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Client - Server Database Application Programming  (Delphi + SQL server)

การเขียนโปรแกรมดวย Delphi ขั้นพื้นฐาน
โปรแกรม delphi  เปนผลติภัณฑของบริษัทบอรแลนด (ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน inprise)

เปนบริษัทท่ีชํ านาญในการสรางคอมไพเลอรและเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ เชน Turbo Pascal,
Turbo C, Borland C++ เปนตน สํ าหรับโปรแกรม Delphi  มีรากฐาน มาจากภาษาปาสคาลท่ีไดเพ่ิมความ
สามารถทางดานการเขียนโปรแกรมเช่ิงวัตถุ หรือ Object Oriented Programming เขาไป อาจเรียกไดวาเปน
ภาษาแบบ Object Pascal นอกจากน้ียังเพิม่ความสามารถในการเขียนโปรแกรมสํ าหรับงานแบบวินโดว (Visual
Programming)

เวอรชันของ Delphi แบงตามการใชงานแบงออกเปน 3 เวอรชน ดังน้ี
• ! Dephi Standard Version เปนเวอรชันที่มีราคาตํ ่าสุดสํ าหรับโปรแกรมเมอรท่ีพัฒนางานสํ าหรับผูใชงานคน
เดียว (Stand Alone)

• ! Delphi Prifessional Version เปนเวอรชันท่ีใชพัฒนาระบบงานบน LAN ที่มีผูใชงานไมมากนัก
• ! Delphi Enterprise Version เปนเวอรชันที่เต็มรูปแบบ ใชสํ าหรับพัฒนางานเพื่อใชงานในระบบงานแบบ

Client / Server ท่ีมีผูใชงานจํ านวนมากและพัฒนาระบบงานท่ีใชกับอินเตอรเน็ต

ความตองการดานฮารดแวร Delphi  ตองการระบบคอมพิวเตอรที่มีคุณสมบัติตอไปนี้
Delphi 5.0
• ! โพรเซลเซอรแบบ Pentium 90 MHz. หรือสูงกวา (ไมควรต่ํ ากวา 166 MHz.)
• ! หนวยความจํ าอยางต่ํ า 32 MB (ควรใช 64  MHz.)
• ! พื้นท่ีวางในฮารดดิสกอยางนอย 80 MB (ถาติดต้ังเต็มใชประมาณ 220 MB)
• ! ระบบปฏบัิติการ Windows 95/98 หรือ Windows NT 4.0 ซ่ึงติดต้ัง Service Pack 3 หรือสูงกวา



2                         ไพฑูรย งิ้วทั่ง   2/12/022545

2

สวนประกอบของ IDE  (Integrated Development Environment) ของ Delphi
แบงออกเปน 5 สวน

                         Menu        Speed Bar                       Component Pallete

                 Object Inspector                        Form Designer            Editor Window

การท ํางานของ Delhi เมื่อส่ังรันโปรแกรม
เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จส้ินตองการท่ีจะทดสอบโปรแกรม จะตองใชเมนู Run/Run เพื่อเรียกคอมไพเลอร

มาแปลโปรแกรมตนฉบับ (Source Programe) แลวทํ าการ Link โปรแกรมเพ่ือใหไดโปรแกรมในรูปของภาษา
เคร่ือง (Executable Programe ) ซ่ึงโปรแกรมท่ีเปน .EXE  น้ันจะเปนช่ือเดียวกับช่ือ Project โดยสรุปไฟลที่ใชใน
โปร แกรม และข้ันตอนการแปลและLink  โปรแกรมดังน้ี

CALCFORM.DFM
CALCFRM.PASS

CALC.DPR

คอมไพเลอร CALCFORM.DUC LINKER CALC.EXE
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เมื่อได โปรแกรมในภาษาเคร่ือง .EXE แลวจึงจะนํ าไปทํ างานเพื่อแสดงผลลัพธจอภาพที่ออกแบบไว

เมนูของเดลไฟลแตละกลุมมีรายละเอียดการทํ างานดังน้ี
• ! เมน ูFile

• ! New เปนการเรียกวนิโดวสของการสราง Item ขึ้นมาเพื่อใหระบุสิ่งที่ตองการสราง ดังรูป

เราสามารถเลือกสรางโดยใช
• ! ตวัอยางของโปรเจค็เดมิ (Template) มาใช
• ! เรียกโปรแกรมผูเชี่ยวชาญ (Expert) มาชวยสรางโปรเจ็ค
• ! เรียกโปรแกรมผูเชี่ยวชาญ (Expert) มาชวยสรางฟอรม
• ! สรางเปนคอมโพเนนท ฯลฯ

• ! New Application สรางโปรเจ็คใหมซึ่งเปนโปรเจ็ควาง
• ! New Form ใชในการสรางฟอรมใหมเพื่อเปนสมาชิกในโปรเจ็ค
• ! New Datamodule ใชสํ าหรบัสรางยูนิตที่ใชเก็บคอนโทรลที่เกี่ยวกับการอานขอมูลไวแหงเดียวกัน เพ่ือใหฟอรม
อืน่เรียกใชงาน

• ! Open เปดโปรเจ็คเดิมที่มีอยูแลวหรือเปดแฟมอื่นๆ
• ! Reopen เรียกแฟมเดิมที่เคยเปดแลวมาเปดใหม
• ! Save จดัเกบ็แฟมที่ก ําลังเปดใชงาน
• ! Save As ใชในการทํ าสํ าเนาฟอรม/ยูนิต เพื่อเตรียมไปสรางงานใหมที่คลายกับงานเดิม
• ! Save Project As ใชในการทํ าสํ าเนาโปรเจ็ค เพื่อเตรียมไปสรางงานใหมที่คลายกับงานเดิม
• ! Save All ใชสํ าหรับจัดเก็บแฟมทุกแฟมที่เปดอยู
• ! Close ใชสํ าหรับปดแฟมขอมูลท่ีเปดอยู
• ! Close All ใชสํ าหรับปดแฟมขอมูลที่เปดอยูทุกแฟม
• ! Use Unit ใชในการอางอิงกันระหวางฟอรมโดย ฟอรมที่ตองการเรียกใชฟอรมอื่นจะตองใชคํ าสั่ง uses [ ชื่อยูนิต
ของฟอรม ] คํ าสั่งนี้จะชวยเพิ่มค ําสั่ง uses ให

• ! Add to Project ไดกลาวมาแลวในสวนของ Speedbar
• ! Remove From Project ไดกลาวมาแลวในสวนของ Speedbar
• ! Print ใชสํ าหรับพิมพฟอรม/ยูนิตออกมาที่เครื่องพิมพ
• ! Exit ใชสํ าหรับจบโปรแกรมเดลไฟล

• ! เมน ูEdit
• ! Undo (ช่ือเมนูจะเปล่ียนไปข้ึนกับการส่ังงานลาสุด) ใชสํ าหรับยกเลิกการท ํางานลาสุดในการเขียนโปรแกรมในยู
นิต เราสามารถก ําหนดให Undo ไดตั้งแต 1 ถึง 32767 ครั้ง ขอจํ ากัดของการ Undo คือถามีการสราง Event
เพ่ือเขยีนค ําสั่งใหมแลวจะไมสามารถ Undo ส่ิงท่ีเกิดข้ึนสํ าหรับ Event เดิม
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• ! Redo การใชงานจะตรงขามกับ Undo คือทํ าใหสิ่งที่เคย Undo ไปแลว กลับมาทํ าใหม
• ! Cut การตัดค ําสั่งงาน/คอมโพเนนทไปไวท่ีคลิบบอรด
• ! Copy การทํ าสํ าเนาคํ าส่ังงาน/คอมโพเนนทไปไวท่ีคลิบบอรด
• ! Paste การนํ าเอาค ําส่ังงาน/คอมโพเนนทท่ีได cut/copy ไวมาวางไวท่ีจุดท่ีตองการ
• ! Delete การลบค ําส่ังงาน/คอมโพเนนทโดยไมตองการน ําไปใสไวในคลิบบอรด
• ! Select All การเลือกคอมโพเนนทบนฟอรม ทุกอัน ใชเพื่อก ําหนดคาใหกับ Property ของคอมโพเนนททุกคอม
โพเนนทพรอมกัน หรือใชเพื่อตองการสั่งงานเปนกลุมเชน จัดเรียงใหม, cut/copy เปนกลุมๆ

• ! Align to Grid เปนการส่ังงานใหคอมโพเนนท บนฟอรมท่ีเลือกไว เล่ือนไปใหตรงกับแนวกริดบนฟอรม คํ าสั่งนี้
จะใชไมไดผลหากไมไดกํ าหนดลักษณะการวางแบบ ตรงแนวกริดที่ Tools/Options - Snap to Grid

• ! Bring to Front ในกรณีท่ีคอนโทรล (คอมโพเนนท) บนฟอรมมีพ้ืนท่ีซอนทับกันอยู เราสามารถก ําหนดให
คอนโทรลใดอยูขางหนาไดโดยใชเมนูนี้

• ! Send to Back ในกรณีท่ีตอังการให คอนโทรลใดอยูขางหลังคอนโทรลอื่นใหใชเมนูนี้
• ! Align เรียกหนาตาง Alignment มาเพื่อจัดเรียงคอนโทรลบนฟอรม ที่ไดเลือกไว ปกติจะเลือกเปนกลุมที่ตองการ
เรียงไวกอนแลว จึงเรียกเมนูนี้ นอกจากส่ังโดยผานเมนูนี้แลวเรายังสามารถเรียกเมนูแบบ popup ขึ้นมาเพื่อ
ทํ างานแบบน้ีไดโดยการคลิกเมาสดานขวาที่กลุมที่เลือกไวก็จะแสดงเมนูแบบ popup ใหเราเลือกหนาตาง
Alignment จะมีลักษณะ

• ! Size ใชเพ่ือเรียกหนาตาง size เพ่ือทํ าการจัดขนาดของคอนโทรลบนฟอรม หนาตาง size จะมีลักษณะ
• ! Scale ใชเพ่ือปรับขนาดและเล่ือนคอนโทรล บนฟอรม ในกรณีที่ตองการขยายหรือยอฟอรม ซึ่งมีหนวยของการ
ปรับเปนเปอรเซนตตั้งแต 25% ถึง 400% โดยที่ คาที่มากกวา 100% จะเปนการขยายขนาด สวนคาที่นอยกวา
100% จะเปนการยอขนาด

• ! Tab Order เปนการจดัเรียงลํ าดับตํ าแหนง การหยุดเมื่อกด Tab ขณะท่ีรันโปรแกรม
• ! Creation Order เปนการก ําหนดลํ าดับของ การสรางคอนโทรลเมื่อฟอรมถูกสรางขึ้น การใชงานในสวนนี้จะเกิด
ข้ึนในกรณีท่ีการออกแบบไมไดวางคอนโทรล ที่ควรจะเกิดขึ้นกอนตามลํ าดับ ลักษณะของวินโดวสของ
Creation Order เปน

• ! Lock Control เปนการยึดคอนโทรลบนฟอรมไมใหขยับหรือเปล่ียนขนาดโดยไมต้ังใจ
• ! Object เปนการแกไขเปล่ียนแปลงคอนโทรลท่ีเปน OLE

• ! เมน ูSearch
• ! Find ใชคนหาคํ าในยูนิต
• ! Replace ใชแทนท่ีคํ าในยูนิต
• ! Search Again ใชคนหาหรือแทนท่ีซ้ํ าอีกครั้ง
• ! Incremental Search ใชคนหาแบบคอยๆเพิ่มตัวอักษรที่ตองการคนไปทีละตัว
• ! Go To Line Number ใชเพ่ือเล่ือนเคอรเซอรไปท่ีบรรทัดท่ีตองการใน Editor Window
• ! Find Error ใชใันการคนหาบรรทัดที่เกิดขอผิดพลาด
• ! Browse Symbol ใชในการแสดง Object หรือยูนิตตางๆของโปรแกรม และคนหา Object Symbol ภายในโปร
เจ็ค
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• ! เมน ูview
• ! Project Manager ใชเพ่ือเรียกหนาตางการ จัดการโปรเจ็คขึ้นมา เพื่อใชในการบริหารโปรเจ็ค เชนการเพิ่ม
สมาชกิ, การถอดโปรแกรมออกจากสมาชิกในโปรเจ็ค

• ! Project Source ใชเพื่อเรียกดูซอรสโปรแกรมของโปรเจ็คปจจุบัน
• ! Object Inspector ใชเพ่ือเรียกหนาตางของ Object Inspector เพื่อก ําหนดคา Property
• ! Alignment Pallet ใชเพ่ือเรียกหนาตางของ Alignment เพ่ือเรียงคอนโทรลบนฟอรม
• ! Browser ใชเพือ่เรียกหนาตางเพื่อดู Object และยูนิตในโปรเจ็คปจจุบัน
• ! Break Point ใชเพ่ือเรียกด ูBreak Point ที่ไดก ําหนดไวในหนาตางท่ีแสดง Break Point เราสามารถเรียก

Popup Menu เพ่ือทํ าการแกไข/ลบ Break Point ได
• ! Call Stack ใชเรียกดรูายการเรียกใช โพรซีเดอรในโปรเจ็คปจจุบันในขณะท่ีกํ าลังรันโปรแกรม การเรียกดูนี้จะใช
ในกรณทีีม่ีการเรียกโพรซีเดอรซอนกันเปนจํ านวนมาก

• ! Watch ใชในการดูคาตวัแปรหรือ Property ขณะที่หยุดโปรแกรมชั่วคราว เพ่ือหาขอผิดพลาดในโปรแกรม ซึ่งมี
ลักษณะ

• ! Threads เพ่ือเรียกดงูานยอยๆซึง่ก ําลังทํ างานอยู การเขียนโปรแกรมซึ่งมีการแยก Threads ซึ่งเปนการทํ างาน
แบบขนานจะชวยใหโปรแกรมท ํางานไดรวดเร็วมากขึ้น

• ! Component List ดรูายชือ่คอมโพเนนท ซึ่งก็คือคอมโพเนนทที่ไดติดตั้งไวบน Componnet Pallete น่ันเอง
• ! Windows List ดรูายชือ่ของหนาตางที่กํ าลังเปดใชอยู ซึ่งอาจเปนฟอรม, ยูนิต, โปรเจ็ค, Watch, Breakpoint
เปนตน

• ! Toggle Form/Unit สลับหนาตางฟอรมกับยูนิต
• ! Units แสดงรายชื่อยูนิตที่อยูในโปรเจ็คใหเลือก
• ! Forms แสดงรายชื่อฟอรมที่อยูในโปรเจ็คใหเลือก
• ! New Edit Window ใชในกรณีท่ีตองการเปด Edit Window มากกวา 1 Window
• ! Speedbar แสดงหรือซอน Speedbar
• ! Component Pallete แสดงหรือซอน Component Pallete

• ! เมน ูProject
• ! Add to Project ไดกลาวมาแลวในสวนของ Speedbar
• ! Remove from Project ไดกลาวมาแลวในสวนของ Speedbar
• ! Add to Repository ใชในการนํ าเอาโปรเจ็คปจจุบันไปเก็บไวเปนตนแบบใน Repository (เรียกใชโดยเมนู new)
• ! Compile แปลโปรแกรม การแปลจะแปลเฉพาะยูนิตที่มีการแกไข โดยการแปลยูนิตตางๆออกเปน .dcu (Delphi

Compile Unit) จากนั้นจึงน ําไปลิงค
• ! Build All คลายกบั Compile แตจะแปลทุกยูนิต ใชในกรณีที่ไมแนใจวาวัน/เวลาของซอรสโปรแกรมถูกตอง
• ! Syntax Check แปลเพือ่หาขอผิดพลาดทางภาษา แตจะไมสราง dcu
• ! Information ใชในการเรียกดูขอมูลการแปล
• ! Options ใชสํ าหรับก ําหนดรายละเอียดตางๆของโปรเจ็ค โดยมีกลุมตางๆดังนี้
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• ! Forms ใชก ําหนดฟอรมที่จะเปดขึ้นเปนฟอรมแรกเมื่อเรียกโปรแกรมมาทํ างาน นอกจากนี้ยังใช
ก ําหนดการสรางฟอรมโดยอัตโนมัติหรือไม และยังสามารถก ําหนดลํ าดับของฟอรมที่จะ สรางขึ้นมา
โดยอัตโนมตั ิในกรณีท่ีมีฟอรมหลายๆฟอรมในโปรเจ็ค การก ําหนดใหสรางโดยอัตโนมัติจะ ตองนํ า
เอาฟอรมท่ีตองการนไปไวในสวนของ Auto Create Form เมื่อเราเปลี่ยนที่จุดนี ้เดลไฟลจะเขียนค ําสั่ง
เพ่ือทํ าใหเกิดการสรางฟอรมโดยอัตโนมัติ ในคํ าสั่งของ โปรแกรมในสวนของโปรเจ็คตอไปน้ีจะเปน
การสรางฟอรม Form1 และ Form2 โดยอัตโนมัติ
กรณี Auto Create
program project1;
uses
forms,
unit1 in 'unit1.pas' {form1}
unit2 in 'unit2.pas' {form2}
{$r *.res}
begin
application.createform(tform1,form1);
application.createform(tform2,form2);
application.run;
end.
กรณีที่ไมไดใช Auto Create
ในกรณีน้ีค ําส่ัง Application.createform(tform2,form2); จะถูกตัดออก หากตองการสรางฟอรมนี้ขึ้น
มาขณะรันโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรมจะตองสั่งสรางฟอรมขึ้นมาเอง

• ! Application ใชสํ าหรับกํ าหนดรายละเอียดของ Application Object ไดแก
!! Title ก ําหนดชือ่ของโปรแกรมซึ่งจะปรากฎอยูไต icon เมื่อโปรแกรมถูก minimize
!!Help File ชือ่ Help File ที่จะถูกเรียกใชเมื่อผูใชกด F1
!! Icon รูป Icon สัญลักษณของโปรแกรม

• ! Compiler ใชก ําหนดรายละเอียดวิธีการแปลโปรแกรม
• ! Linker ใชก ําหนดรายละเอียดวิธีการลิงคโปรแกรม
• ! Directory/Conditional ใชก ําหนดไดเร็คทอร่ีท่ีใชเกบ็ผลลัพธและการกํ าหนดการคนหา object ในไลบ
ราร่ี

• ! เมน ูRun
• ! Run เรียกโปรแกรมมาทํ างาน กอนเรียกมา ทํ างานหากพบวาตองทํ าการแปลก็จะเรียกคอมไพเลอรมาแปลใหม
จนได Executable File แลวจึงเรียกมาทํ างาน (Executable File จะมีชื่อตรงกับชื่อโปรเจ็ค)

• ! Parameters เปนการก ําหนดคา Command Line Parameter ใหกับโปรแกรม โดยท่ีโปรแกรมสามารถรับคา
และตรวจสอบจ ํานวนคาที่รับเขามาได โดยใชฟงกชัน Paramcount และ Paramstr()

• ! Step Over ไดอธบิายแลวใน Speedbar
• ! Trace Into ไดอธิบายแลวใน Speedbar
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• ! Trace to Next Source Line ใหโปรแกรมทํ างานตอแลวไปหยุดท่ีบรรทัดค ําส่ังถัดไป โดยไมสนใจ Flow ของการ
Execute

• ! Run to Cursor ใหโปรแกรมทํ างานจนกระทั่งพบตํ าแหนงของเคอรเซอรจึงหยุด
• ! Show Execution Point แสดงจดุที่โปรแกรมก ําลังหยุดทํ างานอยู
• ! Program Pause หยดุการทํ างานของโปรแกรมชั่วคราว
• ! Program Reset ใชในกรณีที่ตองการยกเลิกการทํ างานของโปรแกรม
• ! Add Watch เพ่ิมขอมลูเกี่ยวกับตัวแปรที่ตองการตรวจสอบคาขณะที่ดีบักโปรแกรม
• ! Add Breakpoint เพ่ิมจดุของค ําสั่งที่ตองการใหหยุดการท ํางานชั่วคราว
• ! Evaluate/Modify ใชแสดงคาตัวแปร Object Property หรือนิพจนท่ีตองการตรวจสอบคา นอกจากนี้ยัง
สามารถเปล่ียน แปลงคาตัวแปรเพื่อใหโปรแกรมนํ ากลับไปใชไดดวย (การเปล่ียนคาทํ าไดเฉพาะกรณีที่เปนตัว
แปรเทานั้น) ลักษณะจอภาพเปน

• ! เมน ูComponent
• ! New ใชเพ่ือสรางคอมโพเนนทใหม โดยจะแสดงหนาตางเพื่อใหเลือกคอมโพเนนทตนแบบที่จะท ําการ Inherit
• ! Install Component ใชสํ าหรับตดิต้ัง/ตัดออก คอมโพเนนทตางๆ ซึ่งจะมีผลตอการแสดงรายการบน

Component Pallete โดยคอมโพเนนทท่ีติดตั้งเขาไปใหมจะแสดงตัวอยูบน Pallete Page ที่ก ําหนดไว ถายังไม
ม ีpage น้ันเดลไฟลก็จะสรางให

• ! Open Library ใชก ําหนดไลบรารี่ที่ตองการ ใชงาน โดยปกติจะเปนไลบราร่ีช่ือ complib.dcl ซึ่งจะถูกเปดโดย
อัตโนมตัเิมือ่เรียก โปรแกรมเดลไฟล อยางไรก็ตามถามีไลบรารี่อื่นที่ตองการใชแทนก็สามารถเปลี่ยนได

• ! Rebuild Library ใชสํ าหรับสรางไลบราร่ี ขึ้นมาใหม ใชในกรณีที่ติดตั้งคอมโพเนนทใหมไมเรียบรอย เพ่ือทํ าให
ไลบราร่ีถูกตอง

• ! Configure Pallete ใชตดิตัง้/เปล่ียนแปลง คอมโพเนนทที่จะติดตั้งบน Pallete
• ! เมน ูDatabase

• ! Explore ใชในการเรียก Database Explorere
• ! SQL Monitor ใชในการเรียก SQL Monitor เพื่อใชในการตรวจสอบการสงหรือการรับขอมูลกับ DBMS
• ! Form Expert ใชเพือ่เรียกผูเชี่ยวชาญทํ าการสรางฟอรมให

• ! เมน ูWorkgroup ใชสํ าหรับการบริหารการเขียนโปรแกรมในสภาวะที่มีผูเขียนโปรแกรมรวมกันเปนทีม
• ! เมน ูTools ยกเวน Options, Repository และ Tools แลวเมนูนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากผูใช สามารถก ําหนดเมนู
เพ่ือเรยีกโปรแกรมมาใชงานเพิ่มเติมได เชน Report Smith, Crystal Report, BDE Config เปนตน

• ! Options(Environment Option) ใชก ําหนดรายละเอียดสภาพแวดลอม IDE ประกอบดวยกลุมตางๆดังนี้
• ! Preference ใชในการก ําหนดสภาวะของ desktop, autosave, form designer, debuging,

compiling, gallery
• ! Library ใชก ําหนดไลบราร่ีในการคนหา object เพ่ือนํ าไปลิงค
• ! Editor Option ใชก ําหนดลักษณะของ Editor ที่ใชงาน
• ! Editor Display ใชก ําหนดลักษณะการแสดงผลของจอภาพ Editor รวมทั้งการใชคียบอรด และการ
ก ําหนดฟอนต (การใชภาษาไทยใน Editor จะตองก ําหนดฟอนตเปน Fixedsys)
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• ! Editor Color ใชในการก ําหนดสีในจอภาพ Editor ซึ่งม ีStyle ตางๆ
• ! Browser ใชก ําหนดรายละเอียดการแสดงหนาตางของ Object Browser ซึ่งอยูในเมน ูview/object

browse หรือ search/browse symbol
• ! Repository ใชในการติดตั้ง/เปล่ียนแปลงขอมูลใน Repository
• ! Tools ใชในการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลงเมนูของเครื่องมือ/โปรแกรมชวยงาน
• ! Report Smith (Delphi 1.0) เรียก Report Smith ซึ่งเปน Report Writer มาชวยในการออกแบบรายงาน เมื่อ
ออกแบบเสร็จกจ็ะเก็บ โครงสรางรายงานไว รายงานนี้สามารถนํ ามาประกอบการเขียนโปรแกรมเดลไฟลได โดย
นํ าเอา คอมโพเนนท Treport ในกลุม Data Access มาระบุชื่อรายงาน ที่สรางไวแลวในโปรแกรมสามารถสั่งให
พิมพรายงานน้ันออกมาได นอกจาก Report Smith แลวผูเขียนโปรแกรมอาจเลือก Report Writer ตัวอื่นมาทํ า
รายงานกไ็ดซึง่วธิกีาร เรียกมาใชในโปรแกรมก็จะใกลเคียงกัน ตัวอยาง Report Writer ท่ีสํ าคัญๆ นอกเหนือจาก
Report Smith แลวก็ม ีCrystal Report, r & r เปนตน

• ! Image Editor ใชเรียกโปรแกรมท่ีชวยในการทํ า/แกไข Image ซึ่งสามารถนํ า Image ไปใชใน Toolbar หรือ ปุม
กด

• ! Database Desktop ใชเรียกโปรแกรม Database Desktop มาจัดการขอมูล ซ่ึงไดอธิบายมาแลวในบทกอน
• ! BDE Config ใชเรียกโปรแกรม Borlan Database Engine Config ซ่ึงไดอธิบายมาแลวในบทกอน
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ตัวแปรและประเภทตัวแปรแบบตางๆ

(variables and types)
object pascal แบงประเภทของตัวแปรออกเปนหลายประเภท แตประเภทที่เราจะศึกษาและมีการใชงานกันทั่วไป ๆ ไดแก

1. simple types ตวัแปรประเภททีเ่ก็บขอมูลที่เปนตัวเลขทั้งจํ านวนเต็มและที่มีทศนิยม ไดแก integer types, charater types
และ real types
2. string types ตวัแปรทีเ่ก็บขอความแบงออกเปน short string และ long string
3. structured types ตัวแปรท่ีเก็บเปนโครงสรางขอมูลเชน record class เปนตน
4. variant types ตวัแปรทีส่ามารถเก็บคาประเภทใดก็ได โดยท่ีขณะท่ีสรางข้ึนยังไมทราบประเภทแนนอน และจะทราบ
ประเภทเมื่อมีการก ําหนดคาใหตัวแปรแลว

นอกจากน้ียงัมตีวัแปรประเภท pointer และ procedure เนื่องจากเปนเรื่องที่ คอนขางซับซอนจึงไมขอกลาวในที่นี้

• ! ตัวแปรประเภท simple แบงออกเปน
• ! ordinal type ซึง่แบงยอยออกเปน

• ! integertype คอืประเภทตวัแปรจ ํานวนเต็มซึ่งประเภทที่ไมขึ้นกับ cpu และ os (fundamental) ไดแก
shortint : signed 8-bit เกบ็คาไดตั้งแต -128 ถึง 127
smallint : signed 16-bit เกบ็คาไดตั้งแต -32768 ถึง 32767
longint : signed 32-bit เกบ็คาไดตัง้แต -2147483648 ถึง 2147483647
byte : unsigned 8-bit เกบ็คาไดตั้งแต 0 ถึง 255
word : unsigned 8-bit เกบ็คาไดตั้งแต 0 ถึง 65535

ประเภทท่ีข้ึนกับ cpu และ os (generic) คือ
integer 16, 32 bit

cardinal 16,32 bit
• ! character types ไดแก ansichar, wide char ซึ่งเปน fundamental type และเก็บตัวอักษรขนาด 1

byte และ 1 word ตามลํ าดับ สวนท่ีเปน generic type คือ char ปกติจะเก็บ 1 byte เชนเดียวกับ
ansichar

• ! real type เกบ็คาตัวเลขที่มีทศนิยมแบงออกเปน 5 ประเภทคือ

ประเภท คาท่ีเก็บ ความแมนย ํา
(หลัก)

ขนาดหนวยความจ ํา
(bytes)

real 2.9x10-39 ถงึ 1.7x1038 11-12 6
single 1.5x10-45 ถงึ 3.4x1038 7-8 4
double 5.0x10-324 ถงึ 1.7x10308 15-16 8
extended 3.4x10-4932 ถงึ 1.1x104932 19-20 10

currency -922337203685477.5807 ถงึ
922337203685477.5807 19-20 8
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• ! ตัวแปรประเภท string แบงออกเปน 2 ประเภท
• ! short string เกบ็ตวัแปรประเภทขอความที่มีความยาวไมเกิน 255 ตัวอักษร โดยที่การประกาศตัวแปรจะตอง
ระบุขนาดดวย เชน name: string [25];

• ! long string เกบ็ตวัแปรขอความที่มีความยาวมากถึง 2 gb โดยการประกาศตัวแปรไมตองระบุขนาดเชน name
: string:

สํ าหรับตวัแปรประเภท structured type และ variant type จะไดกลาวถึงรายละเอียด ในบทตอๆ ไป
เน่ืองจากเดลไฟลมรีากฐานจาก object pascal ซึ่งเปนภาษาที่เปนแบบคอมไพเลอร (ตางจาก intepreter เชน visual basic) ดังนั้น
การตรวจสอบประเภทขอมูลจึงเปนส่ิงสํ าคัญ ซึ่งจะตองตรงกันในกรณีที่มีการก ําหนดคาใหกับตัวแปร เชน
label1.caption := inttostr(strtoint(edit1.text) + strtoint(edit2.text));
เน่ืองจากประเภทขอมูลของ caption และ text ซึ่งเปนพรอบเพอรตี้ของ lable และ edit ตามลํ าดับน้ันเปนแบบ string ดังนั้นการที่
จะนํ าไปค ํานวณจะตองเปลี่ยนประเภทใหเปน ประเภทท่ีคํ านวณได(เชน integer)เสียกอน
ในขณะท่ีถาตองการก ําหนดคาใหกับมันจะตองแปลงกลับมาเปน string โดยใชฟงกชั่นที่ชวยในการแปลงประเภทขอมูลซึ่งมีอยูมาก
มายโดยที่ในตัวอยางจะใช strtoint และ inttostr
โดยท่ัวไปการใชตัวแปรจะตองประกาศเสียกอนโดยใชคํ าสั่ง var ดังนี้

var x,y : longint;
begin
x := y + 3;
end;

var x : longint;
y : longint;
begin
x := y + 3;
end;

ในตวัอยางจะประกาศตัวแปรสองตัวคือ x และ y เปนตัวแปรประเภท longint ซึ่งแสดงวิธีประกาศพรอมกันบรรทัดเดียวและการ
ประกาศแยก
ตวัแปรประเภท integer type & character type
ฟงกชั่น chr และ ord
ประเภทขอมลูแบบcharจะใชมากในกรณีที่ตองการตรวจสอบการคียที่แปนพิมพ โดยท่ัวไปประเภทขอมูลแบบ char จะมีความ
สัมพันธโดยตรงกบัประเภทขอมูลแบบ byte ซึ่งเปน unsigned integer 8-bit โดยที่ byte จะใชในการระบุต ําแหนงของตัวอักษรใน
ตารางเชน

var
ch : char;
x : byte;
begin
x := 65;
ch= char(x); { ch มคีาเทากับ 'a'}
x := x + 2;
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ch := chr(x); { ch มคีาเทากับ 'c'}
end;

จากตวัอยาง ต ําแหนงของตัวอักษร a จะอยูท่ีลํ าดับ 65 ในตาราง ascii การเปลี่ยนต ําแหนง เปนตัวอักษรจะใชฟงกชั่น chr
ในทางกลับกนัถาตองการทราบต ําแหนงของตัวอักษรใดก็ใหใชฟงกชั่น ord (ยอมาจาก ordinal) ดังตัวอยาง

var
ch : char;
x : byte;
begin
ch := 'c',
x : = ord(ch); {x = 67}
ch : = chr(x+2); {ch = 'e'}
end;

นอกจากใชฟงกชัน้ chr เพื่อเปลี่ยนต ําแหนงเปนตัวอักษรแลว เรายังสามารถใช เครื่องหมาย '#' แลวตามดวยตัวเลขตํ าแหนง เพื่อ
ทํ างานเชนเดียวกับ chr ไดดังนี้

var
ch : char;
begin
ch := #65; {มคีาเทากับ ch := chr(65); หรือ ch := 'a';}
end;

ตวัอยาง ถาตองการตรวจสอบคียท่ีกดผานแปนพิมพวาเปน enter หรือไม ทํ าไดดังนี้
procedure tform1. formkeypress(sender : tobject; key : char);
begin
if key = #13 then {enter was pressed}
begin
key := #0;
postmessage(handlle, wm_nextdlgctl, 0,0); {send tab}
end;
หมายเหต ุในตวัอยางน้ีตองก ําหนดพรอบเพอรต้ี keypreview ของฟอรมเปน true เพื่อดักจับคียบอรดทุกตัวแมวาจะกดที่คอม
โพเนนทใดใหมาผานท่ีฟอรมกอน การก ําหนดอาจกํ าหนดโดยใช object inspector หรือเขียนค ําสั่งไวใน formcreate ดังนี้
form1.keypreview := true;

real types
การเกบ็ขอมลูประเภท real type จะเก็บโดยใชรูปแบบของ floating point การเปลี่ยนประเภทขอมูลจาก float ไปเปน string
สามารถทํ าไดหลายวิธีดังนี้

• ! ฟงกชั่น floattostr(<คา floating point>) เชน
floattostr(r); {r:real, r:=2}

• ! ฟงกชัน่ format(<format string>,[array ของคาตัวแปร]) เชน
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t : = format('value is :%f', [r]);
โดยที่
r เปน array ของคาที่ตองการระบุใหกับฟงกชั่น format เพื่อจัดการโดย format string การระบุ array จะใชเครื่องหมาย "[" และ "]"
ลอมรอบสมาชกิท้ังหมด สวนสมาชิกแตละตัวจะคั่นดวยเครื่องหมาย "," เชน [r,4,p,q] มีสมาชิก 4 ตัว
<format string> มสีญัญลักษณพิเศษ ท่ีจะนํ าหนารูปแบบตัวอักษรที่ส ําคัญมีดังนี้

%f แสดงคา floating point
%d แสดงผลลัพธของคา integer

%m แสดงผลลัพธที่เปนจ ํานวนเงิน ซึ่งม ีtype เปนแบบ currency
ซึง่ก ําหนดรูปแบบจาก window control panel

%n แสดงคา floating point คลายกับ %f แตจะม ี',' ท่ีหลักพัน และ หลักลาน...ได
%s แสดงคาของ string

ระหวางเคร่ืองหมาย '%' กับรูปแบบ(f,d,m,n,s) นั้นเราสามารถระบุ ความกวางของผลลัพธและจุดทศนิยมได เชน '%6.2f'
หมายถงึ ความกวางของผลลัพธท้ังหมด 6 ตัวอักษรและมีจุดทศนิยม 2 จุด

ตวัอยางโปรแกรม
1. ใชเมนู file/new application เพื่อสรางโปรเจ็คใหม
2. นํ าคอนโทรล listbox และ button วางบนฟอรมโดยใหช่ือ listbox1 และ button1
3. เขยีนค ําสั่งที ่onclick ของ button1 ดังนี้

procedure tform1.button1click (sender : tobject);
var r : real;
t : string;
begin
listbox1.clear;
r := 1234567.3456;
listbox1.items.add(floattostr(r));
t := format ('%f', [r]);
listbox1.items.add(t);
t := format ('%n', [r]);
listbox1.items.add(t);
t := format ('%12.3f', [r]);
listbox1.items.add(t);
end;
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4. ทดลองรันโปรแกรม

• ! ฟงกชั่น str( x [ : width [ : decimals]]; var s)
โดยที่
x เปนคา real หรือ integer
width ระบะความกวางของผลลัพธ สวน decimal ระบะจ ํานวนทศนิยม
s เปน string ท่ีเก็บผลลัพธ
ตวัอยาง
function tform1.real2str (n : real; width, place : integer): string;
var
tempstr : string;
begin
str(n : width : place, tempstr);
real2str := tempstr;
end;

สังเกตวา real2str เปนฟงกชั่นที่สงคากลับเปน string ดังนั้นจึงเรียกใชไดดังตัวอยาง
listbox1.items.add(real2str(5.762,10,2));
edit1.text := real2str (5.762,10,2);
ในตอนทายของฟงกช่ัน real2str จะมีการก ําหนดคาใหกับชื่อฟงกชั่นเพื่อสงกลับไป
string types
ถาพิจารณา string ขอความใหละเอียดแลวจะพบวา string ก็คือ array (แถวล ําดับ) ของ character น่ันเอง

type
tmystring = array [0..255] of char;
var
mystring : tmytring;
thestring : string;

จากตวัอยาง ไดก ําหนดประเภทขอมูลช่ือ tmysting ขึ้น ซึ่งเปน array ของตัวอักษรที่มีความยาว 256 ตัวอักษรโดยค ําสั่งที่อยูใน
type คอื tmystring = array [0.255] of char; สวนตัวแปร thestring จะมีลักษณะคลายกับ mystring ความแตกตางจะอยูที่ string
ไดถกูก ําหนดเปนประเภทไวกอนแลว และจะมีความยาวไมเกิน 255 ตัวอักษร
การจดัการขอมูลใน string สามารถอางขอมูลทั้งหมดโดยใชชื่อ เชน
listbox1.items.add(thestring);
หรืออางตวัอักษรตวัใดที่อยูใน string ในลักษณะเดียวกับการอางสมาชิกใน array ดังนี้
listbox1.items.add(thestring[2]);
ตวัอักษรตวัแรกจะเปนสมาชกิหมายเลข 1 และตัวสุดทายจะเปน n โดยที่ n เปนความยาวของ string
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ฟงกชั่นท่ีใชในการเปลี่ยนประเภทขอมูลของ string ไดแก
• ! inttostr : เปล่ียน integer เปน string
• ! strtoint : เปล่ียน string เปน integer
• ! floattostr : เปล่ียน floating point เปน string
• ! strtofloat : เปล่ียน string เปน floating point
• ! val : เปล่ียน string เปนตัวเลข
• ! str : เปลี่ยนตัวเลขเปน string

ฟงกชั่นที่ใชในการจัดการขอมูลใน string
• ! length : ความยาวของ string
• ! uppercase : เปล่ียนเปนตัวอักษรใหญ
• ! lowercase : เปล่ียนเปนตัวอักษรเล็ก
• ! trim : ตดัตวัอกัษรที่เปน blak ดานซายและขวา
• ! trimleft : ตดัตวัอักษรที่เปน blak ดานซาย
• ! trimright : ตดัตวัอักษรที่เปน blak ดานขวา
• ! pos : หาต ําแหนงของขอความใน string
• ! concat : เชือ่ม string 2 sting
• ! insert : แทรก string ดวย string
• ! copy : copy substing ออกจาก string
• ! delete : ลบ substing ใน string

ค ําสั่งที่ใชในการควบคุมลํ าดับการท ํางาน

(control flow)
คํ าสั่งท่ีใชในการควบคุมลํ าดับการทํ างานแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกเปนคํ าส่ังท่ีใชในการตัดสินใจ

 ไดแก ค ําส่ัง if และคํ าสั่ง case สวนประเภทท่ีสองเปนคํ าสั่งที่เปนค ําสั่งที่เปนวงวน(loop) ไดแก คํ าสั่ง while, คํ าสั่ง repeat และคํ า
ส่ัง for
ค ําสั่ง if
รูปแบบ

if <นิพจน> then <คํ าสั่ง>
[else <ค ําสั่ง>]

โดยที่
นิพจน : เปนเงื่อนไขในการตรวจสอบ ถาผลลัพธเปน true ก็จะทํ าค ําส่ังหลัง then ถาเปน false ก็จะทํ าค ําส่ังหลัง else
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ค ําส่ัง : อาจจะเปนค ําสั่งเดียวหรือหลายค ําสั่ง ถาเปนหลายคํ าสั่งตองอยูภายใต block ของ begin..end เชน

if a = 1 then b := 2
else begin
c := 3;
d := 4;
end;

โปรดสังเกตค ําส่ังหลัง then เปนค ําสั่งเดียวสวน คํ าส่ังหลัง else เปนค ําส่ังหลายๆ คํ าสั่งซึ่งจะอยูภายใต begin...end และคํ าสั่งที่
อยูกอน else จะไมมีเครื่องหมายจบค ําสั่งหรือ ';' ในกรณีที่ไมมีสวน else คํ าส่ังหลัง then สุดทายตองมีเครื่องหมาย ';' เชน
if a = 1 then b:= 2;

ตวัอยาง กรณีท่ีค ําส่ังหลัง then มีหลายคํ าสั่ง
if a = 1 then
begin
b := 2;
x := 3;
end
else
begin
c := 3;
d := 4;
end;

เคร่ืองหมายท่ีใชในการเปรียบเทียบ(relational operator) มดีังนี้
= เทากับ
<> ไมเทากับ
< นอยกวา
> มากกวา
>= มากกวาหรือเทากับ
<= นอยกวาหรือเทากับ
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เครือ่งหมายที่ใชในการเชื่อมนิพจนเปรียบเทียบ(logical operator) ไดแก

not ไม
and และ
or หรือ

ตวัอยาง การใชงาน operator ท้ังสองประเภท
if (a = b) and (not tabel1.eof) then
{same group of record}
หมายถงึ คา a เทากับ b และ ยังไมส้ินสุด(eof)แฟมขอมูล table1
ล ําดบัการคํ านวณของเครื่องหมายที่ใชในการค ํานวณ (operator precedence)

ชนิด ลํ าดับ หมายเหตุ
not, @ 1 @ คอื pointer

*, /, div, mod 2 div=หารจํ านวนเต็ม
mod=หารเพื่อหาเศษ

and, +, -, or 3
=, <>, <, >, <=, >= 4

ผลลัพธท่ีไดจากการประเมินคานิพจนในคํ าสั่ง if จะมีคาเปนแบบ boolean โดยที่เดลไฟล จะใชคาคงที่สํ าหรับขอมูลประเภทน้ีคือ
true และ false สามารถนํ าไปใชได เชน

var found : boolean;
begin
found := false;
while not table1.eof do
begin
if (condition is meet) then
begin
found := true;
table1.next;
end;
end;
end;
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ค ําสั่ง case
รูปแบบ

case <นิพจน> of
<คาคงท่ี 1> : <คํ าสั่ง >;
[<คาคงท่ี 2> : <คํ าสั่ง>;]
:
:
[else <ค ําสั่ง>;]
end;

ตวัอยาง
case myselector of
5 : listbox1.add('special case');
1...4,b..10 : listbox1.add('general case');
else listbox1.add('missing case');
end;
ในตวัอยางน้ี จะประเมนิคาของ myselector ซึ่งถามีคาเทากับ 5 ก็จะใหคา 'special case' ถามีคา 1 ถึง 10 ก็จะไรคา 'general
case' ถาไมอยูในชวงดังกลาวจะมีคาเปน 'missing case'
ปกตคิ ําส่ัง case จะนยิมใชในกรณีที่มีเงื่อนไขเดียวแตมีทางเลือกจํ านวนมาก เพราะจะท ําใหคํ าส่ังที่เขียนงายกวาการใชค ําสั่ง if ซึ่ง
ตองนํ ามาซอนกนัหลาย ๆ ชั้น ในกรณีที่ใชค ําสั่ง case และเพื่อใหสามารถดูแลโปรแกรมไดงายจึงควรจะนํ าเอาประเภทขอมูลแบบ
enumerated มาใช
ตวัอยางการใช enumerated
สมมตวิามีประเภทของรูปรางใหเลือกดังนี้
1. ส่ีเหล่ียมผืนผา
2. สี่เหลี่ยมจตุรัส
3. ส่ีเหล่ียมผืนผาขอบมน
4. ส่ีเหล่ียมจตุรัสขอบมน
5. วงกลม
6. วงรี
ถาเราก ําหนดคาคงที่ที่เปนตัวเลขตามลํ าดับขางตน คํ าสั่ง case จะมีลักษณะดังนี้
case shape of
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
end;



18                         ไพฑูรย งิ้วทั่ง   2/12/022545

18

หากเราใชตวัแปรประเภท enumerated เขาชวยคํ าส่ังจะมีลักษณะดังนี้
type
    tshapetype = (rectangle, sguare, roundrect,
   roundsquare, ellipse, circle);
var    shape1 : tshapetype;
  begin
       case shape1 of
       rectangle : <statements>;
        square : <statements>;
        roundrect : <statements>;
         roundsquare : <statements>;
         ellipse : <statements>;
          circle : <statements>;
   end;
end;
การตรวจสอบโปรแกรมจะสะดวกมากกวา สํ าหรับคอมไพเลอรแลว การประกาศตัวแปรแบบ enumerated (ประกาศเปน list โดยมี
เคร่ืองหมายวงเล็บลอมรอบ) จะทํ าใหคอมไพเลอรนํ าเอาคาคงที่ตั้งแต 0,1,2..ไปแทนในตํ าแหนงใน list แลวเก็บตารางของคาไว
เมือ่พบชือ่ท่ีตรงกนักจ็ะน ําคาตัวเลขมาแทนใหโดยอัตโนมัต ิโดยที่โปรแกรมเมอรไมตองสนใจในสวนนั้น เพียงแตการเรียกใชตอง
อางชื่อใหตรงกันที่อยูใน list เทานั้น
ค ําสั่ง for
รูปแบบ

for <control-var> := <init> [ to | downto ] <final> do
<statement>;

<control-var> คอื ตวัแปรทีเ่ก็บคาตัวเลขไดแก integer type, real type หรือ character type
<init> คาเร่ิมตนของตัวแปร กอนจะเขาในวงวน (loop)
<final> คาสุดทายท่ีจะจบการทํ างานออกจากวงวน
นอกจากคา <final> ท่ีจะทํ าใหจบการทํ างานแลวในวงวนของ for, while และ report เรายังสามารถใช break; เพื่อจบการทํ าวงวน
ได และอาจใช continue; เพื่อขามค ําสั่ง
สวนตอไปของวงวนเพื่อเร่ิมตนการทํ างานในรอบถัดไปของวงวน
สํ าหรบักรณีท่ีตองการจบ procedure นั้นก็ใหใชค ําสั่ง exit, และถาจบโปรแกรมก็สามารถใช halt; หรือ application.terminate;
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ตัวอยาง
for i := 1 to 25 do
listbox1.items.add(inttostr(i));
เปนการเพ่ิมรายการใน listbox1 25 รายการ คาของรายการ เริ่มจาก 1 ถึง 25

k := 1;
for i := 1 to j do
begin
k := k * 2;
listbox1.items.add(inttostr(k));
end;
เปนการหาคาของ 2 ยกก ําลัง j โดยคาที่ไดในแตละรอบของการคํ านวณ จะนํ าไปใสไวใน
listbox1 ในตัวอยางน้ีแสดงใหเห็นถึง block ของค ําสั่ง for ซึ่งอยูระหวางค ําสั่ง begin....end

ค ําสั่ง while
รูปแบบ

while <นิพจน> do
<ค ําสั่ง>

นิพจน คอื คาท่ีจะประเมินและตัดสินใจในการท ําวงวน ถาผลลัพธเปน true ก็จะทํ าค ําส่ังในวงวน ถาเปน false ก็จะจบค ําส่ังในวง
วน
ตวัอยาง

while (s = 5) and (not table1.eof) do
begin
tot := tot + table1salary.asfloat;
table1.next;
end;
การทํ าวงวนน้ีจะทํ างานเม่ือ s มีคาเทากับ 5 และ ยังไมหมดขอมูลในแฟม table1 ขณะทํ างานในวงวนก็จะทํ าการบวกสะสม
ยอดในฟลดจาก table1 และการอานรายการถัดไปของ table1
i := 0;
while i < 10 do
begin
    listbox1.items.add (inttostr(i));
     i := i + 1;
end;
นํ าคา 0-9 ไปใสใน listbox1 ทั้งหมด 10 รายการ
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ค ําสั่ง repeat
รูปแบบ repeat
<ค ําสั่ง>
until <นิพจน>;

นิพจน คอื เงือ่นไขซึง่จะใชในการตัดสินใจวาจะทํ าวงวนตอหรือไม ซึ่งจะตรงขามกับคํ าสั่ง while โดยที่ถานิพจนมีคาเปน true ก็จะ
หยดุการทํ าวงวน แตถาเปน false ก็จะทํ าวงวนตอไป
ตวัอยาง

repeat
     write('enter value: ');
     readln(i);
until ( i >=0) and (i <=9);
ทํ าการอานขอมลูโดยใช standard i/o(screen) จนกระท่ัง i มีคา 0-9 จึงจะจบการทํ างาน (ตองก ําหนด project/option
generate dos console)

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล และ SQL
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล

โปรแกรมจดัการฐานขอมูล (Database Management Systems) หรือเรียกยอๆ วา DBMS น้ันเปนซอฟตแวรท่ีชวยในการจัด
เก็บ, บริหาร, และเรียกใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดย DBMS จะเปนตัวกลางระหวางผูใชงานกับ ขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลปจจุบัน อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ

• ! ระบบขอมูลธรรมดาที่ใชโดยผูใชคนเดียวทั่วๆไป (Desktop Database) ไดแก
ระบบขอมูลแฟม DBF ระบบแฟมขอมูลของโปรแกรมดีเบส,ฟอกโปร
ระบบแฟม BTrieve ระบบแฟมขอมูลแบบ Indexed Sequential
Paradox แฟมขอมูลคลายกับ DBF แตเปนของบริษทับอรแลนด

Access แฟมขอมูลใชงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวของบริษทั
ไมโครซอฟต

• ! ระบบฐานขอมลูท่ีใชรวมกันหลายๆผูใช (Server Database) เปนระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่แทจริงที่สามารถน ําไปใช
ในลักษณะ Client/Server ได ระบบฐานขอมูลประเภทน้ี ไดแก

Oracle ปจจบัุนพัฒนาถึงเวอรชั่น 8 เปนของบริษัทออเรเคิล
Informix ปจจบัุนพัฒนาถึงเวอรชั่น 9 เชนเดียวกัน เปนของบริษัทอินฟอรมิกซ
Sybase เปนของบริษัทพาวเวอรซอฟต
MS SQL
Server

เปนโปรแกรมของไมโครซอฟตที่เดิมใชเทคโนโลยีของ Sybase ในการพัฒนา
ปจจบัุนไมโครซอฟตไดแยกการ พัฒนาออกจาก Sybase แลว

Ingres เปนของบริษัทคอมพิวเตอรแอสโซซิเอท หรือ CA
InterBase เปนดาตาเบสของบริษัทบอรแลนด
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บริษทับอรแลนด ไดสรางมาตรฐานการเชื่อมตอฐานขอมูลทั้งสองแบบขางตน โดยผานโครงสรางที่ชื่อ IDAPI (Integrated
Database API) เพ่ือใหระบบงานท่ีสรางข้ึน สามารถเรียกใชขอมูลภายในฐานขอมูล ผานระบบการเช่ือมตอแบบน้ี ทั้งนี้ไมตองเรียก
ใชฟงกชัน่ของฐานขอมูลโดยตรง ทํ าใหผูพัฒนาระบบสามารถโยกยาย ระบบงานไปใชกับฐานขอมูลตางๆ ไดหลายชนิดและมีความ
สะดวกในการโยกยาย สวนบริษัทไมโครซอฟตไดสรางโครงสรางเชื่อมตอที่เรียกวา ODBC (Open DataBase Connectivity) เพื่อ
ใหระบบงานทีส่รางขึ้นเชื่อมตอกับฐานขอมูลคลายกับ IDAPI แตโครงสรางชนิดน้ีเปนโครงสรางท่ีผูพัฒนาระบบนิยมใชกันมาก และ
ยอมรับเปนมาตรฐานการ เชื่อมตอ อยางไรก็ตามบริษัทบอรแลนดก็ไดสนับสนุนการใช ODBC ผานโครงสราง IDAPI ดวย

การก ําหนดการเรียกใชฐานขอมูลของเดลไฟลตองใชโปรแกรม BDE (Borland Database Engine) รูปตอไปน้ีแสดงกับโครงสราง
ของการ เชื่อมตอกับฐานขอมูลของบริษัทบอรแลนด

การก ําหนดฐานขอมูลท่ีโปรแกรมตองการเชื่อมตอ จะใชโปรแกรม BDE Configuration ซึ่ง โปรแกรม BDE Configuration จะชวย
ในการระบฐุานขอมูลที่จะใชงาน โดยการตั้งชื่อ Alias พรอมทั้งระบุรายละเอียดของการตอเชื่อม หลังจากกํ าหนดเรียบรอยแลว
Alias สามารถไปอางอิงไดในโปรแกรม   (ในใชงานในท่ีน้ีจะติดตอฐานขอมูล โดยใช ODBC แทนการใช BDE)
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ภาษา SQL(Structured Query Languaqe)
ฐาน ขอมลูเชงิสัมพันธทุกยี่หอ สามารถรองรับการเรียกใชฐานขอมูลโดยผานภาษากลางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน คือ

SQL(Structured Query Languaqe) ในการบริหารจัดการและปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูล ทั้งนี้เพื้อใหโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา
สามารถยายไปทํ างานกับระบบฐานขอมูลอีกยี่หอหนึ่งไดโดยไมตองทิ้งโปรแกรมชุดเดิมแลวเขียนโปรแกมรขึ้นมาใหมนอกจากนี้ยัง
ชวยลอเวลาการเรียนรูคํ าส่ังในการจัดการขอมูลของแตละย่ีหอ

ค ําสั่ง ใน SQL ทีมี่อยูอาจแบงออกเปนกลุมหลัก ๆ ไดดังนี้

• ! ค ําสังทีในในการจัดการกับโครงสรางขอมูล (DD/D) หรือ Meta - data เรียกวา Data Definition Language (DDL) เปนค ําส่ัง
ทีใ่ชสํ าหรับ การสราง / แกไข / ลบตาราง ขอมูลซึ้งมีผลท ําใหโครงสรางขอมูลในตารางเปลี่ยนแปลงไปการท ํางานแกไข
ขอมูลสวนของ Meta-data นอกจากนี้ยังรวมถึงค ําส่ังท่ีใชในการสราง / แกไข / ลบ View, ดัชน,ี Constrain, Trigger, Stored
Procedure และ ค ําส่ังท่ีใชในการกํ าหนดสิทธ์ิ ใหผูใชงาน ค ําส่ังในกลุมน้ีไดแก ค ําส่ัง CREATE, ALTER, DROP ตางๆ
เชน CREATE TABLE, CREATE INDEX, CREATE TRIGGER ค ําส่ังท่ีใชในการกํ าหนดสิทธิไดแก GRANT, REVOKE

• ! ค ําสัง่ท่ีใชในการเรียกใช , เพิ่มขอมูล , แกไขขอมูล , ลบขอมูลในตาราง เรียกวา Data Manipulation Language (DML)
เปนค ําสัง่ท่ีใชในการจัดการขอมูลที่อยูในตารางเพื่อใหขอมูลในตารางทันสมัย (Updated) ตรงกบัความเปนจริง คํ าสั่งใน
กลุมน้ีไดแก SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE และ COMMITE ตามลํ าดับ

         โครงสรางคํ าสั่ง Select
Select  [Distinct] / * / รายชื่อฟลด
From ชือ่ตาราง1, ชื่อตาราง2,…
[Where เงื่อนไข]   //เงื่อนไข where
[Order By] //การเรียงลํ าดับจากนอยไปมา
[Group By] //การจัดกลุม
[Having ] //เงื่อนไข having
[Union] // คํ าสั่ง Select ท่ีซอนเขามา

คํ าสั่ง  SQL กับเดลไฟ
การสรางชุดคํ าสั่ง SQL ในขณะ Design Time

กอนที่จะใชค ําสั่ง SQL ในเดลไฟน้ันใหคลิก Query ในแท็บของ Data Access กอนแลวทํ าตามขั้นตอนตอไปนี้
1.! ที่คุณสมบัต ิDataBaseName ใหเลือกช่ือ ODBC ทีเ่ราก ําหนดไวในขั้นตอนการเชื่อมฐานขอมูลดวย ODBC
2.! ท่ีคุณสมบันติด SQL  ใหดับเบ้ิลคลิกก็จะเห็นไดอเล็อกสํ าหรับปอนคํ าสั่ง SQL ใหปอนคํ าสั่ง Select From  Where หรืออีกวิธี
หน่ึงจะใช คลิกขวาที่ Query แลวเลือก SQL Bullder กไ็ด เปนเครื่องมือในการสรางภาษา SQL ให แลวก็เลือก Table และ
flelds ทีต่องการ จากนั้นก ็Save

3.! คุณสมบัติ Active ใหดับเบ้ิลคลิก เปน True ถาไมเปลี่ยนเปน Trueใหใหตรวจสอบข้ันตอนท่ีผานมาถูกหรือไม
4.! ตั้งชื่อ qNameใหสอดคลอง และกํ าหนด DataSource ใหสอดคลองกับ Query ดวย
การสรางชุดคํ าสั่ง SQL ในขณะ Run Time

1.! ปดการทํ างานของชิ้นสวนโปรแกรม แบบ Query ชดุท่ีจะบรรจุค ําส่ังใหมลงไปดวยค ําสั่ง Close
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2.! ทํ าการลบชุดค ําสั่ง SQL เดมิ ออกโดยใชค ําสั่ง Clear
3.! บรรจุคํ าสั่ง SQL ใหม ลงในคุณสมบัติ SQL ดวยคํ าสั่ง Add
4.! ใชคํ าสั่ง Open หรือ ExecSQL กระตุนให Query ท่ีด ําเนินการอยูทํ างาน
ตัวอยาง

Query1.Close;
Query1.SQL.Clear;
Query1.SQL.Add('  Select *  ');
Query1.SQL.Add('  From  Employee  ');
Query1.SQL.Add('  Where  monny >= 500  ');
Query1.Open;

การสงผานพารามิเตอรในคํ าสั่ง SQL
การเขยีนโปรแกรมฐานขอมูลนั้นจะตองมีการเพิ่ม ลบ ปรับปรุงขอมูล ฉนั้นจึงจํ าเปนที่ตองทราบวาในการก ําหนดตัวแปรท่ี

เปนพารามิเตอรน้ันมีการหนด อยางไร การก ําหนดตัวแปรที่ใชเปนพารามิเตอรมีรูปแบบดังนี้

ชื่อฟลดในตาราง =:  ช่ือตวัเปรทีเปนพารามิเตอร

ตัวอยาง
Query1.Close;
Query1.SQL.Clear;
Query1.SQL.Add('  Select *  ');
Query1.SQL.Add('  From  Employee  ');
Query1.SQL.Add('  Where  Employee_id=: now_id  ');

 Query1.ParamByname(' now_id').AsString :=Edit1.Text ;
Query1.Open;

รูปแบบคํ าสั่ง

           ชื่อ Query.ParamByName('ชือ่ตัวแปร').ชนิดของตัวแปร :=
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โปแกรม SQL SERVER
โปรแกรม SQL Server  เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ของบริษัท Microsoft
วธิกีารใชงาน  SQL Server
1.! โปรแกรม Delphi และ SQL Server อยูบนเครื่องเดียวกัน ในกรณีน้ีใหลง โปรแกรม SQL Server ไวในเครื่อง Client
ดวย และการใชงานไมจํ าเปนตองมีการ็ดเครือขายเพราะการติดตอจะเปนลักษณะแบบ Local ดงัน้ันจะเรียก
โปรแกรมแบบน้ีวา SQL Server Service Manager

2.! โปรแกรม Delphi และ SQL Server อยูตางเครื่องกัน ในกรณีน้ีใหลง โปรแกรม SQL Server เฉพาะที่เครื่อง Server
เทาน้ัน และการใชวิธีน้ี จะตองมีการเชื่อมโยงระหวางเครื่องทั้งสองดวยเครือขาย และตองติดตั้งโปรโตคอลที่จะ
สนับสนุนการเชื่อมตอแบบเดียวกัน โดยที่ SQL Server สนับสนุนโปรโตคอลมาตรฐานท้ังสามประเภทคือ NetBEUI,
TCP/IP, IPX/SPX

บรรยายก็มานานแลวเรามาเร่ิมสราง  Client- Server Database Application ตวัแรกกันเลย
• ! สราง ฐานขอมูลใน SQL Server ชือ่วา tadatest
• ! โดยเริ่มที ่Start ->  Programs -> Microsoft SQL Server7 -> Enterprise Manager
• ! จะปรากฎหนาจอดังรูป

• ! คลิกขวาที่โฟเดอร ที่ชื่อวา Databases  -> New Database จากน้ันก็ตั้งชื่อฐานขอมูลชื่อ datatest ดงัรูป แลวกด OK
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• ! จากนั้นใหสราง Table โดยการคลิกที่เครื่องหมาย + หนา โฟลเดอร DataBases -> คลิกเครื่องหมาย +หนา ฐานขอมที่
ชื่อ  datatest

• ! จากนั้นใหคลิกขาวที ่Tables -> New Table ดังรูป
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• ! ตัง้ชื่อ และ ออกแบบเหมือนกับดังนี้
• ! การก ําหนด key หลัก ใหคลิกจองที่ ฟลด ที่ก ําหนดจากนั้นก็คลิกที ่Tools bar รูปกุญแจ
เอนทติีส้ินคา ( tgoods.db )

ชื่อ Flild Data Type Width Decription Key
Goods_id
Company_id
Goods_name
Onhand

Char
Char
Char
Integer

10
10
25
4

รหัสสินคา
รหัสบริษัท
ช่ือสินคา
จ ํานวนคงเหลือ

*

เอนทติี ้บริษัทจัดจ ําหนาย( tcompany.db )
ชื่อ Flild Data Type Width Decription Key
Copany_id
Company_name
Company_add

Char
Char
Char

10
20
20

รหัสบริษัทจัดจ ําหนาย
ชื่อบริษัท
ท่ีอยู

*

เอนทติี ้พนักงาน( tem.db )
ชื่อ Flild Data Type Width Decription Key
Em_id
Em_name
Em_add
Em_us
Em_pass
Em_write

Char
Char
Char
Char
Char
Char

5
20
30
10
10
5

รหัสพนักงาน
ชื่อ -สกลุ
ท่ีอยู
User Name
Pass word
ก ําหนดสิทธ์ิ Write

*

เอนทติี ้สั่งสินคา( torder.db )
ชื่อ Flild Data Type Width Decription Key
Or_id
Or_date
Em_id
Company_id
Price_tatal

Integer
DateTime
Char
Char
Integer

4
8
5
10
4

ใบส่ังช่ือเลขท่ี
วันที่สั่งชื้อ
รหัสพนักงาน
รหัสบริษัท
ราคารวมทั้งสิน

*

เอนทติี ้รายละเอียดการส่ังช้ือ( torderdetail.db )
ชื่อ Flild Data Type Width Decription Key
Or_id
Or_no
Goods_Id
Goods_name
Or_num
Price

Integer
Integer
Char
Char
Integer
Integer

4
4
10
25
4
4

ใบส่ังช้ือเลขท่ี
ลํ าดบัท่ี
รหัสสินคา
ช่ือสินคา
จํ านวนท่ีส่ัง
ราคา/หนวย
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การก ําหนด Security  Logins
• ! คลิก เครื่องหมาย + หนาค ําวา Security  จากนั้นใหคลิกขวาที่ค ําวา  Login -> New Login.. ดังรูป

Name  ใหใสวา logtest    , Password ใหใสวา 258584 ,เลือก Database ชื่อ datatase

จากน้ันใหเลือก Page  Server Roles  ใหคลิกหนาคํ าวา System Adminstator เปนเครื่องหมายถูกตามรูป ดานบน
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จานนั้นใหคลิก Page Database Access เลือกฐานขอมูลที่เขาถึง โดยเลือกที ่datatest  แลวกด OK

ขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานขอมูล (ODBC)
1.! เมื่อเขาสู Control panel แลว
2.! ใหดับเบิ้ลคลิกที ่ODBC Data Source(32bit)
3.! ท่ีไดอะล็อก ODBC Data Source Adminstator ใหคลิกที่ปุม Add
4.! ใหเลือกชนิดของฐานขอมูล ใหเลือกท่ี SQL Server
5.! แลวคลิกปุม Finish
6.! ใหต้ังช่ือ Data Source วา odbdatatest และ Server เปน [Local]  ดงัรูปดานลาง

จากนั้นคลิก Next
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ใส login ID : logtest  ,Password: 258584 ดังรูป  คลิก Next จะพบหนาจอดานลาง

คลิก Next
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คลิก Finish

   "คลิก Test Data Source  วาODBC ผานหรือไมถาจะปรากฏตามรูป



32                         ไพฑูรย งิ้วทั่ง   2/12/022545

32

เราก็จะได Data Source Name (DSN) ตามรูป

คอมไพเลอร Object Pascal (Delphi)
         คอมไพเลอรถูกเรียกใชโดย IDE (หรือผาน Command Lineก็ได) คอมไพเลอรจะแปลงโปรแกรมออกมา
เปน ภาษาเคร่ือง (Machin Language) ซึ่งในวินโดวจะมีนามสกุล เปน .EXE หรือแปลงออกมาเปน .DLL หรือ
Dynamic Link Library
****(การเขียนในครั้งนี้ในสวนของ DELPHI 5.0 จะใชคอมโปรแนน infopower2000 มารวมดวยสามารถไป
Dowload ไดที่เวบไชตwww.woll2woll.com จากนั้นให ทํ าการ SETUPลงไปดวย โดยใชรหัสผานดังน้ี
IP8250248391)*******
1.การออกแบบหนาจอ Design From หลัก (กํ าหนดช่ือวาFmain)
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2.การออกแบบหนาจอ Design From บรษัิทจัดจํ าหนาย
 กํ าหนดช่ือวา Fcompany

3.สรางหนาจอ Data Modul

1.! ก ําหนดชื่อ Data modul วา DM1
2.! ใหนํ า Component ที่ชื่อวา DataBase อยูในกลุม Data Access หลังจากนั้นใหก ําหนดคุณสมบัติดังนี้

-! ก ําหนดชื่อ Indatabase
-! ก ําหนดAliasName" odbdatatest
-! ก ําหนด Loginpromt " False
-! ก ําหนด Params

"#$%!&'($)*+,-./-
0'##12%3)456567

-!  ก ําหนด  Connected " True
3.! ใหนํ า Component ที่ชื่อวา Query และ Datasource อยูในกลุม Data Access หลังจากนั้นใหก ําหนดคุณสมบัติดังนี้

-! Query  ก ําหนดชื่อ Qcompany
-! DataBaseName " datatest
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-! CachedUpdate " True
-! RequestLive " True

           -      SQL"    select *
                  from tcompany
-! Active " True
-! Datasource กํ าหนดช่ือ Dcompany
-! Dataset " Qcompany

4.! เปด From Fcompany
-! ใหทํ าการ Add UserUnit ของ From Datamodul เขามา
-! จากน้ัน ใหทํ า การ Set คาของDBEdit และ DBGrid ไปที ่Qcompany และ Dcompany ตามล ําดับ
-! แลวก็เขียนคํ าสั่งในปุมตางๆ ดังน้ี

Tcompany ปุม Add
procedure TFcompany.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 //เพิม่คํ าสั่งSQL

 Dm1.Qcompany.Close;
 DM1.Qcompany.SQL.Clear ;

 DM1.Qcompany.SQL.Add('select * From tcompany');
 DM1.Qcompany.Open;

 //เพิ่มขอมูล
 DM1.Qcompany.Append ;

end;

Tcompany ปุม Delete
procedure TFcompany.Button2Click(Sender: TObject);
begin
      //ยืนยันการลบ
    if messageDlg('ตองการลบจริงหรือไม',mtConfirmation,[mbYes, mbNo],0)= mrYes Then
   DM1.Qcompany.Delete ;
   DM1.Qcompany.Edit;
   DM1.Qcompany.post ;
   DM1.Qcompany.CommitUpdates ;
   DM1.Qcompany.Close;
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   DM1.Qcompany.Open;
   end;

             Tcompany ปุม Edit
 procedure TFcompany.Button3Click(Sender: TObject);
begin

 DM1.Qcompany.Edit;
end;

Tcompany ปุม Save
procedure TFcompany.Button4Click(Sender: TObject);
begin
  DM1.Qcompany.Edit;
  DM1.Qcompany.post ;
  DM1.Qcompany.CommitUpdates ;
  DM1.Qcompany.Close;
  DM1.Qcompany.Open;
end;

Tcompany ปุม Cancel
procedure TFcompany.Button5Click(Sender: TObject);
begin
  DM1.Qcompany.Cancel ;
end;

Tcompany ปุม Search
procedure TFcompany.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 DM1.Qcompany.SQL.Clear ;
 DM1.Qcompany.SQL.Add('select * From tcompany');
 DM1.Qcompany.SQL.Add('Where Company_id=:now');
 DM1.Qcompany.ParamByName('now').Asstring:=edit1.Text ;
 DM1.Qcompany.Open;
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 if DM1.Qcompany.ParamByName('now').Asstring=edit1.Text Then
  Begin
    ShowMessage('พบขอมูลท่ีคน');
  End
 Else
  Begin
   ShowMessage('ไมพบขอมูลท่ีคน');
  End;
end;

Tcompany ปุม View All
procedure TFcompany.Button7Click(Sender: TObject);
begin
  Dm1.Qcompany.Close;
  DM1.Qcompany.SQL.Clear ;
  DM1.Qcompany.SQL.Add('select * From tcompany');
  DM1.Qcompany.Open;
end;
end.

4.การออกแบบหนาจอ Design From พนกังาน

1.! ก ําหนด ชื่อFrom -" Ftem
2.! เปด From Data Modul ขึ้นมา
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3.! ใหนํ า Component Query และ DataSource มาวาง อยางละหน่ึง Component
4.! Query ใหเปล่ียนช่ือ Qtem และกํ าหนด DatabaseName " datatest
5.! CacheUpdate " True
6.! RequestLive  " True
7.! SQ" select *
             From tem
8.! Active "True
9.! Datasource ใหเปล่ียนช่ือ Dtem และกํ าหนด Dataset " Qtem
10.! ใหเปด From ของ พนักงานขึ้นมา แลวทํ าการ Use Unit ของ From DataModul เขามา
11.!และทํ าการ ก ําหนดคาตาง ของ Ccmponent เชน Dbedit1""""DatasourceName=Dtem

Datafield= Em_id ฯ
12.!จากนั้นใหเขียนคํ าสั่งในปุมดังนี้

ปุม Add
procedure TFtem.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 DM1.Qtem.Append ;
end;
ปุม Delete
 procedure TFtem.Button2Click(Sender: TObject);
begin
//ยืนยันการลบ
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  if messageDlg('ตองการลบจริงหรือไม',mtConfirmation,[mbYes, mbNo],0)= mrYes Then
   DM1.Qtem.Delete ;
   DM1.Qtem.Edit;
   DM1.Qtem.post ;
   DM1.Qtem.CommitUpdates ;
   DM1.Qtem.Close;
   DM1.Qtem.Open;
end;

ปุม Edit
  procedure TFtem.Button3Click(Sender: TObject);
  begin
      DM1.Qtem.Edit ;
  end;

ปุม Save
procedure TFtem.Button4Click(Sender: TObject);
begin
  DM1.Qtem.Edit;
  DM1.Qtem.post ;
  DM1.Qtem.CommitUpdates ;
  DM1.Qtem.Close;
  DM1.Qtem.Open;
end;

ปุม Cancel
procedure TFtem.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 Dm1.Qtem.Cancel ;
end;
end.

5.การออกแบบหนาจอ Design From คลังสินคา
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1.! ใหกํ าหนดช่ือ From " Fgoods
2.! ใหทํ าการเปด From  DataModul ขึ้นมา และใหนํ า Component Query มาวาง 2 Component
กับ Datasourec มาวาง 2 Component

3.! Query1 ใหกํ าหนด Name " Qgoods
4.! DatabaseName "datatest
5.! CacheUpdate " True
6.! RequestList " True
7.! SQL " select *
                  From tgoods
8.! Active " True
9.! Datasource1 ใหกํ าหนด Name " Dgoods
10.!Dataset "Qgoods
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11.!Query2 ใหกํ าหนด Name " Qcompany_list_goods
12.!DatabaseName "datatest
13.!CacheUpdate " True
14.!RequestList " True
15.!SQL " select *
                  From tcompany
16.!Active " True
17.!Datasource2 ใหกํ าหนด Name " Dcompany_list_goods
18.!Dataset "Qcompany_list_goods
19.!ตอมาใหเปด From ของสินคาขึ้นมา
20.!ใหทํ าการ Use Unit ของ DataModul เขามา และท ําการ กํ าหนดคาใหกับ Component ตางๆ
21.!เมื่อกํ าหนดคาใหกับ Component เสร็จเรียบรอยแลวก็ใหเขียนคํ าส่ังในปุมตาง ๆดังน้ี
ปุม Add
procedure TFgoods.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 DM1.Qgoods.Append ;
end;

ปุม Delete
procedure TFgoods.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  //ยืนยันการลบ
  if messageDlg('ตองการลบจริงหรือไม',mtConfirmation,[mbYes, mbNo],0)= mrYes Then
   DM1.Qgoods.Delete ;
   DM1.Qgoods.Edit;
   DM1.Qgoods.post ;
   DM1.Qgoods.CommitUpdates ;
   DM1.Qgoods.Close;
   DM1.Qgoods.Open;
end;
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ปุม Edit
procedure TFgoods.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 DM1.Qgoods.Edit ;
end;

ปุม Save
procedure TFgoods.Button4Click(Sender: TObject);
begin
  DM1.Qgoods.Edit;
  DM1.Qgoods.post ;
  DM1.Qgoods.CommitUpdates ;
  DM1.Qgoods.Close;
  DM1.Qgoods.Open;
end;

ปุม Cancel
procedure TFgoods.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 DM1.Qgoods.Cancel ;
end;

6.การออกแบบหนาจอ Design From การส่ังช้ือสินคา
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1.! ใหกํ าหนด Name " Forder
2.! ใหเปด From ของ Data Modul แลวนํ า Componen  มาวาง.

3. กํ าหนดคาท่ี Qorder
   DatabaseName  " datatest
   SQL " select *
                    from torder
                    where or_id =:now
  RequestLive -" True
  CachedUpdate " True
  Active " True
4. กํ าหนดคา Dorder
    Datasete " Qorder
5. กํ าหนดคาท่ี Qorderd
 DatabaseName  " datatest
   SQL " select *

from torderdetail
where Or_id =:Or_id
order by or_no

  RequestLive -" True
  CachedUpdate " True
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  Active " True
6.  กํ าหนดคา Dorderd
    Datasete " Qorderd
7. กํ าหนดคาท่ี Qorder_tem
   DatabaseName  " datatest
   SQL " select *

from tem
where Em_id =:Em_id

    RequestLive -" True
    CachedUpdate " True
    Active " True
8.! กํ าหนดคาท่ี Dorder_tem

Dataset "Qorder_tem
9. กํ าหนดคาท่ี Qorder_company
    DatabaseName  " datatest
    SQL " select *

     from tcompany
                  where Company_id =:Company_id

    RequestLive -" True
    CachedUpdate " True
    Active " True
10.!กํ าหนดคาท่ี Dorder_company

Dataset  "Qorder_company
11. กํ าหนดคาท่ี Qorder_goods
    DatabaseName  " datatest
    SQL " select *

from tgoods

    RequestLive -" True
    CachedUpdate " True
    Active " True
11.!กํ าหนดคาท่ี Dorder_goods
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Detaset " Qorder_goods
12.!จากน้ันใหทํ าการ เปด From ของ การสั่งซื้อ แลวเรียกใช Use Unit ของ Data Modul และท ําการกํ าหนดคา
ตาง ของ Component ท่ีไดออกแบบมา

13.!จากน้ันใหเขียนคํ าสั่งในปุมตางๆ ดังน้ี
ปุม ADD
procedure TForder.Button2Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
 //เพิม่คํ าสั่งSQL
 Dm1.Qorder.Close;
 DM1.Qorder.SQL.Clear ;
 DM1.Qorder.SQL.Add('select * from torder  ');
 DM1.Qorder.Open;
dm1.Qorder.Last ;
i:= Dm1.Qorder.FieldByName('or_id').Asinteger;
 if i > 0 Then
  begin
   i:=i+1;
  End
 Else
  begin
   i:= 1;
  End ;
dm1.Qorder.Append;
Dm1.Qorder.FieldByName('or_id').Asinteger := i;
Dm1.Qorder.FieldByName('or_date').AsdateTime:=date;
end;
ปุม Delete
procedure TForder.Button3Click(Sender: TObject);
var count,i: integer;
begin
if messageDlg('ตองการลบจริงหรือไม',mtConfirmation,[mbYes, mbNo],0)= mrYes Then
 Count:=DM1.Qorderd.RecordCount ;
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 if count > 0 Then
  Begin
    Dm1.Qorderd.First ;
    For i:=1 To Count do
     Begin
      Dm1.Qorderd.Delete ;
     End;
  End;
DM1.Qorder.Delete ;
DM1.Qorder.Edit ;
DM1.Qorder.Post;
DM1.Qorder.CommitUpdates ;
DM1.Qorder.Close;
DM1.Qorder.Open;
end;
ปุม Edit
procedure TForder.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 Dm1.Qorder.Edit;
end;
ปุม Save
procedure TForder.Button5Click(Sender: TObject);
var price,sum,count,i:integer;
begin
// บันทึกรายละเอียด
 dm1.Qorderd.Edit ;
 dm1.Qorderd.Post;
 dm1.Qorderd.CommitUpdates ;
 dm1.Qorderd.Close;
 dm1.Qorderd.Open;
//บันทึกหลัก
 Count:= Dm1.Qorderd.RecordCount ;
 Dm1.Qorderd.First ;
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 Price:=0;
  for i:= 1 to Count do
   begin
    sum:=Dm1.Qorderd.fieldByname('or_num').Asinteger *
    Dm1.Qorderd.fieldByname('price').Asinteger ;
    price:=price+sum;
   end;
 dm1.Qorder.Edit ;
 Dm1.Qorder.FieldByName('price_tatal').Asinteger:=price;
 dm1.Qorder.Edit ;
 dm1.Qorder.Post;
 dm1.Qorder.CommitUpdates ;
 dm1.Qorder.Close;
 dm1.Qorder.Open;
end;
ปุม Cancel
procedure TForder.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 Dm1.Qorderd.Cancel ;
 Dm1.Qorder.Cancel ;
end;
ปุม Find
procedure TForder.Button7Click(Sender: TObject);
begin
//เพิม่คํ าสั่งSQL
 DM1.Qorder.SQL.Clear ;
 DM1.Qorder.SQL.Add('select * From torder');
 DM1.Qorder.SQL.Add('Where or_id=:now');
 DM1.Qorder.ParamByName('now').Asstring:=edit1.Text ;
 DM1.Qorder.Open;
end;
ปุม Add (ในสวนของรายละเอียด)
procedure TForder.Button1Click(Sender: TObject);
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var i: integer;
begin
 DM1.Qorderd.Last ;
 i:=Dm1.Qorderd.FieldByName('or_no').Asinteger;
 if i<0 Then
 Begin
  i:=1
 End ;
 DM1.Qorderd.Append ;
 Dm1.Qorderd.FieldByName('or_id').Asinteger :=
 DM1.Qorder.fieldByname('or_id').Asinteger;
 Dm1.Qorderd.FieldByName('or_no').Asinteger:= i+1;
end;
คํ าสั่งในเหตุการ CloseUp ที่ใช List รายการของสินคา
procedure TForder.DBLookupComboBox1CloseUp(Sender: TObject);
begin
 Dm1.Qorderd.Edit ;
 Dm1.Qorderd.FieldByName('goods_name').ASString:=
 DM1.Qgoods.fieldByname('goods_name').Asstring;
end;

   คํ าสั่งในปุมเห็นการคลิ๊กขวาของเมาสบน Gridของรายละเอียด(Menu PopUp)
 เมนู เพิ่ม
 procedure TForder.N1Click(Sender: TObject);
var i: integer;
begin
 DM1.Qorderd.Last ;
 i:=Dm1.Qorderd.FieldByName('or_no').Asinteger;
 if i<0 Then
 Begin
  i:=1
 End ;
 DM1.Qorderd.Append ;
 Dm1.Qorderd.FieldByName('or_id').Asinteger :=
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 DM1.Qorder.fieldByname('or_id').Asinteger;
 Dm1.Qorderd.FieldByName('or_id').Asinteger:= i+1;
end;
เมนูลบ
procedure TForder.N2Click(Sender: TObject);
begin
 if messageDlg('ตองการลบจริงหรือไม',mtConfirmation,[mbYes, mbNo],0)= mrYes Then
 Dm1.Qorderd.Delete ;
 Dm1.Qorderd.Edit ;
 Dm1.Qorderd.Post ;
 Dm1.Qorderd.CommitUpdates ;
 Dm1.Qorderd.Close;
 Dm1.Qorderd.Open;
end;
 เมนูแกไข
procedure TForder.N3Click(Sender: TObject);
begin
DM1.Qorderd.Edit ;
end;
เมนูบันทึก
procedure TForder.N4Click(Sender: TObject);
begin
 DM1.Qorderd.Edit ;
 Dm1.Qorderd.Post ;
 Dm1.Qorderd.CommitUpdates;
 DM1.Qorderd.Close;
 Dm1.Qorderd.Open;
end;
เมนูยกเลิก
procedure TForder.N5Click(Sender: TObject);
begin
 DM1.Qorderd.Cancel;
end;
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14.!ตอมาใหท ําการ สราง From พิมพใบสั่งชื้อสั่งชื้อ
สรางที ่New " เลอืก Report
และทํ าการออกแบบ ตามรูปดานลาง และก ําหนดช่ือ Qrreport

15.!เปด From DataModulขึ้นมา และน ํา Query มาวาง 1 Component ดังรูป
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ก ําหนด ชื่อQuery  -" qreport
 DatabaseName "datatest
CacheUpdate " True
RequestList " True

SQL " #$8$9:!Torder.or_id, Torder.or_date, Torder.em_id, Torder.company_id, Torder.price_tatal,
Torderdetail.or_no, Torderdetail.goods_id, Torderdetail.goods_name, Torderdetail.or_num,
Torderdetail.price, Tcompany.company_name, Tcompany.company_add, Tem.Em_name,
(Torderdetail.or_num*Torderdetail.price)

            FROM torder Torder, torderdetail Torderdetail, tcompany Tcompany, tem Tem
            WHERE (Torder.or_id  =:now)
           AND  (Torderdetail.or_id = Torderdetail.or_id)
           AND  (Tcompany.Company_id = Torder.Company_id)
           AND  (Tem.Em_id = Torder.em_id)
Active " True
16.!เปด From Reprot ใบส่ังซ้ือข้ึนมาแลวทํ าการ Use Unit ของ Data Modul เขามา และก ําหนดคาตางๆ ใน

Component ทีไดออกแบบไว

     
17.! เปด From ของการส่ังซ้ือข้ึนมา และทํ าการเขียนค ําสั่งที่ปุม Print ดังนี้
procedure TForder.Button8Click(Sender: TObject);
begin
 dm1.qreport.Close;
 dm1.qreport.ParamByName('now').Asinteger := DBEdit1.Field.Value ;
 dm1.qreport.Open;
 Qrreport.Preview;
end;
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18.!ค ําสัง่ในหนาจอหลัก
   เมนูขอมูลพนักงาน
    procedure TFmain.N2Click(Sender: TObject);
    begin
        Ftem.Show;
    end;
   เมนูขอมูลสินคา
        procedure TFmain.N3Click(Sender: TObject);

begin
 Fgoods.Show;
end;

    เมนูบริษัทจัดจ ําหนาย
         procedure TFmain.N4Click(Sender: TObject);

begin
 Fcompany.show;

end;
    เมนูการส่ังซ้ือสินคา
     procedure TFmain.N7Click(Sender: TObject);

begin
 Forder.show;

end;

    เมนูออกจากโปรแกรม
            procedure TFmain.N5Click(Sender: TObject);

begin
 Application.Terminate;

end;
end.

19.  ทดสอบการRun


