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Інформаційні технології і системи. 
Практичні заняття 

Заняття 6-7. 

Текстовий редактор. 

Одновіконний текстовий редактор (SDI-програма). 

Створюємо новий проект, зберігаємо його в окрему папку, у моєму випадку це 

папка Editor, сам проект теж назвемо Editor, а програмний модуль – ТEditor.  

На формі, заголовок якої змінемо на New text, розміщуємо компонент TMemo і 

компонент TMainMenu. 

 

Видалимо початковий текст з компонента Memo1, вибравши властивість Lines 

компонента. Змінюємо цю властивість, натиснувши на кнопку з трикрапкою в полі з 

TStrings. З'являється вікно String List Editor, в якому треба прибрати всі букви, 

залишивши його порожнім. Далі натискаємо Ok. Щоб мати можливість «прокрутити» 

текст у вікні додамо смугу прокрутки, змінивши значення властивості ScrollBars 

компонента Memo1 на ssVertical.  

1. Компонент TMainMenu. 

Компонент TMainMenu призначений для додавання до програми головного меню, 

без якого не обходиться практично жодна з програм Windows.  

Щоб додати меню, треба вибрати на панелі компонентів Standart (Стандартні) 

компонент TMainMenu і помістити його на формі в довільному місці. Компонент 

TMainMenu невізуальний, на відміну від візуальних компонентів TEdit і TLabel, в 

точності відповідних своїм зовнішнім виглядом в працюючій програмі. Це означає, що 

хоча він видний на формі як невеликий значок, у вікні створеної програми в такому 

вигляді він не з'явиться. Подання його на формі в мініатюрному вигляді просто вказує 

на наявність в програмі об'єкту, відповідального за меню. 
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Пункти меню містяться у властивості Items. Щоб почати формування пунктів меню 

досить двічі клацнути по компоненту на формі або натиснути на кнопку з трьома 

крапками у властивості Items компонента у вікні «Властивості». Відкриється 

спеціальний редактор меню. 

 

Визначимо потрібні пункти меню. 

Меню першого рівня містить два пункти: New Item1 і New Item2. Перший пункт 

створюється автоматично. Щоб на цьому рівні додати другий пункт, відкрийте 

контекстне меню існуючого пункту і виконайте команду Вставити новий пункт (після). 

З'явитися новий пункт New Item2. 

Меню New Item1 містить пункти: New Item3 і New Item4. Відкрийте контекстне 

меню пункту New Item1 і виконайте команду «Створити підміню». У підміню з'явитися 

пункт New Item3. Для нього знов відкрийте контекстне меню і виконайте команду 

«Створити новий пункт (після)». З'явитися пункт New Item4. 

Створюємо меню з наступними пунктами, змінюючи властивість Caption, 

додатково для зручної роботи змінемо ім'я (властивість Name) відповідних пунктів 

меню з MenuItem з номером на відповідаючі значенню пункту, наприклад MenuItem1, 

властивість Caption якого ми змінили на File, буде зручно іменувати як FileMenu.  

File 

(Файл / Файл) 

Edit 

(Правка / Правка) 

Help 

(Помощь / Допомога) 

New 

(Новый / Новий) 

Undo(/Відмінити) About 

(О программе/Про програму) 

Open (Открыть / Відкрити) -   

Save 

(Сохранить / Зберегти) 

Cut  

(Вырезать / Вирізати) 

  

Save As… 

(Сохранить как… / Зберегти як…) 

Copy 

(Копировать / Копіювати) 

  

Close 

(Закрыть / Закрити) 

Past 

(Вставить / Вставити)  
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 Select All 

(Виділиити все/ Выделить все) 

 

 -  

 Font 

(Шрифт / Шрифт)  

 

 

2. Компонент TActionList 

Додамо на форму ще один важливий компонент TActionList , який знаходиться 

останнім на панелі стандартних компонентів. Двічі натиснувши на компонент на формі 

відкриємо редактор дій і зі стандартних дій додамо в редактор всі дії, які стосуються 

редагування текста  
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Тепер пов’яжемо кожну дію з відповідним пунктом 

меню. В інспекторі об’єктів виділимо пункт меню, і 

змінимо його властивість Action на відповідну з 

випадаючого списку. Таким чином ми зробили всі пункти 

меню Edit крім зміни шрифта. Зверніть увагу, що з 

вибором значення властивості Action автоматично 

змінилося значення властивості ShortCut (гаряча клавіша) 

на відповідний стандарт. Тепер пункти подменю Edit 

виглядають інакше 

 

3. Діалогові компоненти Dialogs  

Багато функцій текстового редактора втілено за допомогою діалогів.  

Стандартні діалоги – це діалогові вікна, загальні для більшості програм Windows. 

Наприклад, коли користувач зберігає файл в редакторі Word, він використовує 

діалогове вікно Save As ... («Зберегти як ...»). Коли він зберігає робочу книгу в Microsoft 

Excel, він також використовує діалогове вікно Save As ... 

Операційна система Windows стандартизує і значно полегшує створення таких 

діалогових вікон. Програмісту немає необхідності «винаходити колесо» кожен раз, коли 

знадобиться діалогове вікно, в якому користувач буде зберігати або відкривати файл. 

Замість цього програміст просто встановлює стандартний компонент на форму і задає 

йому необхідні властивості. 

У складі Lazarus поставляється 14 діалогових компонентів. Всі вони знаходяться на 

вкладці Dialogs. Як і MainMenu, в середовищі Lazarus діалогові компоненти є 

невізуальними, вони присутні на формі у вигляді значків, проте під час виконання вони 

невидимі. 

Для текстового редактора ми будемо використовувати діалогові компоненти: 

TOpenDialog, TSaveDialog, TFontDialog. 

Для активізації діалогового вікна використовується метод Execute (). Він виконує 

відкриття відповідного вікна і повертає значення True, якщо користувач клацнув по 

кнопці ОК. 

3.1 Компоненти TOpenDialog і TSaveDialog 

Компонент TOpenDialog призначений для вибору файлу з метою подальшого 

відкриття, а компонент TSaveDialog – для подальшого збереження файлу. Властивості 

цих компонентів наведено в таблиці. 

Властивість Опис 
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DefaultExt Розширення файлу за замовчуванням Додається в кінець імені 

файлу, якщо розширення не вказано явно 

Title Заголовок діалогового вікна 

FileName Ім'я файлу за вибором користувача разом з повним шляхом 
пошуку 

Filter Список розширень файлів, відповідно до яких відбираються 
імена файлів для відображення в діалоговому вікні при відкритті 
файлу. При збереженні файлу вибране зі списку розширення 
додається до імені файлу. 

FilterIndex Порядковий номер рядка в списку розширень. 

Ці компоненти не призначені для виконання конкретних дій: завантаження файлу, 

запису в файл. Вони застосовуються тільки для отримання від користувача бажаних 

налаштувань, наприклад введення повного імені файлу разом з шляхом пошуку. 

3.2 Застосовуємо діалогові компоненти TOpenDialog і TSaveDialog 

Встановлюємо на форму компоненти TOpenDialog, TSaveDialog, TFontDialog.  

 

Ці компоненти невізуальні, то розмістимо їх в нижній частині форми поруч із 

позначкою TMainMenu і TActionList.  

Змінимо властивість Title компоненту OpenDialog1 на Open text file («Відкрити 

текстовий файл»), компоненту SaveDialog1 на Save text file as («Зберегти текстовий 

файл»).  
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Щоб реалізувати вибір типу файлу при відкритті файлу у вікні діалогу, виберемо в 

інспекторі об'єктів об'єкт OpenDialog1, на сторінці властивості двічі клацніть по списку 

значень властивості Filter. У вікні Filter Edit (редактор фільтрів) задайте фільтри для 

вибору типу і розширення файлу. 

 

Щоб встановити в якості розширення файлу перший варіант (.txt), задайте для 

властивості OpenDialog1.FilterIndex значення 1.  

Після закриття редактору фільтрів у значенні властивості Filter з’явиться рядок, 

його скопіюємо у значення властивості Filter компонента SaveDialog1. Для діалогу 

SaveDialog1 задамо властивість DefaultExt = txt (щоб розширення txt автоматично 

додавалося до створюваного файлу). 

 

 

У розділі Implementation після директиви { $R *.lfm } запишемо програмний код 

обробника натискання пункту меню File -> New (Новий), який має містити лише 

очистку поля Memo1 та зміну заголовка форми на той, що було задано на початку, а 

саме New text  

 

Пункт меню «Закрити» закриває вікно програми використовуючи процедуру Close 
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Напишемо програмний код для процедури обробника натискання на пункті меню 

File -> Open (Файл -> Відкрити). Для цього натисніть цей пункт меню. Спочатку 

перевіряємо чи був вибраний файл, потім завантажуємо вміст файла до поля Memo1, 

заголовок форми змінюємо на шлях і ім’я вибраного файлу. 

 

Для пункту «Зберегти як» створюємо аналогічну процедуру 

 

Пункт «Зберегти» повинен питати ім’я файлу тільки якщо створено новий файл, 

тобто заголовок форми має початкове значення, інакше зберігаємо файл зі старою 

назвою 

 

3.3 Діалоговий компонент TFontDialog 

Створимо обробник події натискання пункту меню Font («Шрифт»). В процедурі ми 

повинні перевірити чи активен TFontDialog1, і якщо це так, ми встановлюємо для поля 

Memo1 вибрані параметри шрифта:   
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4.  Меню Help, пункт про програму About  

Відомості про програму ми розміщуємо на новій формі. Додамо нову форму до 

проекту, (File -> New form), змінемо властивість Caption нової форми на About і, 

відповідно ім’я форми та ім’я модуля змінемо на AboutForm і AboutUnit. На формі 

розмістемо компонент TLabel. Змінемо такі властивості компоненту Label1  

AutoSize встановимо False, розтягнемо розмір поля Label1 майже на всю форму; 

WordWrap встановимо True, це дасть нам зробити 

напис у кілька рядків. 

У полі властивості Caption компонента Label1 

наберемо текст: This software is the task in the frame of the 

course “Information technology and systems”. Created by … і 

додамо своє прізвище. Змінемо шрифт, його розмір і 

колір. 

Прив’язуємо новий модуль до основного, з текстовим редатором, за допомогою 

директиви uses. Саму форму будемо завантажувати за допомогою процедури 

ShowModal, яка дозволяє дочірній формі перехопити керування у батьківської форми 

 

Таким чином нами створено текстовий редактор з простим набором функцій. 

 

 

 


