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Umiejętność pisania programów 

w różnych językach programowania, 

to wyzwanie dzisiejszych czasów 

adresowane do młodych programistów.
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WstępWstęp

Umiejętność  pisania  programów  przynajmniej  w  dwóch  językach 

programowania  to  wyzwanie  dzisiejszych  czasów  adresowane  do 

młodych programistów.

Przystępnie  napisany  podręcznik  składa  się  z  16  rozdziałów 

i dodatku.  Przedstawiony  w  nim  materiał  zawiera  kurs 

równoczesnego programowania w językach Delphi Pascal oraz C++ 

Builder,  bogato  okraszony  licznymi  przykładami  programów  oraz 

wielu  klasycznych  algorytmów  w  obu  językach  z  wykorzystaniem 

programowania  wizualnego  i  zdarzeniowego,  gdzie  dodatkowo 

uwzględniono  obsługę  sytuacji  wyjątkowych.  Te  nowatorskie 

propozycje  mogą  z  powodzeniem  zostać  wykorzystane  m.in. 

w indywidualnej nauce przez pasjonatów programowania.

Ze względów technicznych książka została podzielona na dwie części: 

część I zawiera rozdziały od 1 do 7,  natomiast część II rozdziały od 8 

do 16.

Rozdziały od 1 do 11 oraz od 13 do 16 zawierają kurs programowania 

strukturalnego w obu językach programowania, natomiast rozdział 

12 zawiera elementy programowania obiektowego w Delphi i  C++ 

Builder.

Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania mówi, co to jest 

algorytm i  w jaki  sposób można go prezentować,  na czym polega 

pisanie  programów,  jakie  są  fazy  rozwiązywania  problemu 

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Mirosław J. Kubiak

http://zlotemysli.pl/


PROGRAMUJĘ  W  DELPHI  I   C++  BUILDER – Mirosław J. Kubiak

Wstęp
● str. 7

z wykorzystaniem  komputera  oraz  opowiada  o  historii  powstania 

języków Delphi i C++ Builder.

Rozdział  2.  Tworzymy  pierwszy  program.  W  tym  rozdziale 

napiszemy pierwszy program w językach Delphi  i  w C++ Builder, 

poznamy  zasady  pisania  programów  w  językach  Delphi  i  w  C++ 

Builder oraz ćwiczenia podstawowe, jakie powinien opanować każdy, 

aby biegle pisać programy w edytorze kodów źródłowych, nagrywać 

je  na  dysk,  wczytywać  z  dysku  programy  źródłowe  oraz  je 

kompilować i uruchamiać. Poznamy również strukturę programu dla 

języków Delphi i C++ Builder.

Rozdział  3.  Deklaracja  stałych  i  zmiennych  w  programie. 

W rozdziale  poznamy,  co  to  są  identyfikatory,  jak  tworzyć 

i wykorzystywać stałe i zmienne w programach napisanych w języku 

Delphi (oraz w C++ Builder), typy zmiennych oraz słowa kluczowe.

Rozdział  4.  Operacje  wejścia/wyjścia  -  część  I.  W  rozdziale 

omówiono,  w  jaki  sposób  Delphi  i  C++  Builder  komunikuje  się 

z użytkownikiem oraz obsługę sytuacji wyjątkowych.

Rozdział  5.  Proste  operacje  arytmetyczne.  W  tym  rozdziale 

poznamy  podstawowe  operatory  arytmetyczne  oraz  wykonamy 

proste operacje arytmetyczne.

Rozdział  6.  Podejmujemy decyzje  w programie.  W rozdziale 

omówiono operatory relacji stosowane w językach Delphi i w C++ 

Builder,  operatory  logiczne  koniunkcji  i  alternatywy,  instrukcje 

warunkowe oraz instrukcje wyboru.
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Rozdział 7.  Iteracje.  W rozdziale omówiono instrukcję iteracyjną, 

która  umożliwia  powtarzanie  sekwencji  instrukcji  programu  tylko 

określoną liczbę razy, operator modulo, operator negacji, instrukcje 

iteracyjne,  które  umożliwiają  powtarzanie  sekwencji  instrukcji 

nieokreśloną liczbę razy oraz typ wyliczeniowy.

Rozdział  8.  Tablice.  W  rozdziale  dowiemy  się,  w  jaki  sposób 

deklarujemy  tablice  jedno-  i  dwuwymiarowe,  na  czym  polega 

sortowanie bąbelkowe oraz o tym, że tablice przechowują nie tylko 

liczby, ale również teksty.

Rozdział  9.  Podprogramy.  W  rozdziale  dowiemy  się  co  to  są 

podprogramy  i  do  czego  można  je  wykorzystać,  jak  definiujemy 

procedury  i  funkcje,  jak  przekazujemy  informacje  procedurom 

i funkcjom,  co  to  są  zmienne  globalne  i  lokalne  oraz  co  to  jest 

rekurencja.

Rozdział  10.  Elementy grafiki.  W rozdziale  nauczymy  się  pisać 

proste  programy  graficzne  w  Delphi  i  C++  Builder  oraz 

przedstawimy graficzny przykład programu rekurencyjnego.

Rozdział  11.  Przechowywanie  informacji  w  rekordach 

i w strukturach.  Rozdział  zawiera  informacje  o  rekordach 

i strukturach oraz  w  jaki  sposób te  informacje  są  przechowywane 

w języku Delphi i C++ Builder.

Rozdział  12.  Elementy  programowania  obiektowego. 

W rozdziale  poznamy  elementy  programowania  obiektowego, 

nauczymy  się  pisać  proste  programy  zawierające  obiekty  oraz 
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dowiemy  się,  na  czym  polega  hermetyzacja  danych,  dziedziczenie 

i polimorfizm.

Rozdział  13.  Operacje  wejścia/wyjścia  -  część  II.  Pliki. 

W rozdziale opowiemy, co to są pliki oraz dowiemy się, jak zapisywać 

informacje do pliku i jak je odczytywać.

Rozdział  14.  Wskaźniki.  Ten  rozdział  przybliży  nam  zawiłości 

wskaźników  oraz  poznamy  w  nim  sposoby  przekazywania 

parametrów przez wskaźnik i przez referencję.

Rozdział  15.  Zmienne  dynamiczne.  W  rozdziale  omówiono 

różnicę  pomiędzy  zmiennymi  statycznymi  a  zmiennymi 

dynamicznymi, oraz jak przydzielać i zwalniać pamięć dla zmiennych 

dynamicznych.

 Rozdział  16.  Algorytmy  numeryczne.  W  rozdziale  omówiono 

kilka wybranych algorytmów numerycznych.

W  Dodatku  zebrano  w  pigułce  najważniejsze  informacje 

powtarzające się w tej książce.

Książkę można czytać na cztery sposoby:

✔ jako  podręcznik  pierwszego  kontaktu  do  nauki  tylko  języka 

Delphi Pascal (dla tych co nie znają tego języka).

✔ jako podręcznik, który w szybki i bezbolesny sposób pozwala 

Czytelnikowi znającemu tylko język Delphi Pascal  przejść do 
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języka C++ Builder, bez konieczności dokładnego studiowania 

jego zawiłości w pierwszym z nim kontakcie.

✔ jako  podręcznik  pierwszego  kontaktu  do  nauki  tylko  języka 

C++ Builder.

✔ jako podręcznik do równoczesnej nauki programowania w obu 

tych językach.

Każdą lekcję kończy wypunktowane podsumowanie materiału, które 

zostało zawarte pod hasłem: Warto zapamiętać.

Środowiska  programistyczne  firmy  Borland:  Delphi  7.0 i  C++ 

Builder  6.0 w  wersji  Personal można  pobrać  ze  strony  WWW: 

http://www.borland.pl/download/  personal.shtml  .  Dla  pobrania 

klucza  aktywującego  wymagana  jest  bezpłatna  rejestracja  na 

stronach www.borland.com.
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