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Інформаційні технології і системи. 
Практичні заняття 

Заняття 1-2. 
Знайомство з середовищем розробки прикладних програм Lazarus. 
Перша програма 

Знайомство з середовищем Lazarus. 

1. Коротка довідкова інформація. 
Lazarus - середовище швидкої розробки програмного забезпечення для компілятора Free Pascal, аналогічне Delphi. Даний проект базується на оригінальній кроссплатформенній бібліотеці візуальних компонентів Lazarus Component Library (LCL). Багатоплатформенність - це програмне забезпечення, що працює більш ніж на одній апаратній платформі і / або операційній системі. 
Free Pascal - це компілятор мов Pascal і Object Pascal, що працює під Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD, і іншими ОС. Таким чином, розроблені додатки можуть функціонувати практично під будь-якою операційною системою. Все, що ви бачите на екрані під час роботи різних програм, всі елементи (кнопки, бігунки, меню і т.п.) можна реалізувати в Lazarus. В Lazarus використовується технологія візуального програмування. Користувач для створення графічного інтерфейсу програми використовує готові компоненти, значки яких знаходяться на панелі компонентів. Після того як він розміщує компонент на формі, програмний код для нього генерується середовищем автоматично. Вручну залишається запрограмувати тільки ті дії, які будуть виконуватись за активування цього компоненту. Останню версію Lazarus можна знайти на домашній сторінці проекту  http://www.lazarus-ide.org/ 
2. Процес створення програми можна розділити на наступні етапи: 1.Відкриття нового проекту. В результаті на екрані з'являється порожня форма (вікно майбутньої програми). 2. Створення графічного інтерфейсу проекту – розташування необхідних елементів, завдання розмірів, зміна властивостей; 3. Написання програмного коду, який визначить,що робитиме ваша програма. 4. Налагодження програми. 
3. Запуск Lazarus Щоб познайомиться з основними інструментами середовища розробки, запустимо середовище програмування, натиснувши відповідну іконку на робочому столі, або вибравши Lazarus в меню Пуск. При цьому запускається оболонка створення програм, звана інтегрованим середовищем розробки IDE (Integrated Development Environment). 
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На екрані з’явитися набір вікон. 
4. Вікно програми 

 
5. Основні інструменти середовища розробки Lazarus: 1. Вікно форми – вікно майбутньої програми. 2. Головне вікно містить три панелі: меню, панель інструментів, палітру компонентів. Палітру компонентів ви будете використовувати для вибору необхідних вам для створення користувацького інтерфейсу. 3. Вікно «Інспектор об’єктів» містить файли проекту у верхній частині і вікно зі вкладками «Властивості» і «Події», в яких ви будете налаштовувати властивості поміщених на форму об’єктів і під’єднувати відповідні програми, відповідно. 4. Вікно редактора це вікно в якому ви будете писати програмний код. 
6. Головне вікно 

 На Палітрі компонентів, що представляє собою безліч тематичних вкладок, розташовуються візуальні і не візуальні компоненти для вашої майбутньої програми. Не візуальні компоненти видно тільки на першому етапі створення програми – при 

Головне вікно

Вікно форми

Вікно повідомлень
Інспектор об’єктів Вікно редактора 

Панель інструментів Рядок меню Палітра компонентів 
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редагуванні. Головне вікно залишається відкритим весь час роботи IDE. Закриваючи його, ви, тим самим, закриваєте Lazarus і всі відкриті в ньому вікна. 
7. Інспектор об'єктів На першій сторінці «Властивості» постійно відображаються всі доступні властивості обраного компонента. У лівій колонці міститься список всіх властивостей виділеного в даний момент компонента, в правій – значення властивостей. Значення властивостей можна змінювати ще до запуску проектованої програми. На другій сторінці «Події» знаходяться можливі обробники подій для обраного компонента. У лівій колонці розташовані назви події, в правій – відповідні процедури. 

   
8. Вікно редактора коду У вікні редактора (або, більш наближено до англійського оригіналу назви, редактора вихідного коду) ви будите писати код програми, і саме вікно дуже схоже на звичайний текстовий редактор. Для зручності при редагуванні тексту програми рядки пронумеровані, передбачено виділення кольором: • всі службові слова виділяються жирним шрифтом; • знаки пунктуації стають червоними; • рядки з помилками виділяються коричневим кольором; • коментарі можуть полягати в фігурні дужки {} і виділяються синім. Текст програми розбивається на частини – процедури і функції. Основну роботу програміст виробляє саме тут. 



 4 

9. Вікно форми Lazarus при першому запуску автоматично пропонує користувачеві новий проект, відкриваючи порожню форму під назвою Form1, і призначає його головним вікном. Переносячи на нього елементи з палітри компонентів, ви тим самим, попередньо оформляєте його. Головне вікно в проекті може бути тільки одне. Всі інші створювані вікна будуть дочірніми. Закриваючи головне вікно стандартної кнопкою закриття вікна, або програмно, ви закриваєте і всі дочірні вікна. 
10. Налаштування інтерфейсу середовища Сучасні версії середовищ для розробки програмного забезпечення мають дуже широкі межі налаштування. Наприклад, багата кількість мов інтерфейсу, можливість індивідуально підібрати стилі редактору коду і таке інше. Усі ці можливості можна знайти у меню Інструменти => Опції (Tools => Options). Як найбільш універсальну тут вибрано англійську мову інтерфейсу, але з таким же успіхом можна змінити її на російську або українську за побажанням.  Наступне вікно демонструє можливості зміни мови. Після вибору бажаної мови інтерфейсу середовище треба закрити і відкрити знов, щоб зміни вступили у дію.  

 На наступному зображенні екрана продемонстровані можливості налаштування редактора коду, відповідно до мови програмування, наприклад виділення кольором або шрифтом ключових слів мови, тощо.  
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Необхідні відомості про компоненти і створення і збереження 

проекту У першій програмі при створенні інтерфейсу користувача, для початку, будемо використовувати три компоненти: TForm (Форма), Label (Напис) і TButton (Командна кнопка). 
1. Компонент TForm (Форма) Форма (об’єкт типу TForm) є основою програми. Властивості форми визначають вигляд вікна програми. Основні властивості форми 

Властивість Опис

Name Ім’я форми. У програмі ім’я форми використовується для управління формою і доступу до компонентів форми 
Caption Текст заголовка вікна
Top Відстань від верхньої межі форми до верхньої межі екрану, у пікселях 
Left Відстань від лівої межі форми до лівої межі екрану, у пікселях 
Width, Height Ширина, висота форми
Icon Значок у заголовку діалогового вікна, що позначає кнопку виведення системного меню 
Color Колір фону 
Font Шрифт. Шрифт використаний за «замовчуванням» для компонентів, які знаходяться на поверхні форми  
Canvas Поверхня на яку можна вивести графіку
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2. Компонент TLabel 

  Компонент Label (Напис) використовується для виведення на форму тексту, який користувач не може змінити під час виконання програми. Розташування компоненту на палітрі компонентів вказано червоним прямокутником. Поряд напис на формі, автоматично він має ім’я Label1 і містить такий самий текст (властивість Caption) Основні властивості компонента TLabel 
Властивість Опис

Name Ім’я компонента. Використовується в програмі для доступу до компоненту і його властивостей 
Caption Текст що відображається в полі напису
Top Відстань від верхньої межі поля виводу до верхньої межі форми 
Left Відстань від лівої межі поля виводу до лівої межі форми 
Width, Height Ширина, висота поля виводу
AutoSize Ознака того, що розмір поля напису визначається його вмістом 
WordWrap Ознака того що слова які не вміщуються в поточному рядку (у ширину полянапису) автоматично переносяться на наступний рядок (значення властивості AutoSize має бути False) 
Alignment Задає спосіб вирівнювання тексту всередині поля: taLeftJustify –вирівнювання за лівим краєм, taCenter – вирівнювання за центром, taRightJustify – вирівнювання за правим краєм 
Font Параметри шрифту, використовувані для відображення тексту: Font.Name –вид шрифту, Font.Size – розмір шрифту Font.Color – колір шрифту 
ParentFont Ознака спадкоємства компонентом характеристик шрифту форми, на якій знаходиться компонент. Якщо значення властивості дорівнює True, то текст виводиться шрифтом встановленим для форми. 
Color Колір фону області виведення тексту (поля напису)
Transparent Управляє відображенням фону області виведення тексту. Значення Trueробить область виведення тексту прозорою 
Visible Дозволяє приховати текст (False) або зробити його видимим (True) 

3. Компонент TButton Компонент Button (Кнопка) – командна кнопка, за допомогою якої користувач може викликати виконання якої-небудь дії. 

   Властивості компонента TButton 
Властивість Опис

Name Ім’я компонента. Використовується в програмі для доступу до компоненту і 
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його властивостей 
Caption Текст на кнопці 
Top Відстань від верхньої межі кнопки до верхньої межі форми 
Left Відстань від лівої межі кнопки до лівої межі форми
Width, Height Ширина, висота кнопки
Enabled Ознака доступності кнопки. True – кнопка доступна, False – кнопка заблокована (неактивна) 
Hint Контекстна підказка – текст, який з’являється поряд з покажчиком миші при наведенні покажчика (для того щоб текст з’являвся треба щоб значення властивості ShowHint було True)  
ShowHint Дозволяє (True) або забороняє (False) відображення підказки при  наведенні покажчика миші  
Visible Дозволяє приховати текст на кнопці (False) або зробити його видимим (True) Компонент TBitBtn (Кнопка з піктограмою) знаходиться на вкладці Additional, аналогічний компоненту TBbutton, але може містити піктограму формату BMP або ICO і має свої особливі властивості.  

Kind – задає тип кнопки. Є кілька визначених типів іконки з готовою піктограмою і текстом. 
Glyph – якщо вас не влаштовують запропоновані малюнки, ви можете вибрати інші. Буде відкрито діалогове вікно, необхідно вказати шлях до необхідного малюнку. 
4. Компонент TEdit (Поле введення)  Одним з найважливіших для прикладних програм є компонент T . Це текстове поле, яке на відміну від TLabel можна редагувати під час виконання програми. Текст, що вводиться в поле введення, зберігається у властивості Text. Треба нагадати, що властивість Text компоненту TEdit має строковий тип. Тобто як що ми в поле введення ставимо число, це все одно буде строкова константа, яка потребує конвертації до числового типу (цілого – integer або раціонального – real) для можливості виконання з нею будь яких математичних дій. 

 Компонент TMemo призначений для роботи з багаторядковим текстом, який міститься у властивості Lines. 
5 Збереження проекту У першу чергу створимо проект, поки що порожній. Для цього виберемо меню 

Проект => Новий проект ... (Project => New Project), У діалоговому вікні вибрати слово 
Додаток (Application) і натиснути кнопку ОК. 
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 Збережімо створений проект за допомогою того ж меню Проект => Зберегти 
проект... (Project => Save Project…). Задаємо назву проекту і обираємо місце для збереження (бажано створити окрему папку для програми) та натискаємо кнопку 
Зберегти. Відразу ж відкриється вікно Зберегти Unit1 для збереження програмного коду проекту (файл Unit1.pas), в якому також необхідно клацнути по кнопці Зберегти. Крім цих двох файлів у папці проекту створюється автоматично ще декілька файлів, у тому числі – unit.lfm, який являє собою файл з повними даними про форму. Позиція, розмір, розташовані компоненти та ін. Папка проекту повинна містити наступні файли: 

                     Після збереження проекту пункт Зберегти проект стане неактивним, до внесення яких-небудь змін до проекту (до коду або форми). Після цього ми знову можемо зберігати проект, і середовище автоматично збереже змінені файли замість попередніх не питаючи нічого у користувача. 
Завдання Створюємо проект, який демонструє динамічне створення компонентів і складається з кількох вікон. Зберігаючи новостворений проект назвемо його 

Сapabilities (можливості) і обов’язково розмістимо у створеній для нього папці. Оскільки вікон буде кілька, одне з них буде головним і перший створений модуль (unit) назвемо Main. Ім’я форми залишимо Form1. Розмір форми за замовчуванням 320х240 пікселей, таким його й залишимо. 
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1. Створити 3 кнопки на формі і змінити 
заголовок форми відповідно зображення.  У дужках заголовка форми повинне бути ваше прізвище. Кнопка з написом «Показати» повинна мати ім’я 
Button1, кнопка з написом «Перехід» повинна мати ім’я 
Button2, кнопка з написом «Вихід» повинна мати ім’я 
Button3. Розміри Button1 встановити: ширину 100 пікселей, висоту 30 пікселей. Код програми виглядає наступним чином: 

 При цьому жодного рядка у коді не написано власноруч.  
2. Динамічне створення компонентів Двома кліками на кнопці «Показати» створюємо обробник події натискання кнопки. Середовище створює відповідну процедуру: 

 Змінюємо розмір форми за висотою (властивість Height ) та робимо неактивною кнопку «Показати».  
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Робота цієї частини програми продемонстрована на наступному зображенні. 

       На створеному полі програмно створимо нові компоненти – кнопку і напис. За натисканням нової кнопки подовження форми має згортатися, а кнопка «Показати» знову активуватись. У зв’язку з цим, нову кнопка і напис оголосимо у інтерфейсі 
модуля щоб вони були доступні у всьому модулі.  

 Переходимо у процедуру за натисканням кнопки «Показати», пишемо наступний код: 
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 Результат роботи програми: 

 Тепер працюємо з кнопкою «Приховати». По-перше, процедура що описує дії за її натисканням повинна бути описана в інтерфейсі модуля, назвемо її за ім’ям кнопки 
BtnClick. Як опис нової кнопки і напису цей рядок потрібно набрати власноруч. Також, власноруч потрібно написати і саму процедуру, дивиться на наступних зображеннях. Опис процедури: 
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 Процедура: 
 Залишилось підключити цю процедуру за дією натискання кнопки «Приховати» до процедури за натисканням кнопки «Показати». Для цього у кінці процедури 

TForm1.Button1Click додамо рядок  btn.OnClick:= @BtnClick; Тепер код нашого модуля виглядає наступним чином: 
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 Працююча програма        
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Після натискання кнопки «Показати» 

 Після натискання кнопки «Приховати» 

 Треба зазначити що згорнення форми за процедурою BtnClick має суттєвий недолік. Цей недолік полягає в тому, що кожен раз натискаючи на кнопку «Показати» ми знов і знов створюємо нову кнопку btn і новий напис lbl. Щоб цього уникнути потрібно ці компоненти знищувати (звільнювати) коли в них не має потреби. Таким чином, звільняючи пам’ять від непотрібних у даний час елементів, ми до того ж оптимізуємо нашу програму. Реалізувати це можливо кількома шляхами. Найпростішим мені здається звільнити ці компоненти безпосередньо перед використанням, перед тим як їх знову створювати, хоча це й не є досить оптимальним з боку програмування.   Введемо нову змінну flag, яка має логічний тип, змінна доступна у всьому модулі тобто її опис потрібен в інтерфейсі модуля:  

 



 15 

До процедури BtnClick додамо рядок з призначенням змінній flag значення true. 

 І, власне, звільнення динамічних компонентів у процедурі TForm1.Button1Click:  

 
3. Дві форми у проекті. До нашого проекту Сapabilities додамо нову форму або за допомогою меню Файл =>Нова форма (File => New Form), або натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів:  

     З новою формою буде створено автоматично файл коду, який за замовчуванням називається Unit1. Зберігаючи нову форму до папки проекту змінимо її ім’я на 
Additional (мається на увазі додаткова форма). Тепер маємо новий модуль Additional і 
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форму Form2.  На формі створимо кнопку Button1. Напис кнопки змінимо на «Повернутись», назву вікна (заголовок форми) на «Додаткове вікно». Тепер наша друга форма виглядає наступним чином: 

 Поки що, обидва модулі існують роздільно один від одного, незважаючи на те що вони розташовані в одній папці. Їх потрібно зв’язати. На початку частини втілення модуля Main додамо директиву використання цим модулем нашого нового модуля 
Additional, На початку частини втілення модуля Additional, відповідно, – директиву використання цим модулем модуля Main:  
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 Подвійним натисканням на відповідних кнопках додаємо процедури, що будуть виконуватись за натисканням на ці кнопки. Для кнопки «Перехід» у модулі Main створюємо наступну процедуру 

 Для кнопки «Повернутись» у модулі Additional створюємо схожу процедуру  

 У Lazarus також можливо писати скорочено звертання до форм і компонентів (Form2.Hide), але коли форм кілька рекомендується включати до звертання і ім’я модуля, бо можливо співпадання імен, якщо друга форма не створювалась безпосередньо, а, наприклад, додавалась вже існуюча.  І, наприкінці, остання кнопка «Вихід»: двічі тиснемо на кнопку на формі, створюється порожня процедура у модулі Main, в яку ми пишемо команду  Application.Terminate; Повний код обох модулів наведено далі: 
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Заняття 3-4-5. 
Проект «Калькулятор» 

Інтерфейс калькулятора. Введення числа Почнемо зі створення нового проекту, File => New => Project(Application) і збереження його у новій папці. Папку і проект назвемо Calculator, модуль відповідно 
Calc.  

     Першим чином створимо інтерфейс калькулятора, його оболонку. У якості зразка будемо орієнтуватися на стандартний калькулятор Windows. Звісно наша програма буде значно простіша за функціоналом.   
1. Який мінімальний набор об’єктів повинен включати інтерфейс 

калькулятора?  В першу чергу це набор цифр від 0 до 9 і кома, для використання дійсних чисел. Нам потрібно бачити які саме числа ми вводимо і бачити результат математичних дій, тобто нам потрібне поле введення. Щодо математичних дій, то це, звісно, додавання, віднімання, множення, ділення. За знаком дорівнює (=) ми будемо отримувати результат обчислення. Ще до мінімального функціоналу відноситься зміна знака числа (±), видалення останнього символу (<--) та очистка (C – Clear). 
Завдання 1.  Створити інтерфейс калькулятора відповідно наступного зображення. Назву вікна програми змінити на «Калькулятор …» з додаванням свого прізвища.  Питання до завдання 1: 1. Що треба зробити, щоб на кнопці було зображення відповідної цифрі або математичної дії? 2. Як встановити початкове число «0» у поле введення? 3. Додаткове питання: Чи можна встановити початкове число «0» у поле введення програмно і як?  4. Додаткове питання: Чи є «0» у полі введення насправді числом?  
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2. Введення чисел.  Зведемо створені на формі об’єкти до таблиці, для подальшого полегшення роботи з кодом. На формі ми маємо 19 кнопок і одне поле введення. 
Об’єкт Ім’я Напис Об’єкт Ім’я Напис Кнопка(TButton) Button1  1 Кнопка(TButton) Button11 ,Кнопка(TButton) Button2 2 Кнопка(TButton) Button12 +/-Кнопка(TButton) Button3 3 Кнопка(TButton) Button13 +Кнопка(TButton) Button4 4 Кнопка(TButton) Button14 -Кнопка(TButton) Button5 5 Кнопка(TButton) Button15 *Кнопка(TButton) Button6 6 Кнопка(TButton) Button16 /Кнопка(TButton) Button7 7 Кнопка(TButton) Button17 =Кнопка(TButton) Button8 8 Кнопка(TButton) Button18 <--Кнопка(TButton) Button9 9 Кнопка(TButton) Button19 CКнопка(TButton) Button10 0 Поле введення (TEdit) Edit1  Наступними діями ми впровадимо введення символів до поля введення, а саме, нам потрібно, щоб цифра з напису на кнопці опинилася у полі введення. Точніше, ми повинні зробити так, щоб за натисканням на кнопку з відповідним написом цифра з напису опинилася у властивості текст поля введення Edit1. Це можливо зробити кількома шляхами, які ми продемонструємо на прикладі кнопки з написом «1». Двічі натискаємо на кнопку з ім’ям Button1, автоматично створюючи процедуру за натисканням (дія 

OnClick) цієї кнопки. Відповідна процедура автоматично отримала назву, яка об’єднує назву об’єкту з назвою дії, що застосовується, а саме – Button1Click). Розглянемо, що ми будемо мати, якщо просто привласнити властивості текст поля введення Edit1 текст ‘1’ (ми ж знаємо, що на кнопці зображено саме 1): 
 Компілюємо і запускаємо нашу програму, натискаємо кнопку з написом «1», бачимо, що у полі введення початкове значення «0» змінилося на «1».  Але скільки б ми не натискали знов кнопку, більше нічого не змінюється, ми не можемо отримати число 11 або 111 або 1111 і т. п. Чому це відбувається? Тому що ми, кожен раз натискаючи кнопку змінюємо весь текст у Edit1, заміщаючи те що там було на «1». Спробуємо не заміщати 

Edit1.Text, а додати до нього «1» наступним чином:    
 Знову компілюємо проект і вводимо число з кількома одиницями у поле введення: 
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Це нам вдалося, але першою цифрою тепер ми маємо нуль, чого не повинно бути. Тобто, алгоритм введення цифри до поля введення має бути таким, 
якщо ми вводимо першу цифру числа, нам потрібно 
замістити початкове значення у полі введення на 
цифру на кнопці, але якщо це вже не перша цифра, ми 
маємо її додати до вмісту поля введення. Визначити першу чи не першу цифру числа нам допоможе відповідний індикатор – маркер першої цифри. Він має тільки 2 значення – перша цифра і не перша, тобто ми можемо використовувати змінну логічного типу, яку потрібно визначити для всієї програми. Додаємо у перелік змінних нову змінну flag1 і було би доречно, щоб вона мала значення true, якщо ми вводимо першу цифру. 

 Але за замовченням логічна змінна має початкове значення false. До того ж початкове значення маркера першої цифри числа не єдине, для чого нам буде потрібно встановлювати початкові значення. (Наприклад, початкове значення у полі введення теж доречніше було б встановити програмно). Самий вдалий момент для цього під час створення форми, і для цього є відповідна дія OnCreate. Створюємо процедуру за дією створення форми, як завжди двічі натискаючи на форму, і встановлюємо початкові значення змінних: 

 Тепер корегуємо процедуру за натисканням кнопки «1»: 

 Процедуру за натисканням кнопки «1 » створено. Такі ж самі процедури треба створити за натисканням всіх цифр, змінив тільки '1' на відповідну цифру. Але 
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створюючи таку процедуру до кожної кнопки, можна легко помилитися, наприклад, щодо відповідності імені кнопки і напису на ній. Тому значно докладніше створити одну процедуру, звертаючись безпосередньо до властивості натиснутої кнопки Caption, наступним чином: 

 Змінна Sender містить ідентифікатор поточного об’єкту, тобто запис (Sender as 
TButton) звертається до натиснутої саме зараз кнопки.  Але поки що єдина цифра, яку ми можемо ввести у поле введення це «1». Виправимо ситуацію, підключив створену процедуру Button1Click до всіх кнопок із цифрами. Вибравши кнопку, наприклад з написом «2», в інспекторі об’єктів на вкладці дій у дії OnClick (тобто за натисканням кнопки) встановлюємо процедуру Button1Click: 

 І робимо це для всіх цифр. Компілюємо і запускаємо програму. Перевіряємо роботу кнопок з цифрами, записав у поле введення наприклад число 15646105697. Для повноцінного введення числа нам потрібно додати можливість введення раціонального числа, тобто процедуру натискання кнопки з комою. Натискаємо двічі кнопку і автоматично створюється процедура 
Button11Click, бо кнопка з комою має ім’я 
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Button11. Чим процедура за натисканням кнопки з комою повинна відрізнятися від процедур за натисканням кнопки з цифрою? Ну, по перше, кома ніколи не може бути першим знаком, тому ми тільки додаємо її до вмісту поля введення, а, по друге, у числі може бути кілька одиниць, або, наприклад п’ятірок, але кома може бути тільки одна. Тому нам потрібно включити в процедуру перевірку, чи маємо ми вже у полі введення кому, чи ні. Для цього використовуємо функцію pos(str1,str2), аргументи str1 і str2 мають строковий тип, str1 – це текст що ми шукаємо і str2 – це текст в якому ми шукаємо текст str1. Функція повертає значення позиції тексту str1 у тексті str2, і дає нульовий результат якщо тексту str1 не знайдено. Саме на цьому і засновуємо роботу відповідної процедури. 
 Тобто, як що кому у тексті, який міститься у полі введення не знайдено, функція повертає нульове значення, ми можемо спокійно додавати нашу кому до вмісту поля введення.   Залишилася кнопка зі зміною знаку числа. Але перш ніж писати процедуру за натисканням цієї кнопки, зробимо короткий відступ про типи даних. 

3. Типи даних і перетворювання типів.  У всіх мовах програмування п’ять основних типів даних. Вони можуть мати додаткове розділення за кількістю пам’яті, що має бути виділена на цю змінну, залежно від потреби і функцій цього числа, але ми зараз перерахуємо саме основні п’ять: цілі (integer) дійсні (real) строкові (string) символьні (char) та логічні (boolean) Оголошення змінної відповідного типу у Free Pascal відбувається, по перше, під ключовим словом var, (скорочене від variables – змінні) наступним чином: 
 i: integer; // оголошення змінної цілого типу 
 a: real; // оголошення змінної дійсного типу 
 str: string; // оголошення змінної строкового типу 
 ch: char; // оголошення змінної символьного типу 
 flag: boolean; // оголошення змінної логічного типу Треба додати, якщо змінна оголошена у інтерфейсі модуля, вона має чинність у всьому модулі, у всіх його функціях і процедурах. Якщо змінна оголошена у якійсь функції або процедурі – вона існує тільки поки працює ця функція або процедура, а потім відповідна пам’ять та ім’я звільнюються.  На початку, ми встановлюємо «0» у поле введення, потім додаємо числа, змінюючи властивість поля введення текст, тобто ці дані строкового типу і числом насправді не є. Але робити математичні дії ми можемо тільки з числами, тому перш ніж додавати, 
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віднімати і таке інше, треба конвертувати введений у поле введення текст у число. А щоб показати розрахований результат, ми повинні помістити його знов у властивість поля введення текст, тобто переконвертувати число у строкову змінну. Для цього існують відповідні функції, які конвертують строкову змінну у число і навпаки: 
StrToFloat(str) – конвертує строку str у число типу real  
FloatToStr (num) – конвертує число num типу real у строку типу string  Найпростіше змінити знак числа математичним методом, просто помноживши число у полі введення на -1, якщо число було негативним, воно стане позитивним, і навпаки. Але для того щоб множити текст у полі введення потрібно конвертувати у число, а потім, результат конвертувати знов у текст, щоб помістити у поле введення. Треба додати, що зміна знаку не потрібна, якщо у полі введення знаходиться нуль, тому процедура буде виглядати так 

  Наша програма містить зараз тільки процедури введення числа у поле Edit1 , текст повної програми виглядає наступним чином: 
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