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Відображення
базових графічних
примітивів – лінія,
прямокутник,
сектор, ламана,
еліпс, засобами
мови
програмування
Урок 1
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Графіка в Lazarus
Комп’ютерна
графіка
–
розділ
інформатики, який вивчає технології
опрацювання графічних зображень за
допомогою комп’ютерної техніки.
Залежно
від
способу
побудови
графічного
зображення
розрізняють
растрові
та
векторні
графічні
зображення.
Графічні примітиви – це елементи
простої форми, з яких будують більш
складні зображення.
У Lazarus для промальовування різних
елементів графіки використовується
спеціальний клас TCanvas.
Поверхні, на яку програма може
виводити графіку, відповідає властивість
Canvas. У свою чергу, властивість
canvas — це об'єкт типу TCanvas.
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Графіка в Lazarus

Команди для малювання графічних примітивів на
координатній площині форми

Canvas.MoveTo (x, y) Canvas.LineTo (х, у)
Вибір на формі точки
малювання ліній (x, y), з
якої буде розпочинатися
малювання

Малювання відрізка від
останньої точки, у якій
відбувалось малювання,
до точки (х, у).

Намалювати відрізок від
точки (20, 20) до точки
(100, 20).
Canvas.MoveTo (20, 20);
Canvas.LineTo (100, 20);
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Команди для малювання графічних
примітивів на координатній площині
форми
Canvas.Rectangle (х1, у1, х2, у2)
Малювання прямокутника, у якого протилежні
вершини розміщені в точках (х1, у1) та (х2, у2), а
сторони паралельні осям координат.
Намалювати квадрат із
довжиною сторони 100
пікселів:
Canvas.Rectangle
(20,30,120,130);

Canvas.Ellipse (х1, у1, х2, у2)
Малювання еліпса, вписаного у прямокутник, у
якого протилежні вершини розміщені в точках (х1,
у1) та (х2, у2), а сторони паралельні осям
координат. Прямокутник при цьому не
відображається.
Намалювати еліпс,
вписаний в прямокутник із
довжиною сторони 80
пікселів і шириною 60
пікселів:
Canvas.Ellipse (20, 20,
100, 80)
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Команди для малювання графічних
примітивів на координатній площині
форми
Canvas.Pie (х1, у1, х2, у2, х3, у3, х4, у4)
Малювання замкненої фігури - сектора еліпса.
Точки (х1, у1) та (х2, у2) задають прямокутник, у
який вписано еліпс.
Намалювати сектор еліпса,
вписаний в прямокутник із
довжиною сторони 80
пікселів і шириною 60
пікселів, початкові
координати дуги (60, 20) а
кінцева точка (80,80)

Canvas.PolyLine ([Point (x1,y1), Point(x2,y2), …]);
Малювання ламаної лінії. Метод РоlуLіnе малює
ламану лінію за точками, що задані масивом
точок.
Намалювати ламану лінію за
п’ятьма точками, заданими
координатами.
Canvas.Polyline ([Point
(10,10), Point (30,100), Point
(50,10), Point (70,100), Point
(90,10)]);
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Команди для малювання графічних
примітивів на координатній площині
форми
Canvas.Pie (х1, у1, х2, у2, х3, у3, х4, у4)
Малювання замкненої фігури - сектора еліпса.
Точки (х1, у1) та (х2, у2) задають прямокутник, у
який вписано еліпс.
Намалювати сектор еліпса,
вписаний в прямокутник із
довжиною сторони 80
пікселів і шириною 60
пікселів, початкові
координати дуги (60, 20) а
кінцева точка (80,80)

Canvas.PolyLine ([Point (x1,y1), Point(x2,y2), …]);
Малювання ламаної лінії. Метод РоlуLіnе малює
ламану лінію за точками, що задані масивом
точок.
Намалювати ламану лінію за
п’ятьма точками, заданими
координатами.
Canvas.Polyline ([Point
(10,10), Point (30,100), Point
(50,10), Point (70,100), Point
(90,10)]);
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Команди для малювання графічних
примітивів на координатній площині форми
Canvas.Polygon([Point (x1,y1), Point(x2,y2), …]);
Малювання багатокутника по точкам, заданим в
масиві. Кінцева точка з'єднується з початковою і
багатокутник заповнюється пензлем. Для
креслення без заповнення використовується метод
ламаної лінії.
Canvas.Polygon ([Point
(10,10), Point
(30,100), Point (50,100), Point
(70,100), Point
(90,10)]);

Властивості форми для встановлення
значень властивостей контуру та внутрішньої
області графічних примітивів
Властивість

Призначення та
Значення за
приклади
замовчуванням
значень

Колір лінії
контуру
Товщина ліній
Canvas.Pen.Width
контуру
Колір заливки
Canvas.Brush.Color внутрішньої
області
Canvas.Pen.Color

Чорний
1 піксель
Білий
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Практичне завдання
Завдання 1.
Намалювати трикутник, зафарбований зеленим
кольором зі сторонами червоного кольору.
Інструкції до виконання
Завантажте середовище програмування.
Виконайте збереження проекту використовуючи команду
Зберегти всі з меню Файл. Всі файли зберігаємо у
новостворену папку на Графічні примітиви.
Змініть заголовок форми на напис Трикутник.
Для малювання фігур використовуємо процедуру
TForm1.FormPaint. Для кожної фігури окремо
встановлюються властивості "Пензель" і "Олівець".
Перейдіть на закладинку Інспектора об’єктів, що містить
список подій і знайдіть у списку обробник OnPaint.
Виконайте подвійний клік мишею у полі і запишіть код
процедури.
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
begin
Canvas.Pen.Color := clRed;
Canvas.Brush.Color := clGreen;
Canvas.Polygon ([Point (150,50), Point (50,250), Point
(250,250), Point (150,50)]);
end;
Протестуйте та збережіть проект.
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Практичне завдання
Завдання 2. Будинок
Наберіть код програми. Зверніть увагу, що виконання
програми відбувається після натиснення на кнопку.
Протестуйте. Проаналізуйте частини коду та додайте
коментарі з поясненням, які частини малюнка
зображуються відповідними елементами програми.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Canvas.Brush.Color := clGray;
Canvas. Rectangle(10,100,250,300); // корпус
Canvas.
Polygon([Point(0,100),Point(130,20),Point(260,100)]); // дах
Canvas. Brush.Color := clWhite;
Canvas. Ellipse(110,40,150,80); // горище
Canvas. Rectangle(30,150,110,230); // вікно
Canvas. MoveTo(70,150);
Canvas. LineTo(70,230);
Canvas. Rectangle(150,300,230,150); // двері
Canvas. Brush.Color := clGray;
Canvas.Polygon([Point(150,300), Point(150,150),
Point(210,160), Point(210,300)]);
end;
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Практичне завдання
Завдання. Фігури
Створити програму, яка виводить на екран зображення,
що демонструє побудову на канві різних геометричних
фігур із застосуванням до них заливок, а також
відображення тексту на канві.

Домашнє завдання
Морзе Н. В. Барна О. В. Вембер В.П. Інформатика:
підручник для 8 кл. , п. 27, завдання 3 ст. 191
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Інформатика підручник для 8 класу, п. 6.8, ст. 221-224,
завдання 4 ст. 227
О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є.
А. Шестопалов Інформатика: підручник для 8 кл., п.43,
вправа 43 ст. 214

Завдання

Скласти проект для малювання наступного зображення
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Налаштування
властивостей
графічних
примітивів

Урок 2
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Питання для обговорення
1.
2.
3.
4.

Що таке графічні примітиви?
Для чого призначене полотно Canvas?
Які властивості має полотно Canvas?
Які графічні методи застосовують до
властивості Canvas?
5. Як намалювати прямокутник; еліпс; ламану
лінію на полотні Canvas?

Виконайте інтерактивну вправу
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Інструменти для малювання рисунків і
введення тексту Pen, Brush і Font
Олівець використовують для малювання ліній,
пензель—для зафарбовування (заливки) замкнених
фігур, а шрифт—для вибору шрифта тексту.
Властивість олівець (Pen)
Pen.Color
встановлює колір олівця
Pen.Width

визначає товщину лінії

Pen.Style

визначає стиль лінії

PsSolid - суцільна лінія (за замовчуванням);
PsDash - пунктирна лінія, довгі штрихи;
psDot - пунктирна лінія, короткі штрихи;
psDashDot - пунктирна лінія, чередування довгого і
короткого штрихів;
psDashDotDot - пунктирна лінія, чередовання одного
довгого і двох коротких штрихів;
psClear - лінія не відображається.

Властивість пензель (Brush)
Brush.Color

встановлює колір, яким можна
зафарбовувати фігури, за
замовчуванням колір зафарбування
білий

Brush.Style

визначає стиль заповнення фігури,
який, зокрема, може набувати таких
значень

BsSolid - суцільне заповнення кольором;
BsDiagonal - штрихування справа наліво;
BsHorisontal - горизонтальні лінії;
BsClear - область не зафарбовується;
BsVertical - вертикальна штриховка;
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Виведення тексту на полотно
Шрифт (Canvas.Font) визначає шрифт, яким буде
виведено текст.
Властивості шрифту: розмір, накреслення тощо.
Приклад:
Canvas.Font.Size : = 20;
// розмір у пунктах (20)
Canvas.Font.Color := clRed;
// колір (червоний)
Canvas.Font.Name := ’ComicSansMS’; // гарнітура
(ComicSansMS)
Canvas.Font.Style := [fsBold, fsItalic]; // накреслення
(напівжирне, курсив)
Виведення тексту на полотно може здійснюватися за
допомогою методу TextOut (х, y: Integer; const Text:
String).
Цей метод виводить рядок тексту Text на полотно,
починаючи з позиції з координатами (х, у).
Приклад.
Canvas.TextOut (10, 10, ‘Виведення тексту’);

Оператор приєднання With
Для того щоб біля кожного виклику методу не писати
назву об’єкта Canvas, використаємо оператор приєднання
With. При цьому в тілі оператора до кожного рядка,
початок якого збігається з назвою властивості або методу
об’єкта Canvas, під час компіляції буде додано Canvas.
With Canvas do begin
…
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End;

Заповнення многокутників і складних фігур
Canvas.FloodFill (x, y, Color, FillStyle);
(x, у) координати будь-якої точки всередині фігури.
Якщо FillStyle = fsBorder, то фарба «розтікається»
від точки з координатами (x, у) доти, поки не
зустріне на шляху колір, заданий в параметрі Color.
Якщо FillStyle = fsSurface, то колір Color
замінюється кольором, вказаним у властивості
Brush.Color.

Створюючи
зображення,
що
складається з графічних примітивів,
варто спочатку встановити значення
властивостей контуру та внутрішньої
області
фігури,
після
чого
відобразити саму фігуру.
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Практичне завдання
Завдання 1. Піраміда
Створити проект, у якому після натиснення кнопки на
формі побудується піраміда. Для довідки вказані
координати точок для побудови.

Завдання 2.
Вправа 44 ст. 219 (О.О.Бондаренко, та ін., Інформатика:
підручник для 8 кл.)
Скласти

програму

малювання

ялинки

для
за

зразком.
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1) Створіть новий проект. Встановіть розміри форми: ширина
– 600, висота – 500.
2) Створіть процедуру обробки події OnClick для форми.
3) Запишіть програмний код для малювання ялинки:
With Form1.Canvas do // працюємо з об’єктом
Form1.Canvas
begin
Pen.Color := clGreen; // встановлюємо колір олівця
Brush.Color := clGreen; // встановлюємо колір заливки
{ Малювання ялинки }
PolyGon ([Point (200,80), Point (170,120), Point (180,120),
Point (150,160), Point (170,160), Point (100,250), Point
(300,250), Point (230,160), Point(250,160), Point (220,120),
Point (230,120)]);
Pen.Color := RGBToColor(128,64,0); // встановлюємо колір
олівця
Brush.Color := RGBToColor(128,64,0); // встановлюємо колір
заливки
{ Малювання стовбура }
Rectangle(150,250, 250,300);
End;

Домашнє завдання
Морзе Н. В. Барна О. В. Вембер В.П. Інформатика:
підручник для 8 кл. , п. 27
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Інформатика підручник для 8 класу, п. 6.8, ст. 221-224,
завдання 2 ст. 227
О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є.
А. Шестопалов Інформатика: підручник для 8 кл., п.44.

Завдання

Запропонувати проект з власним зображенням, що
19
складається з примітивів.

Складання та
виконання
алгоритмів з
графічним
відображенням
даних
Урок 3
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Вправа 1.
Намалюйте ескіз малюнка за кодом.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Canvas.Pen.Color := clGray;
Canvas.Brush.Color := clGray;
Canvas.MoveTo(50,50);
Canvas.LineTo(40,50);
Canvas.Lineto( 100,30);
canvas.Lineto(160,50);
Canvas.Lineto(150,50);
Canvas.Rectangle(50,50,150,280);
Canvas.Brush.Color := clRed;
Canvas.Ellipse(65,60,135,120);
Canvas.Brush.Color := clYellow;
Canvas.Ellipse(65,130,135,190);
Canvas.Brush.Color := clGreen;
Canvas.Ellipse(65,200,135,260);
end;
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Виконайте інтерактивну вправу

Перемальовування форми
Подія OnPaint відбувається за необхідності
перемалювати форму, наприклад, у разі її активізації,
якщо до цього частина форми була закрита іншими
вікнами.
Для створення процедури обробки події OnPaint
потрібно:
1) клацнути мишею на формі;
2) у вікні Інспектор об'єктів перейти на вкладку Події;
3) двічі клацнути в полі події OnPaint.
Створена
процедура
TForml.FormPaint
виконуватиметься під час завантаження форми і при
кожному її перемальовуванні під час зміни розмірів або
відображення форми на екрані.
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Перемальовування форми
procedureTForm1.FormPaint (Sender:
TObject);
begin
{ команди для побудови малюнка }
end;
Для візуалізації процесу зміни розміру форми
потрібно
очистити
полотно
перед
перемальовуванням форми нового розміру. Для
цього в процедурі обробки події OnResize слід
викликати метод Refresh(). Він очищує полотно і
генерує подію OnPaint:

procedure
TForm1.FormResize
(Sender: TObject);
begin
Refresh ();
end;
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Практичне завдання
Завдання 1. Еліпси

О.О.Бондаренко, і ін. Інформатика: підручник
для 8 кл. п.45, вправа 45
Скласти програму для малювання в центрі форми
чотирьох концентричних еліпсів, що зафарбовано різними
кольорами.
1) Створіть новий проект. Змініть заголовок форми на
«Еліпси».
2) Створіть процедуру обробки події OnPaint для форми.
3) У програмному коді процедури запишіть оператори для
малювання чотирьох еліпсів.
4) Змініть кольори заливки еліпсів на відтінки зеленого.
5) Запустіть проект на виконання. Перевірте роботу
програми. Збережіть проект у папці Еліпси.
6) Змініть програмний код таким чином, щоб виконувалось
малювання п’яти вкладених прямокутників.
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Програмний код процедури
procedure TForm1.FormPaint (Sender: TObject);
const x = 10; y = 10; // умовне розбиття форми
на комірки
var dx, dy, i: Integer;
begin
dx := Form1.ClientWidth div x;
dy := Form1.ClientHeight div y;
For i := 1 to 4 do
begin
Canvas.Brush.Color := RGBToColor (255, 255
div i, 255 div i);
Canvas.Ellipse (i*dx, i*dy, (10-i) *dx,(10-i) *dy);
end;
end;
procedure TForm1.FormResize (Sender:
TObject);
begin
Refresh ();
end;
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Завдання 2
Розробіть проект Прямокутник, у якому в текстові
поля чи у список даних вводять пари координат
чисел, натискають кнопку Побудувати й отримують
прямокутник,
побудований
за
вказаними
значеннями координат. Розкоментуйте рядок з
кодом і проаналізуйте зміни у виконанні програми.
Орієнтовний зразок інтерфейсу. Колір
прямокутника випадковий.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x1, x2, y1, y2: integer;
begin
x1:=StrToInt(Edit1.Text);
y1:=StrToInt(Edit2.Text);
x2:=StrToInt(Edit3.Text);
y2:=StrToInt(Edit4.Text);
Canvas.Brush.Color := RGBToColor (Random(256),
Random(256), Random(256));
Canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2);
end;
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Домашнє завдання
Морзе Н. В. Барна О. В. Вембер В.П. Інформатика:
підручник для 8 кл. , п. 27,3
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Інформатика підручник для 8 класу, п. 6.8, ст. 221-224,
О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є.
А. Шестопалов Інформатика: підручник для 8 кл., п.45.

Завдання
Створіть проект, у якому по натискання ні відповідну
кнопку на формі промальовуються прапори деяких
країн "сусідів України":
Польща, Угорщина, Румунія, Молдова та ін.

Питання для самоперевірки
1.

Як створити процедуру обробки події OnPaint для
форми?

2.

Яку дію виконує метод Refresh ()?

3.

Якими властивостями визначаються розміри форми?
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Виведення
малюнків із
зовнішніх
файлів

Урок 4
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Інтерактивна вправа

Як у середовищі Lazarus на форму
додають графічні фігури?
Для розміщення на формі фігур, а саме: прямокутника,
еліпса, трикутника, ромба тощо – використовують
компонент Shape панелі компонентів Additional
(Додаткова). За замовчуванням на екранній формі буде
розміщено прямокутник.

29

Властивість Shape
Як і для форми, значення властивостей Фігури
Тор, Left, Height і Width можна змінити або на
вкладці Властивості, або перетягуванням.
Щоб змінити форму фігури, використовують
властивість Shape.

Властивість Brush
Щоб змінити колір фігури та стиль заливки,
використовують властивість Brush.
У середовищі Lazarus властивість Color може
набувати фіксованого набору значень.
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Властивість Brush
Щоб змінити колір фігури та стиль заливки,
використовують властивість Brush.
У середовищі Lazarus властивість Color може
набувати фіксованого набору значень.
Щоб змінити колір фігури та стиль заливки,
використовують властивість Brush.
Властивість Style може набувати значень із набору,
вказаного в таблиці.

Події до об’єктів Shape
До
об’єктів
Shape
найчастіше застосовують події
переміщення
миші
OnMouseMove, натиснення та
відпускання
кнопки
миші
OnMouseDown та OnMouseUp.
Кожна з двох останніх подій
відбувається, якщо клацнути
мишею на фігурі, яка розміщена
на формі, - у цьому разі
відбувається і натиснення, і
відпускання кнопки миші.
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Переміщення по формі елемента

Shape1
Var Form1: TForm1;
x1, y1: Integer; // опис глобальних змінних
flag: Boolean = False; // кнопка миші не натиснута
implementation
{$R * .lfm}
procedure TForm1.Shape1MouseDown (Sender:
TObject; Button:
TMouseButton;Shift: TShiftState; x, y: Integer);
begin
x1 := x; y1 := y; // запам’ятовування поточних
координат вказівника миші
flag := True; // кнопка миші натиснута
end;
procedure TForm1.Shape1MouseMove (Sender:
TObject; Shift: TShiftState; x, y: Integer);
begin
If flag Then // якщо кнопка миші натиснута
begin
Shape1.Left := Shape1.Left + x – x1;
Shape1.Top := Shape1.Top + y – y1;
end;
end;
procedure TForm1.Shape1MouseUp(Sender:TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; x, y: Integer);
begin
flag := False; // кнопка миші не натиснута
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end;

Завдання 1.
Розробити гру «Конструктор», створивши
процедури обробки подій OnMouseDown,
OnMouseMove,
OnMousеUp
для
компонентів Shape.
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Домашнє завдання
Морзе Н. В. Барна О. В. Вембер В.П. Інформатика:
підручник для 8 кл. , п. 27,2
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Інформатика підручник для 8 класу, п. 6.8, ст. 225,
О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є.
А. Шестопалов Інформатика: підручник для 8 кл., п.46.

Завдання. Додатково
Створіть проект Площа фігур, вікно якого містить
зображення трикутника, прямокутника й круга, та
опрацьовуються такі події: при наведенні
вказівника миші на кожну фігуру та утримання
натиснутою її лівої кнопки миші на екранній формі
в написі виводиться формула площі відповідної
фігури; якщо кнопку відпустити, формула зникне.
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Коментар до
домашнього завдання
Програмний код для опрацювання подій першого
зображення (трикутника):
procedure TForm1. Shape1MouseDown(Sender:
TObject; Button: TMouseButton;
Shift:
TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Label1.Caption := 'S = sqrt(p*(p-a))*(p-b)*(p-c)';
end;
procedure TForm1. Shape1MouseUp(Sender:
TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Label1.Caption := 'Формула площі';
end;
Напишіть програмний код
для обробки подій для
інших
зображень
(прямокутника і круга).
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Графічні
компоненти

Урок 5
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Завдання 1. Перетворення
Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому, коли
клацають
мишею
на
зображенні
круга,
він
зафарбовується в колір, обраний у групі перемикачів
Колір, а коли клацають мишею зображення квадрата, зафарбовується обраним кольором та застосовується
стиль заливки, який обирають у групі Заливка.

Вказівки:
1. Завантажте середовище Lazarus і створіть новий
проект.
2. Змініть значення властивостей об'єкта Form1,
розмістіть на формі об'єкти, як на зразку, та
надайте значень їх властивостям:
3. Для додавання на форму фігур скористайтеся
компонентом Shape.
4. Для додавання на форму груп перемикачів
скористайтеся компонентом RadioGroup і додайте
відповідні значення у властивість Items.
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Завдання 1. Перетворення
5. У вікні Інспектора об'єктів встановіть
властивості
для
фігур:
Shape1(Круг)
і
Shape2(Квадрат),
6. Створіть процедуру опрацювання події
натискання кнопкою миші на першій фігурі. Для
цього оберіть у вікні Інспектора об'єктів
компонент Shape1, на вкладці Події двічі натисніть
у клітинці праворуч (...) від OnMouseDown і
введіть команди у вікні редактора коду:
procedure TForm1.Shape1MouseDown(Sender:
TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if radiogroup1.ItemIndex = 0 then
shape1.brush.Color:= clred;
if radiogroup1.ItemIndex = 1 then
shape1.brush.Color:= clblue;
if radiogroup1.ItemIndex = 2 then
shape1.brush.Color:= clyellow;
if radiogroup1.ItemIndex = 3 then
shape1.brush.Color:= clgreen;
end;
7. Створіть аналогічно процедуру опрацювання
події натискання кнопкою миші на другій фігурі.
Використайте такий програмний код:
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Завдання 1. Перетворення
procedure TForm1.Shape2MouseDown(Sender:
TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if radiogroup1.ItemIndex = 0 then
shape2.brush.Color:= clred;
if radiogroup1.ItemIndex = 1 then
shape2.brush.Color:= clblue;
if radiogroup1.ItemIndex = 2 then
shape2.brush.Color:= clyellow;
if radiogroup1.ItemIndex = 3 then
shape2.brush.Color:= clgreen;
if radiogroup2.ItemIndex = 0 then
shape2.brush.style:=bshorizontal;
if radiogroup2.ItemIndex = 1 then
shape2.brush.style:=bsvertical;
if radiogroup2.ItemIndex = 2 then
shape2.brush.style:=bssolid;
end;
8. Проаналізуйте програмний код опрацювання
подій для обох фігур. Запустіть проект на виконання.
Перевірте, чи змінюють свої властивості геометричні
фігури.
9. Завершіть роботу з проектом і середовищем
програмування.
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Середовище програмування Lazarus містить
засоби для роботи з графічними зображеннями.
На формах можна розміщувати малюнки, які
збережені в зовнішніх файлах.

Компонент Image
Компоненти
екранної
форми,
які
використовують для розміщення графічних об’
єктів, містяться на панелі компонентів
Additional (Додаткова). Для вставлення
контейнера, до якого додають малюнок із
файлу, на формі розміщують компонент Image.
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Властивості компоненту Image
Рikture

Графічне
зображення,
відображається в полі компонента

яке

Розмір
компонента.
Якщо
розмір
компонента менший, ніж розмір зображення,
Width, Height і значення влстивостей AutoSize, Strech і
Proportional
дорівнює
False,
то
відображається частина зображення
Автоматичне масштабування картинки зі
Proportional збереженням пропорцій, без спотворення
(значення True)

Strech

Автоматичне масштабування (стиснення
чи розтягнення) відповідно до реального
розміру
компонента.
Якщо
розмір
компонента
не
пропорційний
розміру
зображення, то зображення буде спотворене

AutoSize

Автоматична зміна розміру компонента до
реального розміру зображення

Visible
Canvas

Відображення зображення на формі
Поверхня,
зображення

на

яку

можна

вивести

41

Додавання зображення на форму
1.Викликати вікно завантаження
графічного зображення в рядку
властивості
Picture
в
Інспекторі об’єктів.
2. Натиснути кнопку Завантажити у вікні Діалог

завантаження
зображення.
У
вікні,
що
відкривається при цьому, обрати потрібний
графічний файл і натиснути кнопку Відкрити. Далі
у вікні перегляду буде відображено вміст цього
файлу.

3. Натиснути кнопку Гаразд і перейти до
надання значень властивостям компонента.
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Метод LoadFromFile
Image1.Picture.LoadFromFile (‘с:\Photo\portret.bmp’)
завантажує
зображення
із
графічного
файла
portret.bmp, що міститься в каталозі Photo кореневого
каталогу диска С:, і виводить його в область об’єкта
Іmage1.
Якщо графічний файл міститься в поточному каталозі
(у папці проекту), достатньо вказати лише його назву.

Image1.Picture.LoadFromFile (‘Parrot.jpg’);
Для завантаження jpg-файлів необхідно включити до
блоку uses стандартний модуль JPEG: uses JPEG;
Очистити вміст об’єкта
Image1
можна таким
способом:

Image1.Picture := nil;

Компонент BitBtn
Компонент BitBtn надає можливість створювати
кнопку, яка на своїй поверхні може містити не тільки напис,
але й зображення, що задається властивістю Glyph. При
клацанні кнопки в рядку Glyph у вікні Інспектор об’єктів
відкривається вікно Picture Editor, як і при задаванні
властивості Picture для компонента Image.
Можливості масштабування малюнка для компонента
BitBtn немає, тому потрібно його розміри узгоджувати з
розмірами створеної кнопки.
Властивість
Kind компонента
BitBtn надає
можливість вибрати вигляд кнопки зі стандартного набору
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варіантів.

Практичне завдання
Вправа 1.
Створити проект, форма якого містить малюнок, що
збережений у зовнішньому файлі. При натисненні
кнопки Збільшити розміри малюнка збільшуються
(імітується ефект наближення).

Вправа 2. Проект «Зоопарк»
Створити проект «Зоопарк», у якому мають
відображатися зображення тварин при наведенні курсору
на їх назви. Якщо курсор за межами назви, то
зображення повинно зникати.
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Вправа 2. Проект «Зоопарк»
Зображення для проекту завантажити з мережі
Інтернет.
1. Встановіть для форми заголовок «Зоопарк».
2. Розташуйте на формі елементи керування Label
та встановіть необхідні властивості:
а) Додайте спочатку один елемент керування Label
та встановіть для нього властивості, відповідно до
даної таблиці.
Властивість

Значення

Name

L_G

Caption

Жирафа

AutoSіze

False

Widht

150

Height

30

Font Size

16

Color

clLime

Visible

True

б) Після встановлення властивостей створіть три копії
даного об’єкта;
в) Встановіть для копій значення властивості Namе —
L_Z, L_L і L_S відповідно;
r) Змініть значення властивості Caption відповідно до
вказаних на зразку форми.
3. Додайте до форми зображення та встановіть
необхідні властивості:
а) Навпроти написів додайте на форму елемент Image;
45

б) Надайте об'єктові ім'я P_G;
в) У властивостях елемента Image у полі Strech
оберіть значення True;
г) Для вибору зображення клацніть значення
властивості Picture та виберіть збережене
зображення;
ґ) Встановіть значення властивості Visible
елемента Image False;
е)
Виконайте
копіювання
об’єкта
P_G,
розташовуючи копію зверху на даний об'єкт;
є) Змініть ім'я створеної копії на P_Z та поміняйте
зображення, обравши інший файл.
ж) Аналогічно створіть копії ще двох елементів
Image, назвавши Р_L і Р_H відповідно. Змініть
зображення.
4. Задайте код для події, що має відбуватися у
випадку наведення курсору на об'єкт L_G (при
наведенні на напис «Жираф» має з'являтися
зображення жирафа):
а) для об’єкта
L_G подія
MouseMove. В
результаті чого мають бути сформовані рядки
програмного коду: заголовок і тіло процедури;

procedure TForm1.L_GMouseMove(Sender:
TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
end;
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б) Між даними рядками введіть код, наведений
нижче. Тут властивість видимості в елемента Р_G
(зображення жирафа) стає істиною, a в інших об’
єктів, що містять зображення, — хибною:

P_G.Visible:= True;
Р_Н.Visible:= False;
P_L.Visible:= False;
P_Z.Visible:= False;
5. Аналогічно створіть коди для наведення
курсору миші на інші текстові написи.
6. Задайте програмні коди для наведення
курсору миші на форму (зауважте, що в цьому
випадку мають зникнути всі зображення).
7. Запустіть проект та перевірте правильність
його виконання.
8. Збережіть
проект
під
назвою
Вправа_Зоопарк.
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Домашнє завдання
Морзе Н. В. Барна О. В. Вембер В.П. Інформатика:
підручник для 8 кл. , п. 27.1
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Інформатика підручник для 8 класу, п. 6.8, ст. 225-226,
О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є.
А. Шестопалов Інформатика: підручник для 8 кл., п.47.

Завдання

Створити проект «Види спорту», в якому
зробити можливим вибір одного з видів спорту
за допомогою перемикачів.
Після вибору
одного з видів спорту з’являється зображення,
яке йому відповідає, та відповідний напис.
Виконайте інтерактивну вправу
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Практична робота
«Створення програми з
графічними
компонентами»

Урок 6
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Питання для обговорення
1. Які способи виведення на екран графічних
зображень ви знаєте?
2. Як розміщена на формі координатна
площина?
3. Яка властивість форми використовується
для малювання графічних примітивів?
4. Які команди використовуються для
малювання:
- Прямокутника
- Лінії
- Ламаної
- Еліпса
- Сектора.
5. Які властивості має компонент Фігура?
6. Як вставити до форми зображення з
зовнішнього файлу?
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Практична робота
Увага! Під час роботи з комп’ютером
дотримуйтеся правил безпеки та санітарногігієнічних норм.
Завдання.
Створити
проект
«Елементи
петриківського розпису», у якому передбачено
можливість перегляду декількох малюнків.
(О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О.
П. Пилипчук, Є.А. Шестопалов Інформатика:
підручник для 8 кл., Ст.235-236)
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Інструкція до практичної роботи
І.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Розміщення елементів керування на формі.

Створіть новий проект і збережіть його у папці «Практична
робота № 16».
Змініть заголовок форми на «Елементи петриківського
розпису». Додайте на форму чотири компоненти BitBtn,
розміри
яких
дорівнюють
розмірам
підготовлених
зображень. Для цього задайте для властивостей Width і
Height значення 80 пікселів. Очистіть вміст поля
властивості Caption у вікні Інспектор об'єктів. На кожну з
кнопок установіть зображення різних
малюнків
(властивість Glyph).
Додайте на форму компонент Panel (Панель) із вкладки
Standard Палітри компонентів. Панель використовують як
контейнер для інших компонентів. Властивості BevelOuter
(Зовнішня рамка) і Bevellnner (Внутрішня рамка)
відповідають за стиль оформлення зовнішньої і
внутрішньої рамок панелі відповідно. Виберіть для цих
властивостей значення bvLowered (Рамка утоплена).
Властивості BorderWidth (Ширина рамки) надайте
значення 2.
Розмістіть компонент Image на компоненті Panel.
Властивості Stretch компонента Image надайте значення
True. Властивості Align надайте значення alClient для
того, щоб компонент Image займав увесь доступний
простір компонента Panel.
Додайте на форму кнопки Збільшити малюнок і
Зменшити малюнок.
Додайте на форму п’ятий компонент BitBtn. Властивість
Kind кнопки змініть на «Close».
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ІІ. Створення програмного коду
7. Запрограмуйте для кожної кнопки з малюнком
відкриття в області компонента Image відповідного
файла. Замість назви Малюнок1.bmp напишіть назву
того файла, зображення з якого ви помістили на цю
кнопку: Image1.Picture.LoadFromFile ('Малюнок1.bmp');
8. Створіть процедуру обробки події OnClick для
кнопки Збільшити малюнок.
У програмному коді створеної процедури запишіть
оператори:
Раnel1.Height := Panel1.Height + 5;
Раnel1.Width := Panel1.Width + 5;
Аналогічно запрограмуйте зменшення розмірів об’єкта
Panel1 на 5 пікселів.
9. Додайте на форму компонент Label. Додайте до
процедур обробки подій для кнопок BitBtn1- BitBtn4
оператори виведення назви файла.

ІІІ. Тестування програми
10. Перевірте роботу програми.
11. Збережіть проект. Завершіть роботу за комп’
ютером.
Зробіть висновок: як додавати зображення на
форму; як використовувати піктографічні кнопки
для розробки наочного інтерфейсу.
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Домашнє завдання
Морзе Н. В. Барна О. В. Вембер В.П. Інформатика:
підручник для 8 кл. , п. 24-27
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Інформатика підручник для 8 класу, розділ 6
О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є.
А. Шестопалов Інформатика: підручник для 8 кл., п.48.

Завдання

Створити проект «Мій Чернігів», у якому
передбачено можливість перегляду декількох
фото історичних місць Чернігова та виведення
короткого опису.
Повторення. Інтерактивна вправа
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Ребуси
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Відповіді:
Домашня до уроку 1.
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
begin
Canvas.Brush.Color := clRed;
Canvas.Polygon ([Point (20,60), Point (40,20), Point
(60,60), Point (40,100)]);
Canvas.Brush.Color := clBlue;
Canvas.Polygon ([Point (40,20), Point (80,15), Point
(100,50), Point (60,60)]);
Canvas.Brush.Color := clGreen;
Canvas.Polygon ([Point (60,60), Point (100,50),
Point (75,85), Point (40,100)]);
end;

Урок 2. Піраміда
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Canvas.brush.color:= clWhite;
Canvas.polygon([Point (330,170),
Point(150,50),Point(250,250)]);
Canvas.PolyGon([Point (50,250), Point(150,50),
Point(250,250)]);
Canvas.Pen.Style := PsDash;
Canvas. MoveTo(150,50);
Canvas. LineTo(130,170);
Canvas. LineTo(330,170);
Canvas. MoveTo(130,170);
Canvas. LineTo(50,250);
end;
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Відповіді:
Урок 3. Вправа 1.

Урок 3. Практичне завдання 1.
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
const x = 10; y = 10; var dx, dy, i: Integer;
begin
dx := Form1.ClientWidth div x;
dy := Form1.ClientHeight div y;
For i := 1 to 4 do
begin
Canvas.Brush.Color := RGBToColor (255 div i, 255,
255 div i);
Canvas.Rectangle(i*dx, i*dy, (10-i) *dx,(10-i) *dy);
end;
end;
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Урок 4. Практичне завдання “Конструктор”
var
Form1: TForm1;
x1, y1: Integer; // опис глобальних змінних
flag: Boolean = False; // кнопка миші не натиснута
implementation
{$R *.lfm}
{ TForm1 }
procedure TForm1.Shape8MouseDown(Sender: TObject; Button:
TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
x1 := x; y1 := y; // запам’ятовування поточних координат
вказівника миші
flag := True; // кнопка миші натиснута
end;
procedure TForm1.Shape8MouseMove(Sender: TObject; Shift:
TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
If flag Then // якщо кнопка миші натиснута
begin
Shape10.Left := Shape10.Left + x - x1;
Shape10.Top := Shape10.Top + y - y1;
end;
end;
procedure TForm1.Shape8MouseUp(Sender: TObject; Button:
TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
flag := False; // кнопка миші не натиснута
end;
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Відповіді:
Урок 5. Вправа 1. Збільшення
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
image1.top:= image1.top + 4;
image1.left:= image1.left + 4;
image1.height := image1.height + 10;
image1.width := image1.width + 10;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
image1.top:= 16;
image1.left:= 40;
image1.height := 40;
image1.width := 32;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
image1.top:= 16;
image1.left:= 40;
image1.height := 40;
image1.width := 32;
form1.top:= 265;
form1.left:= 144;
end;

Відповіді до ребусів: контур, заливка, фігура,
властивість, зображення, примітив, полотно
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