftetFil:=NyMeddelelseDialog.VedhaeftetFil;
if VedhaeftetFil then Filnavn:=NyMeddelelseDialog.Filnavn
end;
end;
BakkePtr^.naeste:=UdBakkePtr; UdBakkePtr:=BakkePtr
end;

4.2 Opret forbindelse til Server
Man kan nu vælge at oprette flere nye meddelelser, lukke programmet for at sende meddelelsen
senere eller at sende meddelelsen. Vælger man det sidste, skal man først lave et opkald til serveren,
enten direkte eller ved at åbne en Browser (Explorer).
Før man kan sende, skal man forbinde TIdSMPT-komponenten til linien. Dette gøres ved at klikke
på en ToolButton eller vælge dette menupunkt. Herved åbnes der en dialogboks:
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Figur 26. 13 Der oprettes forbindelse til Server

Når dialogboksen er udfyldt udføres følgende programkode:
procedure TIndyMailForm.ConnectToolButtonClick(Sender: TObject);
begin
with OpretForbindelseDialog do
begin
if not ConnectedToServer then
try
ShowModal;
if not OKBtnPressed then exit;
IndyMailSMTP.Host:=E_mailServerComboBox.Text;
IndyMailSMTP.UserName:=BrugernavnComboBox.Text;
if PasswordEdit.Text<>'' then
begin
IndyMailSMTP.Password:=PasswordEdit.Text;
IndyMailSMTP.AuthenticationType:=atLogin
end;
IndyMailPOP3.Host:=E_mailServerComboBox.Text;
IndyMailPOP3.UserName:=BrugernavnComboBox.Text;
IndyMailPOP3.PassWord:=PassWordEdit.Text;
ConnectedToServer:=true;
ShowMessage('Connected to server '+E_mailServerComboBox.Text);
except
on E:Exception do
MessageDlg('Der kunne ikke oprettes forbindelse'+#10#13+E.Message,
mtError,[mbOK],0)
end
end
end;

4.3 Send meddelelsen
Alle meddelelserne i udbakken bliver sendt, når man klikker på den relevante ToolButton eller vælger dette menupunkt. Der bliver herefter udført følgende programkode.
Meddelelsen sendes med SMTP-metoden send. Dette gøres i programsætningen :

IndyMailSMTP.Send(IndyExpressMessage);
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hvor er navnet på parameteren er en komponent af typen: TIdMessage.
procedure TIndyMailForm.SendPostToolButtonClick(Sender: TObject);
var Filename:TFilename;
ModtagerListe:TIdEMailAddressList;
IdMessagePart:TIdMessagePart;
p:TBakkePtr; AntalSendteEmails:Integer;
begin
if ConnectedToServer then
begin
with IndyExpressMessage do
try
IndyMailSMTP.Connect;
AntalSendteEmails:=0;
while UdbakkePtr<>nil do
begin
Subject:=(UdbakkePtr^.Email).Emne;
Body.Clear;
Body.SetText(UdbakkePtr^.Email.Tekst.GetText);
if Trim(UdbakkePtr^.Email.CcList)<>'' then
begin
ExtractMailAdressesFromList(UdbakkePtr^.Email.CcList, ModtagerListe);
CcList:=ModtagerListe
end;
if Trim(UdbakkePtr^.Email.CcList)<>'' then
begin
ExtractMailAdressesFromList(UdbakkePtr^.Email.BccList, ModtagerListe);
BccList:=ModtagerListe
end;
if UdbakkePtr^.Email.VedhaeftetFil then
begin
IdMessagePart:=MessageParts.Add;
ContentType:='Text/Enhanced';
Filename:=UdbakkePtr^.Email.Filnavn;
(IdMessagePart as TIdAttachment).Filename:=Filename;
Filename:='Attachment'+Filename;
IdMessagePart.StoredPathName:=Filename
end;
Date:=Now;
with UdbakkePtr^.Email do
begin
Recipients.EMailAddresses:=Modtager;
Dato:=Date;
Afsender:=Sender.Text;
AfsenderNavn:=Sender.Name;
AfsenderAdresse:=Sender.Address
end;
Application.ProcessMessages;
IndyMailSMTP.Send(IndyExpressMessage);
p:=UdbakkePtr;
UdbakkePtr:=UdbakkePtr^.naeste;
p^.naeste:=SendtPostPtr;
SendtPostPtr:=p;
inc(AntalSendteEmails)
end;
AssignFile(BakkeFil,'UdBakke.dat');
{$I-} reset(Bakkefil); {$I+}
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if IoResult=0 then
begin
CloseFile(Bakkefil); erase(BakkeFil)
end;
ShowMessage(IntToStr(AntalSendteEmails)+'. e-mails er sendt');
except
on E:Exception do MessageDlg('Fejl i Email '+E.Message,mtError,[mbOK],0)
end;
IndyMailSMTP.Disconnect
end else
ShowMessage('Du skal oprette forbindelse til serveren før du kan sende post')
end;

4.4 Modtag Post
At modtage post er betydelig lettere. Hvis man ikke er i forbindelse med Serveren, skal man ringe
op. Meddelelsen overføres til en TIdMessage-komponent i med TPOP3-metoden Retrieve. Dette
sker i programsætningerne:
IndyExpressMessage.Clear;
if IndyMailPOP3.Retrieve(MeddNo,IndyExpressMessage) then

Herefter føjes den nye medelelse til indbakken, idet der oprettes en ny post, som hægtes på Indbakken. Dette gentages med så mange meddelelser, der modtages.
procedure TIndyMailForm.ModtagPostToolButtonClick(Sender: TObject);
var MeddNo,AntalMeddelelser,j:Integer; BakkePtr:TBakkePtr;
begin
if not ConnectedToServer then OpretForbindelseDialog.ShowModal;
try
IndyMailPOP3.Connect();
ConnectedToServer:=true;
AntalMeddelelser:=IndyMailPOP3.CheckMessages;
for MeddNo:=1 to AntalMeddelelser do
begin
IndyExpressMessage.Clear;
if IndyMailPOP3.Retrieve(MeddNo,IndyExpressMessage) then
with IndyExpressMessage do
begin
New(BakkePtr); BakkePtr^.naeste:=IndBakkePtr; IndBakkePtr:=BakkePtr;
with IndbakkePtr^.Email do
begin
Afsender:=Sender.Text;
AfsenderNavn:=Sender.Name;
AfsenderAdresse:=Sender.Address;
Modtager:=Recipients.EMailAddresses;
if not ParseEmailAddressString(Modtager,ModtagerNavn,ModtagerAdresse)
then ShowMessage('Kan ikke tolke e-mail adresse: ' +modtager);
Dato:=Date;
Emne:=Subject;
Tekst:=TStringList.Create;
Tekst.SetText(Body.GetText);
TekstFilnavn:=Strip(AfsenderAdresse)+'_'+Strip(DateTimeToStr(Dato))
+'.eml'
end;
If MessageParts.AttachmentCount>0 then
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for j:=0 to MessageParts.AttachmentCount-1 do
begin
IndbakkePtr^.Email.VedhaeftetFil:=true;
SaveToFile((MessageParts.Items[j] as TIdAttachment).FileName);
IndbakkePtr^.Email.Filnavn:=
(MessageParts.Items[j] as TIdAttachment).FileName;
end;
end
end;
ShowMessage(IntToStr(AntalMeddelelser)+' nye meddelelser');
IndyMailPOP3.Disconnect
except
on E:Exception do MessageDlg(E.Message,mtError,[mbOk],0)
end;
end;

4.5 Læs Post
I MapperTreeView, kan man vælge, hvilken af de tre mapper, der skal vises i MailListView. Dette
sker i programkoden:
procedure TIndyMailForm.MapperTreeViewClick(Sender: TObject);
var TreeNode:TTreeNode;
begin
TreeNode:=nil;
TreeNode:=(Sender as TTreeView).Selected;
if TreeNode<>nil then
begin
case TreeNode.Index of
0: MailListViewEmails(Indbakke,IndbakkePtr);
1: MailListViewEmails(UdBakke,UdBakkePtr);
2: MailListViewEmails(SendtPost,SendtPostPtr)
end
end
end;

Klikker man på et af elementerne i ListView, bliver meddelelsen vist i ListBoxen, der er anbragt
under ListView'et. Dette sker i programkoden:
procedure TIndyMailForm.MailListViewClick(Sender: TObject);
begin
SelectedEMailIndex:=MailListView.Selected.Index;
if (SelectedEMailIndex>-1) and
(MailListView.Items.Count>SelectedEMailIndex) then LaesEmail
end;

LaesEmail finder den rigtige post i den viste bakke og overfører indholdet til ListBoxen. Samtidig
er der en HeaderControl, hvor der skrives oplysninger om afsender/modtager, emne samt dato for
modtagelse/afsendelse. Nedenfor er vist koden til LaesEmail.
procedure TIndyMailForm.LaesEmail;
var
EMailPtr,BakkePtr:TBakkePtr;
Adresse,Datotid:string;
k:Integer;
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begin
if (SelectedEMailIndex>-1) and
(MailListView.Items.Count>SelectedEMailIndex) then
begin
case BakkeType of
Indbakke: BakkePtr:=IndBakkePtr;
SendtPost: BakkePtr:=SendtPostPtr;
UdBakke: BakkePtr:=UdBakkePtr;
end;
LaesEmailListBox.Clear;
VisEmailHeaderControl.Sections.Items[0].Text:='Fra: '
+MailListView.Selected.Caption;
VisEmailHeaderControl.Sections.Items[1].Text:='Emne: '+
MailListView.Selected.SubItems[1];
VisEmailHeaderControl.Sections.Items[2].Text:=
'Modtaget: '+MailListView.Selected.SubItems[2];
Adresse:=MailListView.Selected.SubItems[0];
DatoTid:=MailListView.Selected.SubItems[2];
if (MailListView.Items.Count>SelectedEMailIndex) then
begin
EmailPtr:=FindEMail(BakkeType,BakkePtr, Adresse, Datotid);
if EmailPtr=nil then
ShowMessage('Email med adresse: '+adresse+' og DatoTid: '+Datotid
+' kunne ikke findes')
else
with EmailPtr^.EMail do
for k:=0 to Tekst.Count-1 do LaesEmailListBox.Items.Add(Tekst[k])
end
end
end;

5. Anvendelse af programmet

Ud over de ovenfor nævnte muligheder for at skrive, sende, modtage og læse post, har programmet
en del andre faciliteter. Programmet opretholder en listboks med kontaktpersoner, hvor man kan
vælge en ved at dobbeltklikke. Man kan naturligvis tilføje og slette kontaktpersoner.
Til ListView'et er knyttet en PopUpMenu, hvor man kan vælge mellem at redigere, slette, se og besvare en meddelelse. Man kan dobbeltklikke på "hægten" for at se indholdet af en vedhæftet fil.
Man kan som i et tidligere eksempel (og som i Outlook) sortere elementerne i ListView'et efter Columns, blot ved at klikke på headeren. Klikkes endnu en gang soreteres de i omvendt rækkefølge.
Administrationen af bakkerne, såvel i lageret, som når de gemmes på fil, kræver naturligvis en del
programkode. Administrationen af vedhæftede filer er også lidt teknisk. Begge dele falder imidlertid uden for emnet af dette kapitel.
Af indlysende grunde, kan jeg ikke vise programmet i detaljer under en kørsel, men jeg har lavet et
par screendumps med 3 meddelelser i udbakke, som sendes. De to er til mig selv. De tre sendte
meddelelser er i SendtPost. Posten hentes ned fra serveren, og som man kan se af indbakken, bliverde to e-mails sendt til mig selv og (godt) modtaget.
Hele programudskriften findes på Bog.ing.dk
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Figur 26. 14 Indy Express i funktion. Der sendes 3 e-mails
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Figur 26. 15 De to sendte e-mails bliver modtaget

6. En Delphi Browser

Dette afsnit omhandler ikke egentlig Internet programmering. I afsnittet om ActiveX, viste jeg,
hvordan man meget enkelt kan lave dynamiske HTML - sider med Web Deployment af en ActiveX.
I dette afsnit vil jeg stort set kun vise, hvordan man i Delphi med meget lidt kode kan fremstille sin
egen Browser.
Delphi har blandt mange andre en WebBrowser komponent på Internet fanebladet. Der findes også
flere komponenter til Server Side programmering, heriblandt en WebDispatcher, Server Socket og
en Client Socket.
WebBrowser komponenten er en "Wrapper" Class for Microsofts Explorer, og det er faktisk muligt
at fremstille en Browser, som til forveksling ligner denne.
Den praktiske anvendelse af dette, kan nok sidestilles med anvendeligheden af at lave sin egen MDI
Word Processor, men sammen med Browseren vil jeg introducere Microsofts sidste værktøjslinie en CoolBar, som anvendes i MS-Explorer og i flere andre programmer. Endelig vil jeg vise, hvor
dan man meget enkelt kan installere en AVI (Audio Visuel Interface) i et Delphi program.
I Delphi's Demos katalog findes en WebBrowser, og jeg har lånt nogle af komponenterne - blandt
andet AVI'en fra denne. (Strengt taget har jeg lånt det fra en bog, som har lånt det fra Borland, men
det er uvæsentligt). Borlands Browser har imidlertid en ret teknisk udformning - blandt andet anvender den Actions, noget som jeg ikke har inddraget i denne bog. Så jeg har i stedet valgt at bygge
min egen Browser fra grunden på samme måde, som jeg gjorde med MDI-applikationen.
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Det eneste man faktisk behøver for at lave en Browser er WebBrowser komponenten, samt et par
metoder til at hente og vise en Web side.

6.1 Microsofts CoolBar
Som omtalt, har jeg valgt at plagiere MsExplorer, så jeg har anbragt en CoolBar på formen. En
CoolBar finder man på Win32-fanebladet.
Der findes flere komponenter, der kan anvendes som "Container" for Værktøjslinier (ToolBars) En
CoolBar er en af dem. En anden er en ControlBar, som findes på Additional fanebladet. Udadtil er
det vanskeligt at kende forskel på de to komponenter, men den væsentligste forskel er at en ControlBar er en VCL (Visual Component Library) baseret komponent, mens en CoolBar er en Win32
Common Control, og dermed en integreret del af operativsystemet.
Når man har sat CoolBar-komponenten på formen, kan man inddele den i Bands nummereret fra 0
til antallet af Bands minus 1. Disse Bands kan placeres på én række eller på flere rækker.
Bands vælges ved at åbne Bands Editoren. Enten at højreklikke for at få en lokalmenu eller vælge
Bands egenskaben i ObjectInspectoren. Her skal man indstille nogen egenskaber.
Hvis man vil have alle Bands på en række, skal man vælge Horisontally Only til True. Endvidere
skal man i almindelighed sætte Fixed Size til false. Man kan vælge et baggrunds Bitmap for værktøjslinien, men så bør man kun anvende partielt gennemsigtige komponenter. ToolBar komponenten, med sine ToolButtons har denne egenskab. Man selv fremstille et Bitmap, men jeg har valgt at
låne explorer.bmp, for at få Browseren til at ligne Explorer. Endelig bør man anvende CoolBar'ens
Image egenskab til at angive en eller flere ImageList komponenter til sine ToolButtons. Jeg har
valgt to Imagelist'er, hver med 5 billeder.

•

Når man har lavet et Band, kan man sætte komponenter på det. Man kan begynde med at
sætte en ToolBar på og forsyne den med ToolButtons. I ToolButton egenskaben ImageIndex
angiver man så et tal fra 0 til 4, svarende til et Image fra en af de to Imagelists. Når musen
glider hen over en ToolButton, ændres Glyf'en fra et Bitmap fra (Navigator) ImageList til det
samme farvede Bitmap fra (Navigator)HotImageList. Real Cool!

Man kan bemærke, at i en CoolBar er der ingen 3D-effekter på en ToolButton. 3D-effekten fremkommer først, når musen glider hen over en Button. Hvis man kan huske, hvordan værktøjslinien så
ud i f.eks. Word 2.0, hvor knapperne næsten så ud som om de var en cm. høje, så er de blevet mere
og mere flade med årene. Og i en CoolBar går de nu i et med værktøjslinien og baggrundsmønstret.
Real Cool!

•

I det næste Band har jeg anbragt en ComboBox, hvor man kan skrive sin URL (Uniform
Ressource Location) dvs. Internet adressen.

•

I det sidste Band, har jeg anbragt en TAnimate komponent, og knyttet den til filnavnet
Cool.avi, en *.avi fil som jeg også har lånt fra Borlands eksempel. Animate komponenten
findes på Win32 fanebladet. Om denne komponent er der egentlig kun egenskaben Active,
som man skal regulere på. Når *.avi komponenten skal være aktiv sættes Active= true.

Det kan godt være lidt drilsk at lave en CoolBar. Der er mange egenskaber i ObjectInspectoren,
som ikke er helt gennnemskuelige, og hvor man må prøve sig frem. Man kan let med ændring af en
enkelt egenskab omstrukturere en CoolBar totalt. Da den skal reetableres manuelt, anbefales det
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stærkt, at man gemmer den hidtidige version - før man forsøger sig med ændringer. (Jeg har ladet
mig fortælle, at nogle af unoderne er forsvundet i Delphi 6-7).
Foruden komponenterne, der er anbragt på CoolBar'en er Browseren forsynet med en statuslinie en StatusBar. StatusBar'en er anbragt på en Panel-komponent, for også at få plads til en ProgressBar. Den er blevet forsynet med 3 Panels, der vælges med editoren, der åbnes ved at klikke på
knappen i højre side af egenskaben Panels.
Endelig har jeg forsynet Browseren med en ProgressBar, også hentet fra Win32 fanebladet og anbragt på samme Panel komponent som StatusBar'en. Nedenfor er vist formen ved Design.

6.2 Browseren Form

Figur 26. 16 Browserens Form

6.3 Formens Unit. (Findes på bog.ing.dk)
Det er ikke så meget kode, man skal skrive for at få en Browser til at fungere. Problemet er bare at
finde ud af nøjagtig, hvad man skal skrive, og på dette punkt er der ikke så meget hjælp at hente i
Borlands eksempel, der er for teknisk.

6.4 Kommentar til Formens unit.
Det eneste metodekald, der er nødvendigt for at hente en Webside er Navigate, som vist nedenfor.
URLreg er en tegnfølge, som hentes fra Combobox'en. ShowWebPage, som er vist nedenunder, er
blot en administration af ComboBoxen, de forskellige ToolButtons og Statuslinien.
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procedure TBrowserForm.GetWebPage(URLReq:string);
begin
WebBrowser.Navigate(URLReq,EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam);
ShowWebPage(URLReq)
end;
procedure TBrowserForm.ShowWebPage(URLReq:string);
begin
Current:=URLComboBox.Items.IndexOF(URLReq);
if Current=-1 then Current:=URLComboBox.Items.Add(URLReq);
URLComboBox.Text:=URLReq;
PreviousToolButton.Enabled:=Current>0;
NextToolButton.Enabled:=Current<URLComboBox.Items.Count-1
end;

GetWebPage kaldes, når man trykker Enter på ComboBoxen eller klikker på den, Dette sker i de to
metoder. Eller den kaldes, når man forlader FileOpenDialog.
procedure TBrowserForm.URLComboBoxKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if Key=VK_Return then GetWebPage(URLComboBox.Text)
end;
procedure TBrowserForm.URLComboBoxClick(Sender: TObject);
begin
GetWebPage(URLComboBox.Text)
end;
procedure TBrowserForm.OpenFileToolButtonClick(Sender: TObject);
begin
if FileOpenDialog.Execute then GetWebPage(FileOpenDialog.Filename)
end;

WebBrowseren har en event OnProgressChange med en tilsvarende metode, som anvendes til at
regulere ProgressBar'en. Metodekaldet er vist nedenfor. Det er helt enkelt.
procedure TBrowserForm.WebBrowserProgressChange(Sender: TObject; Progress,
ProgressMax: Integer);
begin
with ProgressBar do Position:=Position+step;
end;

De øvrige metoder er alle nogle, der administrerer værktøjliniens ToolButtons, samt Statuslinien og
Combobox'en. De er meget simple og kræver næppe en yderligere forklaring.
Det skal bemærkes, at man også kan Downloade med Browseren ovenfor. Komponenterne er identiske med dem fra Microsoft Explorer.
Til slut viser vi et Snapshot af Browseren i brug.
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Figur 26. 17 Browseren i funktion

Bemærk udformningen af CoolBar'en, AVI'en i øverste højre hjørne, samt statuslinien.
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Kap 27. Introduktion til COM
1. Hvad er COM?

Hvad COM er kan ikke besvares få sætning, idet COM er en omfattende og kompliceret softwareteknologi, der bringer en i stand til at lade to eller flere oversatte programmer - eller en applikation
og en DLL-fil (et Library) - udveksle data med hinanden. COM står for Component Object Model.
I modsætning til DLL-filer, er COM grundlæggende en teknologi, der bygger på objekt orienteret
programmering. COM objekter kan skrives og anvendes i forskellige programmeringssprog, hvis
de overholder visse regler for datatyper. Til COM-objekterne hører der således et Type Library,
(som i øvrigt godt kan give problemer).
Tidligere blev COM lanceret som OLE (Object Linking and Empedding), altså en teknologi, der
tillader applikationer at anvende (have en reference til) et object, som befinder sig udenfor objektet
eller at indlejre et "fremmed" objekt i applikation. Begge dele har Microsoft gjort heftigt brug af i
deres Office pakke.
I lighed med mange andre emner, der er behandlet i denne bog, er COM et omfattende emne, og der
anvendes mange hundrede sider i lærebøger for at forklare, hvorledes det rent teknisk er skruet
sammen. Og i lighed med mange andre emner, der er behandlet i denne bog, så vil jeg i stedet for at
fordybe mig i forklaringer af COM-begreber, vise hvorledes man kan lave en COM-server, der kan
betjene en eller flere COM-klienter. ActiveX er en del af COM, og jeg har i afsnittet om DLL, vist
hvorledes man kan fremstille en ActiveForm, uden at komme ind på detaljerne.
Jeg har hverken tænkt mig at beskrive COM+ eller DCOM. COM+ fordi det efter min mening er
for teknisk og DCOM, fordi jeg i stedet har en større afsnit om CORBA, som langt hen af vejen har
den samme funktionalitet. (Kommunikation mellem Distribuerede Systemer), men hvor CORBA er
mere generel. (Platformsuafhængig og uafhængig af programmeringssprog).
I COM og CORBA kan klienten kalde en metode hos Serveren, men ikke omvendt. Det minder en
del om anvendelsen af dynamiske biblioteker *.DLL, og det er det sådan set også, men med den
væsentlige forskel, at DLL-filen befinder sig i det samme adresserum (samme maskine), som programmet som anvender den, og at Serveren kan startes uafhængig af Klienten og omvendt. Endvidere kan en COM-server betjende mange forskellige klienter.
Al udveksling af data mellem forskellige kørende applikationer er baseret på eksistensen af et Interface. Man kan erklære et Interface i Delphi udelukkende med en erklæringsdel af egenskaber og
metoder. Hvis to programmer skal udveksle data - lad os kalde dem Server og Client, i overensstemmelse med deres forskellige funktioner -, så skal de begge implementere dette Interface.
Alle COM-ojekter skal implementere et interface IUnknown. IUnknown har nogen metoder, som
opretter og nedlægger obejektet. Delphi tilføjer selv disse metoder, når man vælger et ActiveX
Library.
Da Serveren og Klienten ikke befinder sig i samme adresserum, måske ikke engang på samme maskine, så skal Windows kunne identificere en server og få indlæst den, når den får en anmodning fra
en klient. I Windows sker denne identifikation ved hjælp af Globally Unique Identifiers GUID's,
som er en 16 byte (= 32 hexcifre) identifikation. I Delphi kan man anvende typen TGUID F.eks.
MyGuid: TGUID = '{E191D88D-6915-4FE0-8184-9E89E335AA77}';

For en server kan anvendes, skal den registres i Windows Registreringsdatabase.
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2. COM Server-objektet

Jeg vil nu ret detaljeret forsøge at beskrive, hvorledes man i praksis kan fremstille et COM-objekt.
Det kan gøres på to lidt forskellige måder, alt efter hvor meget man læner sig op ad Delphi's fremstillede filer. I begyndelsen mener jeg dog, at det mest enkle er selv at fremstille sit interface og
sætte tingene sammen. Bagefter viser jeg, hvor man i stedet kan indsætte interfacet i den af Delphi
fremstillede Type-Library fil (COM_Objekt_TLB.pas).

2.1 Et simpelt Bank-Server, Bank-Klient eksempel.
Dette eksempel, anvender jeg flere gange i denne bog. Eksemplet er gentaget i Corba-afsnittet, hvor
det er udbygget til et mere realistisk eksempel. Her vil vi blot anvende det til at lave en simpel, men
ikke trivielt COM-applikation.
1. Vælg new -> ActiveX ->Library
Herved åbnes en Library fil (Se evt. afsnittet om *.DLL filer, men det er ikke nødvendigt).

Figur 25. 1 ActivX fanebladet
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Figur 25. 2 Delphi's skabelon til COM-objektet

Her eksporteres 4 filer, som er nødvendige for COM-kompatibiltet. Der er ingen særlig grund til at
forstå deres betydning nærmere.
Gem projektfilen i en mappe, hvor serveren skal anbringes. Jeg har valgt navnet
COM_Bank_Library.
2. Lav et Interface til serveren. I Java er et Interface en meget anvendt datatype, mens dens eksistens i Delphi mest er af kompatibilitetshensyn med andre programmeringssprog. Et Interface kan
beskrives som en erklæring af fuldstændig abstrakt klasse, men som man ikke kan arve fra, men i
stedet implementerer. Det er grænsefladen mellem Server og Klient.
Jeg har lavet et simpelt Interface, som jeg har kaldt COM_Bank_ Interface. Erklæringen af interfacet er vist nedenfor. Bemærk, at det er en unit, og at nøgleordet Interface optræder to gange i forskellig betydning. Sidste gang, som en datatype.
unit COM_Bank_Interface;
interface
uses COM_bank_DataTypes;
type
ICOM_Bank = interface ['{E75F8D8E-4708-4AC7-9B69-4D52B6B3AFB4}']
function OpretKonto(navn:TStr80; saldo:Integer):TStr80; stdcall;
function VisSaldo(kontoNr:TStr80):TStr80; stdcall;
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function IndsaetBeloeb(kontoNr:TStr80; beloeb:Integer):Boolean; stdcall;
function HaevBeloeb(kontoNr:TStr80; beloeb:Integer):Boolean; stdcall;
end;
implementation
end.

Formatet af den GUID, som er Interfaces ID, kan man i princippet selv vælge på vilkårlig måde,
men den kan opnås ved at taste: Ctrl+Shift+G. På denne måde er man sikret, at man ikke får en
GUID, der findes i forvejen. Interfacet anvender en unit med fælles datatyper for Serveren og Klienten. (Dette er strengt taget ikke nødvendigt i denne første simple version, men det anvendes i den
udvidede version). Den eneste datatype, der anvendes er TStr80. Anvender man datatypen string i
parameterlisten, har jeg erfaret at man kan få en "Illegal Pointer reference" fejl, så lad hellere være.
Noget tilsvarende gør sig gældende, når man anvender CORBA.
Tilføj Interfacets *.pas fil til projektet.
Det kritiske er nu, at lave COM-objektet, som skal indkapsles i *.DLL (Library)-filen (den oversatte
*.dpr fil). Vi gør det først på den lidt besværlige måde- men som virker i den sidste ende-, men hvor
man er nødt til at tilføje noget til den kode, som Delphi genererer.
3. Vælg: New Items-> ActiveX -> COM Object (Se dialogvinduet ovenfor). Delphi kommer op
med følgende Dialog-vindue, som man udfylder:

Figur 25. 3 Delphi's COM object Wizard

Det eneste man skal udfylde er Class Name feltet. Implementet Interface får automatisk navnet
ICOM_Bank. For at anvende COM-objektet på den valgte måde, skal man imidlertid disable options Include Type Library. Herefter bliver (lidt underligt) også Implementet Interface disabled, så
det må man selv tilføje. Man kan i øvrigt vælge forskellige Threading Models og Instancing. For en
nærmere forklaring på dette må man konsultere hjælpefilen.
Når man trykker OK, opretter Delphi følgende unit:
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unit Unit1;
{$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF}
interface
uses
Windows, ActiveX, Classes, ComObj;
type
TCOM_Bank = class(TComObject)
protected
end;
const
Class_COM_Bank: TGUID = '{A76AF486-4375-4CED-A715-9B0AEDAB338C}';
implementation
uses ComServ;
initialization
TComObjectFactory.Create(ComServer, TCOM_Bank, Class_COM_Bank,
'COM_Bank', 'COM Bank-Server', ciMultiInstance, tmApartment);
end.

Bemærk, at der ikke står noget interface i erklæringen af COM-objektet.
TCOM_Bank = class(TComObject). Det må man selv tilføje, ligesom man skal tilføje
COM_Bank_Interface i unit´ens uses erklæring. Herefter tilføjer man variable og metoder til objektet, samt kode til de erklærede metoder. Bemærk, at alle metoder, bortset fra initialize og destroy er
erklæret som stdcall og virtual. Initialize og destroy behøver man ikke at erklære, men gør man det
skal de erklæres med override. initialize kan anvendes til at initialisere objektet og destroy kan anvendes til at give brugeren meddelelse om at objektet er nedlagt. Efter at koden er tilføjet, og unit'en
er gemt som COM_Bank_Implementation, ser det ud som vist nedenfor. (Bemærk at interfacet
ICOM_Bank er tilføjet i erklæringen).
Nu er man faktisk færdig. Når man har oversat *.dpr filen til en *.DLL fil, så mangler man blot at
registrere COM-objektet i Windows registrerings database. Dette kan gøres på 3 forskellige måder:
1) Man kan køre Microsofts RegSvr32.exe fra en kommandolinie med *.DLL filen som parameter.
2) Anvende Delphi's TregSvr.exe på samme måde eller det letteste:
3) Vælge: Run -> Register ActiveX. (Her kan objektet også afregistreres).
Delphi opretter nu to nye filer COM_Bank_LIbrary_TLB.pas og COM_Bank_LIbrary.tlb, men man
ser dem ikke nødvendigvis før man har gemt alt, eventuelt lukket projektet og genindlæst det (Det
er lidt underligt). Man kan også risikere, at Delphi gemmer disse filer i en anden mappe.
Man ser, at man nu også kan åbne *.tlb filen i View->Type Library.
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Figur 25. 4 COM objektets TLB_fil

Hvis vi ikke havde fravalgt Type Library da vi oprettede COM-objektet, var disse to filer blevet
oprettet på dette tidspunkt, men de havde set lidt anderledes ud, og min erfaring er, at det giver problemer, som det er beskrevet senere.

3. COM-Klienten

COM klienten er lettere at lave. Det eneste man skal have med er COM-Serverens Interface, COMserverens GUID, som man kopierer fra serveren. Endelig skal man skrive kode, som opretter
COM-objektet. Det er lettere at vise end at forklare, så nedenfor er vist Klientens kode, som befinder sig i en anden mappe. Først vises formen, denæst koden:
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Figur 25. 5 COM-klientens form
unit COM_Bank_Client_Unit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ComObj,
COM_Bank_DataTypes, COM_Bank_Interface;
const
Class_COM_Bank: TGUID = '{A76AF486-4375-4CED-A715-9B0AEDAB338C}';
type
TCOM_Bank_Form = class(TForm)
COMBankRadioGroup: TRadioGroup;
NavnEdit: TEdit;
KtoNrEdit: TEdit;
BeloebEdit: TEdit;
OversigtListBox: TListBox;
NavnLabel: TLabel;
KtoNrLabel: TLabel;
BeloebLabel: TLabel;
OversigtLabel: TLabel;
procedure COMBankRadioGroupClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure NavnEditExit(Sender: TObject);
procedure BeloebEditExit(Sender: TObject);
procedure KtoNrEditExit(Sender: TObject);
private
Bank:ICOM_bank;
BankNavn,navn,kontoNr,BeloebEditText:TStr80;
saldo,beloeb,valg:Integer;
Navn_EditExit,Beloeb_EditExit,KtoNr_EditExit:Boolean;
public
{ Public declarations }
end;
var
COM_Bank_Form: TCOM_Bank_Form;
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implementation
{$R *.dfm}
procedure TCOM_Bank_Form.COMBankRadioGroupClick(Sender: TObject);
begin
valg:=COMBankRadioGroup.ItemIndex;
case valg of
0:
begin
OversigtListBox.Items.add('Indtast navn og beløb');
KtoNrEdit.Clear; BeloebEdit.Clear; NavnEdit.Clear;
NavnEdit.SetFocus;
KtoNr_EditExit:=false; Beloeb_EditExit:=false; Navn_EditExit:=false;
repeat Application.ProcessMessages until Navn_EditExit and
Beloeb_EditExit;
navn:=NavnEdit.Text;
BeloebEditText:=BeloebEdit.Text; saldo:=StrToInt(BeloebEditText);
OversigtListBox.Items.add(Bank.opretKonto(navn,saldo));
OversigtListBox.Items.add('');
COMBankRadioGroup.ItemIndex:=-1
end;
1:
begin
OversigtListBox.Items.add('Indtast KontoNr og beløb');
KtoNrEdit.Clear; BeloebEdit.Clear; NavnEdit.Clear;
KtoNrEdit.SetFocus;
KtoNr_EditExit:=false; Beloeb_EditExit:=false; Navn_EditExit:=false;
repeat Application.ProcessMessages until KtoNr_EditExit and
Beloeb_EditExit;
KontoNr:=copy(KtoNrEdit.Text,1,8);
BeloebEditText:=BeloebEdit.Text; Beloeb:=StrToInt(BeloebEditText);
if (bank.indsaetBeloeb(kontoNr, beloeb)) then
OversigtListBox.Items.add('Beløbet '+IntToStr(beloeb)
+' kr. er indsat på kontoNr '+kontoNr)
else
OversigtListBox.Items.add('kontoNr: '+kontoNr+' findes ikke');
OversigtListBox.Items.add('');
COMBankRadioGroup.ItemIndex:=-1
end;
2:
begin
OversigtListBox.Items.add('Indtast KontoNr og beløb');
KtoNrEdit.Clear; BeloebEdit.Clear; NavnEdit.Clear;
KtoNrEdit.SetFocus;
KtoNr_EditExit:=false; Beloeb_EditExit:=false; Navn_EditExit:=false;
repeat Application.ProcessMessages until KtoNr_EditExit and
Beloeb_EditExit;
KontoNr:=copy(KtoNrEdit.Text,1,8);
BeloebEditText:=BeloebEdit.Text; Beloeb:=StrToInt(BeloebEditText);
if (bank.haevBeloeb(kontoNr, beloeb)) then
OversigtListBox.Items.add('Beløbet '+IntToStr(beloeb)+
' kr. er hævet på konto: '+kontoNr)
else OversigtListBox.Items.add('KtoNr: '+kontoNr+
' findes ikke eller der er ikke dækning på kontoen');
OversigtListBox.Items.add('');
COMBankRadioGroup.ItemIndex:=-1
end;
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3:
begin
OversigtListBox.Items.add('Indtast KontoNr');
KtoNrEdit.Clear; BeloebEdit.Clear; NavnEdit.Clear;
KtoNrEdit.SetFocus;
KtoNr_EditExit:=false; Beloeb_EditExit:=false; Navn_EditExit:=false;
repeat Application.ProcessMessages until KtoNr_EditExit;
KontoNr:=copy(KtoNrEdit.Text,1,8);
OversigtListBox.Items.add(bank.VisSaldo(kontoNr));
OversigtListBox.Items.add('');
COMBankRadioGroup.ItemIndex:=-1
end;
4: Close
end
end;
procedure TCOM_Bank_Form.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Navn_EditExit:=false; Beloeb_EditExit:=false; KtoNr_EditExit:=false;
BankNavn:='COM-Banken';
Bank := CreateComObject (Class_COM_Bank) as ICOM_Bank;
end;
procedure TCOM_Bank_Form.NavnEditExit(Sender: TObject);
begin
BeloebEdit.SetFocus;
Navn_EditExit:=true
end;
procedure TCOM_Bank_Form.BeloebEditExit(Sender: TObject);
begin
Beloeb_EditExit:=true
end;
procedure TCOM_Bank_Form.KtoNrEditExit(Sender: TObject);
begin
BeloebEdit.SetFocus;
KtoNr_EditExit:=true
end;
end.

Selve koden er ikke så interessant, men der er 3 ting man skal lægge mærke til. For det første er
COM-Objektets GUID kopieret fra serverens kode.
const
Class_COM_Bank: TGUID = '{A76AF486-4375-4CED-A715-9B0AEDAB338C}';

I FormCreate oprettes objektet:
Bank := CreateComObject (Class_COM_Bank) as ICOM_Bank;

Bemærk typecast til Interfacet ICOM_Bank.
Herefter kan man kalde de metoder, der findes i Interfacet med server-objektet bank. Vi viser blot et
eksempel fra OpretKonto:
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OversigtListBox.Items.add(Bank.opretKonto(navn,saldo));
Selve kaldet er naturligvis Bank.opretKonto(navn,saldo).

3.1 Et eksempel på en kørsel
Nedenfor er vist to klienter, der er oprettet til server objektet. Da det er to selvstændige objekter,
med hver sine variable, som forsvinder, når objektet nedlægges, kan dette eksempel ikke anvendes
til noget praktisk formål andet end at demonstrere, hvorledes man kan anvende COM. Vi skal senere se på et større eksempel, hvor transaktionerne er (næsten) synkroniserede, og hvor oplysninger
om konti og ekspeditionerne bliver gemt i en fil.

4. Anvendelse af Delphi's Type Library

Selv om det umiddelbart syner lettere, så kan det ind imellem give anledning til store frustrationer,
hvis man skal få COM-Serveren til at virke, når man anvender Type Library. Det hænger især
sammen med at Type Library Editoren af for mig uforstålige grunde og uden at meddele det, sletter
alle manuelle tilføjelser til COM_Objekt_TLB.pas filen. Dette sker, f.eks. når man gemmer alle filerne med Shift+F2. Jævnfør den "Warning", der er i COM_Bank_Library_TLB.pas filen, som er
vist nedenfor.
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COM_Objekt_TLB.pas filen indeholder blandt andet GUID'erne for Library-filen, COM-objektet og
Interfacet. Hvis man ikke fravælger Type-Library i COM-Object Wizard'en, virker det som om Delphi direkte modarbejder, at man får lavet en server som virker. Hvilket er lidt overraskende!
Herunder er beskrevet skridt for skridt, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre for at lave
en COM-server, som virker.

4.1 Serveren
1) Man begynder med at lave Library-filen (projekt-filen i eksemplet COM_Objekt_Library.dpr:),
og gemme den under et nyt navn på samme måde som før. Herefter vælger man: New Items >ActiveX ->COM Object. Det sker nøjagtig, som beskrevet ovenfor, men denne gang skal Options:
Type Library være checket. Bemærk, at Delphi selv laver navnet på Interfacet som ICOM_Bank
(hvor COM_Bank er objektet), og tilføjer COM_Objekt_Library_TLB.pas og
COM_Objekt_Library.tlb til projektet.
2) Når dette er sket, kan man åbne COM_Objekt_Library_TLB.pas, Man skal ikke tilføje noget i
denne fil, da dette automatisk vil blive slettet af Type Library Editoren, når programmet oversættes.
I stedet skal man kopiere COM_Objekt_Library_TLB.pas (men ikke COM_Objekt .tlb-filen) over i
Klient biblioteket.
I Klient biblioteket tilføjer man Interfacets metoder i interface-erklæringen placeret i
COM_Objekt_Library_TLB.pas. I eksemplet nedenfor er det de 4 linier vist nedenfor, bortset fra at
COM_Objekt_Datatypes er tilføjet til uses-erklæringen øverst.
function
function
function
function

OpretKonto(navn:TStr80; saldo:Integer):TStr80; stdcall;
VisSaldo(kontoNr:TStr8):TStr80; stdcall;
IndsaetBeloeb(kontoNr:TStr8; beloeb:Integer):Boolean; stdcall;
HaevBeloeb(kontoNr:TStr8; beloeb:Integer):Boolean; stdcall;

Herefter ser COM_Objekt_Library_TLB.pas ud som følger.
unit COM_Bank_Library_TLB;
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

************************************************************************ //
WARNING
------The types declared in this file were generated from data read from a
Type Library. If this type library is explicitly or indirectly (via
another type library referring to this type library) re-imported, or the
'Refresh' command of the Type Library Editor activated while editing the
Type Library, the contents of this file will be regenerated and all
manual modifications will be lost.
************************************************************************ //

// PASTLWTR : 1.2
// File generated on 21-03-2003 01:09:27 from Type Library described below.
// ************************************************************************
// Type Lib:
C:\Borland\Delphi7\Projects\COM\COM_Bank_Server_3\COM_Bank_LIbrary.tlb (1)
// LIBID: {B67B3933-6A97-4DE5-BDB1-330005D8788C}
// LCID: 0
// Helpfile:
// HelpString: COM_Bank_LIbrary Library
// DepndLst:

//
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//
(1) v2.0 stdole, (C:\WINDOWS\System32\stdole2.tlb)
// ************************************************************************ //
{$TYPEDADDRESS OFF} // Unit must be compiled without type-checked pointers.
{$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF}
{$WRITEABLECONST ON}
{$VARPROPSETTER ON}
interface
uses Windows, ActiveX, Classes, Graphics, StdVCL, Variants, COM_bank_DataTypes;

// *********************************************************************//
// GUIDS declared in the TypeLibrary. Following prefixes are used:
//
Type Libraries
: LIBID_xxxx
//
CoClasses
: CLASS_xxxx
//
DISPInterfaces
: DIID_xxxx
//
Non-DISP interfaces: IID_xxxx
// *********************************************************************//
const
// TypeLibrary Major and minor versions
COM_Bank_LIbraryMajorVersion = 1;
COM_Bank_LIbraryMinorVersion = 0;
LIBID_COM_Bank_LIbrary: TGUID = '{B67B3933-6A97-4DE5-BDB1-330005D8788C}';
IID_ICOM_Bank: TGUID = '{3DC11965-5045-4E77-B2C6-8CF39DD199EA}';
CLASS_COM_Bank: TGUID = '{ADA51933-442C-4400-84E2-F294EB0846EB}';
type
// *********************************************************************//
// Forward declaration of types defined in TypeLibrary
// *********************************************************************//
ICOM_Bank = interface;
//
//
//
//

*********************************************************************//
Declaration of CoClasses defined in Type Library
(NOTE: Here we map each CoClass to its Default Interface)
*********************************************************************//
COM_Bank = ICOM_Bank;

//
//
//
//
//

*********************************************************************//
Interface: ICOM_Bank
Flags:
(256) OleAutomation
GUID:
{3DC11965-5045-4E77-B2C6-8CF39DD199EA}
*********************************************************************//
ICOM_Bank = interface(IUnknown)
['{3DC11965-5045-4E77-B2C6-8CF39DD199EA}']
function OpretKonto(navn:TStr80; saldo:Integer):TStr80; stdcall;
function VisSaldo(kontoNr:TStr8):TStr80; stdcall;
function IndsaetBeloeb(kontoNr:TStr8; beloeb:Integer):Boolean; stdcall;
function HaevBeloeb(kontoNr:TStr8; beloeb:Integer):Boolean; stdcall;
end;

//
//
//
//
//

*********************************************************************//
The Class CoCOM_Bank provides a Create and CreateRemote method to
create instances of the default interface ICOM_Bank exposed by
the CoClass COM_Bank. The functions are intended to be used by
clients wishing to automate the CoClass objects exposed by the
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// server of this typelibrary.
// *********************************************************************//
CoCOM_Bank = class
class function Create: ICOM_Bank;
class function CreateRemote(const MachineName: string): ICOM_Bank;
end;
implementation
uses ComObj;
class function CoCOM_Bank.Create: ICOM_Bank;
begin
Result := CreateComObject(CLASS_COM_Bank) as ICOM_Bank;
end;
class function CoCOM_Bank.CreateRemote(const MachineName: string): ICOM_Bank;
begin
Result := CreateRemoteComObject(MachineName, CLASS_COM_Bank) as ICOM_Bank;
end;
end.

3) Man skal ikke længere have COM-objektets GUID, hverken i implementationsdelen - hverken i
serveren eller klienten. Man skal faktisk overhovedet ikke længere spekulere på GUID's, og i særdeleshed ikke tilføje sine egne. Interfacet skal fjernes fra såvel server som klient projektet, hvis det
har været tilknyttet i en uses-erklæring.
4) Når man har skrevet såvel serverens som klientens implementations del og fået oversat begge
dele og gemt dem, skal man først lukke COM_Objekt_Library_TLB.pas i serverbiblioteket og dernæst manuelt kopiere COM_Objekt_Library_TLB.pas fra klient-biblioteket til server-biblioteket.
Vælg Close All. Vigtigt! Svar nej! til Save Changes.
Åben projektet igen. Hent COM_Objekt_Library_TLB.pas ved at trykke Ctrl+F12 (ikke ved at
åbne den, så aktiverer man Type Library Editoren). Konstater, at COM_Objekt_Library_TLB.pas,
er identisk med den som er kopieret fra Klient biblioteket. Oversæt projektet. Registrer den med
Run -> Register ActiveX.
Tryk aldrig Save All! Shift F2 efter at man har kopieret COM_Objekt_Library_TLB.pas.
Luk projektet. Svar nej til Save Changes.

4.2 Klienten
Klienten skrives som før, men i stedet for at kopiere COM-objektets GUID, og interfacet, skal man
som omtalt ovenfor nu kopiere COM_Objekt_Library_TLB.pas til klient biblioteket, tilføje den til
projektet og anbringe den i uses erklæringen, samt slette sin GUID og sit interface fra projektet
(hvis man tidligere har lavet dette). I COM_Bank_Objekt_TLB.pas er der en Create-funktion, som
man kan anvende, så man bliver fri for at huske interfacet navn og lave et typecast. Man kan nu
også gøre som i det første eksempel. Sætningen, hvor objektet oprettes er da herefter:
Bank :=CoCOM_Bank.Create;

I stedet for
Bank := CreateComObject (Class_COM_Bank) as ICOM_Bank;
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Ellers kører alt som før.

5. Et Udvidet COM-eksempel

Der er ikke så stor principiel forskel på dette og det forrige eksempel. Forskellene er, at alle transaktioner/posteringer, bliver læst ned i to filer. En konto-fil og en ekspeditions-log fil. Det betyder at
data for konti bevares fra gang til gang, hvor banken åbnes. Hvis flere klienter (COM-objekter) har
adgang til de samme data, som er lokale i hvert objekt, bliver alle oplysninger om konti og ekspeditioner indlæst og gemt ved hver ekspedition. Dette er ikke en særlig elegant løsning, men jeg har
ikke så meget for at befatte mig med problematikken om synkroniseret adgang til fælles data i dette
kapitel. Interfacet er nu:
unit COM_Bank_Interface;
interface
uses COM_Bank_Datatypes;
type
ICOM_Bank = interface ['{C87A1E01-3EDA-4EB0-AD29-F7CF18AB8FC8}']
function VisAntalKonti:Integer; stdcall;
function VisAntalExpd:Integer; stdcall;
function VisAntalKontoExpd(kontoNr:TStr8):Integer; stdcall;
function VisAlleExpd:TExpd; stdcall;
function VisAlleKonti:TKonti; stdcall;
function OpretKonto(navn:TStr80; saldo:Integer):TStr80; stdcall;
function VisSaldo(kontoNr:TStr8):TStr80; stdcall;
function IndsaetBeloeb(kontoNr:TStr8; beloeb:Integer):Boolean; stdcall;
function HaevBeloeb(kontoNr:TStr8; beloeb:Integer):Boolean; stdcall;
function VisKontoExpd(kontoNr:TStr8):TKtoExpd; stdcall;
function RegistrerTransaktioner:Boolean; stdcall;
end;
implementation
end.

Hele programkoden findes på den CD-ROM, der hører til bogen.
Nedenfor er vist et snapshot af en kørsel med to klienter. Som det ses, er der overensstemmelse i
udskrifterne mellem de to klienters dispositioner.
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Kap 28. CORBA og Delphi
1. Hvorfor CORBA

I dette kapitel omhandler distribuerede systemer, hvormed jeg forstår uafhængige programmer, der
befinder sig på forskellige maskiner, som ikke blot udveksler data, men også foretager metodekald
på en fjern maskine.
Distribuerede systemer er et meget stort område, og jeg har valgt kun at focusere på det mere håndværksmæssige aspekt af en enkelt teknologi, der hedder CORBA (Common Object Request Broker
Architecture). CORBA er blevet meget populæt i de senere år, fordi det tilbyder en fælles grænseflade for udveksling af data, som er uafhængigt af maskinfabrikat og programmeringssprog.
Implementering af en fælles grænseflade mellem forskellige programmeringssprog og styresystemer, betyder imidlertid at kompleksiteten af CORBA er stor. Det samme gælder i en vis udstrækning for de programmer, der anvender CORBA.
CORBA definerer en software teknologi til at udveksle objekter mellem forskellige computere, der
er forbundet via et netværk.
Microsoft har udviklet en betydelig mere omfattende teknologi til at udveksle objekter mellem forskellige programmer, hvad enten de befinder sig på den samme maskine eller ej. Det som kaldes
COM (Component Object Model), DCOM (Distributed Component Object Model), DNA (Distributed interNet Applications) og I 2002 .NET (som omtales I slutningen af denne bog). COM, COM+,
DCOM DNA kan kun anvendes på Windows platforme, f.eks. med udviklingsplatformene for C++,
VisualBasic og Delphi.
SUN har udviklet RMI (Remote Method Invocation), som kan foretage metode kald på en fjern
maskine. RMI kun kan afvikles i programmeringssproget java, men uafhængigt af platformen.
Et mere ambitiøst projekt er at udvikle en cross-platform (platformuafhængig) arkitektur, der gør
det muligt (på samme måde som RMI og DCOM) at have adgang til fjerne (remote) metoder og
udveksle fjerne objekter.
Den største fordel ved CORBA (jeg vil ikke skrive den eneste) er, at det er platformuafhængigt.
Med CORBA, kan i princippet udveksle data uafhængigt af programmeringssprog, maskintype og
operativsystemer.
Dette er det afgørende for valget af CORBA. COM og DCOM kan anvendes af alle programmeringssprog, der kører under Windows. RMI kan anvendes af alle operativsystemer, hvor man kan
installere java. Man kan så argumentere (i det uendelige), hvad der er det mest hensigtsmæssige.
I sagens natur har det hverken været i SUN's eller Microsoft's interesse, at udvikle en sådan "crossplatform" og initiativet er da også kommet fra et andet sted, nemlig OMG (Object Management
Group), som har udformet specifikationerne for den arkitektur, der kan anvendes som en crossplatform.
Kernen i CORBA (Common Object Request Broker Architecture) er en ORB (Object Request Broker) (Broker = mægler, som formidler en "aftale" på to parters vegne).
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Hvis to programmeringssprog (maskinfabrikater/operativsystemer) skal kommunikere, skal det nødvendigvis foregå via en port, med en standard protokol (f.eks. TCP/IP eller UDP). Det, som skal
overføres - hvad enten det drejer sig om metodekald, primitive variable, tegnfølger, komplicerede
objekter eller metodekald – skal afsenderen først "pakke" på en standard form (som fastlagt af
OMG) før det sendes, for derefter at blive "udpakket" og fortolket af modtageren. Det er netop denne identifikation og repræsentation af data som er ORB'ens opgave.
Man må være klar over, at der kan være ret store forskelle på repræsentationen af data i forskellige
programmeringssprog, især hvad angår Objekt Orienteret Programmering.
For at kunne anvende CORBA, skal både Serveren som Klienten skrive en ORB, der er i stand til
såvel at pakke data til OMG's standard, som at udpakke data til det den lokale platforms repræsentation.
Når det drejer sig om metodekald i fjerne objekter, er det faktisk langt mere kompliceret end man
måske umiddelbart forestiller sig. Man skal dog ikke have beskæftiget sig ret meget med CORBA,
før man opdager dette.

1.1 Stub’s, Skeleton’s og Marshalling.
Man kan man ikke direkte foretage et metodekald eller sende en returværdi mellem fjerne objekter i
CORBA, da det fjerne objekt befinder sig på en anden maskine i et andet adresserum. Parametrene i
et metodekald skal først pakkes på en bestemt form før det kan sendes. På klient siden kaldes den
datastruktur, der indeholder de pakkede parametre for en Stub. På server siden, kaldes det for en
Skeleton. Pakningen af parametrene betegnes Marsalling. Object Request Broker'en (ORB'en) formidler kun en datastrøm mellem Stub og Skeleton. Pakningen og udpakningen af parametre og returværdier, skal ske med software, der (naturligvis) er afhængigt af maskine, operativsystem og
programmeringssprog.
At skrive en Object Request Broker er ikke noget som applikationsprogramøren skal befatte sig
med. Det er for teknisk mildest sagt. De sidste mange år har også vist, at selv udviklingsafdelingerne i de store software firmaer har haft problemer med det.
Sagt med andre ord. CORBA arkitekturen er uhyre kompleks, og før man går i gang med det for
alvor, må man stadig væbne sig med tålmodighed, og være indstillet sig på nogle mislykkede forsøg, hvor årsagen er uklar og skyldsspørgsmålet kan være svært at afgøre.
Når man skal starte på noget så komplekst som CORBA, er det sjældent en farbar vej, at først forsøge at sætte sig grundigt ind i den teoretiske del. CORBA er simpelthen for omfattende, og man
skal ikke forledes til at tro, at man kan skrive en applikation, der fungerer, selv om man har anvendt
flere måneder til at sætte sig den omfattende dokumentation fra OMG.
Det er imidlertid nødvendigt, at man har en fornemmelse af begreberne stub, skeleton og marshalling. Nedenfor er disse begreber søgt illustreret.
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Figur 28. 1 Datastrømmen mellen Server og Klient

2. Corba med Delphi

I tråd med den linie, der er fulgt i denne bog, vil vi vise nogle fuldstændige, men ikke helt trivielle
eksempel, der er lavet med et "passende antal" af de faciliteter, (ORB-services), der findes i
CORBA. de demonstrerer kun, hvad der er nødvendigt at vide for at lave en seriøs CORBA applikation. Hvis man skal lave en kommercielt applikation, så er det nødvendig at inddrage flere ORBservices, men det er betydelig lettere, hvis man har en simpel applikation, der kører.
Som det første eksempel vil jeg anvende en Bank-Kunde simulation lavet som konsolprogrammering. Serversiden er i øvrigt næsten altid en konsol applikation.
Med Delphi 6 følger en ORB, kaldet Visibroker fra Inprise. I dokumentationen for Visibroker, findes der også et Bank eksempel i mange varianter. Eksemplet fra denne bog har dog intet med dette
eksempel at gøre. Denne bogs eksempel er oprindelig lavet i java til SUN's ORB, og det ligner mere
en rigtig simulation end eksemplerne der følger med Visibroker. (VisiBroker, kan også leveres som
et selvstændig stykke software. Der er det lidt pudsige, at VisiBroker er skrevet i java, men filerne
leveres alligevel som *.exe filer).
Når man vil fremstille CORBA applikationer i Delphi, skal man være klar over, at CORBAapplikationer kræver, at har har anskaffet sig Delphi Enterprise. Det har været mulig at anvende
CORBA med Entreprise udgaven af Delphi lige siden Delphi 3, men det er først med Delphi 6. Enterprise, at den leveres med en idl2pas compiler fra Inprise.
Delphi Enterprise er et ret kostbart stykke software, men man kan downloade en CD-ROM gratis
med en 60 days trial version. Eksemplerne i dette kapitel er lavet med en trial-version, og *.exe filerne kan derfor ikke køre, med mindre man Computerens ur tilbage til feb. 2002.
Modsat den måske lidt truende indledning om de problemer, som man næsten uundgåeligt løber ind
i, når man laver CORBA applikationer, (og som mest hidrører fra mine java erfaringer), så er det
egentlig ret uproblematisk at fremstille en simpel Delphi CORBA applikation, hvor både Client og
Server er skrevet i Delphi.
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3. Interface Definition Language

Det som programmering med fjerne (Remote) objekter dybest set handler om er interfaces. Altså
grænsefladen for udveksling af information mellem to programmer, eventuelt placeret på forskellige
maskiner.
Den fysiske grænseflade er en port, der via et fjernt eller lokalt netværk er forbundet med en port på
en anden maskine. Til afprøvning af CORBA-applikationer er det imidlertid underordnet, hvorvidt
Serveren og Klienten befinder sig på den samme maskine eller ej. De praktiske problemer, der er i
forbindelse med opkald til en Server, som ikke er aktiveret eller er gået ned, vil jeg slet ikke komme
ind på overhovedet, men det er naturligvis noget, man bliver nødt til at forholde sig til for kommercielle netværksløsninger.
Den logisk strukturelle grænseflade er imidlertid noget man bliver nødt til at have kendskab til. De
data, der passerer grænsefladen, skal kunne læses og fortolkes på begge sider af grænsefladen uafhængigt af operativsystem og programmeringssprog. Da dette langt fra er tilfældet for de eksisterende programmeringssprog, definerede OMG-gruppen et programmeringssprog udelukkende beregnet til at skrive interfaces i. Dette "sprog", der er forskelligt fra alle eksisterende programmeringssprog, (men ligner C og java en del) kaldes for IDL (Interface Definition Language).
OMG gruppens ORB (Object Request Broker), definerer mere end 10 "services". Ikke dem alle er
implementeret i forskellige programmeringssprog, og vi vil kun omtale de, som bringer en klient i
stand til at identificere et objekt på serveren, kalde de metoder, der er specificeret i klienten og serverens fælles IDL-interface, og modtage en returværdi - eventuelt en exception.
Det er ikke muligt at give en blot nogenlunde dækkende beskrivelse af IDL-syntaksen i en bog, der
ikke kun omhandler CORBA. I stedet vil jeg tage udgangspunkt i det interface, der er anvendt til
Bank/BankKlient eksemplet, og som findes i Bank-klassen, og vise hvorledes man laver en "Interface"-idl fil og oversætter den.
Syntaksen for IDL (Interface Definition Language) kan godt virke lidt uvant for en Pascal programmør, mens det vil være betydelig mere velkendt for C++ eller java programmører. Nedenfor er
opregnet nogle vigtigeste forskelle i forhold til Object Pascal.
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•

IDL-syntaksen er case-sensitive (skelner melem store og små bogstaver) på samme måde
som i C++ og java.

•

Variable og metoder (funktioner) erklæres ved først at skrive typen, som er adskilt af identifieren (variabelnavnet) af et mellemrum. Erklæringen afsluttes af et semikolon.

•

En begin end blok skrives med (C++ og java-bloktegene) ”{” og ”}”.

•

Funktioner (metoder) erklæres ved deres type (alle typer er lovlige), mens procedurer erklæres med typen void.

•

Parametre skal erklæres enten som in, der svarer til værdioverførsel i Pascal (call by value),
out, som (næsten) svarer til variabeloverførsel (var parametre) i Pascal (call by reference) ,
inout som svarer til variabeloverførsel (var parametre) i Pascal (call by reference). in parametre skal initialiseres af den kaldende metode, og kan ikke tildeles en værdi på serversiden.
out parametre kan ikke initialiseres af den kaldende metode, og skal tildeles en værdi på serversiden. inout parametre skal tildeles en værdi på såvel server som klientsiden.
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•

Formelle parametre adskilles i metode hovedet af komma i stedet for semikolon.

•

Tabeller erklæres som:
typedef sequence<”element_type”,”antal elementer”> ”identifier”.

Det er valgfrit om man angiver størrelsen af tabellen (antallet af elementer) eller der erklæres som et "open array".

•

Records erklæres som struct. (På samme måde som i C++), men implementeres som klasser.

3.1 Et eksempel på et IDL-Interface
Alt dette er lettere at illustrere med et eksempel. Først ser vi på et Pascal Interface til en klasse, og
dernæst på det tilsvarende IDL-interface.
type
TEkspeditioner=array[1..MaxExpd] of string;
TBankInterface = class
protected
public
constructor Create;
function opretKonto (navn : string; saldo : Integer): string;
function indsaetBeloeb (kontoNr : string; beloeb : Integer): Boolean;
function visSaldo (kontoNr : string): string;
function visEkspeditioner (kontoNr : string):TEkspeditioner;
function haevBeloeb (kontoNr : string; beloeb : Integer): Boolean;
end;

For at lave det tilsvarende IDL-interface, skal man (naturligvis) fjerne alle specifikt Pascal relaterede nøgleord. Det drejer sig her om .
Function, procedure, Integer, Single, TEkspeditioner, m.fl. Herefter kommer IDL-interfacet til at
se ud som følger:
typedef sequence<string,10> EkspeditionSeq;
interface BankInterface {
string opretKonto(in string navn, in long saldo);
boolean indsaetBeloeb(in string kontoNr, in long beloeb);
string visSaldo(in string kontoNr);
EkspeditionSeq visEkspeditioner(in string kontoNr);
boolean haevBeloeb(in string kontoNr, in long beloeb);
};

Det eneste, som er meget anderledes er erklæringen øverst af en tabel med 10 strenge. Tabelelementer begynder altid ved 0, ligesom i java og C.

3.2 IDL-Datatyper
Nedenfor er vist de vigtigste IDL-Datatyper sammen med de tilsvarende datatyper i Pascal.
Pascal datatype IDL-datatype
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Integer
Char
byte
smallInt
Word
Cardinal
int64
Single
double
AnsiString

long
char
octet
short
unsigned short
unsigned long
long long
float
double
string

Tabeller er omtalt ovenfor, mens en record: person, der indeholder en dato, samt en persons navn,
adresse, tlf og alder, kan erklæres som en struct (uden typedef keyword). octet svarer til byte i Pascal
struct person {
string navn;
string adresse;
string tlf;
octet alder;
};

Herefter kan man erklære en tabel af denne type:
typedef
sequence <person,50> personSeq;

Og endelig kan man lave et java-CORBA interface med to metoder.
interface PersonInterface {
void setPersoner(in octet antal, in personSeq personer);
personSeq getPersoner(out octet antal);
};

Nedenfor er hele Interfaces: PersonInterface.idl vist.
struct person {
string navn;
string adresse;
string tlf;
octet alder;
};
typedef
sequence <person,50> personSeq;
interface PersonInterface {
void setPersoner(in octet antal, in personSeq personer);
personSeq getPersoner(out octet antal);
};

Som vi skal se i det tredje eksempel i dette kapitel, er det langt fra uproblematisk at have en struct i
et IDL-Interface. Dette hænger sammen med at en struct implementeres som en en klasse, hvor datafelterne skal tilgåes med set- og get-metoder.
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4. Idl2Pas-Compileren

Når man har lavet sit IDL-Interface (i dette tilfælde BankInterface.idl), så kan det oversættes fra
Dos-prompten eller fra Delphi Menuen Tools-> Corba. Det første anbefales, da Delphi 6 af uforklarlige grunde laver alle filnave til 8-tegn DOS-Filnavne med en ~ (tilde).
Resultatet er 4 filer, hvis navne kan ses af skærmdumpet af mappen nedenfor.

Figur 28. 2 Filerne, som er resultatat af idl2pas-compileren.

På samme måde, som Delphi leverer skelettet til en metode, der håndterer en hændelse, leverer
Idl2Pas.exe skelettet til implementationen af ServerObjektet.
Skelettet findes i BankInterface_impl.pas. Her skal man blot selv udfylde koden.
De 3 andre filer: BankInterface_c.pas, BankInterface_i.pas BankInterface_s.pas, frarådes det på det kraftigeste, at man ændrer.
Nedenfor er vist udskriften af BankInterface_impl.pas.
Udskriften af de øvrige filer findes på bog.ing.dk . Kun i enkelte tilfælde, er det nødvendigt at beskæftige sig med disse filer. Som nævnt er det heller ikke hensigten med denne bog at forklare teorien eller teknologien omkring CORBA.
unit BankInterface_impl;
{This file was generated on 3 Feb 2002 21:07:53 GMT by version 03.03.03.C1.A1 }
{of the Inprise VisiBroker idl2pas CORBA IDL compiler.
}
{Please do not edit the contents of this file. You should instead edit and
{recompile the original IDL which was located in the file BankInterface.idl.

}
}
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{Delphi Pascal unit
: BankInterface_impl
{derived from IDL module : default
interface
uses
SysUtils,
CORBA,
BankInterface_i,
BankInterface_c;
type
TBankInterface = class;
TBankInterface = class(TInterfacedObject, BankInterface_i.BankInterface)
protected
{******************************}
{*** User variables go here ***}
{******************************}
public
constructor Create;
function opretKonto ( const navn : AnsiString;
const saldo : Integer): AnsiString;
function indsaetBeloeb ( const kontoNr : AnsiString;
const beloeb : Integer): Boolean;
function visSaldo ( const kontoNr : AnsiString): AnsiString;
function visEkspeditioner ( const kontoNr : AnsiString):
BankInterface_i.EkspeditionSeq;
function haevBeloeb ( const kontoNr : AnsiString;
const beloeb : Integer): Boolean;
end;

implementation
constructor TBankInterface.Create;
begin
inherited;
{ *************************** }
{ *** User code goes here *** }
{ *************************** }
end;
function

TBankInterface.opretKonto ( const navn : AnsiString;
const saldo : Integer): AnsiString;

begin
{ *************************** }
{ *** User code goes here *** }
{ *************************** }
end;
function

TBankInterface.indsaetBeloeb ( const kontoNr : AnsiString;
const beloeb : Integer): Boolean;

begin
{ *************************** }
{ *** User code goes here *** }
{ *************************** }
end;
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}
}

function TBankInterface.visSaldo ( const kontoNr : AnsiString): AnsiString;
begin
{ *************************** }
{ *** User code goes here *** }
{ *************************** }
end;
function

TBankInterface.visEkspeditioner ( const kontoNr : AnsiString):
BankInterface_i.EkspeditionSeq;

begin
{ *************************** }
{ *** User code goes here *** }
{ *************************** }
end;
function

TBankInterface.haevBeloeb ( const kontoNr : AnsiString;
const beloeb : Integer): Boolean;

begin
{ *************************** }
{ *** User code goes here *** }
{ *************************** }
end;

initialization

end.

.

5. En Corba-applikation i Delphi

Vi vil nu udbygge dette interface med en server og en klient til en rigtig applikation. Applikationen
består af en BankServer, en BankKlient og tre tekstfiler. Én tekstfil, som indeholder oplysninger om
bankens konti. Én tekstfil, som er en log over de ekspeditioner, der er foretaget i banken, samt en
tekstfil med navnene på dårlige betaler, som ikke kan få lov til at oprette en konto. Bankserveren
har en menu, hvor man kan administerere bogholderiet. Det er næsten lettere at vise Bankserverens
kode end at forklare det. Efter programmet følger en kommentar til CORBA-aspekterne af koden.
program BankServer;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,
Corba,
BankInterface_i in
BankInterface_impl
BankInterface_s in
BankInterface_c in

'BankInterface_i.pas',
in 'BankInterface_impl.pas',
'BankInterface_s.pas',
'BankInterface_c.pas';

var
BankNavn,kontoNr:string;
valg:Char;
bank : TBankInterfaceSkeleton;
begin
BankNavn:='CORBA-Banken';
try
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CorbaInitialize;
bank := TBankInterfaceSkeleton.Create(BankNavn, TBankInterface.Create);
writeln('BankInterface object created...');writeln;
BOA.ObjIsReady(bank as _Object);
writeln('Server is ready');
writeln;
writeln('******* '+BankNavn+' *******');
writeln;
repeat
writeln;
writeln('1. Vis Alle Konti ');
writeln('2. Vis Alle Ekspeditioner ');
writeln('3. Find Kunde navn');
writeln('4. Vis sidste ekspedition');
writeln('5. Registrer posteringer ');
writeln('6. Vis kunder i Ribers kartotek');
writeln('7. Afslut');
writeln;
write('Valg: '); readln(valg);
case valg of
'1': TBankInterface.VisAlleKonti;
'2': TBankInterface.VisAlleEkspeditioner;
'3': begin
write('KontoNr: '); readln(kontoNr);
TBankInterface.VisKundenavn(KontoNr);
end;
'4': TBankInterface.VisSidsteEkspedition;
'5': if TBankInterface.registrerTransaktioner then
writeln('Alle posteringer er registreret i fil')
else writeln('Posteringer kunne ikke registreres i fil');
'6': TBankInterface.VisRibersKunder;
end;
until valg='7';
bank.Free;
//BOA.ImplIsReady;
except
on E:Exception do writeln('Server: ',E.Message)
end;
end.

5.1 Kommentar til CORBA Serveren
Bemærk, at serveren anvender (uses) alle de 4. units, der blev genereret fra IDL-Compileren.
Når man er kommet så langt, er det faktisk ret enkelt at lave en CORBA applikation med Delphi.
Man kan først lave en almindelig applikation og så blot tilføje linierne:
var
bank : TBankInterfaceSkeleton;
begin
BankNavn:='CORBA-Banken';
try
CorbaInitialize;
bank := TBankInterfaceSkeleton.Create(BankNavn, TBankInterface.Create);
BOA.ObjIsReady(bank as _Object);

Husk at Skeleton er den datastruktur, hvormed serveren kommunikerer med klienten via ORB’en.
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Hvis ikke, der kører en løkke i serveren, afsluttes programmet med det samme. Dette kan forhindres
ved at tilføje en programlinie: BOA.ImplIsReady; Denne linie er kommenteret ud i dette program,
da serveren kører i en menu.
Der oprettes et objekt bank af typen: TBankInterfaceSkeleton.
Med dette objekt, kan man referere til de metoder i i BankInterface_Impl.pas, som er implementeret fra IDL-interface’t BankInterface.idl.
Det giver imidlertid et problem, at serveren også skal have nogle metoder, som ikke skal kunne anvendes af en fjern (remote) klient. Disse skal ikke kunne tilgåes via objekt-variablen bank. Det du´r
heller ikke at oprette et andet objekt af samme klasse, da serveren og klienten skal anvende de
samme variable.
Løsningen på dette er at anvende class-methods, som kan kaldes ved at anvende klassens type som
qualifier. Class-methods i Pascal svarer til statiske metoder i java, hvor de er meget udbredte.
Nedenfor er vist et kald, som anvender en class-method:
case valg of
'1': TBankInterface.VisAlleKonti;

Hvorledes man implementerer class-methods, viser vi, når vi ser på BankServer implementationen.

5.2 CORBA-Serverens implementation (bog.ing.dk)
Det er det samme Interface, som blev genereret fra IDL-Compileren, men nu er der blevet tilføjet
kode til objektets metoder. Endvidere er der tilføjet nogle class-methods, såvel i erklæringen som i
implementationen. I interface delen står:
class procedure VisAlleKonti; virtual;

I implementationsdelen står:
class procedure TBankInterface.VisAlleKonti;
var k:Integer;
begin
writeln('Liste over de ',antalKonti,' kontohavere i ',bank);
for k:=1 to antalKonti do
writeln('Navn: ',konti[k].navn,'. Kto: ',konti[k].KontoNr,'. Saldo: ',
IntToStr(konti[k].saldo))
end;

På denne relativt enkle måde, kan man have et objekt, der både har remote metoder og lokale metoder. Ingen klient har nogen chance for at kalde de lokale metoder.
CORBA-delen af Server implementationen er lavet af IDL-compileren. Der skal ikke tilføjes noget.
Faktisk kan man også få genereret noget af Server-koden, hvis man anvender CORBA-feltet i
Tools-menuen. Jeg kan ikke anbefale, at anvende tid på dette, men det er iøvrigt meget let.

6. En CORBA-applikation med grafisk brugergrænseflade

Der er ingen speciell problemer ved at have en grafisk brugergrænseflade. Jeg vil dog nøjes med et
eksempel, hvor det kun er klienten har en grafisk brugergrænseflade.I stedet for at lave et nyt eksempel har jeg anvendt DankortAutomaten fra kap 12. Den er som skræddersyet til at implementere
i CORBA. Selve automaten er et objekt, mens grænsefladen en Delphi form. Jeg skal ikke gentage
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koden her, der er ikke ændret særlig meget i forhold til tidligere, men naturligvis er der lavet et
IDL-Interface. Dette er vist nedenfor.

6.1 IDL-Interface for Dankort-automat
interface DankortInterface {
boolean KontrollerPinkode(in string Pinkode);
boolean HaevBeloeb(in long Beloeb);
boolean VisSaldo(out long Saldo);
void HentDato(out unsigned short d,out unsigned short m,out unsigned short a);
void HentTid(out unsigned short h,out unsigned short m,out unsigned short s);
};

Dette interface svarer nøje til til public-delen af interfacet i TKonto i Dankort-eksemplet.
public
function KontrollerPinkode(pin:TPinkode):Boolean;
function HaevBeloeb(Beloeb:Integer):Boolean;
function VisSaldo(var SaldoKonToNr:Integer):Boolean;
procedure HentDato(var d,m,a:Word);
procedure HentTid(var h,m,s:Word);

Faktisk er det ikke særlig krævende at lave et IDL-Interface, når man har Delphi-interfacet, når man
har prøvet det et par gange. Implementationen af DankortInterface er vist nedenfor:

6.2 Serveren og serverens Implementationen
program DankortAutomatServer;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,
Corba,
DankortInterface_i in
DankortInterface_impl
DankortInterface_s in
DankortInterface_c in

'DankortInterface_i.pas',
in 'DankortInterface_impl.pas',
'DankortInterface_s.pas',
'DankortInterface_c.pas';

var
DankortNavn:AnsiString;
dankort : TDankortInterfaceSkeleton;
begin
DankortNavn:='CORBA-Dankorten';
try
CorbaInitialize;
dankort := TDankortInterfaceSkeleton.Create(DankortNavn,
TDankortInterface.Create);
writeln('DankortInterface object created...');writeln;
BOA.ObjIsReady(dankort as _Object);
writeln('Server is ready');
writeln;
BOA.ImplIsReady;
dankort.Free;
except
on E:Exception do writeln('Server: ',E.Message)
end;
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end.

Serverens Implementationen (bog.ing.dk)
6.3 Dankort-automatens Klient-kode (bog.ing.dk).
Som sagt er der stort set ingen ændringen i forhold til klient-koden i kap 12. CORBA initialiseres i
OnFormCreate metoden, som vist nedenfor. Det er aldeles problemløst.
try
CorbaInitialize;
DankortAutomat:=TDankortInterfaceHelper.Bind;
except
on E:Exception do writeln('DankortKlient: ',E.Message)
end;

7. Netsalg med CORBA

Man skal være klar over, at server-klient relationen ikke er noget absolut, men kun vedrører hvem,
der foretager et remote metodekald. I det næste eksempel, har jeg tilstræbt en vis grad af realisme,
idet, der ud over Banken og Kunden også er et objekt Varehus, som er server for en Kunde, men
samtidig er klient for en Bank. Kunde er også klient for Bank. Såvel Varehus som Bank, har ligesom
Kunde deres egne menuer.
Meningen er, at Kunden skal kunne lave et (remote) opkald til varehuset og blive præsenteret for et
varesortiment. Hvis kunden ønsker, at købe en vare, foretager kunden et (remote) kald til varehuset
med en vare identifikation og et kontonummer. Varehuset laver så (automatisk) et opkald til banken, hvor det først undersøges hvorvidt kontonummeret findes, og om der er tilstrækkelig dækning
på kundens konto til at købe varen. Hvis det er tilfældet, overfører varehuset beløbet for varen fra
Kundens konto til Varehusets egen konto i banken. Varekataloget, samt alle ekspeditioner i varehuset bliver gemt i 2 tekstfiler. Ligesom i det sidste eksempel gemmer banken alle konti, posteringer,
og listen med navnene på dårlige betalere i to tekstfiler.
Selv om vi i dette eksempel kun opretter én Bank, ét varehus og én Kunde, så er der naturligvis intet
i vejen for at man kan lave flere bankobjekter, varehusobjekter og kundeobjekter.
At arbejde med flere servere, og klienter, og objekter som både er server og klient for en anden server, volder imidlertid ingen problemer af betydning.
Problemer er der derimod, når man skal udveksle strukturerede variable i CORBA. I dette tilfælde
en record TLagervare. For at kunden skal kunne se varesortimentet, skal man overføre en række
records af den type, som er vist herunder.
TLagerVare = record
VareId:AnsiString;
beskrivelse:AnsiString;
antal:SmallInt;
pris:Single
end;

Dette viser sig at være umuligt (programmet går ned), hvis man forsøger sig med almindelig Pascalkode, selvfølgelig med de typer, som kommer ud af IDL-Compileren. Man er nødt til at studere de
to genererede Interface_c.pas og Interface_i.pas filer for at opdage, at en Pascal-record bliver implementeret som en klasse, hvor datafelterne i recorden er erklæret private, men hvor IDLCompilerne genererer set- og get-metoder til at tilgå datafelterne.
Dynamiske Server Pages • 495

Hvis man skal overføre en record, skal man først oprette et tilsvarende objekt med create, og derefter tildele datafelterne værdierne med set-metoderne. På klientsiden skal man erklære en variabel af
samme type, for at aflæse datafelterne med get-metoderne. Der er ikke i nogen bøger jeg har konsulteret antydning af dette – for en Pascal programmør – uvante forhold. For en java programmør er
det derimod meget naturligt.

7.1 IDL-Interface for CORBA-netsalg
Bankens IDL-Interface er det samme, som I det første eksempel. Nedenfor vises (det lidt problematiske) VarehusInterface. Struct (C++ syntaks) svarer til Pascal record.
struct vare {
string VareId;
string Beskrivelse;
short antal;
float pris;
};
typedef
sequence<vare,100> VareSeq;
typedef
sequence<string,100> ExpdSeq;
interface VarehusInterface {
string KoebVare(in string VareID, in string KontoNr);
short VisVareSortiment(out VareSeq varer);
short VisEkspeditioner(in string KontoNr, out ExpdSeq expd);
};

IDL-Compileren genererer da følgende Interface til klassen TvarehusInterface.
type
TVarehusInterface = class;
TVarehusInterface = class(TInterfacedObject,
VarehusInterface_i.VarehusInterface)
protected
public
constructor Create;
function KoebVare ( const VareID : AnsiString;
const KontoNr : AnsiString): AnsiString;
function VisVareSortiment ( out
varer : VarehusInterface_i.VareSeq):
SmallInt;
function VisEkspeditioner ( const KontoNr : AnsiString;
out
expd : VarehusInterface_i.ExpdSeq):
SmallInt;
class procedure OpretVare(VareId:AnsiString; beskrivelse:AnsiString;
antal:Integer;
pris:Single); virtual;
class function FjernVare(VareId:AnsiString):AnsiString; virtual;
class procedure VisAlleVarer; virtual;
class procedure VisAlleEkspeditioner; virtual;
class function TilBogholderiet:Boolean; virtual;
end;

I VarehusInterface_i finder man følgende interface:
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vare = interface
['{1E560AB7-21C5-8F5B-4B67-D0F6E6DD2CC7}']
function _get_VareId : AnsiString;
procedure _set_VareId (const VareId : AnsiString);
function _get_Beskrivelse : AnsiString;
procedure _set_Beskrivelse (const Beskrivelse : AnsiString);
function _get_antal : SmallInt;
procedure _set_antal (const antal : SmallInt);
function _get_pris : Single;
procedure _set_pris (const pris : Single);
property VareId : AnsiString read _get_VareId write _set_VareId;
property Beskrivelse : AnsiString read _get_Beskrivelse
write _set_Beskrivelse;
property antal : SmallInt read _get_antal write _set_antal;
property pris : Single read _get_pris write _set_pris;
end;

På dette tidspunkt synes man måske ikke rigtig, at denne her leg er særlig sjov længere. Interfacet er
et COM interface, og hvad laver det egentlig i CORBA. Det kan man læse en meget dunkel forklaring på i Borland Developes Guide Delphi 5, mens den er forsvundet i samme bog om Delphi 6.
I VarehusInterface_c finder man imidlertid følgende erklæring af en klasse med tilhørende implementation..
Tvare = class (TInterfacedObject, VarehusInterface_i.vare)
private
VareId : AnsiString;
Beskrivelse : AnsiString;
antal : SmallInt;
pris : Single;
constructor Create; overload;
public
function _get_VareId : AnsiString; virtual;
procedure _set_VareId ( const _value : AnsiString ); virtual;
function _get_Beskrivelse : AnsiString; virtual;
procedure _set_Beskrivelse ( const _value : AnsiString ); virtual;
function _get_antal : SmallInt; virtual;
procedure _set_antal ( const _value : SmallInt ); virtual;
function _get_pris : Single; virtual;
procedure _set_pris ( const _value : Single ); virtual;
constructor Create (const VareId : AnsiString;
const Beskrivelse : AnsiString;
const antal : SmallInt;
const pris : Single
); overload;
end;

Jeg har ikke særlig meget lyst til at vise implementationen af dette interface, da det er kulsort kode.
Men ideen er blot den, at man (måske) kan anvende de genererede set og get metoder til at få overført en record: Vare.
Umiddelbart burde det være oplagt lettere, at anvende den public constructor i stedet for 4 metode
kald. Jeg har forsøgt. Programmet går ned! Efter at jeg egentlig havde opgivet, og lavet en version,
hvor man blot overførte datafelterne som almindelige parametre (hvilket er langt det letteste og helt
uproblematisk), så forsøgte jeg en sidste gang (lidt ulogisk) med at oprette Vare objektet med default constructoren, og tildele værdierne med _set og _get metoderne. Det viste sig, at kunne bringes
til at fungere efter hensigten. Koden er vist nedenfor.
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TVarehusInterface.VisVareSortiment (out varer :
VarehusInterface_i.VareSeq): SmallInt;
var k:Integer;
begin
for k:=1 to antalVarer do
begin
varer[k-1]:=VarehusInterface_c.TVare.Create;
varer[k-1]._set_VareId(Lagervarer[k].VareId);
varer[k-1]._set_Beskrivelse(LagerVarer[k].Beskrivelse);
varer[k-1]._set_antal(LagerVarer[k].antal);
varer[k-1]._set_pris(LagerVarer[k].pris);
end;
for k:=antalVarer+1 to MaxVarer do
begin
varer[k-1]:=VarehusInterface_c.TVare.Create;
varer[k-1]._set_VareId('');
varer[k-1]._set_Beskrivelse('');
varer[k-1]._set_antal(0);
varer[k-1]._set_pris(0);
end;
VisVareSortiment:=AntalVarer
end;
function

På Klientsiden modtager man tabellen med varebeskrivelserne, som vist i den 2. kodestump nedenfor. Først en kodestump, der viser CORBA-delen på klientsiden. Bemærk især erklæringen af Varer.
var
bank:BankInterface;
Varehus:VarehusInterface;
navn,kontoNr,VareId,VarehusNavn:AnsiString;
saldo,beloeb,j,AntalVarer:Integer;
varer:VarehusInterface_i.VareSeq;
valg:Char;
KtoExpd:TKtoExpd;
VareExpd:VarehusInterface_i.ExpdSeq;
begin
try
CorbaInitialize;
bank:=TBankInterfaceHelper.Bind;
varehus:=TVarehusInterfaceHelper.Bind;

I denne kodestump udpakker man tabellen med varebeskrivelserne, og viser dem på konsollen
begin
writeln('Liste over varesortimentet i '+Varehusnavn,#10#13);
antalvarer:=varehus.visVareSortiment(varer);
for j:=0 to AntalVarer-1 do
begin
writeln(varer[j]._get_VareId);
writeln(varer[j]._get_Beskrivelse);
writeln(varer[j]._get_antal);
writeln(varer[j]._get_pris:6:2);
writeln;
if (j+1) mod 3 = 0 then
begin
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writeln('Tryk Enter for at de næste 3 varer'); readln
end
end
end;

Hele programudskriften fylder ganske mange sider og findes på bog.ing.dk. Nedenfor er vist nogle
skærmdumps, der er lavet med CORBA-Netsalg. De skulle illustrere, at programmet virker efter
hensigten

7.2 Udskrift fra en kørsel med CORBA-Netsalg

Figur 28. 3 Banken er åbnet. Server ready.
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Figur 28. 4 Varehuset er åbnet

Figur 28. 5 Kundens grænseflade til Varehuset og Banken

500

• kap 29

Figur 28. 6 Banken udskriver kontohavere

Figur 28. 7 Varehuset opretter en ny vare
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Figur 28. 8 Varehuset udskriver hele varesortimentet

Figur 28. 9 Kunden køber en kontorstol
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Figur 28. 10 Man kan se, at beløbet for køb af stolen er overført fra Kundens konto til Varehusets konto

Figur 28. 11 Banken udskriver liste over dårlige betalere
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Figur 28. 12 Kunden hæver på sin konto

Figur 28. 13 Kunden får en liste over kvitteringer ved køb i varehuset
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Figur 28. 14 Kunden får vist sin saldo på kontoen

Figur 28. 15 Kunden hæver 550 kroner i Banken
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Figur 28. 16 Kunden får vist en kvittering med datoen og tidspunkt for det hævede beløb

8. CORBA, Delphi og Java

CORBA er blevet udbredt, fordi det kan anvendes på tværs af programmeringssprog og platforme.
Jeg har i anden forbindelse og før jeg anvendte Delphi til CORBA lavet applikationer i java, svarende til eksemplerne ovenfor. Ideen er så at lave en CORBA applikation med Java Server og Delphi klient eller omvendt. Jeg vil dog kun forsøge mig med det første simple Bank-Kunde eksempel.
Hele java programkoden findes på bog.ing.dk. Jeg viser kun den del, som er relevant for implementeringen i CORBA. Som altid kræver det en del mere selvstændig programmering, at lave en java
applikation end en tilsvarende i Delphi. Men Java versionen af Bank-Kunde eksemplet virker upåklageligt med CORBA - om end noget langsommere.
Selv om det er hele ideen med CORBA, så giver det problemer, når man vil forsøge at have en Delphi-Server og en Java-Klient eller omvendt, og jeg har (med skiftende held) brugt lang tid til at få
det til at fungere. Sammen med Delphi 6 findes et Delphi/C++ eksempel. Jeg har imidlertid altid
haft et meget asketisk forhold til C/C++, og aldrig følt trang til at udvide bekendtskabet, så det er
jeg ikke befattet mig med. I Developers Guide til Delphi 5, findes der faktisk et Delphi/Java eksempel, men det var før idl2pas-compileren, og blev lavet med ”hand-marshalling” af stub og skeleton
klasserne. Det er meget programmør uvenligt og iøvrigt uaktuelt i dag.

8.1 NamingService
Sådan som jeg forstår CORBA, kommunikeres der via en port med en ORB på Server siden og en
ORB på Klient siden. Udveksling af data foregår i en ”device-uafhængig” repræsentation.
Problemet er først og fremmest, at få identificeret det fjerne objekt. For at få en reference til det
fjerne objekt, må man imidlertid først have en refererence til den ORB-service, som administrerer
listen af navne på fjerne objekter. Denne Service kaldes i Java for NamingService. Serveren binder
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et navn (en streng f.eks. ”bank”) til et NamingService register, og Klienten slår dette navn op samme steds for at få (resolve) en reference. Med en ORB følger en NamingService. I SUN´s jdk1.4
hedder den tnameserv, og i Visibroker hedder den blot nameserv. NamingService burde være uafhængig af den valgte ORB, men det viser sig, at det kan være noget af en "udfordring" at få en VisiBroker ORB' en til at fungere sammen med SUN´s NamingService.
I Eksemplerne ovenfor, har vi ikke direkte anvendte NamingService, idet Inprise’ Visibroker råder
over en ”SmartAgent” OSAgent, som tilsyneladende selv søger og finder det fjerne objekt på en
port, hvis det findes. SmartAgenten finder imidlertid ikke java serveren, når denne er startet op med
SUN’s ORB, og SUN’s ORB finder ikke Delphi-serveren, selv om der er startet op på SmartAgentens standard port.
Det kan således ikke fuldstændig ligetil at lave en cross-platform CORBA-applikation.
En nærliggende - men ikke rigtig tilfredsstillende - mulighed er at skrive java-programmerne om, så
de kan køre med VisiBroker, som har deres egen java-platform. Inprise leverer nemlig en VisiBroker for java.
Mit java program er lavet med SUN’s IDL-compiler idlj.exe. Med VisiBroker følger imidlertid
som nævnt en ORB for java, en IDL-Compiler Idl2java.exe (IDL to java), samt en hel del java eksempler. Det ville derfor være en mulighed at skrive java programmet om, så man anvendte VisiBrokers IDL-compiler og følgelig VisiBrokers ORB.
Dette viser sig imidlertid – lid overraskende - at være langt fra uproblematisk. VisiBroker fungerer
ikke sammen med jdk. IDL-Compileren virker simpelthen ikke, så længe man anvender SUN´s JRE
(Java Runtime Environment). Dette er ikke tilfredsstillende fra et cross-platform synspunkt, men
sagen er langt mere grumset, fordi Visibroker har sin egen java oversætter (vbj.exe) og sin egen
java-fortolker (vbjvm.exe). De eksempler, der findes i Visibroker anvender VisiBrokers egen JRE.
Jeg har kunnet få VisiBrokers IDL-Compiler til at virke, men så, kan man ikke længere oversætte
sine programmer, hverken med VisiBrokers Compiler eller SUN’s java Compiler. Man må konkludere, at hvis man skal anvende VisiBroker til java, så kan man ikke anvende SUN´s JDK, men er
henvist til at anvende VisiBrokers java-system.
Jeg har derfor valgt, at beholde min java-version skrevet med SUN’s jdk1.4, og lave Delphi programmet om til at køre med NameService.
Det kan man også godt uden særlig meget besvær, og der findes et eksempel i Dokumentationen til
Delphi 6, hvor det er vist, hvordan man gør. Jeg skrevet mit Bank-Kunde eksempel om, hvor jeg
simpelthen har kopieret de relevante kodelinier fra dette eksempel.

8.2 CORBA med NamingService. Delphi-koden
Jeg viser kun de erklæringer, der vedrører implementationen i CORBA. Resten af programkoden er
identisk med den fra det første CORBA eksempel.
program BankServer;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,
Corba,COSNaming,
BankInterface_i in
BankInterface_impl
BankInterface_s in
BankInterface_c in

'BankInterface_i.pas',
in 'BankInterface_impl.pas',
'BankInterface_s.pas',
'BankInterface_c.pas';
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var
BankNavn,kontoNr:string;
valg:Char;
bank:TBankInterfaceSkeleton;
RootContext : NamingContext;
nameComp : NameComponent;
nameArray : COSNaming.Name;
begin
BankNavn:='CORBA-Banken';
try
CorbaInitialize;
// Create the server and register with the BOA
bank := TBankInterfaceSkeleton.Create('bank', TBankInterface.Create);
writeln('BankInterface object created...');writeln;
BOA.ObjIsReady(bank as _Object);
//Get the Naming Service Root Context via the ORB
RootContext := TNamingContextHelper.
Narrow(Orb.ResolveInitialReferences('NameService'), True);
//Create the naming component -- match server id and kind values
nameComp := TNameComponent.Create('bank','');
//set up the Name sequence
SetLength(NameArray, 1);
NameArray[0] := nameComp;
// now bind with the Nameing Service
RootContext.rebind(NameArray, bank as CorbaObject);
writeln('Server is ready');

Der er ikke så meget at bemærke til dette - andet end, at det er altså det, man skal skrive. Kommentarerne er kopiert fra eksemplet i Delphi 6. Bemærk dog, at man laver en streng 'bank', som indsættes i NamingService registry. Den bliver bundet til referencen bank af typen BankInterface. Narrow
er i virkeligheden et typecast (typeconvertering). Man kan ikke lave en almindelig typekonvertering
i CORBA, da objektet med dette navn, kan være skrevet i et andet programmeringssprog.
På Delphi Klientsiden finder man følgende:
program BankKlient;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,
Corba,COSNaming,
BankInterface_i,
BankInterface_c;
const
MaxKtoExpd=10;
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type
TKtoExpd=array[1..MaxKtoExpd] of string;
var
bank,BankNameService:BankInterface;
// Object that will use OSAgent for Binding
RootContext : NamingContext;
// Object that will use Naming Service for Binding
nameComp : NameComponent;
nameArray : COSNaming.Name;
navn,kontoNr,BankNavn:string;
saldo,beloeb,j:Integer;
valg:Char;
posteringer:TKtoExpd;
begin
try
BankNavn:='CORBA-Banken';
CorbaInitialize;
bank:=TBankInterfaceHelper.Bind;
//bind to the Root Context of the NS via the orb
RootContext:=TNamingContextHelper.
Narrow(Orb.ResolveInitialReferences('NameService'), True);
//create the naming component -- match server id and kind values
nameComp:=TNameComponent.Create('bank','');
//set up the Name sequence
SetLength(NameArray, 1);
NameArray[0]:=nameComp;
//Resolve the BankInterface object
BankNameService:=TBankInterfaceHelper.narrow(RootContext.resolve(NameArray),
True);
if BankNameService=nil then
begin
writeln('Kunne ikke lokalisere Bank objektet!'); readln
end else
begin
writeln;
writeln('******* '+BankNavn+' *******');

Jeg vil heller ikke forsøge, at forklare dette i detaljer. Hvis man er interesseret findes der en meget
omfattende dokumentation, (hvilket jeg ikke umiddelbart kan anbefale).

8.3 CORBA med NamingService. java-koden.
Det er kun del del af java-koden, der vedrører implementationen i CORBA, som er medtaget nedenfor. Udskriften af hele programmet findes på bog.ing.dk.
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import
import
import
import
import
import
import
import

rtl.*;
java.util.*;
org.omg.CORBA.*;
org.omg.CosNaming.*;
org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.*;
org.omg.PortableServer.*;
org.omg.PortableServer.POA;
org.omg.PortableServer.POAPackage.*;

public class BankServer {
public static void main(string[] args) {
KbdRead kbd = new KbdRead();
try {
System.out.println("create and initialize the ORB.");
ORB orb = ORB.init(args, null);
System.out.println(" get reference to rootPOA and the POAManager");
POA rootPOA = (POA)orb.resolve_initial_references("RootPOA");
POAManager poaManager = rootPOA.the_POAManager();
System.out.println("make new (default) policy");
Policy[] serverPolicy = new Policy[0];
POA serverPOA = rootPOA.create_POA("default",poaManager,serverPolicy);
System.out.println(" create Bank server");
BankServerImpl bankServerImpl = new BankServerImpl("CORBA-Banken");
System.out.println(" activate Bank server");
serverPOA.activate_object(bankServerImpl);
System.out.println(" get object reference from the server");
org.omg.CORBA.Object bankServerRef =
serverPOA.servant_to_reference(bankServerImpl);
BankInterface bank = BankInterfaceHelper.narrow(bankServerRef);

System.out.println(" get the root naming context");
System.out.println(" NameService invokes the transient name service");
org.omg.CORBA.Object objRef =
orb.resolve_initial_references("NameService");
System.out.println(" Use NamingContextExt which is part of the"+
" Interoperable");
System.out.println(" Naming Service (INS) specification.");
NamingContextExt namingContextExt = NamingContextExtHelper.narrow(objRef);
System.out.println(" bind the Object Reference in Naming");
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NameComponent path[] = namingContextExt.to_name("bank");
namingContextExt.rebind(path, bank);
System.out.println("Server ready and waiting ...");
System.out.println(" wait for invocations from clients");
poaManager.activate();
//orb.run();
System.out.println();
System.out.println();
System.out.println("********* CORBA-Banken **********");

Som man kan se, er der flere begreber som går igen i den viste Delphi og java kode. Jeg vil slet
ikke kommentere denne kode, men det kan anvendes, blot man ændrer variabelnavnene til ens egne
variable. IDL-interfacet er identisk det same, som er anvendt I Delphi eksemplet.
For fuldstændighedens skyld, viser jeg også den del af java-BankServerens kode, som vedrører
CORBA.
import
import
import
import
import
import
import
import

rtl.*;
java.util.*;
org.omg.CORBA.*;
org.omg.CosNaming.*;
org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.*;
org.omg.PortableServer.*;
org.omg.PortableServer.POA;
org.omg.PortableServer.POAPackage.*;

public class BankServer {
public static void main(string[] args) {
KbdRead kbd = new KbdRead();
try {
System.out.println("create and initialize the ORB.");
ORB orb = ORB.init(args, null);
System.out.println(" get reference to rootPOA and the POAManager");
POA rootPOA = (POA)orb.resolve_initial_references("RootPOA");
POAManager poaManager = rootPOA.the_POAManager();
System.out.println("make new (default) policy");
Policy[] serverPolicy = new Policy[0];
POA serverPOA = rootPOA.create_POA("default",poaManager,serverPolicy);
System.out.println(" create Bank server");
BankServerImpl bankServerImpl = new BankServerImpl("CORBA-Banken");
System.out.println("activate Bank server");
serverPOA.activate_object(bankServerImpl);
System.out.println(" get object reference from the server");
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org.omg.CORBA.Object bankServerRef =
serverPOA.servant_to_reference(bankServerImpl);
BankInterface bank = BankInterfaceHelper.narrow(bankServerRef);
System.out.println(" get the root naming context");
System.out.println(" NameService invokes the transient name service");
org.omg.CORBA.Object objRef =
orb.resolve_initial_references("NameService");
System.out.println
(" Use NamingContextExt which is part of the Interoperable");
System.out.println(" Naming Service (INS) specification.");
NamingContextExt namingContextExt = NamingContextExtHelper.narrow(objRef);
System.out.println(" bind the Object Reference in Naming");
NameComponent path[] = namingContextExt.to_name("bank");
namingContextExt.rebind(path, bank);
System.out.println("Server ready and waiting ...");
System.out.println(" wait for invocations from clients");
poaManager.activate();
//orb.run();
System.out.println();
System.out.println();
System.out.println("********* CORBA-Banken **********");

8.4 CORBA Bank-Kunde med Naming Service.
Når man anvender NamingService, er det nødvendig at starte programmer fra en Dos-prompt, eller
med 3 bat-filer. Af en eller anden grund virker det ikke, hvis man kører det hele i en *.bat fil.
Såvel Delphi-applikationen, som java applikationen virker upåklageligt. Delphi-applikationen fungerer fint med SUN’s (ORB-NamingService) tnameserv, mens VisiBrokers nameserv, ikke kan
køre (med min installation af jdk og jre). For at få Delphi applikationen til at køre med NamingService er det imidlertid nødvendigt at angive en port, samt nogle yderligere systemoplysninger.

8.4.1 Kørsel af Delphi applikationen
Delphi versionen kan køres ved enten at anvende de 3 batfiler, som er vist nedenfor, eller blot skrive det samme ved en Dos-prompt. Man kan frit vælge portnummeret fra 1024 – 65500. For simpelheds skyld, har jeg anbragt alle filerne i det samme katalog. For at det fungerer, skal man først have
startet VisiBrokers ORB: OsAgent op. Betydningen af start er, at programmet bliver startet op i sit
eget dosvindue.
start tnameserv -ORBInitialPort 14000
start BankServer -ORBInitRef NameService=iioploc://localhost:14000/NameService
start BankKlient -ORBInitRef NameService=iioploc://localhost:14000/NameService

512

• kap 29

8.4.1 Kørsel af java applikationen

Her er det ikke nødvendigt at starte en ORB op, idet java’s ORB automatisk startes op med tnameserv. I stedet for tnameserv kan man lige så godt skrive orbd.
start tnameserv -ORBInitialPort 14000
start java BankServer -ORBInitialPort 14000

-ORBInitialHost localhost

start java BankKlient -ORBInitialPort 14000

-ORBInitialHost localhost

8.4.1 Kørsel af java-Delphi applikationen

Hvis man skal køre programmet med en Delphi server og en java klient, så skal man blot erstatte
den sidste batfil i det første eksempel med den sidste i det andet.
start tnameserv -ORBInitialPort 14000
start BankServer -ORBInitRef NameService=iioploc://localhost:14000/NameService
start java BankKlient -ORBInitialPort 14000

-ORBInitialHost localhost

Alle 3 eksempler, kræver naturligvis, at programmerne er blevet oversat.
Hvis klienten ikke kan finde det fjerne objekt (dvs. nameserveren), og det forekommer ganske rigtigt, når man anvender to forskellige ORB, så kan man aflæse objektets identifikation på binær
form. Dette er vist på nedenstående skærmbillede. Man kan så tage den hexadecimale form, og anvende narrow metoden på den for at give klienten en reference til nameserveren.
Dette gøres med følgende java kodestump, som bliver udført, hvis ”NameService” referencen ikke
bliver fundet.
try {
string ior="IOR:000000000000002b49444c3a6f6d672e6f72672f436f73”+
"4e616d696e672f4e616d696e67436f6e746578744578743a312e3"+
"0000000000001000000000000007c000102000000000a3132372e"+
"302e302e310007d000000035afabcb0000000020dfd5829000000"+
"00100000000000000010000000d544e616d655365727669636500"+
"00000000000004000000000a00000000000001000000010000002"+
"00000000000010001000000020501000100010020000101090000"+
"000100010100";
ORB orb = ORB.init(args, null);
org.omg.CORBA.Object namingContextObj = null;
namingContextObj = orb.resolve_initial_references("NameService");
if (namingContextObj == null) {
System.out.println("NameService is a null object reference. Try with IOR");
System.out.println("Searching for IOR=");
System.out.println(ior);
namingContextObj = orb.string_to_object(ior);
}
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Figur 28. 17 Identifikationen af IOR (Initial Object Request)

Man kan i øvrigt altid indstille sig på problemer, når man anvender CORBA på en cross-platform.
Vi viser til slut et par skærmdumps af en kørsel med Delphi-Server og Java-klient.

tnameserv er startet op, som vist på skærmbilledet ovenfor. VisiBrokers ORB skal være aktiv. Først
startes Delphi BankServer’en.

Figur 28. 18 Dernæst startes Java-klienten (BankKlient)
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Figur 28. 19 En kunde hæver 500 kroner på sin konto

Figur 28. 20 Som det kan ses i Banken, der viser den sidste ekspedition
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Figur 28. 21 Resten af de ”remote” metodekald virker tilsyneladende også
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Kap. 29. Dynamiske Server Pages
1. Statiske og dynamiske HTML-sider

På Internettet udveksles der information mellem en server og en klient. Bemærk, at server og klient
tit anvendes i to betydninger. En server er et program, der er placeret på en (server)-maskine. En
klient er et program, der er plaeret på en (klient)-maskine.
Den største trafik på Internettet består af statiske HTML-sider, der sendes via http-protokollen. Man
skriver en Url (Uniform Ressource Location), som er den "adresse", der står i Browseren. Denne
indeholder serverens IP-adresse, samt navnet på en mappe med den ønskede HTML-side. Hvis man
kun angiver mappens navn åbnes der som standard en side med navnet index.html.
At lave sin egen "hjemmeside" er noget, som mange – også uden kendskab til programmering kan. Man behøver ikke engang længere at have kendskab til syntaksen for HTML, idet der efterhånden findes en lang række programmer, hvor man visuelt kan fremstille hjemmesiden, hvorefter
det bliver omsat til HTML-kode. Hjemmesider, hvor klienten kun modtager information er simple.
Lidt mere kompliceret er det, hvis klienten skal kommunikere noget tilbage, og rekvirere et svar.
Et program, som behandler en request (forespørgsel) fra et HTML-dokument og eventuelt sender et
response (en tilbagemelding), afhængig af forespørgslen, kaldes i almindelighed et script.
Der er principielt to mulighder for scripts. Den ældste er cgi-scripts (Common Gateway Interface).
Et cgi-script er simpelthen et oversat program, der ligger på serveren. I Windows en *.exe fil. Der
er tradition for at skrive cgi-scripts i programmeringssproget Perl, men det kan naturligvis skrives i
de fleste programmeringssprog incl. Delphi.
Når brugeren fremsætter en request med navnet på scriptet, loades scriptet ind i server-maskinen og
udføres, og eventuelt sendes et response. Cgi-scripts er imidlertid ressourcekrævende, både hvad
angår trafikken på nettet og belastningen på Servermaskinen.
Den anden mulighed er at have scriptet på Klient maskinen. Scriptet ligger så som kildetekst som en
del af HTML-dokumentet. Og scriptet udføres i Browseren – ikke på server maskinen. Det mest
udbredte eksempel på denne teknologi er Java-scripts, som Netscape lancerede i 2. halvdel af af 90'
erne.
Fordelen ved Java-scripts er åbenlyse, idet de hverken belaster nettet eller serveren. Man kan f.eks.
godt lave spil, som java-scripts, selv om de fleste nok vil foretrække Applets, der er oversat java
kode, som også kan downloades fra internette og afvikles på en Browser.
Klient-scripts har dog nogle oplagte begrænsninger. For det første foreligger programkoden i kildetekst. Dette udelukker f.eks. kontrol af adgangskoder mv. For det andet, har Java-scripts kun adgang
til de samme dokumenter, som det HTML-dokument, hvor den befinder sig.
De fleste requests kræver imidlertid læsning af og søgning i filer, som er placeret på servermaskinen. Mange requests kræver også, at der sendes en HTML-side tilbage til klienten, som er
afhængig af svaret på den pågældende request. For eksempel en forespørgsel i en database. I sådanne tilfælde, kan man ikke klare sig med en statisk HTML-side. Server-scriptet skal producere en
dynamisk HTML-side, som indeholder svaret på forespøgslen.
En mulighed er et cgi-script, og dette script anvendes da også i stor udstrækning. En anden mulighed er at fremstille scriptet som et Web module (et dynamisk bibliotek), altså en *.dll. Fordelen ved
dette er, at modulet bliver loaded i serveren ved opstart og ligger permanent i lageret. Der skal ikke
anvendes tid på at hente det fra en disk og starte det, (som det er tilfældet med cgi-scripts).
I de følgende afsnit vil jeg give nogle eksempler på såvel cgi-scripts som Webmoduler.
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2. Server scripts

Der findes et utal af tilgængelige http-servere, som hver har deres egen "kultur". En mulighed er
den populære ISAPI (Internet Server API) fra Microsoft. Fælles for dem alle er, at man kommer i
forbindelse med serveren ved at skrive en URL (en internet adresse) på en Browser, f.eks. Internet
Explorer. Men den Delphi browser, der blev lavet i kap. 26, kan lige så godt anvendes.
Indy (Internet Direct) komponenterne var en nyhed i Delphi 6. Blandt Indy serverne på fanebladet
Indy Servers, findes en Indy Http Server (IdHttpServer). Det er det letteste at anvende, fordi det er
en del af Delphi.
Den anden server, som jeg vil anvende, er den meget udbredte Apache server. Lidt mere komplicerede scripts kræver imidlertid et grundigere kendskab til opbygningen af konfigurationsfilen i Apache, så det vil jeg holde mig fra, men nøjes med de tilføjelser, der skal skrives i forbindelse med
indsætning af et modul.
Endelig vil jeg anvende Delphi's Web Debugger – hvilket ikke er en rigtig server – men fungerer
som sådan. Pointen er den, at det i almindelighed er problematisk at få afprøvet sine scripts på en
kommerciel server. For et modul, skal serveren for eksempel lukkes ned. Selv på en LocalHost
(som altid står for IP-adressen på den lokale maskine), kan det være svært at afprøve programmer,
idet den eneste meddelelse man i reglen får er "Den ønskede side kan ikke vises/findes".
Med Web debuggeren, som simulerer en server, har man derimod de samme muligheder for at sætte
breakpoints, og aflæse variable under kørslen.
Som gennemgående eksempel, har jeg valgt "Telefon-nøgle" databasen. For også at vise grafik i
Browseren, har jeg valgt "Biolife" databasen, som følger med Delphi (..\Borland Shared\data). Når
jeg har valgt at lave eksempler med opslag i en database, er det naturligvis fordi, sådanne eksempler
ikke skal kunne laves med statiske HTML-sider.

3. HTML (HyperText Markup Language)

For at kunne fremstille dynamiske Server pages, er det nødvendigt at have et vist kendskab til
HTML. HTML er en tekstfil med en række formatteringskoder, angivet ved såkaldte Tags. Et tag er
omsluttet af tegnene "<tag>" (begynd-tag) og "</tag>" (slut-tag). Endvidere kan et HTMLdokument indeholde Links, dvs. referencer til andre HTML-dokumenter (på hele WorldWideWeb).
Endelig kan HTML dokumentet indeholde tags, som markerer en Form, indeholdende dialogbokse
og knapper. Dette er i øvrigt velkendt for enhver, der har anvendt internettet blot få gange.
I Delphi 7 har man mulighedfor at skrive HTML-dokumenter, hvor tags bliver fremhævet, og hvor
Delphi selv tilføjer et sluttag. Hvis man vælger New->Web Documents->HTML-document, får man
en side, som vist nedenfor. Dette dokument viser kun den overordnede struktur af dokumentet, men
det er ikke vanskeligt, at udfylde det med almindelig tekst og billeder (*.jpeg eller *.gif images)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Untitled1.html </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>
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Den første linie med "<!" er en kommentarlinie, som man roligt kan slette.
Jeg vil ikke kommentere HTML-koden yderligere, men i de følgende eksempler anvendes der både
links og Forms.

4. Indy http server
IdHttpServer-komponenten findes på Indy Servers fanebladet på komponentpaletten. Man anbringer
simpelthen komponenten på formen, (som tilhører serveren). Browseren er "klienten". Foruden
IdHttpServer komponenten, har jeg kun anbragt en Listbox og en Label. Listboxen fungerer som en
Server Log. Formen er vist nedenfor.

Figur 29. 1 Serverens Form

IdHttpServer-komponenten, har en mængde egenskaber og events svarende til dem vi anvendte for
IndyTCP-komponenten. I dette indledende eksempel, vil vi kun ændre på Default Port, som jeg har
sat til 1080. (Enhver værdi mellem 1 og 65540 kan anvendes, men det er kogest at holde sig fra
standard portene f.eks. 80). Endvidere skal ParseParams være sat til true (hvilket vist også er default)
Har har derefter lavet en event handler til OnCommandGet hændelsen. OnCommandGet hændelsen
refererer til det som står i URL-en. Command refererer til det som står direkte efter IP-adressen,
som i dette tilfælde er localhost:1080.
På Browserens kommandolinie står URL-en: http://localhost:1080.
Vender vi os til koden, der behandler OnCommandGet hændelsen, så er den meget enkel. Man producerer simpelthen en HTML-side, hvor man indsætter den aflæste kommando og de aflæste parametre.
unit IndyHTTPServerTestUnit;
{port 1080}
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
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Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPServer, IdHTTPServer,
StdCtrls, StrUtils, IdThreadMgr, IdThreadMgrDefault, IdCustomHTTPServer;
type
TIndyHTTPServerForm = class(TForm)
IndyHTTPServer: TIdHTTPServer;
IndyHTTPServerListBox: TListBox;
ServerLogLabel: TLabel;
procedure IndyHTTPServerCommandGet(AThread: TIdPeerThread;
RequestInfo: TIdHTTPRequestInfo; ResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
IndyHTTPServerForm: TIndyHTTPServerForm;
implementation
uses IdHTTPHeaderInfo;
{$R *.dfm}
procedure TIndyHTTPServerForm.IndyHTTPServerCommandGet(AThread: TIdPeerThread;
RequestInfo: TIdHTTPRequestInfo; ResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);
var
HtmlSvar,line: string;
p,len:Integer;
begin
HtmlSvar := '<H1>IndyHTTPServer Demo</H1><P>'
+'<H3>Dette er en svarside, som er sendt af IndyHTTP-server eksemplet</H3>'
+'<P><HR>Request: ' + RequestInfo.Document
+'<P>Host: ' + RequestInfo.Host
+'<P>Params: ' + RequestInfo.UnparsedParams
+'<P>Headers for HTML request: <P>'
+RequestInfo.RawHeaders.Text + '<HR>';
line:=HtmlSvar;
repeat
len:=length(line);
if len>80 then
begin
p:=80;
while (line[p] <>' ') and (p<len) do inc(p);
end else p:=len;
IndyHTTPServerListBox.Items.Add(copy(line,1,p));
if len>80 then line:=copy(line,p+1,len-p+2);
until len<=80;
ResponseInfo.ContentText := HtmlSvar;
end;
end.

Den side, som vil blive vist i Browseren dannes i variablen HtmlSvar. Det er kun nødvendigt at tilføje det, som står i <BODY>..</BODY>. Et HTML-dokument bliver automatisk formatteret af
Browseren, og Browseren respekterer ikke linieskift (#13). For at fremtvinge et linieskift kan man
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anvende et <P> tag. (paragraph=afsnit) eller <BR> (break=linieskift). <H1> til <H4> er skriftstørrelse (fremhævet) <H1> er den største. <HR> bevirker, at der bliver tegnet en vandret linie.
Event handleren IndyHTTPServerCommandGet har to parametre RequestInfo og RequestResponse.
Disse to parametre indeholder tekststrenge, som er hele den information, som udvekseles mellem
Server og Browser. Document er navnet på den kommando (Request), der står i Browseren, dvs. det
som står efter IP-adressen /LocalHost:1080/. Efter kommandoen kan man skrive et "?"og tilføje
parametre adskilt af "&" (ikke mellemrum). Parametrene kan aflæses i UnparsedParams egenskaben i RequestInfo. Endvidere er medtaget RawHeaders.Text. Hvad det betyder, vil fremgå af udskriften.
Svaret sendes tilbage til Browseren i linien: ResponseInfo.ContentText := HtmlSvar;
Svaret vises også i Serverens Listbox. Da det er en lang tegnfølge, er der tilføjet lidt kode, som deler linien op (ved et mellemrum) i tegnfølger på ca. 80 tegn.
Nedenfor er vist udskriften i Browseren, når man har skrevet en URL med en kommando (test) samt
3 parametre.
http://localhost:1080/test?Ole&witt&hansen

Figur 29. 2 Svarside fra Indy Serveren

De samme oplysninger bliver også udskrevet i server-loggen.
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5. Page producers

Når man skal producere en Server Page, kan man naturligvis programstyre det på samme måde som
ovenfor. Borland har imidlertid lavet en række komponenter (Page Producers) til dette formål. En
Page producer er egentlig blot en HTML-side, hvor man kan skrive nogle (PageProducer) tags.
Disse tags skrives: <#TagID> . Hvor "#"-tegnet identificerer en PageProducer tag. Page Producers
har kun en event: OnHTMLTag. I handleren for denne event, kan man skrive det, som skal indsættes i stedet for den pågældende PageProducer tag. I næste afsnit vises et konkret eksempel.
Fordelene ved PageProducers er til at overse, hvis ikke Borland også havde fremstillet nogle database PageProducers, altså tags, hvor TagId er navnet på et felt i en database. Page produceren erstatter herefter dette tag med det aktuelle indhold af feltet. For TStringFields (og felter, der kan
konverteres til en string) fungerer dette helt ukompliceret, mens det er- som vi skal se - noget mere
problematisk for TGraphicFields (Images).
På Internet fanebladet i komponentpaletten finder man følgende Producers: PageProducer, DataSetPageProducer, DataSetTableProducer, QueryTableProducer (BDE) og SQLQueryTableProducer (til DbExpress). I det følgende eksempel, har jeg anvendt de tre første producers, hvilket er meget ligetil, mens jeg har fundet de to Query producers mere problematiske.

6. Indy Database server

Som database, har jeg anvendt et ClientDataSet, men det er ikke afgørende. Når man skal fremstille
Server pages er det i almindelighed en fordel ikke, at være afhængig af tilstedeværelsen af BDE,
men man kunne også have anvendt Interbase med DbExpress og en Provider komponent. Jeg har
tilføjet en DataSource, men det har ikke noget at gøre med de Server pages, der bliver produceret
Den er kun datasource for det DbGrid, som jeg har anbragt på Serverens Form.
Endvidere er anbragt 4 producers på Serverens form, som vist nedenfor. IngenResultatPageProducer, HTMLFormPageProducer, DataSetPageProducer og DataSetTableProducer.
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Figur 29.3 Serverens Form

Nedenfor følger hele programkoden til formen. Herefter er dele af programkoden forklaret.

6.1 Programkoden til DatabasePageProducer (bog.ing.dk)
6.2 Forklaring til programkoden. PageProducers
Hvis man i Browseren blot skriver en URL: http://localhost:1080, (UserRequest='/') uden en kommando, så får man standard HTML-siden. Den har ikke en page producer, da det er en (næsten statisk) side. Den genereres i programkoden:
ResponseInFo.ContentText:=
'<H1> Indy HTTP Server Telefonnøgle </H1><P><P>'
+'<H2> Delphi Database Program</H2><P><P>'
+'<A href="./Tlfliste">Telefonnøgle Søgemenuen</A><P><HR>'
+'<B>'+ExtractFilename(Forms.Application.ExeName)+'<P>'
+'er et Web Database PagerProducer demoprogram med IndyHTTPServer
komponenten. <P>'
+FormatDateTime('"Indy HTTP Server: " dddd "den" dd mmmm yyyy "kl."
hh:mm ',Now)
+'</B>';
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ResponseInFo.ContentText er det tekst dokument, som returneres til Browseren. Teksten har foruden de almindelige formatteringskoder et <A href=…> tag. Dette er adressen på et link. Selve
<A> tag'et kaldes et anker (Ancher). Det vil blive vist fremhævet i Browseren, og når man klikker
på det, vil Browseren vise den side, der står i " " tegn efter href. I dette tilfælde den aktuelle URL
med tilføjelse af /Tlfliste. (http://localhost:1080/Tlfliste/). Serveren vil derfor modtage en kommando Tlfliste (UserRequest='/Tlfliste'). For at se denne side, kan man selvfølgelig også selv skrive
adressen direkte i Browseren. I dette tilfælde er ResponseInFo.ContentText indholdet af en PageProducer. Dette sker i programsætningerne:
if UpperCase(UserRequest)='TLFLISTE' then
ResponseInFo.ContentText:=HTMLFormPageProducer.Content else

Page Produceren har to egenskaber HTMLDoc og HTMLFile, som refererer til det samme, nemlig
det HTML dokument, som Page Produceren leverer. Man kan enten gemme det internt som
TStrings (HTMLDoc) eller som en tekstfil (HTMLFile). I almindelighed vil man af tekniske grunde
(ét program - én fil) foretrække at gemme det internt, men for overskuelighedsskyld har jeg i dette
tilfælde anbragt alle PageProducer HTML-siderne som tekstfiler.
Nedenfor er vist Page Producerens HTML-fil: TlfNoegle.htm.
<HTML> <HEAD>
<TITLE> Telefon Nøgle </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Telefonnøgle </H1> <P>
<H2> Indtast navn, Adresse, eller tlf, så får du resten af oplysninger om en
person </H2> <P><P>
<FORM METHOD=POST ACTION="Soegning">
<TABLE>
<TR>
<TH>Fornavn</TH><TH>Efternavn</TH>
</TR>
<TR>
<TD> <INPUT TYPE="text" NAME="Fornavn"> </TD>
<TD> <INPUT TYPE="text" NAME="Efternavn"> </TD>
</TR>
<TR>
<TH>Adresse</TH><TH>Tlf</TH>
</TR>
<TR>
<TD> <INPUT TYPE="text" NAME="Adresse"> </TD>
<TD> <INPUT TYPE="text" NAME="Tlf"> </TD>
</TR>
<TR>
<TD> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit" > </TD>
<TD> <INPUT TYPE="reset" VALUE="Reset"> </TD>
</TR>
</TABLE>
<P>
Vis resultatet som:
<SELECT NAME="Soegning">
<OPTION>Enkelt
<OPTION>Tabel
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<OPTION>VisAlle
</SELECT> <P>
</FORM>
<P><HR><P>
Fra <B> <#Programnavn>:
</BODY>

<#dato> </B>

</HTML>

HTML-dokumentet har et <FORM METHOD=POST ACTION="Soegning"> tag. Betydningen af parametrene er følgende: Method kan have være GET eller POST, men det refererer kun til den metode,
hvorefter parametrene i formen overføres til serveren. Hvis man anvender GET, bliver parametrene
tilføjet til URL'en, anvender man POST, bliver parametrene overført direkte. ACTION er navnet på
den kommando, der sendes til serveren. I dette tilfælde "Soegning". ACTION kan imidlertid også
være mailto:"e-mail adresse", i hvilket tilfælde parametrene sendes som e-mail. Formene indeholder nogle tekstfelter, og nogle knapper. Af hensyn til typografien er de indsat i en tabel. <TABLE>tag. Tabellen opbygges af <TH> "heading", <TR> "row" ,<TD> "element". Man kan indsætte
hvad som helst i et tabelelement. Man kan også få tegnet et tabel-skelet og vælge farver, (hvilket
ikke er gjort i dette tilfælde). Der findes også en HTML "ComboBox", som laves med et SELECTtag <SELECT NAME="Soegning">. Neden under angiver man med <OPTION>-tag de valgmuligheder der er. Den første valgmulighed er default.
Der er kun to PageProducer tags i dokumentet <#Programnavn> og <#dato>. Disse tags bliver
erstattet af tekst i producerens OnHTMLTag event. Handleren til denne event er vist nedenfor (gentaget fra programkoden). TagString er (naturligvis) den parameter, der står efter "#".
procedure TIndyDbHTTPServerForm.HTMLFormPageProducerHTMLTag(
Sender: TObject; Tag: TTag; const TagString: string; TagParams: TStrings;
var ReplaceText: string);
begin
if TagString='programnavn' then
ReplaceText:=ExtractFilename(Forms.Application.ExeName) else
if TagString='dato' then ReplaceText:=DateTimeToStr(Now)
end;

I Browseren vil dette give anledning til nedenstående side.
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Figur 29.4 TelefonNøgle Søge-menuen

Før OnCommandGet handleren undersøger kommandoen, afkoder den parametrene. Til dette formål er der erklæret en selvdefineret ordinal type og en tabeltype:
TSoegeParametre = (fornavn,efternavn,adresse,tlf,soegning);
TSoegeParameter = array[TSoegeParametre] of string;

Parametrene afkodes (og indsættes i loggen) i programsætningerne:
for i:=0 to Params.Count-1 do
begin
SoegeParameter[TSoegeParametre(i)]:=
copy(Params[i],pos('=',Params[i])+1,30);
UpdateLog('SoegeParameter['+IntToStr(i)+']='
+SoegeParameter[TSoegeParametre(i)]);
end;

Hvis Input-feltet i HTML-dokumentets FORM, har NAME="Efternavn", så giver det anledning til
et element i Params tabellen, som er en string med indholdet "Efternavn=Jacobsen".
Når serveren modtager kommandoen "Soegning", undersøger den først parametrene, og laver derefter en søgning i tabellen. (Man kan kun foretage en tabelsøgning i et ClientDataSet – ikke en Sqlsøgning). Dette sker i programkoden. Udvælgelsen af data, sker i den logiske funktion TabelSoeg-
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ning. Her er anvendt et lille trick. Hvis søgeparametrene er de samme, som i sidste søgning (gemt i
tabellen SidsteSoegeParameter) er den logiske variabel SammeSoegning sand, og så bliver TabelSoegning ikke kaldt. På denne måde laves der ikke en ny søgning, men i stedet får man så vist de
følgende (indekserede) poster i databasen.
For hver af de to typer af søgning (Enkelt,Tabel/VisAlle), bliver der kaldt en PageProducer.
if UpperCase(UserRequest)='SOEGNING' then
begin
SammeSoegning:=true;
for i:=0 to 4 do
if SidsteSoegeParameter[TSoegeParametre(i)]<>
SoegeParameter[TSoegeParametre(i)] then
SammeSoegning:=false;
if SammeSoegning or TabelSoegning(SoegeParameter) then
begin
if SoegeParameter[soegning]='Enkelt' then
ResponseInFo.ContentText:=DataSetPageProducer.Content else
if SoegeParameter[soegning]='Tabel' then
ResponseInFo.ContentText:=DataSetTableProducer.Content else
if SoegeParameter[soegning]='VisAlle' then
with TlfClientDataSet do
begin
DataSetTableProducer.MaxRows:=20;
ResponseInFo.ContentText:=DataSetTableProducer.Content;
end

Den DataSetPageProducer, der svarer til Soegning=Enkelt er vist nedenfor. I ObjectInspectoren
vælger man Dataset egenskaben til navnet på ClientDataSet komponenten. Herefter genkender PageProduceren automatisk de tags, der svarer til feltnavne i databasetabellen og erstatter dem med
de øjeblikkelige værdier i database tabellen. (Dette gælder i hvert fald for felter af typen TStringField og lignende typer). De to tag programnavn og dato, behandles ligesom før i OnHTMLTag
event handleren.
<HTML> <HEAD><TITLE> Telefon Nøgle </TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1> Telefonnøgle </H1> <P>
<H3> Resultatet af enkeltsøgning </H3>
<H4>
<P>Fornavn: <#FORNAVN>
<P>Efternavn: <#EFTERNAVN>
<P>Adresse: <#ADRESSE>
<P>PostNr og By: <#POSTNRBY>
<P>Tlf: <#TLF>
</H4>
<P><HR><P>
<B><#programnavn>: <#dato> </B>
<P>
</BODY>
</HTML>
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DataSetTableProducer komponenten adskiller sig noget fra den foregående, idet den ikke har en
HTMLdoc eller HTMLFile egenskab. I stedet har den to egenskaber Header og Footer (HTMLdokumenter).
Det første man gør, er at tildele dens DataSet egenskab, navnet på ClientDataSet komponenten (I
dette tilfælde TlfClientdataSet. dernæst skal man vælge egenskaben Columns, og åbne editoren.
I editoren vælger opretter man nye felter, som vælges fra Databasetabellen i en DropDown-liste i
ObjectInspectoren. Når det er gjort, og man har skrevet en header og en footer, har editoren et nydeligt Preview, som vist nedenfor:

Figur 29. 5 DataSetTableProducerens Preview

7. Apache Web Serveren

Denne WebServer er uhyre udbredt og kan frit downloades. Den findes imidlertid i mange forskellige versioner til Unix, Windows og Linux. Man kan downloade Kildeteksten og selv installere og
oversætte serveren, men det er bestemt ikke noget jeg kan anbefale – med mindre man forbereder
installation af en server til professionelt brug. Da dette er en bog om Delphi, vil jeg slet ikke går ind
på problematikken omkring installation af Apache-serveren.
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Jeg har efter nogle mislykkede forsøg med de nyere versioner, dowloaded en binær version, som
hedder apache_1.3.27-win32-x86-no_src.exe. Dette er en fuldstændig uproblematisk *.exe fil
som pakker Apache ud og installerer den med en standard konfigurations fil (httpd.conf) i confmappen. Åbner man sin Browser og skriver URL-en: http://localhost/ viser en side (på dansk!), at
installationen er lykkedes. Apache-serveren anvender som standard Port 80.
Apache-serverens rod-katalog er htdocs-mappen, hvor man kan anbringe sine statiske *.html
(*.htm) dokumenter. Hvis man blot åbner en mappe i htdocs eller et af dens underkataloger, så åbnes der et *.html dokument med navnet index.html. Dette er fælles for alle Web-servere.

Figur 29.6 Apache serverens åbningsside

7.1 cgi-scripts
Cgi-scripts er som tidligere nævnt *.exe filer, hvor uddata fra programmet bliver sendt til Browseren. Cgi-scripts er uhyre udbredte, men de udgør samtidig en sikkerhedsrisiko, da det er programmer, der kører på Server maskinen. Et cgi-script skal endvidere loades ind i maskinen, for hver request, hvilket i sammenhæng med en Web-server er tidskrævende. Det er heller ikke muligt at
gemme resultater i maskinens lager fra en session til den næste. En bedre, men også mere krævende
løsning er at anvende Web-moduler, altså *.dll filer, som er permanent i maskinens lager.
Som det første cgi-script, har jeg lavet et demo eksempel, vist nedenfor. Det er et rent konsolprogram, som ikke anvender komponenter fra Delphi's VCL (Visual Component Library).
program CgiDemo;
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{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
begin
writeln ('content-type: text/html');
writeln;
writeln ('<HTML><HEAD>');
writeln ('<TITLE>Cgi-Demo</TITLE>');
writeln ('</HEAD><BODY>');
writeln ('<H1>Cgi-Demo</H1><P>');
writeln ('<H4>');
writeln ('<H3> Dette er en HTMl-side produceret direkte af et cgiscript<H3>');
writeln (FormatDateTime('"Apache: " dddd "den" dd mmmm yyyy "kl." hh:mm ',
Now));
writeln ('</H4><P>');
writeln('<A href="../olew/Demo.html"> Se en HTML-Demoside</A>');
writeln ('</BODY></HTML>');
end.

Det oversatte script skal placeres i mappen: ..\Apache\cgi-bin. Dette er lettest at gøre ved i Delphi
menuen at vælge: Projects -> Options ->Directories/Conditionals ->Output Directory og så browse sig frem til ..\Apache\cgi-bin.
Når man skriver URL-en: http/localhost/cgi-bin/cgidemo i Browseren får man vist følgende side:
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Figur 29.6 Cgi-demo side i Browseren

Bemærk, at der er et link på siden og klikker man på dette, vil man få vist en HTML-side, (demo.html), som ligger i mappen htdocs/olew.

7.1 Delphi's WebBroker. Web-moduler
Hvis man vil skrive WebServer programmer, der anvender Delphi's VCL, så har Borland udviklet
flere teknologier. En er Delphi's WebBroker, som findes I Professional udgaven af Delphi. Den mere avancerede WebSnap og DataSnap teknologi findes derimod kun i Enterprise og Architect udgaven af Delphi. Også af denne grund vil jeg kun omtale WebBroker.
Som det har været et gennemgående princip i denne bog, vil jeg ikke forsøge at forklare teknologien, men illustrere anvendelsen med praktiske eksempler.
Vælger man en Web-Server Application (som vist nedenfor), får man altid et Web-modul med en
tilhørende unit. Det kan så være en Stand Alone cgi-applikation eller det kan være et ApacheShared module.
I det sidste tilfælde er Web-modulet en det af en*.dll (Library) fil, som igen er en del af af et andet
program. Når serveren startes op, loades *.dll filen ind i maskines lager, hvor det bliver indtil serveren lukkes. Web-moduler er placeret i .\Apache\modules-mappen, men for at installere et Webmodul i Apache, er det nødvendigt at tilføje det i httpd.conf filen, som befinder sig i .\Apache\confmappen.
For at fremstille et Web-modul vælger man New ->Web Server Application, som vist nedenfor.
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Figur 29.7 Web Server Application

Herefter får man en dialogboks, hvor jeg har valgt Apache 1 Shared Module.

Figur 29.8 Valg af Web Server applikation

Resultatet er, at der bliver åbnet en Library fil og en unit med et datamodul.
library Project1;
uses
WebBroker,
ApacheApp,
Unit1 in 'Unit1.pas' {WebModule1: TWebModule};
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{$R *.res}
exports
apache_module name 'Project1_module';
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TWebModule1, WebModule1);
Application.Run;
end.

Figur 29. 8 WebModule
unit Unit1;
interface
uses
SysUtils, Classes, HTTPApp;
type
TWebModule1 = class(TWebModule)
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
WebModule1: TWebModule1;
implementation
{$R *.dfm}
end.

7.2 Det første Apache Web-Modul
Dette eksempel, skal kun betragtes som en introduktion til at lave et modul. Den eneste komponent,
jeg har anbragt i Web-modulet er en PageProducer.
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Figur 29.8 Web Broker Apache Web Modul

Den måde, hvorpå komandoerne håndteres er lidt anderledes end i IndyHttp serveren. I ObjectInspectoren for Web-modulet finder man en egenskab: Actions. Klikker man på de tre prikker, åbnes der en editor, hvor man kan definere nye "actions". Vist nedenfor.

Figur 29.9 Tilføjelse af Actions til Web modulet

Når man "vælger" en action, kan man tilføje egenskaber og metoder i ObjectInspectoren på sædvanlig vis. Man kan f.eks. tilføje en kommando (PathInfo), en PageProducer, eller man kan på event
fanebladet tilføje en handler til denne action. Dette har jeg gjort for den første action WebActionItem. (Jeg medgiver, at navnene på event handlerne bliver lange, men det er nok alligevel at foretrække frem for kortere mindre beskrivende navne). Endelig har jeg tilføjet nye navne til Libraryfilen og tilføjet noget kode til Web-modulet unit. Begge dele vist nedenfor.
library FirstApache;
uses
WebBroker,
ApacheApp,
FirstApacheUnit in 'FirstApacheUnit.pas' {FirstApacheWebModule: TWebModule};
{$R *.res}
exports
apache_module name 'firstapache_module';
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TFirstApacheWebModule, FirstApacheWebModule);
Application.Run;
end.
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Det eneste jeg har foretaget mig i Library-filen er, at skrive navnet 'firstapache_module'. Delphi
skriver automatisk dette navn og tilføjer _module, men ikke nødvendigvis med små bogstaver. Da
Apache er udviklet på Unix er den "case-sensitive". Det anbefales derfor, at man skriver alle navne,
der skal læses af Apache med små bogstaver, og i stedet adskiller ord med "_".
unit FirstApacheUnit;
interface
uses
SysUtils, Classes, HTTPApp, HTTPProd;
type
TFirstApacheWebModule = class(TWebModule)
TestPageProducer: TPageProducer;
procedure TestPageProducerHTMLTag(Sender: TObject; Tag: TTag;
const TagString: string; TagParams: TStrings;
var ReplaceText: string);
procedure FirstApacheWebModuleWebActionItemAction(Sender: TObject;
Request: TWebRequest; Response: TWebResponse; var Handled: Boolean);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
FirstApacheWebModule: TFirstApacheWebModule;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TFirstApacheWebModule.TestPageProducerHTMLTag(Sender: TObject;
Tag: TTag; const TagString: string; TagParams: TStrings;
var ReplaceText: string);
begin
if TagString='programnavn' then ReplaceText:='FirstApache.dll' else
if TagString='dato' then ReplaceText:=DateTimeToStr(Now)
end;
procedure TFirstApacheWebModule.FirstApacheWebModuleWebActionItemAction(
Sender: TObject; Request: TWebRequest; Response: TWebResponse;
var Handled: Boolean);
begin
Response.Content:=
'<H2> Du har åbnet Delphis Apache Web Module Test program.</H2>'+
'<P><P><H4><A href="/firstapache/test">Se test siden</A></H4> </P></P>'
end;
end.

I Web-modulets unit, har jeg tilføjet noget kode til PageProduceren, og et par linier til modulets
"default" action.
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Bemærk forskellen fra Indy-komponenten idet det, der sendes til Browserne nu er indholdet
af Response.Content.

Indholdet af PageProduceren har jeg i dette tilfælde anbragt internt i HTMLDoc egenskaben. Indholdet er blot et simpelt HTML-dokument.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Apache Test Module </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Apache Test </H1>
<P><HR><P>
<H4>
Fra Apache: <B> <#dato> </B>
<P>
<B><#programnavn></B> er et Delphi WebModule demoprogram.<P>
Afprøvet på en Apache Server</P>
</H4>
</BODY>
</HTML>

Når man skal oversætte programmet, kan man naturligvis manuelt flytte filen til Apache-mappen,
men det er lettere at gøre det med: : Projects -> Options ->Directories/Conditionals ->Output Directory og så browse sig frem til ..\Apache\modules.

7.3.1 Installation af et modul i Apache
For at installere et modul i Apache, er det nødvendigt at lave tilføjelser til httpd.conf filen. Denne
tekstfil kan redigeres i enhver teksteditor, f.eks. i Delphi.
Herunder er vist de tilføjelser, som er tilstrækkelige for at installere modulet. Det er formodentlig
underordnet, hvor i conf-filen de skrives, blot de skrives i samme rækkefølge som vist nedenfor. Jeg
har nu valgt at placere dem på steder, hvor der findes lignende direktiver. Når jeg har lavet tilføjelser, har jeg altid omsluttet det med to kommentarlinier, så man kan se at det er en tilføjelse.
Først et direktiv om at loade modulet ved opstart.
# --------------------------------------------------------New
LoadModule firstapache_module modules/firstapache.dll
# --------------------------------------------------------New

Dernæst et direktiv om at tilføje modulet til listen over moduler.
# --------------------------------------------------------New
AddModule firstapache.dll
# --------------------------------------------------------New

Endelig et direktiv om den "handler" (adresse), som knyttes til modulet. Location direktivet er gengivet med to versioner af "FindApache". Når adressen står i en URL-forvandles alle store bogstaver
automatisk til små bogstaver, men det er ikke tilfældet i et link. Da der jo er mange andre ting, der
kan være årsag til at Apache ikke kan finde en side, så kan man lige så godt udelukke, at årsagen er
forskellen på store/små bogstaver.
# --------------------------------------------------------New
<Location /firstapache>
SetHandler FirstApache-Handler
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</Location>
<Location /FirstApache>
SetHandler firstapache-Handler
</Location>
# --------------------------------------------------------New

7.3.2 Kørsel af et Apache-WebModule
Først skal man naturligvis genstarte Apache efter, at man har ændret i httpd.conf filen. Hvis man
herefter skriver URL-en: http://localhost/FirstApache i Browseren ser man følgende side.

Figur 29.10 Åbningssiden i et Apache modul

Klikker man herefter på det link, der er åbnes test siden. Læg mærke til URL-en:
http://localhost/FirstApache/test
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Figur 29.11 Testsiden i Apache-modulet

8. En Database med et Apache WebModule.
I det foregående eksempel, blev det vist, hvorledes man rent praktisk installerer et Web-modul i
Apache. Det næste eksempel er en gentagelse af Telefonnøgle database eksemplet fra IndyHTTPserveren. Programmerne ligner til forveksling hinanden, men der er nogle forskelle. For det første
har serveren ikke nogen Form, hvor man kan anbringe komponenter, f.eks. Listbokse og DBGrids.
Serverloggen gemmes i dette program i maskinens lager som TStringList, men kan vises som en
HTML-side. Fejlmeddelelser i Web-modulet i try..except..end, bliver overført til loggen, som så kan
ses. Dette er særdeles bekvemt. Den eneste Form man kan anvende i en WebServer applikation er
Web-modulet. Man kan ikke tilføje en ekstra form til projektet.
Jeg har haft en del problemer med at lade Apache finde en database, som ikke er anbragt i samme
mappe som Web-modulet eller som kræver en ekstern driver. Hvis en database (som f.eks. Interbase) anvender *.dll-filer, skal de formodentlig også oploades til Apache. Det kan sandsynligvis lade
sig gøre, hvis man sætter sig bedre ind i Apache. Jeg har derfor valgt at lade alle eksempler anvende
et ClientDataSet.
Ellers oprettes Webmodulet på nøjagtig samme måde, som i det første eksempel, men i dette tilfælde er der anbragt en del flere komponenter i Web-modulet. Databasen jeg anvender er den samme
ClientDataSet, TlfDbClientDataSet.xml som jeg har anbragt i samme mappe, .\Apache\modules som
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*.dll filen. Nedenfor er vist Web-modulet, (identisk med det, som var anbragt på en Form i Indyeksemplet). der er anbragt et ClientDataset, tre PageProducers og to DataSetPageProducers.

Figur 29.12 Web modulet i Apache Database modulet

Ligesom i det første eksempel er der knyttet nogle actions til Web-modulet. Dette er vist nedenfor.

Figur 29.13 Tilføjelse af Actions til modulet

Der er tre kommandoer: test, menu og soegning. Test og menu har en PageProducer som property, hvilket betyder, at der ikke er en WebModuleWebActionItemAction event-handler.
Installationen af modulet i Apache sker fuldstændig som i det første eksempel – bortset fra navnet
på modulet, naturligvisDer er således tilføjet tre ting til httpd.conf filen i .\Apache\conf – mappen.
# --------------------------------------------------------New
AddModule apachedbclient.dll
# --------------------------------------------------------New
LoadModule apachedbclient_module modules/apachedbclient.dll
# --------------------------------------------------------New
<Location /apachedbclient>
SetHandler ApacheDbClient-Handler
</Location>
<Location /ApacheDbClient>
SetHandler ApacheDbClient-Handler
</Location>
# --------------------------------------------------------New
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8.1 Programkode til ApacheDbClient
Hele programkoden findes på bog.ing.dk. Herunder kommenteres blot enkelte dele.
Vi begynder med åbningssiden, som vises, når man skriver: http://localhost/ApacheDbClient i
Browseren.
procedure TApacheDbClientWebModule.ApacheDbSqlWebModuleWebActionItemAction(
Sender: TObject; Request: TWebRequest; Response: TWebResponse;
var Handled: Boolean);
var k:Byte;
begin
if LogFile=nil then LogFile:=TStringList.Create;
UpdateLogFile('Apache: '+DateTimeToStr(Now)+' Request: ApacheDbClient');
with TlfClientDataSet do
try
Open;
UpdateLogFile('Apache: '+DateTimeToStr(Now)+' Connected to database');
except
on E:Exception do
begin
UpdateLogFile(E.Message);
UpdateLogFile('Apache: '+DateTimeToStr(Now)+' Error: Database not found!')
end
end;
for k:=0 to 4 do SidsteSoegeParameter[TSoegeParametre(k)]:='';
Response.Content:=
'<H1> Apache Demo </H1><P><P>'
+'<H2> Delphi Apache Module Database Program</H2><P><P>'
+'<A href="/ApacheDbClient/test"> Se testsiden og logfilen</A><P>'
+'<A href="/ApacheDbClient/menu"> Se Telefonnøgle Søgemenuen</A><P>'
+'<HR> ApacheDbClient.dll Apache Module: '
+DateTimeToStr(Now)
end;

LogFile er erklæret som TStrings, men oprettes som TStringList, som er en SubKlasse af TStrings,
der er mere bekvem at arbejde med. Databasen åbnes og logfilen opdateres i alle tilfælde. Betydningen af søgeparametrene er nøjagtig den samme som ved Indy eksemplet. Der er to links. Et til at
se logfilen og et til at få søgemenuen, som er en HTML-Form. (Den samme som i Indy-eksemplet).
Herunder er siden vist.
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Figur 29.14 Åbningssiden i Apache modulet

Vælger man at se testsiden med logfilen vises følgende side:
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Figur 29.15 Logfilen i Apache modulet

Bemærk, at logfilen foruden de valgte kommandoer også viser de parametre, der er anvendt ved
søgningen.Vælger man søgemenuen, vises følgende side:
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Figur 29.16 Søge menuen i Apache database modulet

Der var ingen resultat af denne søgning.

544

• kap 29

Figur 29.17 Ingen resultat af søgningen

Vælger man i stedet tabelsøgning, ser man hvorfor.
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Figur 29.18 Tabelsøgning i Apache Database modulet

Opdaterer man siden får man følgende.
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Figur 29.19 Den opdaterede side

Søger man på et telefonnumer, får man kun ét svar.
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Figur 29.20 Søgning på telefonnummer

Og svaret er rigtig nok ifølge tabelsøgningen ovenfor.
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Figur 29.21 Resultatet af søgningen på telefonnummer

Da programeksemplet med små forskelle er identisk med det tidligere Indy-eksempel, vil jeg ikke
gøre mere ud af det, men henvise til kildeteksten til programmet.

8.2 Database Web-programmet som cgi-script
Web Databaseprogrammet ovenfor kan godt laves som et cgi-script. Eksemplet hedder ApacheDbCgi og hele programkoden findes på bogens CD-ROM. Man kan anvende requests helt på samme
måde som i et *.dll modul.
F.eks. kan man skrive følgende URL: http://localhost/cgi-bin/ ApacheDbCgi/menu og man vil se
søgemenuen. Cgi-scripts har både fordele og ulemper. Fordelene ved et Stand Alone Program er, at
man kan oversætte det og anbringe det oversatte program i mappen ..\Apache\cgi-bin\ uden at skulle
lukke serveren ned og uden, at man skal tilføje noget til httpd.conf-filen.
Ulemperne har jeg omtalt. Programmet bliver loaded for hver request, hvilket er tidskrævende, men
værre er det at man ikke kan gemme variable i lageret fra request til request. En bruger vil i almindelighed opfatte flere request i det samme program, som et sammenhængende forløb, men det er det
ikke – med mindre man gemmer tilstandsvariable i en fil. Det har jeg i dette tilfælde gjort for logfilen (ellers var den meningsløs). Logfilen bliver initialiseret ved kald af startsiden. Men i proceduren
OpdateLogFile bliver den gemt i en fil. Heldigvis har TStrings to metoder SaveToFile og LoadFromFile, som gør dette rimeligt overkommeligt. I alle de andre requests, hentes Logfilen ind i variablen LogFile ved starten af denne request-handler.
Kodestumperne er vist nedenfor.
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Fra UpdateLogFile:
LogFile.SaveToFile('LogFile.txt');

Fra en af de andre request-handlers:
if LogFile=nil then LogFile:=TStringList.Create;
LogFile.LoadFromFile('LogFile.txt');

Man støder dog ind I et problem, når man skal "bladre" i en tabel af søgeresultater. Det klarede vi i
*.dll modulet ved at gemme de sidste søgeparametrene, som så blev sammenlignet med de aktuelle
søgeparametre. Det kan man ikke med cgi-scriptet, fordi programmets variable forsvinder, når programmet afsluttes. Da søgeparametrene imidlertid bliver skrevet i logfilen, så undersøges de fra
logfilen i stedet for. Det er noget mere besværligt, men ikke uoverkommeligt. Koden er vist nedenfor.
if LogFile=nil then LogFile:=TStringList.Create;
LogFile.LoadFromFile('LogFile.txt');
with Request do
begin
for i:=0 to ContentFields.Count-1 do
SoegeParameter[TSoegeParametre(i)]:=
copy(ContentFields[i],pos('=',ContentFields[i])+1,30);
SammeSoegning:=true;
i:=LogFile.Count-1;
while (LogFile[i]<>'Post Parametre:') and (i>0) do dec(i);
if i>0 then
begin
for k:=0 to 4 do
if copy(LogFile[i+k+1],pos('=',LogFile[i+k+1])+1,30)<>
SoegeParameter[TSoegeParametre(k)] then SammeSoegning:=false
end else SammeSoegning:=false;

På denne måde, kan søgeresultater dog kun opdateres en gang. Ellers fungerer programmet fuldstændig, som Apache-modulet.

8.3 Dynamiske billeder på Web-siden
Et problem ved anvendelse af Dynamiske Server pages er visningen af billeder (images). Statiske
images er trivielt at håndtere i HTML. Man skriver blot et IMG tag på det sted i dokumentet, hvor
billedet skal vises med (mindst) følgende indhold. (Man kan tilføje parametre: HEIGHT, WIDTH,
ALIGN og BORDER)
<IMG SRC = "Billedfilnavn.jpeg" >

Problemet ved at lave dynamiske billeder – f.eks. fra en database – er naturligvis, at de ikke ligger i
en selvstændig *.jpeg eller *.gif fil. Læser man i Borlands hjælpefil, kan det tilsyneladende lade sig
gøre, at hente billeder fra en database, men det eksempel, der henvises til er meget kryptisk, og jeg
har ikke kunnet få tingene til at fungere efter WebServ eksemplet i Borland Demos.
Jeg har valgt en anden løsning.
Man kan nemlig ikke nøjes med at skrive navnet på et DbImage- eller et DbMemo Field i DataSetPageProducerens tag-field. F.eks. <#Graphic> eller <#Notes>. Det vil sige, det kan man godt, men
DataSetPageProduceren overfører ikke et DbImage eller en DbMemo til Web-siden. Jeg har lavet
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et Apache cgi-script som eksempel med Biolife databasen. I afsnittet om ClientDataSet viste jeg
billederne i en DbImage-komponent, og ideen var så at vise det samme på en Web-side. Webmodulet er vist nedenfor.

Figur 29.22 Webmodulet til Database Web modulet

DataSetPageProducerens HTML-doc egenskab er som følger:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Biolife Data</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE BORDER=0 >
<TR>
<TD><B>Category:</B></TD>
<TD><#Category></TD>
</TR>
<TR>
<TD><B>Common Name:</B></TD>
<TD><#Common_Name></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN=TOP><B>Notes:</B></TD>
<TD><#Notes></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN=TOP><B>Picture:</B></TD>
<TD><#Graphic></TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Alle TagStrings refererer til FieldNames i databasen.
Programkoden til eksemplet er helt simpel. Her kun vist koden til event handleren for den eneste
action.
procedure TBiolifeWebModule.BiolifeWebModuleWebActionItemAction(
Sender: TObject; Request: TWebRequest; Response: TWebResponse;
var Handled: Boolean);
begin
with BiolifeClientDataSet do
begin
Open;
Active:=true;
first
end;
Response.Content:=
'<H1> Apache Demo </H1><P><P>'
+'<H2> Delphi Database Program med Images</H2><P><P>'
+'<HR> BiolifeDb.exe Apache cgi-script: '
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+DateTimeToStr(Now)+'<P>';
Response.Content:=Response.Content+DataSetPageProducer.Content
end;

Når man kører dette script i en Browser er resultatet som vist nedenfor.

Figur 29.23 Resultatet af Web siden med Biolife databasen

Hvis man vil se indholdet af DbMemo- og DbImage-felterne, så må man selv sørge for det.

8.4 Dynamiske Server Images
Hvis man skal vise et billede på en Web-side, så kender jeg ingen anden mulighed end at have et
<IMG SRC="Image_Filnavn"> tag. For en given post, skal man altså kopiere et DbImage, lave
formatet om til Jpeg og skrive det ned i en fil (med et statisk filnavn).
I PageProduceren skal man herefter henvise til dette filnavn. Det er faktisk ikke så besværligt, som
det lyder. Et DbImage kan assignes til et Bitmap, som derefter kopieres til en TJpegImagekomponent. Jeg havde først lavet dette som et cgi-script, men der giver uforholdsmæssigt stort besvær, hvis man skal kunne bladre i databasen, hvilket må være et krav. Programmet er derfor lavet
som et Apache 1 Shared Webmodule (*.dll).
Koden til programmet er meget kort, så den er vist i sin fulde udstrækning nedenfor. Web-modulets
form er den samme som i eksemplet ovenfor.
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unit BiolifeDbImageUnit;
interface
uses
SysUtils, Classes, HTTPApp,Graphics,Jpeg, DB, HTTPProd, DSProd, DBClient;
type
TBiolifeDbImageWebModule = class(TWebModule)
BiolifeClientDataSet: TClientDataSet;
DataSetPageProducer: TDataSetPageProducer;
DbDataSource: TDataSource;
procedure BiolifeDbImageWebModuleWebActionItemAction(Sender: TObject;
Request: TWebRequest; Response: TWebResponse; var Handled: Boolean);
procedure DataSetPageProducerHTMLTag(Sender: TObject; Tag: TTag;
const TagString: string; TagParams: TStrings;
var ReplaceText: string);
private
Naeste:Boolean;
Bitmap:TBitmap;
JPegImage:TJPegImage;
public
{ Public declarations }
end;
var
BiolifeDbImageWebModule: TBiolifeDbImageWebModule;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TBiolifeDbImageWebModule.BiolifeDbImageWebModuleWebActionItemAction(
Sender: TObject; Request: TWebRequest; Response: TWebResponse;
var Handled: Boolean);
begin
with BiolifeClientDataSet do
begin
if not Naeste then
begin
Open;
Active:=true;
first;
Naeste:=true
end else
if not eof then next
end;
Response.Content:=
'<H1> Apache Demo </H1><P><P>'
+'<H2> Delphi Web Module Database med DbImages</H2><P><P>'
+'<HR> '+'<B>BiolifeDbImage: <P>'
+DateTimeToStr(Now)+'</B>';
Response.Content:=Response.Content+DataSetPageProducer.Content
end;
procedure TBiolifeDbImageWebModule.DataSetPageProducerHTMLTag(
Sender: TObject; Tag: TTag; const TagString: string; TagParams: TStrings;
var ReplaceText: string);
begin
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if TagString = 'Billede' then
begin
Bitmap:=TBitmap.Create;
JPegImage:=TJPegImage.Create;
Bitmap.Assign(BiolifeClientDataSet.FieldByName('Graphic'));
JPegImage.Assign(Bitmap);
JPegImage.SaveToFile('C:\Programmer\Apache Group\Apache\modules\
picture.jpeg');
ReplaceText:='<IMG SRC="C:/Programmer/Apache Group/Apache/modules/
picture.jpeg"> <P>'
end else
if TagString='Noter' then
ReplaceText:=BiolifeClientDataSet.FieldByName('Notes').AsString
end;
end.

PageProducerens indhold er det samme som i det forrige eksempel, bortset fra at de to PageProducer tags <#Notes> og <#Graphic> er erstattet af <#Noter> og <#Billede>
Overførelsen af databasens DbMemo og DbImage til Web-siden sker i de sidste programlinier vist
ovenfor. Man referere simpelthen til de to objekter ved databasens FieldByName property.
Nedenfor er vist åbnings-siden, når man skriver URL-en: http://localhost/BiolifeDbImage

Figur 29.24 Så kom der dynamiske billeder på Web siden
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Opdaterer man siden et par gange, ser man f.eks. følgende:

Figur 29.25 Der er bladret et par sider frem i databasen

9. Delphi's Web-Debugger
Som omtalt i indledningen, kan det være forbundet med vanskeligheder at afprøve en WebServer
applikation. Selv om man har rådighed over serveren, som det er tilfældet med en localhost, kan
man ikke anvende Delphi's debugger med at sætte breakpoints, og aflæse variable under kørslen.
Borland har derfor udviklet en Web-Debugger, som ikke er en rigtig server, men simulerer en sådan. I denne har man den sædvanlige adgang til Delphi's debugger.
Det kan derfor anbefales, at man først afprøver en Web-server applikation i Web-debuggeren før
man lægger den ud på en rigtig server. Der dog ingen garanti for at en Web-server applikation, der
fungerer i Web-debuggeren også vil fungere i f.eks. Apache, (hvilket jeg har oplevet flere eksempler på). Man kan heller ikke altid afvikle den samme programkode i Web-debuggeren, som man
kan i Apache. Man kan heller ikke automatisk lave en Web-Debugger applikation om til en Aopache applikation. I de fleste tilfælde må man oprette en ny Web-server applikation, konfigurere den
og manuelt flytte programkoden og komponenterne.
Vink: Man kan godt kopiere en komponent fra en form til en anden. Marker komponenten. Sæt den ind i udklipsholderen med med Ctrl+Ins. Klik på den form, hvor komponenten skal indsættes og kopier den med Shift+Ins. Alle komponentens "settings" følger med.
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I Web-Debuggeren har serveren også en Form. Den kan man godt anvende i Debuggeren, men ikke
i en rigtig Web-applikation. Den er derfor i praksis ubrugelig og den findes kun, fordi WebDebuggeren er baseret på Indy-komponenter og Socket programmering.
Mit råd er derfor: Lad være med at skrive kode til Serverformen!

9.1 Et eksempel med Web-Debuggeren
Jeg har også lavet telefondatabasen som et Web-modul, men det er ikke så interessant. Faktisk så
lavede jeg først Biolife databasen med billeder på Web-debuggeren, så dette er næsten en gentagelse af Apache-eksemplet ovenfor.
Vælger man New-> Web-Server application, får man som vit tidligere en dialogboks.

Figur 29.26 Man vælger Web Debuggeren. Der skal tilføjes et Class Name

Herefter genererer Delphi en (server)form og et Web-module. Det ser lidt anderledes ud end i Apache. Man får et Web-modul og en Server Form. *.dpr ser ud som følger (Efter man har navngivet
programmet og dets units):
program BiolifeDbImage;
{$APPTYPE GUI}
uses
Forms,
SockApp,
BiolifeDbImageFormUnit in 'BiolifeDbImageFormUnit.pas' {BioLifeDbServerForm},
BiolifeDbImageUnit in 'BiolifeDbImageUnit.pas' {BiolifeDbImageWebModule:
TWebModule};
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TBiolifeDbImageWebModule, BiolifeDbImageWebModule);
Application.CreateForm(TBioLifeDbServerForm, BioLifeDbServerForm);
Application.Run;
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end.

Den eneste forskel fra Apache-modulet i Web-modulets unit er initialisationen til sidst i unit'en.
initialization
if WebRequestHandler <> nil then
WebRequestHandler.WebModuleClass := TBiolifeDbImageWebModule;

9.2 Kørsel af et Web-Debugger modul
Et Web Debugger modul er ikke en selvstændig Server som Indy http-komponenten. Web Debugger serveren startes ved at vælge menupunktet: Tools ->Web App Debugger. Herefter får man følgende dialogboks.

Figur 29.27 Start Web App Debuggeren

Bemærk at Web App debuggeren (på min maskine) anvender Port 8081 som default, noget som
man selv let kan ændre ved at gå ind i Server->Options. Endvidere har den en default URL:
http://localhost:8081/ServerInfo.ServerInfo. Denne kan man også ændre, men lad hellere være, for
når man åbner en side med http://localhost:8081/ vises siden ServerInfo.ServerInfo, som er en Webside med en liste over de registrede moduler.

•

Bemærk: Et Web-modul bliver ikke føjet til listen før det er kørt med run. (Selv om programmet ikke bliver kørt i den forstand). Når man har startet serveren, kan man åbne Browseren og give følgende URL: http://localhost:8081/. Så vil man se en (lignende) side.
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Vælger man BiolifeDb.Biolife og klikkker på Go, startes modulet, og man ser åbningssiden.

Figur 27.28 Web Debuggeren viser de registrerede servere

Vælger man Go, er de viste Web-sider identiske med dem, som er vist i forbindelse med det tilsvarende Apache eksempel.

10. WinInet

WinInet har ikke så meget med Delphi at gøre, men er en Microsoft API dll-Library, som er en del
af operativsystemet og håndterer FTP og http protokollerne ovenpå Windows sockets API.
Med blot tre kald: InternetOpen, InternetOpenURL og InternetReadFile, kan man hente en Webside, svarende til enhver URL og gemme den på en fil.
Jeg har fremstillet et sådant lille program, som læser en URL fra tastatutret og gemmer den på en
fil. Programmet er vist nedenfor. Jeg har ikke tænkt mig at kommenterer det yderligere. WinInet er
ikke dokumenteret hos Borland, men man kan finde online information om WinInet på MSDN på:
msdn.microsoft.com/library/en-us/wininet/ wininet_reference.asp/ (Men det kan ikke anbefales).
program WinInetDemo;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,WinInet;
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var
HttpHandle,UrlHandle:HInternet;
Buf:array[0..1023] of Char;
TegnLaest:Cardinal;
HtmlDoc,Url,filnavn:string;
HTMLFil:TextFile;
begin
HtmlDoc:='';
try
HttpHandle:=InternetOpen('FindWebPage',INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,
nil,nil,0);
write('Skriv den Url, som skal hentes: ');readln(Url);
UrlHandle:=InternetOpenUrl(HttpHandle,PChar(Url),nil,0,0,0);
try
repeat
InternetReadFile(UrlHandle,@Buf,SizeOf(Buf),TegnLaest);
HtmlDoc:=HtmlDoc+string(Buf);
until TegnLaest=0;
write('Filnavn til at gemme HTML (*.htm) : '); readln(filnavn);
AssignFile(HTMLFil,filnavn);
rewrite(HTMLFil);
write(HTMLFil,HtmlDoc);
CloseFile(HTMLFil)
finally
InternetCloseHandle(UrlHandle)
end
finally
InternetCloseHandle(HttpHandle)
end;
write('Tryk Enter for at afslutte'); readln
end.
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Kap 30 Delphi og .NET
1. Hvad er .NET (dotNet)

Jeg ville ønske, jeg kunne give et rimeligt kort svar på dette, men det er næppe muligt. For en Delphi programmør åbner .NET platformen heller ikke umiddelbart nye muligheder. Fremkomsten af
.NET platformen skal nok ses i lyset af de problemer, der stadig har været med COM (og dens efterfølgere) kombineret med Microsofts Windows konkurrence med SUN's java platform.
SUN lavede nemlig – uden at de måske helt selv var klar over det – tre genistreger i perioden 19951996.
Den første genistreg var at udvikle et objekt orienteret programmeringssprog, der kunne afvikles
uafhængig af styresystem og CPU. Java er et sprog, der (af javac oversætteren) oversættes til virtuel
maskinkode (kaldet java bytecode), og som kan afvikles på en (ikke hardwaremæssigt eksisterende)
maskine kaldet JVM, (Java Virtuel Maschine). Java bytecode fortolkes (af java fortolkeren java) til
maskinkode i den aktuelle CPU. Pointen er da den, at java bytecode på tekstfilform kan overføres
fra en udviklingsplatform til en anden – uændret. Java blev da også oprindelig lanceret ved slogan'et: Compile once – Run everywhere!
Den anden genistreg var, at man i javaoversætteren indbyggede muligheden for at skrive programmer (de såkaldte applets), der kunne afvikles på en Browser. Dette var den egentlige grund til, at
java fik en kolossal udbredelse i slutningen af 90'erne. Betydningen af applets har dog aftaget betydeligt efter år 2000.
Den tredje genistreg var at man lagde hele udviklingsplatformen ud på internettet, så alle kunne
downloade det gratis.
Især siden release af Java 1.2 med tilføjelsen af Swing-klasserne har SUN kunnet tage markedsandele fra Microsoft i stor målestok.
Microsoft har i sagens natur ingen interesse i at lancere et udviklingsmiljø, som er platformsuafhængigt – tværtimod, så deres svar på java platformen er gået i en anden retning, og som foreløbig
er endt med .NET. Mens java er et platformsuafhængigt programmeringssprog, er .NET en platform, der er uafhængig af programmeringssproget. Lige som i java-platformen oversættes programmer skrevet i Visual Basi, C++ eller det til .NET nyudviklede C# (C-sharp) til det samme CIL
(MSil) (Common Intermediate language), som er meget lig java Bytekode. Dette har den fordel, at
man kan få forskellige programmer til at snakke sammen – forudsat at de overholder visse regler
(f.eks. datatyper og parameteroverførsel), som findes i .NET platformens "Infrastruktur", fastlagt i
Common Language Infrastructure (CLI) og hvor et af det vigtigste elementer er Common Type System (CTS). Nært forbundet med CTS er CLS Common Language Specifications.
Common Language Runtime (CLR) er en implementation af CIL. Et stykke software, der er oversat
til CIL, og som kan afvikles på .NET platformen kaldes en Assembly.
Hvorledes dette software teknologisk er skruet sammen, skal jeg ikke befatte mig med. Selv om
Microsoft gør sit bedste for at undertrykke det, så er ligheden mellem java og C# slående. For eksempel, er der ikke nogen Pointer-datatype i C#, og C# understøtter ligesom java Garbage Collection. Det sidste betyder, at objekter, som der ikke længere findes en reference til automatisk fjernes
fra maskinens lager (fra heapen).
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C# blev lanceret omkring 1999, men har ikke vundet den store udbredelse, måske fordi det er - om
ikke en java klon - så en java hybrid.
Der er dog en forskel fra java. Mens java-bytekode fortolkes (og det går 5- 10 gange langsommere
end oversatte programmer), så oversættes CIL med en JIT (just in time) Compiler. Når et program
har brug for et bestem stykke kode, så oversættes det til maskinkode, men ikke før. Når man laver et
program til .NET, så er det udadtil en *.exe fil, men den indeholder CIL-kode, ikke maskinkode.

2. Delphi 7 og .NET

Lanceringen af Delphi 7 var ledsaget af nogle ret kraftige markedsføringsbrøl, der kundgjorde at
Delphi 7, var den første, der foruden Microsoft havde lavet en udviklingsplatform, som var kompatibel med .NET. Forstået på den måde, at man kunne fremstille programmer i Delphi 7, der kunne
afvikles på .NET platformen.
Dette er sådan set heller ikke forkert, hvis man er en java, C++ eller C# programmør, og er vant til
at skulle skrive hele den grafiske brugergrænseflade inklusive håndteringen af hændelserne i hånden
– for derefter at oversætte med en Stand Alone Compiler, som javac.exe eller cpp.exe eller csc.exe.
(Jeg har ladet mig fortælle, at der hvor en lignende implementering af .NET er blevet vist for java
og C++-programmører vil begejstringen ingen ende tage).
Som mangeårig Delphi programmør, forventer man nu noget lidt andet. Nemlig at .NET applikationer er integreret i Delphi’s IDE (Integrated Development Environment) og så man visuelt kan vælge komponenter og anbringe dem på en form. Men sådan forholder det sig ikke. Det er forløbig
ikke muligt at lave visuel programmering af grænsefladen med Delphi og .NET, og den kode man
skriver afviger flere steder væsentligt fra den tilsvarende Delphi kode.
Kort sagt! Det samme program kan ikke oversættes til at køre under Win32 og .NET.
Man kan ikke fremstille en form, som i Delphi og man kan ikke anvende ObjectInspectoren – endnu. Begge dele vil givetvis være tilfældet i Delphi 8 (Octane?). Af samme grund kalder Borland
oversætteren for "Delphi for .NET Preview". Den har filnavnet dccil.exe (Delphi Console Compiler
for Intermediate Language). De oversatte units har typebetegnelsen *.dcuil (Delphi Compiled Unit
for Intermediate Language). Resultatet af en fejlfri oversættelse er en *.exe fil, men ikke en Win32
*.exe fil. Windows styresystemet finder selv ud af om programmet skal afvikles under Win32 eller
.NET platformen.
Men det er muligt at fremstille og køre et program med Delphi 7, som kan afvikles på .NET platformen. Der hører to (med og uden form) Hello-eksempler med til dokumentationen, men de er ikke
så interessante.
Som et eksempel med lidt mere kød på, vil jeg vise de ændringer, der skal foretages for at lave et af
de allerførste eksempler i denne bog DenBlaaGrotte_2 om til et .NET program. Delphi koden er
vist i starten af denne bog, herunder er kun vist de ændringer, der er foretaget for at lave det til
.NET applikation.

•

Det understreges, at det ikke er nødvendigt at lave disse ændringer i hånden, (selv om man
godt kan). Forklaringen på, hvordan man bærer sig ad, følger efter programudskriften.

Man kan naturligvis godt skrive filerne i Delphi’s editor, men så skal man vælge projektet, som en
Console-Application. Først er *.dpr filen vist.
program BlaaGrotte2_NET;
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uses
Borland.Vcl.Forms,
BlaaGrotteUnit2_NET in 'BlaaGrotteUnit2_NET.pas' {BlaaGrotteForm};

begin
BlaaGrotteForm := TBlaaGrotteForm.Create(nil);
Application.MainForm := BlaaGrotteForm;
Application.Run;
end.

Dernæst skal man vælge en unit (ikke en form). I denne unit vil man bemærke nogle afgørende forskelle fra formens unit. Det første er uses-erklæringen:
uses
Borland.Win32.Windows,
Borland.Win32.Messages,
Borland.Delphi.SysUtils,
Borland.Delphi.Variants,
Borland.Delphi.Classes,
Borland.Vcl.Graphics,
Borland.Vcl.Controls,
Borland.Vcl.Forms,
Borland.Vcl.Dialogs,
Borland.Vcl.StdCtrls,
Borland.Delphi.TypInfo,
Borland.Vcl.ExtCtrls;

Hele Borlands VCL-Library er (ikke overraskende) erstattet af et nyt.
I erklæringen af objectet, er der tilføjet en constructor og en ny procedure:

procedure InitializeControls; constructor Create(AOwner: TComponent); override;

type
TBlaaGrotteForm = class(TForm)
IndgangLabel: TLabel;
TraedIndButton: TButton;
TraedUdButton: TButton;
Timer: TTimer;
BlaaGrottePaintBox: TPaintBox;
procedure TraedIndButtonClick(Sender: TObject);
procedure TraedUdButtonClick(Sender: TObject);
procedure TimerTimer(Sender: TObject);
private
a,b,r,rs,sek:Integer;
procedure InitializeControls;
public
constructor Create(AOwner: TComponent); override;
end;

Programkoden og håndteringen af hændelserne er uforandret det samme, men det er nødvendigt at
oprette komponenterne og initialisere dem. Dette skal tilføjes efter programkoden:
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constructor TBlaaGrotteForm.Create(AOwner: TComponent);
begin
inherited;
InitializeControls;
end;
procedure TBlaaGrotteForm.InitializeControls;
begin
// Initalizing all controls...
IndgangLabel := TLabel.Create(Self);
BlaaGrottePaintBox := TPaintBox.Create(Self);
TraedIndButton := TButton.Create(Self);
TraedUdButton := TButton.Create(Self);
Timer := TTimer.Create(Self);
with IndgangLabel do
begin
Parent := Self;
Left := 49;
Top := 17;
Width := 357;
Height := 36;
Caption := 'Indgang til den blå grotte';
Color := clGreen;
Font.Charset := DEFAULT_CHARSET;
Font.Color := clBlack;
Font.Height := -29;
Font.Name := 'Brush Script MT';
Font.Style := [fsBold, fsItalic];
ParentColor := False;
ParentFont := False;
end;
with BlaaGrottePaintBox do
begin
if BlaaGrottePaintBox.ClassType.InheritsFrom(TControl) then
TControl(BlaaGrottePaintBox).Parent := self;
if IsPublishedProp(BlaaGrottePaintBox, 'Left') then
SetOrdProp(BlaaGrottePaintBox, 'Left', 48);
if IsPublishedProp(BlaaGrottePaintBox, 'Top') then
SetOrdProp(BlaaGrottePaintBox, 'Top', 56);
if IsPublishedProp(BlaaGrottePaintBox, 'Width') then
SetOrdProp(BlaaGrottePaintBox, 'Width', 353);
if IsPublishedProp(BlaaGrottePaintBox, 'Height') then
SetOrdProp(BlaaGrottePaintBox, 'Height', 185);
Color := clYellow;
ParentColor := False;
end;
with TraedIndButton do
begin
Parent := Self;
Left := 56;
Top := 248;
Width := 129;
Height := 25;
Caption := 'Træd &ind i grotten';
TabOrder := 0;
OnClick := TraedIndButtonClick;
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end;
with TraedUdButton do
begin
Parent := Self;
Left := 248;
Top := 248;
Width := 130;
Height := 25;
Caption := 'Træd &ud i solen';
TabOrder := 1;
OnClick := TraedUdButtonClick;
end;
with Timer do
begin
Name := 'Timer';
Parent := Self;
Enabled := False;
Interval := 500;
OnTimer := TimerTimer;
end;
// Form's PMEs'
Left := 200;
Top := 99;
HorzScrollBar.Visible := False;
VertScrollBar.Visible := False;
AutoScroll := False;
Caption := 'Den Blå Grotte';
ClientHeight := 276;
ClientWidth := 430;
Color := clBtnFace;
Font.Charset := DEFAULT_CHARSET;
Font.Color := clWindowText;
Font.Height := -13;
Font.Name := 'System';
Font.Style := [];
Visible := True;
end;

Som det ses, skal alt det som man foretager sig visuelt, og ved hjælp af ObjectInspectoren gøres
manuelt. Hvad der er nødvendigt at skrive og hvilke units man skal medtage, beror på kvalificeret
gætteri. Man kan ikke (endnu) slå en metode op og få oplyst, hvilken unit den befinder sig i. Med de
programmer jeg har kørt, er det nu lykkedes rimeligt hurtigt.

3. Installation og brug af Delphi Studio for .NET Preview
Med Delphi Studio Professional udgaven (sep. 2002) følger en CD-ROM med titlen: Delphi Studio
for .NET.
Før man installerer denne skal man downloade og installere Microsofts ”.NET Framework – SDK”.
Dette volder dog ikke noget problem. Man skal (marts 2003) imidlertid være opmærksom på, at
Borland siden nov. 2002 har haft en updateret version af "Delphi for .NET Preview"
(Delphi_dotNET_Preview_upd3.exe) liggende på deres hjemmeside. Det anbefales, at man downloader denne update efter installationen, hvis man vil undgå for mange ærgelser. Når man har gjort
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dette anbefales det, at man oversætter alle de medfølgende units med den nye compiler. Til dette
formål findes der i Delphi for .NET Preview\source mappen en batfil rebuild.bat.
Sammen med denne update-version, får man to vigtige filer, som letter arbejdet med .NET betydeligt. Den ene er DccilIdeIntegrationPackage.bpl, der findes i Delphi for .NET Preview\Demos\
IDEIntegration mappen
og som er en plug-in, som kan indsættes i Delphi's menu, så man kan køre dccil.exe compileren
direkte fra Delphi's IDE. Det er meget nemt at installere den. Vælg: Component ->Install packages,
skrive filnavnet i dialogvinduet og tryk OK.
Den anden medfølgende fil er endnu vigtigere, idet den har til formål, at erstatte Delphi-units med
navnene på de tilsvarende Delphi for .NET Preview units, og endnu vigtigere, programmet tager
*.dfm filen og sætter den tilsvarende kode ind i formens unit, med de tilføjelser, der er krævet for at
programmet kan køre under .NET. Denne package kan også anvendes med en *.dpr fil. Programmet har filnavnet Dfm2Pas.exe og det befinder sig i Delphi for .NET Preview\Demos\Dmf2Pas
mappen.
Lad mig sige det med det samme. Dmf2Pas fungerer efter hensigten et lang stykke af vejen, men
der nogle ting, man skal overholde. Dfm2Pas kan ikke afvikles fra Delphi, så man er henvist til et
konsolvindue, eller man kan køre det i en teksteditor, som har en "run-tool", som for eksempel TextPad. Dernæst skal man kun arbejde på en kopi af sit oprindelige program.
Før man forsøger at oversætte programmet med Delphi for .NET Preview compileren, skal man
slette alle filer, som er Delphi-relevante, især *.cfg, så man kun har en *.dpr og en (eller flere) *.pas
filer. Fjern også alle Delphi {$R } compilerdirektiver fra koden.
Dette giver dog stadig ingen garanti for, at man kan oversætte programmet.
De, som har udviklet Dfm2Pas programmet, indsætter en masse compilerdirektiver {IFDEF CLR}
….{ELSE} …{ENDIF}. Så koden i princippet stadig kan fungere som et almindeligt Delphi program (som kan oversættes med Delphi32.exe). Det er imidlertid uoverskueligt, og det kan være
svært at se, hvad formålet med dette skulle være, andet end at holde en livline til Delphi, (men man
har jo husket at lave en kopi først!). I programudskriften ovenfor, som er fremstillet med Dfm2pas,
har jeg fjernet alle disse compilerdirektiver. (Og beholdt min oprindelige Delphi-version i en anden
mappe naturligvis).
Hvadenten man anvender dccil.exe (som oversætter til cil) eller dfm2pas.exe, (konvertering af koden, så den kan oversættes af dccil.exe), får man en mængde Warnings, hvor det hyppigeste anvendte (næsten det eneste) er "experimental". Altså produktet man anvender er en præ-beta-version.
Når jeg skriver, at Dfm2pas næsten virker efter hensigten, så er det fordi man sjældent kan oversætte den fil, som er resultatet af dfm2pas.exe uden redigering. Alle programmer giver den samme fejl,
nemlig at der er en tom reference til de to Delphi units: WinTypes og WinProcs.
Man skal simpelthen slette disse to linier!
Man kan også risikere, at man mangler nogle af de *.dcuil units, der er til rådighed, hvilket kan give
anledning til helt besynderlige fejlmeddelelser fra dccil-compileren. F.eks. '.' expected but ';' found
på steder, hvor man bestemt ikke ville forvente et punktum, og hvor der i øvrigt ikke findes et semikolon. Heldigvis kan man finde alle *.dcuil units i mappen \Delphi for .NET Preview\units
For de programmer, jeg har forsøgt mig med, har jeg blandt andet manuelt måttet tilføje:

Borland.Win32.WinUtils og Borland.Win32.Windows.
Jeg har som vist ovenfor forsøgt mig med den avancerede version af Grotte-programmet, men også
af KuglerIBoks programmet, som indeholder en lidt større menu, og en ColorGrid komponent.
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Begge oversatte programmer afvikles fint under .NET. Ndenfor er vist et skærmdump af KuglerIBoks .Net programmet.

Figur 30. 1 Kugler i boks animationer under .NET

Jeg har også forsøgt mig med Mastermind-programmet, men Drag and drop fungerer ikke, selv om
de relevante procedurer oversættes. Af en eller anden grund virker programmet heller ikke, når det
er Computeren, der gætter. Jeg har ikke ville bruge tid på af at finde ud af grunden til dette, idet
Delphi-versionen kører uden fejl.
Jeg har også forsøgt mig med et konsol-program, men her er der en lidt kedelig compilerfejl, idet
det kun er første gang programmet møder en readln-sætning, at det venter til man har trykket Enter.

4. Fremtiden for Delphi for .NET
Det er lidt svært for mig - og sikkert også for de fleste andre - at vurdere Delphi for .NET på nuværende tidspunkt. For det første, skal man tage stilling til .NET teknologien. Den væsentligste fordel
er at man kan udvikle programmoduler skrevet i forskellige programmeringssprog til at køre på en
fælles platform. Dette sker dog ikke uden at man giver afkald på nogen af de forskelle, der findes i
de sprog, der har en oversætter til CIL. På Internet siden er der ganske givet fordele, (men som bevirker, at eksisterende programmer skal skrives om).
For en Delphi programmør er det et naturligt krav, at man kan skrive, oversætte og køre et program
fra Delphi's IDE og at man kan fremstille brugergrænsefladen visuelt. Dette vil formodentlig også
være tilfældet i Delphi 8 (Octane?), så på nuværende tidspunkt (juni 2003), er det for Delphi programmøren ikke særlig nødvendigt (eller interessant) at kende detaljerne i .NET teknologien.
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HTML ........................................................518
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