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Client - Server Database Application Programming (Delphi + SQL server)
การเขียนโปรแกรมดวย Delphi ขั้นพื้นฐาน
โปรแกรม delphi เปนผลิตภัณฑของบริษทั บอรแลนด (ปจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เปน inprise)
เปนบริษัทที่ชํานาญในการสรางคอมไพเลอรและเครือ่ งมือทีใ่ ชในการพัฒนาระบบ เชน Turbo Pascal,
Turbo C, Borland C++ เปนตน สําหรับโปรแกรม Delphi มีรากฐาน มาจากภาษาปาสคาลทีไ่ ดเพิม่ ความ
สามารถทางดานการเขียนโปรแกรมเชิง่ วัตถุ หรือ Object Oriented Programming เขาไป อาจเรียกไดวา เปน
ภาษาแบบ Object Pascal นอกจากนี้ยังเพิม่ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมสําหรับงานแบบวินโดว (Visual
Programming)
เวอรชนั ของ Delphi แบงตามการใชงานแบงออกเปน 3 เวอรชน ดังนี้
•! Dephi Standard Version เปนเวอรชันที่มีราคาตําสุ
่ ดสําหรับโปรแกรมเมอรทพ่ี ฒ
ั นางานสําหรับผูใ ชงานคน
เดียว (Stand Alone)
•! Delphi Prifessional Version เปนเวอรชนั ทีใ่ ชพฒ
ั นาระบบงานบน LAN ที่มีผูใชงานไมมากนัก
•! Delphi Enterprise Version เปนเวอรชันที่เต็มรูปแบบ ใชสําหรับพัฒนางานเพื่อใชงานในระบบงานแบบ
Client / Server ที่มีผูใชงานจํานวนมากและพัฒนาระบบงานทีใ่ ชกบั อินเตอรเน็ต
ความตองการดานฮารดแวร Delphi ตองการระบบคอมพิวเตอรที่มีคุณสมบัติตอไปนี้
Delphi 5.0
•! โพรเซลเซอรแบบ Pentium 90 MHz. หรือสูงกวา (ไมควรตํ่ากวา 166 MHz.)
•! หนวยความจําอยางตํา่ 32 MB (ควรใช 64 MHz.)
•! พื้นที่วางในฮารดดิสกอยางนอย 80 MB (ถาติดตัง้ เต็มใชประมาณ 220 MB)
•! ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 95/98 หรือ Windows NT 4.0 ซึ่งติดตัง้ Service Pack 3 หรือสูงกวา
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สวนประกอบของ IDE (Integrated Development Environment) ของ Delphi
แบงออกเปน 5 สวน
Menu

Object Inspector

Speed Bar

Component Pallete

Form Designer

Editor Window

การทํางานของ Delhi เมื่อสัง่ รันโปรแกรม
เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จสิน้ ตองการทีจ่ ะทดสอบโปรแกรม จะตองใชเมนู Run/Run เพื่อเรียกคอมไพเลอร
มาแปลโปรแกรมตนฉบับ (Source Programe) แลวทําการ Link โปรแกรมเพือ่ ใหไดโปรแกรมในรูปของภาษา
เครือ่ ง (Executable Programe ) ซึ่งโปรแกรมทีเ่ ปน .EXE นั้นจะเปนชือ่ เดียวกับชือ่ Project โดยสรุปไฟลที่ใชใน
โปร แกรม และขัน้ ตอนการแปลและLink โปรแกรมดังนี้
CALCFORM.DFM
CALCFRM.PASS

คอมไพเลอร

CALCFORM.DUC

LINKER

CALC.EXE

CALC.DPR
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เมื่อได โปรแกรมในภาษาเครือ่ ง .EXE แลวจึงจะนําไปทํางานเพื่อแสดงผลลัพธจอภาพที่ออกแบบไว

เมนูของเดลไฟลแตละกลุม มีรายละเอียดการทํางานดังนี้
•! เมนู File
•! New เปนการเรียกวินโดวสของการสราง Item ขึ้นมาเพื่อใหระบุสิ่งที่ตองการสราง ดังรูป
เราสามารถเลือกสรางโดยใช
•! ตัวอยางของโปรเจ็คเดิม (Template) มาใช
•! เรียกโปรแกรมผูเชี่ยวชาญ (Expert) มาชวยสรางโปรเจ็ค
•! เรียกโปรแกรมผูเชี่ยวชาญ (Expert) มาชวยสรางฟอรม
•! สรางเปนคอมโพเนนท ฯลฯ
•! New Application สรางโปรเจ็คใหมซึ่งเปนโปรเจ็ควาง
•! New Form ใชในการสรางฟอรมใหมเพื่อเปนสมาชิกในโปรเจ็ค
•! New Datamodule ใชสาหรั
ํ บสรางยูนิตที่ใชเก็บคอนโทรลที่เกี่ยวกับการอานขอมูลไวแหงเดียวกัน เพือ่ ใหฟอรม
อืน่ เรียกใชงาน
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Open เปดโปรเจ็คเดิมที่มีอยูแลวหรือเปดแฟมอื่นๆ
Reopen เรียกแฟมเดิมที่เคยเปดแลวมาเปดใหม
Save จัดเก็บแฟมที่กาลั
ํ งเปดใชงาน
Save As ใชในการทําสําเนาฟอรม/ยูนิต เพื่อเตรียมไปสรางงานใหมที่คลายกับงานเดิม
Save Project As ใชในการทําสําเนาโปรเจ็ค เพื่อเตรียมไปสรางงานใหมที่คลายกับงานเดิม
Save All ใชสาหรั
ํ บจัดเก็บแฟมทุกแฟมที่เปดอยู
Close ใชสําหรับปดแฟมขอมูลที่เปดอยู
Close All ใชสําหรับปดแฟมขอมูลที่เปดอยูทุกแฟม
Use Unit ใชในการอางอิงกันระหวางฟอรมโดย ฟอรมที่ตองการเรียกใชฟอรมอื่นจะตองใชคําสั่ง uses [ ชื่อยูนิต
ของฟอรม ] คําสั่งนี้จะชวยเพิ่มคําสั่ง uses ให

•! Add to Project ไดกลาวมาแลวในสวนของ Speedbar
•! Remove From Project ไดกลาวมาแลวในสวนของ Speedbar
•! Print ใชสาหรั
ํ บพิมพฟอรม/ยูนิตออกมาที่เครื่องพิมพ
•! Exit ใชสําหรับจบโปรแกรมเดลไฟล
•! เมนู Edit
•! Undo (ชือ่ เมนูจะเปลีย่ นไปขึน้ กับการสัง่ งานลาสุด) ใชสําหรับยกเลิกการทํางานลาสุดในการเขียนโปรแกรมในยู
นิต เราสามารถกําหนดให Undo ไดตั้งแต 1 ถึง 32767 ครั้ง ขอจํากัดของการ Undo คือถามีการสราง Event
เพือ่ เขียนคําสั่งใหมแลวจะไมสามารถ Undo สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ สําหรับ Event เดิม
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Redo การใชงานจะตรงขามกับ Undo คือทําใหสิ่งที่เคย Undo ไปแลว กลับมาทําใหม
Cut การตัดคําสั่งงาน/คอมโพเนนทไปไวทค่ี ลิบบอรด
Copy การทําสําเนาคําสั่งงาน/คอมโพเนนทไปไวทค่ี ลิบบอรด
Paste การนําเอาคําสั่งงาน/คอมโพเนนททไ่ี ด cut/copy ไวมาวางไวที่จุดที่ตองการ
Delete การลบคําสั่งงาน/คอมโพเนนทโดยไมตองการนําไปใสไวในคลิบบอรด
Select All การเลือกคอมโพเนนทบนฟอรม ทุกอัน ใชเพื่อกําหนดคาใหกับ Property ของคอมโพเนนททุกคอม
โพเนนทพรอมกัน หรือใชเพื่อตองการสั่งงานเปนกลุมเชน จัดเรียงใหม, cut/copy เปนกลุมๆ

•! Align to Grid เปนการสัง่ งานใหคอมโพเนนท บนฟอรมทีเ่ ลือกไว เลือ่ นไปใหตรงกับแนวกริดบนฟอรม คําสั่งนี้
จะใชไมไดผลหากไมไดกําหนดลักษณะการวางแบบ ตรงแนวกริดที่ Tools/Options - Snap to Grid
•! Bring to Front ในกรณีทค่ี อนโทรล (คอมโพเนนท) บนฟอรมมีพน้ื ทีซ่ อ นทับกันอยู เราสามารถกําหนดให
คอนโทรลใดอยูขางหนาไดโดยใชเมนูนี้
•! Send to Back ในกรณีทต่ี อั งการให คอนโทรลใดอยูขางหลังคอนโทรลอื่นใหใชเมนูนี้
•! Align เรียกหนาตาง Alignment มาเพื่อจัดเรียงคอนโทรลบนฟอรม ที่ไดเลือกไว ปกติจะเลือกเปนกลุมที่ตองการ
เรียงไวกอ นแลว จึงเรียกเมนูนี้ นอกจากสั่งโดยผานเมนูนี้แลวเรายังสามารถเรียกเมนูแบบ popup ขึ้นมาเพื่อ
ทํางานแบบนีไ้ ดโดยการคลิกเมาสดานขวาที่กลุมที่เลือกไวก็จะแสดงเมนูแบบ popup ใหเราเลือกหนาตาง
Alignment จะมีลักษณะ
•! Size ใชเพือ่ เรียกหนาตาง size เพือ่ ทําการจัดขนาดของคอนโทรลบนฟอรม หนาตาง size จะมีลักษณะ
•! Scale ใชเพือ่ ปรับขนาดและเลื่อนคอนโทรล บนฟอรม ในกรณีที่ตองการขยายหรือยอฟอรม ซึ่งมีหนวยของการ
ปรับเปนเปอรเซนตตั้งแต 25% ถึง 400% โดยที่ คาที่มากกวา 100% จะเปนการขยายขนาด สวนคาที่นอยกวา
100% จะเปนการยอขนาด
•! Tab Order เปนการจัดเรียงลําดับตําแหนง การหยุดเมื่อกด Tab ขณะทีร่ นั โปรแกรม
•! Creation Order เปนการกําหนดลําดับของ การสรางคอนโทรลเมื่อฟอรมถูกสรางขึ้น การใชงานในสวนนี้จะเกิด
ขึน้ ในกรณีทก่ี ารออกแบบไมไดวางคอนโทรล ที่ควรจะเกิดขึ้นกอนตามลําดับ ลักษณะของวินโดวสของ
Creation Order เปน
•! Lock Control เปนการยึดคอนโทรลบนฟอรมไมใหขยับหรือเปลีย่ นขนาดโดยไมตง้ั ใจ
•! Object เปนการแกไขเปลีย่ นแปลงคอนโทรลทีเ่ ปน OLE
•! เมนู Search
•! Find ใชคน หาคําในยูนิต
•! Replace ใชแทนทีค่ ําในยูนิต
•! Search Again ใชคน หาหรือแทนทีซ่ ้าอี
ํ กครั้ง
•! Incremental Search ใชคน หาแบบคอยๆเพิ่มตัวอักษรที่ตองการคนไปทีละตัว
•! Go To Line Number ใชเพือ่ เลือ่ นเคอรเซอรไปทีบ่ รรทัดทีต่ อ งการใน Editor Window
•! Find Error ใชัในการคนหาบรรทัดที่เกิดขอผิดพลาด
•! Browse Symbol ใชในการแสดง Object หรือยูนติ ตางๆของโปรแกรม และคนหา Object Symbol ภายในโปร
เจ็ค
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•! เมนู view
•! Project Manager ใชเพือ่ เรียกหนาตางการ จัดการโปรเจ็คขึ้นมา เพื่อใชในการบริหารโปรเจ็ค เชนการเพิ่ม
สมาชิก, การถอดโปรแกรมออกจากสมาชิกในโปรเจ็ค
•! Project Source ใชเพื่อเรียกดูซอรสโปรแกรมของโปรเจ็คปจจุบัน
•! Object Inspector ใชเพือ่ เรียกหนาตางของ Object Inspector เพื่อกําหนดคา Property
•! Alignment Pallet ใชเพือ่ เรียกหนาตางของ Alignment เพือ่ เรียงคอนโทรลบนฟอรม
•! Browser ใชเพือ่ เรียกหนาตางเพื่อดู Object และยูนิตในโปรเจ็คปจจุบัน
•! Break Point ใชเพือ่ เรียกดู Break Point ที่ไดกาหนดไว
ํ
ในหนาตางทีแ่ สดง Break Point เราสามารถเรียก
Popup Menu เพือ่ ทําการแกไข/ลบ Break Point ได
•! Call Stack ใชเรียกดูรายการเรียกใช โพรซีเดอรในโปรเจ็คปจจุบนั ในขณะทีก่ ําลังรันโปรแกรม การเรียกดูนี้จะใช
ในกรณีทมี่ ีการเรียกโพรซีเดอรซอนกันเปนจํานวนมาก
•! Watch ใชในการดูคา ตัวแปรหรือ Property ขณะที่หยุดโปรแกรมชั่วคราว เพือ่ หาขอผิดพลาดในโปรแกรม ซึ่งมี
ลักษณะ
•! Threads เพือ่ เรียกดูงานยอยๆซึง่ กําลังทํางานอยู การเขียนโปรแกรมซึ่งมีการแยก Threads ซึ่งเปนการทํางาน
แบบขนานจะชวยใหโปรแกรมทํางานไดรวดเร็วมากขึ้น
•! Component List ดูรายชือ่ คอมโพเนนท ซึ่งก็คือคอมโพเนนทที่ไดติดตั้งไวบน Componnet Pallete นัน่ เอง
•! Windows List ดูรายชือ่ ของหนาตางที่กําลังเปดใชอยู ซึ่งอาจเปนฟอรม, ยูนิต, โปรเจ็ค, Watch, Breakpoint
เปนตน
•! Toggle Form/Unit สลับหนาตางฟอรมกับยูนติ
•! Units แสดงรายชื่อยูนิตที่อยูในโปรเจ็คใหเลือก
•! Forms แสดงรายชื่อฟอรมที่อยูในโปรเจ็คใหเลือก
•! New Edit Window ใชในกรณีทตี่ องการเปด Edit Window มากกวา 1 Window
•! Speedbar แสดงหรือซอน Speedbar
•! Component Pallete แสดงหรือซอน Component Pallete
•! เมนู Project
•! Add to Project ไดกลาวมาแลวในสวนของ Speedbar
•! Remove from Project ไดกลาวมาแลวในสวนของ Speedbar
•! Add to Repository ใชในการนําเอาโปรเจ็คปจจุบนั ไปเก็บไวเปนตนแบบใน Repository (เรียกใชโดยเมนู new)
•! Compile แปลโปรแกรม การแปลจะแปลเฉพาะยูนิตที่มีการแกไข โดยการแปลยูนิตตางๆออกเปน .dcu (Delphi
Compile Unit) จากนั้นจึงนําไปลิงค
•! Build All คลายกับ Compile แตจะแปลทุกยูนิต ใชในกรณีที่ไมแนใจวาวัน/เวลาของซอรสโปรแกรมถูกตอง
•! Syntax Check แปลเพือ่ หาขอผิดพลาดทางภาษา แตจะไมสราง dcu
•! Information ใชในการเรียกดูขอมูลการแปล
•! Options ใชสาหรั
ํ บกําหนดรายละเอียดตางๆของโปรเจ็ค โดยมีกลุมตางๆดังนี้
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•! Forms ใชกาหนดฟอร
ํ
มที่จะเปดขึ้นเปนฟอรมแรกเมื่อเรียกโปรแกรมมาทํางาน นอกจากนี้ยังใช
กําหนดการสรางฟอรมโดยอัตโนมัติหรือไม และยังสามารถกําหนดลําดับของฟอรมที่จะ สรางขึ้นมา
โดยอัตโนมัติ ในกรณีทม่ี ฟี อรมหลายๆฟอรมในโปรเจ็ค การกําหนดใหสรางโดยอัตโนมัติจะ ตองนํา
เอาฟอรมทีต่ อ งการนไปไวในสวนของ Auto Create Form เมื่อเราเปลี่ยนที่จุดนี้ เดลไฟลจะเขียนคําสั่ง
เพือ่ ทําใหเกิดการสรางฟอรมโดยอัตโนมัติ ในคําสั่งของ โปรแกรมในสวนของโปรเจ็คตอไปนีจ้ ะเปน
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
ในกรณีนค้ี าสั
ํ ง่ Application.createform(tform2,form2); จะถูกตัดออก หากตองการสรางฟอรมนี้ขึ้น
มาขณะรันโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรมจะตองสั่งสรางฟอรมขึ้นมาเอง
•! Application ใชสาหรั
ํ บกําหนดรายละเอียดของ Application Object ไดแก
!! Title กําหนดชือ่ ของโปรแกรมซึ่งจะปรากฎอยูไต icon เมื่อโปรแกรมถูก minimize
!! Help File ชือ่ Help File ที่จะถูกเรียกใชเมื่อผูใชกด F1
!! Icon รูป Icon สัญลักษณของโปรแกรม
•! Compiler ใชกาหนดรายละเอี
ํ
ยดวิธีการแปลโปรแกรม
•! Linker ใชกาหนดรายละเอี
ํ
ยดวิธีการลิงคโปรแกรม
•! Directory/Conditional ใชกาหนดไดเร็
ํ
คทอรีท่ ใ่ี ชเก็บผลลัพธและการกําหนดการคนหา object ในไลบ
รารี่
•! เมนู Run
•! Run เรียกโปรแกรมมาทํางาน กอนเรียกมา ทํางานหากพบวาตองทําการแปลก็จะเรียกคอมไพเลอรมาแปลใหม
จนได Executable File แลวจึงเรียกมาทํางาน (Executable File จะมีชื่อตรงกับชื่อโปรเจ็ค)
•! Parameters เปนการกําหนดคา Command Line Parameter ใหกบั โปรแกรม โดยทีโ่ ปรแกรมสามารถรับคา
และตรวจสอบจํานวนคาที่รับเขามาได โดยใชฟงกชัน Paramcount และ Paramstr()
•! Step Over ไดอธิบายแลวใน Speedbar
•! Trace Into ไดอธิบายแลวใน Speedbar
6
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•! Trace to Next Source Line ใหโปรแกรมทํางานตอแลวไปหยุดที่บรรทัดคําสั่งถัดไป โดยไมสนใจ Flow ของการ
Execute
•! Run to Cursor ใหโปรแกรมทํางานจนกระทั่งพบตําแหนงของเคอรเซอรจึงหยุด
•! Show Execution Point แสดงจุดที่โปรแกรมกําลังหยุดทํางานอยู
•! Program Pause หยุดการทํางานของโปรแกรมชั่วคราว
•! Program Reset ใชในกรณีที่ตองการยกเลิกการทํางานของโปรแกรม
•! Add Watch เพิม่ ขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ตองการตรวจสอบคาขณะที่ดีบักโปรแกรม
•! Add Breakpoint เพิม่ จุดของคําสั่งที่ตองการใหหยุดการทํางานชั่วคราว
•! Evaluate/Modify ใชแสดงคาตัวแปร Object Property หรือนิพจนทต่ี อ งการตรวจสอบคา นอกจากนี้ยัง
สามารถเปลีย่ น แปลงคาตัวแปรเพื่อใหโปรแกรมนํากลับไปใชไดดวย (การเปลีย่ นคาทําไดเฉพาะกรณีที่เปนตัว
แปรเทานั้น) ลักษณะจอภาพเปน
•! เมนู Component
•! New ใชเพือ่ สรางคอมโพเนนทใหม โดยจะแสดงหนาตางเพื่อใหเลือกคอมโพเนนทตนแบบที่จะทําการ Inherit
•! Install Component ใชสาหรั
ํ บติดตัง้ /ตัดออก คอมโพเนนทตางๆ ซึ่งจะมีผลตอการแสดงรายการบน
Component Pallete โดยคอมโพเนนทที่ติดตั้งเขาไปใหมจะแสดงตัวอยูบน Pallete Page ที่กาหนดไว
ํ
ถายังไม
มี page นัน้ เดลไฟลกจ็ ะสรางให
•! Open Library ใชกาหนดไลบรารี
ํ
่ที่ตองการ ใชงาน โดยปกติจะเปนไลบรารีช่ อ่ื complib.dcl ซึ่งจะถูกเปดโดย
อัตโนมัตเิ มือ่ เรียก โปรแกรมเดลไฟล อยางไรก็ตามถามีไลบรารี่อื่นที่ตองการใชแทนก็สามารถเปลี่ยนได
•! Rebuild Library ใชสาหรั
ํ บสรางไลบรารี่ ขึ้นมาใหม ใชในกรณีที่ติดตั้งคอมโพเนนทใหมไมเรียบรอย เพือ่ ทําให
ไลบรารีถ่ กู ตอง
•! Configure Pallete ใชตดิ ตัง้ /เปลีย่ นแปลง คอมโพเนนทที่จะติดตั้งบน Pallete
•! เมนู Database
•! Explore ใชในการเรียก Database Explorere
•! SQL Monitor ใชในการเรียก SQL Monitor เพื่อใชในการตรวจสอบการสงหรือการรับขอมูลกับ DBMS
•! Form Expert ใชเพือ่ เรียกผูเชี่ยวชาญทําการสรางฟอรมให
•! เมนู Workgroup ใชสาหรั
ํ บการบริหารการเขียนโปรแกรมในสภาวะที่มีผูเขียนโปรแกรมรวมกันเปนทีม
•! เมนู Tools ยกเวน Options, Repository และ Tools แลวเมนูนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากผูใช สามารถกําหนดเมนู
เพือ่ เรียกโปรแกรมมาใชงานเพิ่มเติมได เชน Report Smith, Crystal Report, BDE Config เปนตน
•! Options(Environment Option) ใชกาหนดรายละเอี
ํ
ยดสภาพแวดลอม IDE ประกอบดวยกลุมตางๆดังนี้
•! Preference ใชในการกําหนดสภาวะของ desktop, autosave, form designer, debuging,
compiling, gallery
•! Library ใชกาหนดไลบรารี
ํ
ใ่ นการคนหา object เพือ่ นําไปลิงค
•! Editor Option ใชกาหนดลั
ํ
กษณะของ Editor ที่ใชงาน
•! Editor Display ใชกาหนดลั
ํ
กษณะการแสดงผลของจอภาพ Editor รวมทั้งการใชคียบอรด และการ
กําหนดฟอนต (การใชภาษาไทยใน Editor จะตองกําหนดฟอนตเปน Fixedsys)
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•! Editor Color ใชในการกําหนดสีในจอภาพ Editor ซึ่งมี Style ตางๆ
•! Browser ใชกาหนดรายละเอี
ํ
ยดการแสดงหนาตางของ Object Browser ซึ่งอยูในเมนู view/object
browse หรือ search/browse symbol
•! Repository ใชในการติดตั้ง/เปลีย่ นแปลงขอมูลใน Repository
•! Tools ใชในการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลงเมนูของเครื่องมือ/โปรแกรมชวยงาน
•! Report Smith (Delphi 1.0) เรียก Report Smith ซึ่งเปน Report Writer มาชวยในการออกแบบรายงาน เมื่อ
ออกแบบเสร็จก็จะเก็บ โครงสรางรายงานไว รายงานนี้สามารถนํามาประกอบการเขียนโปรแกรมเดลไฟลได โดย
นําเอา คอมโพเนนท Treport ในกลุม Data Access มาระบุชื่อรายงาน ที่สรางไวแลวในโปรแกรมสามารถสั่งให
พิมพรายงานนัน้ ออกมาได นอกจาก Report Smith แลวผูเขียนโปรแกรมอาจเลือก Report Writer ตัวอื่นมาทํา
รายงานก็ไดซงึ่ วิธกี าร เรียกมาใชในโปรแกรมก็จะใกลเคียงกัน ตัวอยาง Report Writer ทีส่ าคั
ํ ญๆ นอกเหนือจาก
Report Smith แลวก็มี Crystal Report, r & r เปนตน
•! Image Editor ใชเรียกโปรแกรมทีช่ ว ยในการทํา/แกไข Image ซึ่งสามารถนํา Image ไปใชใน Toolbar หรือ ปุม
กด
•! Database Desktop ใชเรียกโปรแกรม Database Desktop มาจัดการขอมูล ซึง่ ไดอธิบายมาแลวในบทกอน
•! BDE Config ใชเรียกโปรแกรม Borlan Database Engine Config ซึง่ ไดอธิบายมาแลวในบทกอน
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ตัวแปรและประเภทตัวแปรแบบตางๆ
(variables and types)
object pascal แบงประเภทของตัวแปรออกเปนหลายประเภท แตประเภทที่เราจะศึกษาและมีการใชงานกันทั่วไป ๆ ไดแก
1. simple types ตัวแปรประเภททีเ่ ก็บขอมูลที่เปนตัวเลขทั้งจํานวนเต็มและที่มีทศนิยม ไดแก integer types, charater types
และ real types
2. string types ตัวแปรทีเ่ ก็บขอความแบงออกเปน short string และ long string
3. structured types ตัวแปรทีเ่ ก็บเปนโครงสรางขอมูลเชน record class เปนตน
4. variant types ตัวแปรทีส่ ามารถเก็บคาประเภทใดก็ได โดยทีข่ ณะทีส่ รางขึน้ ยังไมทราบประเภทแนนอน และจะทราบ
ประเภทเมื่อมีการกําหนดคาใหตวั แปรแลว
นอกจากนีย้ งั มีตวั แปรประเภท pointer และ procedure เนื่องจากเปนเรื่องที่ คอนขางซับซอนจึงไมขอกลาวในที่นี้
•! ตัวแปรประเภท simple แบงออกเปน
•! ordinal type ซึง่ แบงยอยออกเปน
•! integertype คือประเภทตัวแปรจํานวนเต็มซึ่งประเภทที่ไมขึ้นกับ cpu และ os (fundamental) ไดแก
shortint : signed 8-bit เก็บคาไดตั้งแต -128 ถึง 127
smallint : signed 16-bit เก็บคาไดตั้งแต -32768 ถึง 32767
longint : signed 32-bit เก็บคาไดตงั้ แต -2147483648 ถึง 2147483647
byte : unsigned 8-bit เก็บคาไดตั้งแต 0 ถึง 255
word : unsigned 8-bit เก็บคาไดตั้งแต 0 ถึง 65535
ประเภททีข่ น้ึ กับ 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 ตามลําดับ สวนทีเ่ ปน generic type คือ char ปกติจะเก็บ 1 byte เชนเดียวกับ
ansichar
•! real type เก็บคาตัวเลขที่มีทศนิยมแบงออกเปน 5 ประเภทคือ
ประเภท คาทีเ่ ก็บ

ความแมนยํา
(หลัก)

ขนาดหนวยความจํา
(bytes)

real

2.9x10-39 ถึง 1.7x1038

11-12

6

single

1.5x10-45 ถึง 3.4x1038

7-8

4

double 5.0x10-324 ถึง 1.7x10308

15-16

8

extended 3.4x10-4932 ถึง 1.1x104932

19-20

10

19-20

8

currency

-922337203685477.5807 ถึง
922337203685477.5807
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•! ตัวแปรประเภท string แบงออกเปน 2 ประเภท
•! short string เก็บตัวแปรประเภทขอความที่มีความยาวไมเกิน 255 ตัวอักษร โดยที่การประกาศตัวแปรจะตอง
ระบุขนาดดวย เชน name: string [25];
•! long string เก็บตัวแปรขอความที่มีความยาวมากถึง 2 gb โดยการประกาศตัวแปรไมตองระบุขนาดเชน name
: string:
สําหรับตัวแปรประเภท structured type และ variant type จะไดกลาวถึงรายละเอียด ในบทตอๆ ไป
เนือ่ งจากเดลไฟลมรี ากฐานจาก object pascal ซึ่งเปนภาษาที่เปนแบบคอมไพเลอร (ตางจาก intepreter เชน visual basic) ดังนั้น
การตรวจสอบประเภทขอมูลจึงเปนสิง่ สําคัญ ซึ่งจะตองตรงกันในกรณีที่มีการกําหนดคาใหกับตัวแปร เชน
label1.caption := inttostr(strtoint(edit1.text) + strtoint(edit2.text));
เนือ่ งจากประเภทขอมูลของ caption และ text ซึ่งเปนพรอบเพอรตี้ของ lable และ edit ตามลําดับนัน้ เปนแบบ string ดังนั้นการที่
จะนําไปคํานวณจะตองเปลี่ยนประเภทใหเปน ประเภททีค่ ํานวณได(เชน integer)เสียกอน
ในขณะทีถ่ า ตองการกําหนดคาใหกับมันจะตองแปลงกลับมาเปน string โดยใชฟงกชั่นที่ชวยในการแปลงประเภทขอมูลซึ่งมีอยูมาก
มายโดยที่ในตัวอยางจะใช strtoint และ inttostr
โดยทัว่ ไปการใชตัวแปรจะตองประกาศเสียกอนโดยใชคําสั่ง var ดังนี้
var x,y : longint;
begin
x := y + 3;
end;

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

ในตัวอยางจะประกาศตัวแปรสองตัวคือ x และ y เปนตัวแปรประเภท longint ซึ่งแสดงวิธีประกาศพรอมกันบรรทัดเดียวและการ
ประกาศแยก
ตัวแปรประเภท integer type & character type
ฟงกชั่น chr และ ord
ประเภทขอมูลแบบcharจะใชมากในกรณีที่ตองการตรวจสอบการคียที่แปนพิมพ โดยทัว่ ไปประเภทขอมูลแบบ char จะมีความ
สัมพันธโดยตรงกับประเภทขอมูลแบบ byte ซึ่งเปน unsigned integer 8-bit โดยที่ byte จะใชในการระบุตาแหน
ํ
งของตัวอักษรใน
ตารางเชน
var
ch : char;
x : byte;
begin
x := 65;
ch= char(x); { ch มีคา เทากับ 'a'}
x := x + 2;
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ch := chr(x); { ch มีคา เทากับ 'c'}
end;
จากตัวอยาง ตําแหนงของตัวอักษร a จะอยูท ล่ี าดั
ํ บ 65 ในตาราง ascii การเปลี่ยนตําแหนง เปนตัวอักษรจะใชฟงกชั่น chr
ในทางกลับกันถาตองการทราบตําแหนงของตัวอักษรใดก็ใหใชฟงกชั่น ord (ยอมาจาก ordinal) ดังตัวอยาง
var
ch : char;
x : byte;
begin
ch := 'c',
x : = ord(ch); {x = 67}
ch : = chr(x+2); {ch = 'e'}
end;
นอกจากใชฟง กชนั้ chr เพื่อเปลี่ยนตําแหนงเปนตัวอักษรแลว เรายังสามารถใช เครื่องหมาย '#' แลวตามดวยตัวเลขตําแหนง เพื่อ
ทํางานเชนเดียวกับ chr ไดดังนี้
var
ch : char;
begin
ch := #65; {มีคา เทากับ ch := chr(65); หรือ ch := 'a';}
end;
ตัวอยาง ถาตองการตรวจสอบคียท ก่ี ดผานแปนพิมพวา เปน enter หรือไม ทําไดดังนี้
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;
หมายเหตุ ในตัวอยางนีต้ อ งกําหนดพรอบเพอรต้ี keypreview ของฟอรมเปน true เพื่อดักจับคียบอรดทุกตัวแมวาจะกดที่คอม
โพเนนทใดใหมาผานทีฟ่ อรมกอน การกําหนดอาจกําหนดโดยใช object inspector หรือเขียนคําสั่งไวใน formcreate ดังนี้
form1.keypreview := true;
real types
การเก็บขอมูลประเภท real type จะเก็บโดยใชรูปแบบของ floating point การเปลี่ยนประเภทขอมูลจาก float ไปเปน string
สามารถทําไดหลายวิธีดังนี้
•! ฟงกชั่น floattostr(<คา floating point>) เชน
floattostr(r); {r:real, r:=2}
•! ฟงกชนั่ format(<format string>,[array ของคาตัวแปร]) เชน
11
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t : = format('value is :%f', [r]);
โดยที่
r เปน array ของคาที่ตองการระบุใหกับฟงกชั่น format เพื่อจัดการโดย format string การระบุ array จะใชเครื่องหมาย "[" และ "]"
ลอมรอบสมาชิกทั้งหมด สวนสมาชิกแตละตัวจะคั่นดวยเครื่องหมาย "," เชน [r,4,p,q] มีสมาชิก 4 ตัว
<format string> มีสญ
ั ญลักษณพิเศษ ทีจ่ ะนําหนารูปแบบตัวอักษรที่สําคัญมีดังนี้
%f

แสดงคา floating point

%d

แสดงผลลัพธของคา integer

%m

แสดงผลลัพธที่เปนจํานวนเงิน ซึ่งมี type เปนแบบ currency
ซึง่ กําหนดรูปแบบจาก window control panel

%n

แสดงคา floating point คลายกับ %f แตจะมี ',' ทีห่ ลักพัน และ หลักลาน...ได

%s

แสดงคาของ string

ระหวางเครือ่ งหมาย '%' กับรูปแบบ(f,d,m,n,s) นั้นเราสามารถระบุ ความกวางของผลลัพธและจุดทศนิยมได เชน '%6.2f'
หมายถึง ความกวางของผลลัพธทง้ั หมด 6 ตัวอักษรและมีจุดทศนิยม 2 จุด
ตัวอยางโปรแกรม
1. ใชเมนู file/new application เพื่อสรางโปรเจ็คใหม
2. นําคอนโทรล listbox และ button วางบนฟอรมโดยใหชอ่ื listbox1 และ button1
3. เขียนคําสั่งที่ 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 ระบะจํานวนทศนิยม
s เปน string ทีเ่ ก็บผลลัพธ
ตัวอยาง
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);
ในตอนทายของฟงกชน่ั real2str จะมีการกําหนดคาใหกับชื่อฟงกชั่นเพื่อสงกลับไป
string types
ถาพิจารณา string ขอความใหละเอียดแลวจะพบวา string ก็คือ array (แถวลําดับ) ของ character นัน่ เอง
type
tmystring = array [0..255] of char;
var
mystring : tmytring;
thestring : string;
จากตัวอยาง ไดกาหนดประเภทข
ํ
อมูลชือ่ tmysting ขึ้น ซึ่งเปน array ของตัวอักษรที่มีความยาว 256 ตัวอักษรโดยคําสั่งที่อยูใน
type คือ tmystring = array [0.255] of char; สวนตัวแปร thestring จะมีลักษณะคลายกับ mystring ความแตกตางจะอยูที่ string
ไดถกู กําหนดเปนประเภทไวกอ นแลว และจะมีความยาวไมเกิน 255 ตัวอักษร
การจัดการขอมูลใน string สามารถอางขอมูลทั้งหมดโดยใชชื่อ เชน
listbox1.items.add(thestring);
หรืออางตัวอักษรตัวใดที่อยูใน string ในลักษณะเดียวกับการอางสมาชิกใน array ดังนี้
listbox1.items.add(thestring[2]);
ตัวอักษรตัวแรกจะเปนสมาชิกหมายเลข 1 และตัวสุดทายจะเปน n โดยที่ n เปนความยาวของ string
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ฟงกชั่นที่ใชในการเปลี่ยนประเภทขอมูลของ string ไดแก
•!
•!
•!
•!
•!
•!

inttostr : เปลีย่ น integer เปน string
strtoint : เปลีย่ น string เปน integer
floattostr : เปลีย่ น floating point เปน string
strtofloat : เปลีย่ น string เปน floating point
val : เปลีย่ น string เปนตัวเลข
str : เปลี่ยนตัวเลขเปน string

ฟงกชั่นที่ใชในการจัดการขอมูลใน string
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

length : ความยาวของ string
uppercase : เปลีย่ นเปนตัวอักษรใหญ
lowercase : เปลีย่ นเปนตัวอักษรเล็ก
trim : ตัดตัวอักษรที่เปน blak ดานซายและขวา
trimleft : ตัดตัวอักษรที่เปน blak ดานซาย
trimright : ตัดตัวอักษรที่เปน blak ดานขวา
pos : หาตําแหนงของขอความใน string
concat : เชือ่ ม string 2 sting
insert : แทรก string ดวย string
copy : copy substing ออกจาก string
delete : ลบ substing ใน string

คําสั่งที่ใชในการควบคุมลําดับการทํางาน
(control flow)
คําสั่งที่ใชในการควบคุมลําดับการทํางานแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกเปนคําสัง่ ทีใ่ ชในการตัดสินใจ
ไดแก คําสัง่ if และคําสั่ง case สวนประเภททีส่ องเปนคําสั่งที่เปนคําสั่งที่เปนวงวน(loop) ไดแก คําสั่ง while, คําสั่ง repeat และคํา
สัง่ for
คําสั่ง if
รูปแบบ
if <นิพจน> then <คําสั่ง>
[else <คําสั่ง>]
โดยที่
นิพจน : เปนเงื่อนไขในการตรวจสอบ ถาผลลัพธเปน true ก็จะทําคําสัง่ หลัง then ถาเปน false ก็จะทําคําสัง่ หลัง else
14

15
ไพฑูรย งิ้วทั่ง 2/12/022545
คําสัง่ : อาจจะเปนคําสั่งเดียวหรือหลายคําสั่ง ถาเปนหลายคําสั่งตองอยูภายใต block ของ begin..end เชน
if a = 1 then b := 2
else begin
c := 3;
d := 4;
end;
โปรดสังเกตคําสัง่ หลัง then เปนคําสั่งเดียวสวน คําสัง่ หลัง else เปนคําสั่งหลายๆ คําสั่งซึ่งจะอยูภายใต begin...end และคําสั่งที่
อยูก อ น else จะไมมีเครื่องหมายจบคําสั่งหรือ ';' ในกรณีที่ไมมีสวน else คําสัง่ หลัง then สุดทายตองมีเครื่องหมาย ';' เชน
if a = 1 then b:= 2;
ตัวอยาง กรณีทคี่ าสั
ํ ง่ หลัง then มีหลายคําสั่ง
if a = 1 then
begin
b := 2;
x := 3;
end
else
begin
c := 3;
d := 4;
end;

เครือ่ งหมายทีใ่ ชในการเปรียบเทียบ(relational operator) มีดังนี้
=

เทากับ

<> ไมเทากับ
<

นอยกวา

>

มากกวา

>= มากกวาหรือเทากับ
<= นอยกวาหรือเทากับ
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เครือ่ งหมายที่ใชในการเชื่อมนิพจนเปรียบเทียบ(logical operator) ไดแก
not

ไม

and

และ

or

หรือ

ตัวอยาง การใชงาน operator ทัง้ สองประเภท
if (a = b) and (not tabel1.eof) then
{same group of record}
หมายถึง คา a เทากับ b และ ยังไมสิ้นสุด(eof)แฟมขอมูล table1
ลําดับการคํานวณของเครื่องหมายที่ใชในการคํานวณ (operator precedence)
ชนิด

ลําดับ

หมายเหตุ

not, @

1

@ คือ pointer

*, /, div, mod

2

div=หารจํานวนเต็ม
mod=หารเพื่อหาเศษ

and, +, -, or

3

=, <>, <, >, <=, >=

4

ผลลัพธทไี่ ดจากการประเมินคานิพจนในคําสั่ง if จะมีคาเปนแบบ boolean โดยที่เดลไฟล จะใชคาคงที่สําหรับขอมูลประเภทนีค้ อื
true และ false สามารถนําไปใชได 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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case <นิพจน> of
<คาคงที่ 1> : <คําสั่ง >;
[<คาคงที่ 2> : <คําสั่ง>;]
:
:
[else <คําสั่ง>;]
end;
ตัวอยาง
case myselector of
5 : listbox1.add('special case');
1...4,b..10 : listbox1.add('general case');
else listbox1.add('missing case');
end;
ในตัวอยางนี้ จะประเมินคาของ myselector ซึ่งถามีคาเทากับ 5 ก็จะใหคา 'special case' ถามีคา 1 ถึง 10 ก็จะไรคา 'general
case' ถาไมอยูใ นชวงดังกลาวจะมีคาเปน 'missing case'
ปกติคาสั
ํ ง่ case จะนิยมใชในกรณีที่มีเงื่อนไขเดียวแตมีทางเลือกจํานวนมาก เพราะจะทําใหคําสั่งที่เขียนงายกวาการใชคาสั
ํ ่ง if ซึ่ง
ตองนํามาซอนกันหลาย ๆ ชั้น ในกรณีที่ใชคาสั
ํ ่ง case และเพื่อใหสามารถดูแลโปรแกรมไดงายจึงควรจะนําเอาประเภทขอมูลแบบ
enumerated มาใช
ตัวอยางการใช enumerated
สมมติวามีประเภทของรูปรางใหเลือกดังนี้
1. สีเ่ หลีย่ มผืนผา
2. สี่เหลี่ยมจตุรัส
3. สีเ่ หลีย่ มผืนผาขอบมน
4. สี่เหลี่ยมจตุรัสขอบมน
5. วงกลม
6. วงรี
ถาเรากําหนดคาคงที่ที่เปนตัวเลขตามลําดับขางตน คําสั่ง case จะมีลักษณะดังนี้
case shape of
1:
2:
3:
4:
5:
6:
end;
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หากเราใชตวั แปรประเภท enumerated เขาชวยคําสั่งจะมีลักษณะดังนี้
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 สําหรับคอมไพเลอรแลว การประกาศตัวแปรแบบ enumerated (ประกาศเปน list โดยมี
เครือ่ งหมายวงเล็บลอมรอบ) จะทําใหคอมไพเลอรนําเอาคาคงที่ตั้งแต 0,1,2..ไปแทนในตําแหนงใน list แลวเก็บตารางของคาไว
เมือ่ พบชือ่ ทีต่ รงกันก็จะนําคาตัวเลขมาแทนใหโดยอัตโนมัติ โดยที่โปรแกรมเมอรไมตองสนใจในสวนนั้น เพียงแตการเรียกใชตอง
อางชื่อใหตรงกันที่อยูใน list เทานั้น
คําสั่ง for
รูปแบบ
for <control-var> := <init> [ to | downto ] <final> do
<statement>;
<control-var> คือ ตัวแปรทีเ่ ก็บคาตัวเลขไดแก integer type, real type หรือ character type
<init> คาเริม่ ตนของตัวแปร กอนจะเขาในวงวน (loop)
<final> คาสุดทายทีจ่ ะจบการทํางานออกจากวงวน
นอกจากคา <final> ทีจ่ ะทําใหจบการทํางานแลวในวงวนของ for, while และ report เรายังสามารถใช break; เพื่อจบการทําวงวน
ได และอาจใช continue; เพื่อขามคําสั่ง
สวนตอไปของวงวนเพื่อเริ่มตนการทํางานในรอบถัดไปของวงวน
สําหรับกรณีทตี่ องการจบ procedure นั้นก็ใหใชคาสั
ํ ่ง exit, และถาจบโปรแกรมก็สามารถใช halt; หรือ application.terminate;
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for i := 1 to 25 do
listbox1.items.add(inttostr(i));
เปนการเพิม่ รายการใน 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 ยกกําลัง j โดยคาที่ไดในแตละรอบของการคํานวณ จะนําไปใสไวใน
listbox1 ในตัวอยางนีแ้ สดงใหเห็นถึง block ของคําสั่ง for ซึ่งอยูระหวางคําสั่ง begin....end
คําสั่ง while
รูปแบบ
while <นิพจน> do
<คําสั่ง>
นิพจน คือ คาทีจ่ ะประเมินและตัดสินใจในการทําวงวน ถาผลลัพธเปน true ก็จะทําคําสั่งในวงวน ถาเปน false ก็จะจบคําสั่งในวง
วน
ตัวอยาง
while (s = 5) and (not table1.eof) do
begin
tot := tot + table1salary.asfloat;
table1.next;
end;
การทําวงวนนีจ้ ะทํางานเมือ่ s มีคาเทากับ 5 และ ยังไมหมดขอมูลในแฟม table1 ขณะทํางานในวงวนก็จะทําการบวกสะสม
ยอดในฟลดจาก table1 และการอานรายการถัดไปของ table1
i := 0;
while i < 10 do
begin
listbox1.items.add (inttostr(i));
i := i + 1;
end;
นําคา 0-9 ไปใสใน listbox1 ทั้งหมด 10 รายการ
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คําสั่ง repeat
รูปแบบ repeat
<คําสั่ง>
until <นิพจน>;

นิพจน คือ เงือ่ นไขซึง่ จะใชในการตัดสินใจวาจะทําวงวนตอหรือไม ซึ่งจะตรงขามกับคําสั่ง while โดยที่ถานิพจนมีคาเปน true ก็จะ
หยุดการทําวงวน แตถาเปน false ก็จะทําวงวนตอไป
ตัวอยาง
repeat
write('enter value: ');
readln(i);
until ( i >=0) and (i <=9);
ทําการอานขอมูลโดยใช standard i/o(screen) จนกระทัง่ i มีคา 0-9 จึงจะจบการทํางาน (ตองกําหนด project/option
generate dos console)

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล และ SQL
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems) หรือเรียกยอๆ วา DBMS นัน้ เปนซอฟตแวรทช่ี ว ยในการจัด
เก็บ, บริหาร, และเรียกใชขอ มูลอยางมีประสิทธิภาพ โดย DBMS จะเปนตัวกลางระหวางผูใ ชงานกับ ขอมูล

ระบบการเก็บขอมูลปจจุบัน อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
•! ระบบขอมูลธรรมดาที่ใชโดยผูใชคนเดียวทั่วๆไป (Desktop Database) ไดแก
ระบบขอมูลแฟม DBF ระบบแฟมขอมูลของโปรแกรมดีเบส,ฟอกโปร
ระบบแฟม BTrieve ระบบแฟมขอมูลแบบ Indexed Sequential
Paradox

แฟมขอมูลคลายกับ DBF แตเปนของบริษทั บอรแลนด

Access

แฟมขอมูลใชงานบนระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวของบริษทั
ไมโครซอฟต

•! ระบบฐานขอมูลทีใ่ ชรวมกันหลายๆผูใช (Server Database) เปนระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่แทจริงที่สามารถนําไปใช
ในลักษณะ Client/Server ได ระบบฐานขอมูลประเภทนี้ ไดแก
Oracle

ปจจุบันพัฒนาถึงเวอรชั่น 8 เปนของบริษัทออเรเคิล

Informix

ปจจุบนั พัฒนาถึงเวอรชั่น 9 เชนเดียวกัน เปนของบริษัทอินฟอรมิกซ

Sybase

เปนของบริษัทพาวเวอรซอฟต

MS SQL
Server

เปนโปรแกรมของไมโครซอฟตที่เดิมใชเทคโนโลยีของ Sybase ในการพัฒนา
ปจจุบนั ไมโครซอฟตไดแยกการ พัฒนาออกจาก Sybase แลว

Ingres

เปนของบริษัทคอมพิวเตอรแอสโซซิเอท หรือ CA

InterBase เปนดาตาเบสของบริษัทบอรแลนด
20
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บริษทั บอรแลนด ไดสรางมาตรฐานการเชื่อมตอฐานขอมูลทั้งสองแบบขางตน โดยผานโครงสรางที่ชื่อ IDAPI (Integrated
Database API) เพือ่ ใหระบบงานทีส่ รางขึน้ สามารถเรียกใชขอมูลภายในฐานขอมูล ผานระบบการเชือ่ มตอแบบนี้ ทั้งนี้ไมตองเรียก
ใชฟง กชนั่ ของฐานขอมูลโดยตรง ทําใหผูพัฒนาระบบสามารถโยกยาย ระบบงานไปใชกับฐานขอมูลตางๆ ไดหลายชนิดและมีความ
สะดวกในการโยกยาย สวนบริษัทไมโครซอฟตไดสรางโครงสรางเชื่อมตอที่เรียกวา ODBC (Open DataBase Connectivity) เพื่อ
ใหระบบงานทีส่ รางขึ้นเชื่อมตอกับฐานขอมูลคลายกับ IDAPI แตโครงสรางชนิดนีเ้ ปนโครงสรางทีผ่ พู ฒ
ั นาระบบนิยมใชกนั มาก และ
ยอมรับเปนมาตรฐานการ เชื่อมตอ อยางไรก็ตามบริษัทบอรแลนดก็ไดสนับสนุนการใช ODBC ผานโครงสราง IDAPI ดวย
การกําหนดการเรียกใชฐานขอมูลของเดลไฟลตอ งใชโปรแกรม BDE (Borland Database Engine) รูปตอไปนีแ้ สดงกับโครงสราง
ของการ เชื่อมตอกับฐานขอมูลของบริษัทบอรแลนด

การกําหนดฐานขอมูลที่โปรแกรมตองการเชื่อมตอ จะใชโปรแกรม BDE Configuration ซึ่ง โปรแกรม BDE Configuration จะชวย
ในการระบุฐานขอมูลที่จะใชงาน โดยการตั้งชื่อ Alias พรอมทั้งระบุรายละเอียดของการตอเชื่อม หลังจากกําหนดเรียบรอยแลว
Alias สามารถไปอางอิงไดในโปรแกรม (ในใชงานในทีน่ จ้ี ะติดตอฐานขอมูล โดยใช ODBC แทนการใช BDE)
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ภาษา SQL(Structured Query Languaqe)
ฐาน ขอมูลเชิงสัมพันธทุกยี่หอ สามารถรองรับการเรียกใชฐานขอมูลโดยผานภาษากลางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน คือ
SQL(Structured Query Languaqe) ในการบริหารจัดการและปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูล ทั้งนี้เพื้อใหโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา
สามารถยายไปทํางานกับระบบฐานขอมูลอีกยี่หอหนึ่งไดโดยไมตองทิ้งโปรแกรมชุดเดิมแลวเขียนโปรแกมรขึ้นมาใหมนอกจากนี้ยัง
ชวยลอเวลาการเรียนรูค ําสัง่ ในการจัดการขอมูลของแตละยีห่ อ
คําสั่ง ใน SQL ทีม่ อี ยูอ าจแบงออกเปนกลุมหลัก ๆ ไดดังนี้
•! คําสังทีในในการจัดการกับโครงสรางขอมูล (DD/D) หรือ Meta - data เรียกวา Data Definition Language (DDL) เปนคําสัง่
ทีใ่ ชสาหรั
ํ บ การสราง / แกไข / ลบตาราง ขอมูลซึ้งมีผลทําใหโครงสรางขอมูลในตารางเปลี่ยนแปลงไปการทํางานแกไข
ขอมูลสวนของ Meta-data นอกจากนี้ยังรวมถึงคําสัง่ ทีใ่ ชในการสราง / แกไข / ลบ View, ดัชนี, Constrain, Trigger, Stored
Procedure และ คําสัง่ ทีใ่ ชในการกําหนดสิทธิ์ ใหผูใชงาน คําสัง่ ในกลุม นีไ้ ดแก คําสัง่ CREATE, ALTER, DROP ตางๆ
เชน CREATE TABLE, CREATE INDEX, CREATE TRIGGER คําสัง่ ทีใ่ ชในการกําหนดสิทธิไดแก GRANT, REVOKE
•! คําสัง่ ทีใ่ ชในการเรียกใช , เพิ่มขอมูล , แกไขขอมูล , ลบขอมูลในตาราง เรียกวา Data Manipulation Language (DML)
เปนคําสัง่ ทีใ่ ชในการจัดการขอมูลที่อยูในตารางเพื่อใหขอมูลในตารางทันสมัย (Updated) ตรงกับความเปนจริง คําสั่งใน
กลุม นีไ้ ดแก SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE และ COMMITE ตามลําดับ

โครงสรางคําสั่ง Select
Select [Distinct] / * / รายชื่อฟลด
From ชือ่ ตาราง1, ชื่อตาราง2,…
[Where เงื่อนไข] //เงื่อนไข where
[Order By]
//การเรียงลําดับจากนอยไปมา
[Group By]
//การจัดกลุม
[Having ]
//เงื่อนไข having
[Union]
// คําสั่ง Select ทีซ่ อ นเขามา

คําสั่ง SQL กับเดลไฟ
การสรางชุดคําสั่ง SQL ในขณะ Design Time
กอนที่จะใชคาสั
ํ ่ง SQL ในเดลไฟนัน้ ใหคลิก Query ในแท็บของ Data Access กอนแลวทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1.! ที่คุณสมบัติ DataBaseName ใหเลือกชือ่ ODBC ทีเ่ รากําหนดไวในขั้นตอนการเชื่อมฐานขอมูลดวย ODBC
2.! ทีค่ ณ
ุ สมบันติด SQL ใหดบั เบิล้ คลิกก็จะเห็นไดอเล็อกสําหรับปอนคําสั่ง SQL ใหปอ นคําสั่ง Select From Where หรืออีกวิธี
หนึง่ จะใช คลิกขวาที่ Query แลวเลือก SQL Bullder ก็ได เปนเครื่องมือในการสรางภาษา SQL ให แลวก็เลือก Table และ
flelds ทีต่ องการ จากนั้นก็ Save
3.! คุณสมบัติ Active ใหดบั เบิล้ คลิก เปน True ถาไมเปลี่ยนเปน Trueใหใหตรวจสอบขัน้ ตอนทีผ่ า นมาถูกหรือไม
4.! ตั้งชื่อ qNameใหสอดคลอง และกําหนด DataSource ใหสอดคลองกับ Query ดวย
การสรางชุดคําสั่ง SQL ในขณะ Run Time
1.! ปดการทํางานของชิ้นสวนโปรแกรม แบบ Query ชุดทีจ่ ะบรรจุคาสั
ํ ่งใหมลงไปดวยคําสั่ง Close
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2.! ทําการลบชุดคําสั่ง SQL เดิม ออกโดยใชคาสั
ํ ่ง Clear
3.! บรรจุคําสั่ง SQL ใหม ลงในคุณสมบัติ SQL ดวยคําสั่ง Add
4.! ใชคําสั่ง Open หรือ ExecSQL กระตุนให Query ทีด่ าเนิ
ํ นการอยูท างาน
ํ
ตัวอยาง
Query1.Close;
Query1.SQL.Clear;
Query1.SQL.Add(' Select * ');
Query1.SQL.Add(' From Employee ');
Query1.SQL.Add(' Where monny >= 500 ');
Query1.Open;
การสงผานพารามิเตอรในคําสั่ง SQL
การเขียนโปรแกรมฐานขอมูลนั้นจะตองมีการเพิ่ม ลบ ปรับปรุงขอมูล ฉนั้นจึงจําเปนที่ตองทราบวาในการกําหนดตัวแปรที่
เปนพารามิเตอรนน้ั มีการหนด อยางไร การกําหนดตัวแปรที่ใชเปนพารามิเตอรมีรูปแบบดังนี้
ชื่อฟลดในตาราง =: ชือ่ ตัวเปรทีเปนพารามิเตอร
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;
รูปแบบคําสั่ง
ชื่อ Query.ParamByName('ชือ่ ตัวแปร').ชนิดของตัวแปร :=
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โปแกรม SQL SERVER
โปรแกรม SQL Server เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ของบริษัท Microsoft
วิธกี ารใชงาน SQL Server
1.! โปรแกรม Delphi และ SQL Server อยูบ นเครื่องเดียวกัน ในกรณีนใ้ี หลง โปรแกรม SQL Server ไวในเครื่อง Client
ดวย และการใชงานไมจําเปนตองมีการ็ดเครือขายเพราะการติดตอจะเปนลักษณะแบบ Local ดังนั้นจะเรียก
โปรแกรมแบบนีว้ า SQL Server Service Manager
2.! โปรแกรม Delphi และ SQL Server อยูต างเครื่องกัน ในกรณีนใ้ี หลง โปรแกรม SQL Server เฉพาะที่เครื่อง Server
เทานัน้ และการใชวธิ นี ้ี จะตองมีการเชื่อมโยงระหวางเครื่องทั้งสองดวยเครือขาย และตองติดตั้งโปรโตคอลที่จะ
สนับสนุนการเชื่อมตอแบบเดียวกัน โดยที่ SQL Server สนับสนุนโปรโตคอลมาตรฐานทัง้ สามประเภทคือ NetBEUI,
TCP/IP, IPX/SPX
บรรยายก็มานานแลวเรามาเริม่ สราง Client- Server Database Application ตัวแรกกันเลย
•! สราง ฐานขอมูลใน SQL Server ชือ่ วา tadatest
•! โดยเริ่มที่ Start -> Programs -> Microsoft SQL Server7 -> Enterprise Manager
•! จะปรากฎหนาจอดังรูป

•! คลิกขวาที่โฟเดอร ที่ชื่อวา Databases -> New Database จากนัน้ ก็ตั้งชื่อฐานขอมูลชื่อ datatest ดังรูป แลวกด OK
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•! จากนั้นใหสราง Table โดยการคลิกที่เครื่องหมาย + หนา โฟลเดอร DataBases -> คลิกเครื่องหมาย +หนา ฐานขอมที่
ชื่อ datatest
•! จากนั้นใหคลิกขาวที่ Tables -> New Table ดังรูป
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•! ตัง้ ชื่อ และ ออกแบบเหมือนกับดังนี้
•! การกําหนด key หลัก ใหคลิกจองที่ ฟลด ที่กาหนดจากนั
ํ
้นก็คลิกที่ Tools bar รูปกุญแจ
เอนทิตสี้ ินคา ( tgoods.db )
ชื่อ Flild
Data Type
Width
Decription
Goods_id
Char
10
รหัสสินคา
Company_id
Char
10
รหัสบริษทั
Goods_name
Char
25
ชือ่ สินคา
Onhand
Integer
4
จํานวนคงเหลือ
เอนทิตี้ บริษัทจัดจําหนาย( tcompany.db )
ชื่อ Flild
Data Type
Width
Decription
Copany_id
Char
10
รหัสบริษัทจัดจําหนาย
Company_name
Char
20
ชื่อบริษัท
Company_add
Char
20
ทีอ่ ยู
เอนทิตี้ พนักงาน( tem.db )
ชื่อ Flild
Data Type
Width
Decription
Em_id
Char
5
รหัสพนักงาน
Em_name
Char
20
ชื่อ -สกุล
Em_add
Char
30
ทีอ่ ยู
Em_us
Char
10
User Name
Em_pass
Char
10
Pass word
Em_write
Char
5
กําหนดสิทธิ์ Write
เอนทิตี้ สั่งสินคา( torder.db )
ชื่อ Flild
Data Type
Width
Or_id
Integer
4
Or_date
DateTime
8
Em_id
Char
5
Company_id
Char
10
Price_tatal
Integer
4
เอนทิตี้ รายละเอียดการสัง่ ชือ้ ( torderdetail.db )
ชื่อ Flild
Data Type
Width
Or_id
Integer
4
Or_no
Integer
4
Goods_Id
Char
10
Goods_name
Char
25
Or_num
Integer
4
Price
Integer
4

Key
*

Key
*

Key
*

Decription
ใบสัง่ ชือ่ เลขที่
วันที่สั่งชื้อ
รหัสพนักงาน
รหัสบริษทั
ราคารวมทั้งสิน

Key
*

Decription
ใบสัง่ ชือ้ เลขที่
ลําดับที่
รหัสสินคา
ชือ่ สินคา
จํานวนทีส่ ง่ั
ราคา/หนวย

Key

27

28

ไพฑูรย งิ้วทั่ง 2/12/022545

การกําหนด Security Logins
•! คลิก เครื่องหมาย + หนาคําวา Security จากนั้นใหคลิกขวาที่คาว
ํ า Login -> New Login.. ดังรูป

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

จากนัน้ ใหเลือก Page Server Roles ใหคลิกหนาคําวา System Adminstator เปนเครื่องหมายถูกตามรูป ดานบน
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จานนั้นใหคลิก Page Database Access เลือกฐานขอมูลที่เขาถึง โดยเลือกที่ datatest แลวกด OK

ขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานขอมูล (ODBC)
1.! เมื่อเขาสู Control panel แลว
2.! ใหดับเบิ้ลคลิกที่ ODBC Data Source(32bit)
3.! ทีไ่ ดอะล็อก ODBC Data Source Adminstator ใหคลิกที่ปุม Add
4.! ใหเลือกชนิดของฐานขอมูล ใหเลือกที่ SQL Server
5.! แลวคลิกปุม Finish
6.! ใหตง้ั ชือ่ Data Source วา odbdatatest และ Server เปน [Local] ดังรูปดานลาง

จากนั้นคลิก Next
29
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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 ผานหรือไมถา จะปรากฏตามรูป
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เราก็จะได Data Source Name (DSN) ตามรูป

คอมไพเลอร Object Pascal (Delphi)
คอมไพเลอรถูกเรียกใชโดย IDE (หรือผาน Command Lineก็ได) คอมไพเลอรจะแปลงโปรแกรมออกมา
เปน ภาษาเครือ่ ง (Machin Language) ซึ่งในวินโดวจะมีนามสกุล เปน .EXE หรือแปลงออกมาเปน .DLL หรือ
Dynamic Link Library
****(การเขียนในครั้งนี้ในสวนของ DELPHI 5.0 จะใชคอมโปรแนน infopower2000 มารวมดวยสามารถไป
Dowload ไดที่เวบไชตwww.woll2woll.com จากนั้นให ทําการ SETUPลงไปดวย โดยใชรหัสผานดังนี้
IP8250248391)*******
1.การออกแบบหนาจอ Design From หลัก (กําหนดชือ่ วาFmain)
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2.การออกแบบหนาจอ Design From บริษทั จัดจําหนาย
กําหนดชือ่ วา Fcompany

3.สรางหนาจอ Data Modul

1.! กําหนดชื่อ Data modul วา DM1
2.! ใหนํา Component ที่ชื่อวา DataBase อยูในกลุม Data Access หลังจากนั้นใหกาหนดคุ
ํ
ณสมบัติดังนี้
-! กําหนดชื่อ Indatabase
-! กําหนดAliasName" odbdatatest
-! กําหนด Loginpromt " False
-! กําหนด Params
"#$%!&'($)*+,-./0'##12%3)456567
กําหนด Connected " True

-!
3.! ใหนํา Component ที่ชื่อวา Query และ Datasource อยูในกลุม Data Access หลังจากนั้นใหกาหนดคุ
ํ
ณสมบัติดังนี้
-! Query กําหนดชื่อ Qcompany
-! DataBaseName " datatest
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-! CachedUpdate " True
-! RequestLive " True
-

SQL" select *

from tcompany
-! Active " True
-! Datasource กําหนดชือ่ Dcompany
-! Dataset " Qcompany
4.! เปด From Fcompany
-! ใหทําการ Add UserUnit ของ From Datamodul เขามา
-! จากนัน้ ใหทํา การ Set คาของDBEdit และ DBGrid ไปที่ Qcompany และ Dcompany ตามลําดับ
-! แลวก็เขียนคําสั่งในปุมตางๆ ดังนี้
Tcompany ปุม Add
procedure TFcompany.Button1Click(Sender: TObject);
begin
//เพิม่ คําสั่งSQL
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;
34

35

ไพฑูรย งิ้วทั่ง 2/12/022545

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('พบขอมูลทีค่ น ');
End
Else
Begin
ShowMessage('ไมพบขอมูลทีค่ น ');
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 พนักงาน

1.! กําหนด ชื่อFrom -" Ftem
2.! เปด From Data Modul ขึ้นมา
36
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3.!
4.!
5.!
6.!
7.!

ใหนํา Component Query และ DataSource มาวาง อยางละหนึง่ Component
Query ใหเปลีย่ นชือ่ Qtem และกําหนด DatabaseName " datatest
CacheUpdate " True
RequestLive " True
SQ" select *
From tem
8.! Active "True
9.! Datasource ใหเปลีย่ นชือ่ Dtem และกําหนด Dataset " Qtem
10.! ใหเปด From ของ พนักงานขึ้นมา แลวทําการ Use Unit ของ From DataModul เขามา
11.!และทําการ กําหนดคาตาง ของ Ccmponent เชน Dbedit1"DatasourceName=Dtem
Datafield= Em_id ฯ
12.!จากนั้นใหเขียนคําสั่งในปุมดังนี้
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.! ใหกําหนดชือ่ From " Fgoods
2.! ใหทําการเปด From DataModul ขึ้นมา และใหนํา Component Query มาวาง 2 Component
กับ Datasourec มาวาง 2 Component

3.! Query1 ใหกําหนด Name " Qgoods

4.!
5.!
6.!
7.!

DatabaseName "datatest
CacheUpdate " True
RequestList " True
SQL " select *
From tgoods
8.! Active " True
9.! Datasource1 ใหกาหนด
ํ
Name " Dgoods
10.!Dataset "Qgoods
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11.!Query2 ใหกําหนด Name " Qcompany_list_goods

12.!DatabaseName "datatest
13.!CacheUpdate " True
14.!RequestList " True
15.!SQL " select *
From tcompany
16.!Active " True
17.!Datasource2 ใหกาหนด
ํ
Name " Dcompany_list_goods
18.!Dataset "Qcompany_list_goods
19.!ตอมาใหเปด From ของสินคาขึ้นมา
20.!ใหทําการ Use Unit ของ DataModul เขามา และทําการ กําหนดคาใหกบั Component ตางๆ
21.!เมื่อกําหนดคาใหกบั Component เสร็จเรียบรอยแลวก็ใหเขียนคําสัง่ ในปุม ตาง ๆดังนี้
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 การสัง่ ชือ้ สินคา
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1.! ใหกําหนด Name " Forder
2.! ใหเปด From ของ Data Modul แลวนํา Componen มาวาง.

3. กําหนดคาที่ Qorder
DatabaseName " datatest
SQL " select *
from torder
where or_id =:now
RequestLive -" True
CachedUpdate " True
Active " True
4. กําหนดคา Dorder
Datasete " Qorder
5. กําหนดคาที่ 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. กําหนดคา Dorderd
Datasete " Qorderd
7. กําหนดคาที่ Qorder_tem
DatabaseName " datatest
SQL " select *
from tem
where Em_id =:Em_id
RequestLive -" True
CachedUpdate " True
Active " True
8.! กําหนดคาที่ Dorder_tem
Dataset "Qorder_tem
9. กําหนดคาที่ Qorder_company
DatabaseName " datatest
SQL " select *
from tcompany
where Company_id =:Company_id
RequestLive -" True
CachedUpdate " True
Active " True
10.!กําหนดคาที่ Dorder_company
Dataset "Qorder_company
11. กําหนดคาที่ Qorder_goods
DatabaseName " datatest
SQL " select *
from tgoods
RequestLive -" True
CachedUpdate " True
Active " True
11.!กําหนดคาที่ Dorder_goods
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Detaset " Qorder_goods
12.!จากนัน้ ใหทําการ เปด From ของ การสั่งซื้อ แลวเรียกใช Use Unit ของ Data Modul และทําการกําหนดคา
ตาง ของ Component ที่ไดออกแบบมา
13.!จากนัน้ ใหเขียนคําสั่งในปุมตางๆ ดังนี้
ปุม ADD
procedure TForder.Button2Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
//เพิม่ คําสั่งSQL
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
//เพิม่ คําสั่งSQL
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;
คําสั่งในเหตุการ 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;
คําสั่งในปุมเห็นการคลิ๊กขวาของเมาสบน 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;
เมนูบนั ทึก
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.!ตอมาใหทาการ
ํ
สราง From พิมพใบสั่งชื้อสั่งชื้อ
สรางที่ New " เลือก Report
และทําการออกแบบ ตามรูปดานลาง และกําหนดชือ่ Qrreport

15.!เปด From DataModulขึ้นมา และนํา Query มาวาง 1 Component ดังรูป
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กําหนด 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 ใบสั่งซือ้ ขึน้ มาแลวทําการ Use Unit ของ Data Modul เขามา และกําหนดคาตางๆ ใน
Component ทีไดออกแบบไว

17.!เปด From ของการสัง่ ซือ้ ขึน้ มา และทําการเขียนคําสั่งที่ปุม 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.!คาสั
ํ ง่ ในหนาจอหลัก
เมนูขอมูลพนักงาน
procedure TFmain.N2Click(Sender: TObject);
begin
Ftem.Show;
end;
เมนูขอมูลสินคา
procedure TFmain.N3Click(Sender: TObject);
begin
Fgoods.Show;
end;
เมนูบริษัทจัดจําหนาย
procedure TFmain.N4Click(Sender: TObject);
begin
Fcompany.show;
end;
เมนูการสัง่ ซือ้ สินคา
procedure TFmain.N7Click(Sender: TObject);
begin
Forder.show;
end;
เมนูออกจากโปรแกรม
procedure TFmain.N5Click(Sender: TObject);
begin
Application.Terminate;
end;
end.
19. ทดสอบการRun
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