
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

IDZ DOIDZ DO

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOGZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EK

TWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWO�CIACH

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWO�CIACH

ZAMÓW CENNIKZAMÓW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIA

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINEFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

SPIS TRE�CISPIS TRE�CI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

Delphi 7 dla ka¿dego

Autorzy: Andrzej Gra¿yñski, Zbigniew Zarzycki
ISBN: 83-7361-091-X 
Format: B5, stron: 830
Zawiera CD-ROM 

Dawno ju¿ minê³y czasy, gdy podstawowym sposobem tworzenia programów by³o 
mozolne „wklepywanie” kodu. Forma przekazywanej komputerowi i uzyskiwanej
za jego pomoc¹ informacji sta³a siê nie mniej wa¿na od tre�ci. W takim w³a�nie 
kontek�cie zrodzi³y siê narzêdzia do b³yskawicznego tworzenia aplikacji (RAD),
w�ród których jednym z najpopularniejszych jest Delphi. Oparte na jêzyku ObjectPascal 
ma za sob¹ d³ug¹ tradycji, ukaza³a siê ju¿ 7 edycja tego narzêdzia.

To, ¿e Delphi jest wizualnym �rodowiskiem programistycznym, w którym wiele dzia³añ 
wykonuje siê ³atwiej ni¿ w tradycyjnych �rodowiskach opartych na tek�cie, nie oznacza, 
¿e jego u¿ytkownik mo¿e obej�æ siê bez podrêcznika. Taki podrêcznik trzymasz w³a�nie 
w rêku. Zosta³ on napisany w sposób fachowy i przystêpny. Dziêki „Delphi 7. Dla 
ka¿dego” poznasz Delphi i nauczysz siê pisaæ w nim programy, nawet je�li nie jeste� 
informatykiem.

Ksi¹¿ka opisuje: 

• Typy danych i operatory w Delphi 
• Instrukcje, tworzenie w³asnych procedur i funkcji 
• Programowanie zorientowane obiektowo: klasy, metaklasy, interfejsy 
• Tworzenie bibliotek DLL w Delphi 
• �rodowisko zintegrowane (IDE) Delphi 
• Tworzenie atrakcyjnego interfejsu u¿ytkownika 
• �ledzenie wykonania programu i usuwanie z niego b³êdów 
• Obs³ugê baz danych w Delphi 

Dziêki narzêdziom takim jak Delphi nawet osoby, które wcze�niej nie programowa³y, 
mog¹ pisaæ z³o¿one aplikacje o atrakcyjnym interfejsie. Przy okazji naucz¹ siê podstaw 
programowania, a zdobyt¹ w ten sposób wiedzê ³atwo przenios¹ do innych �rodowisk
i systemów.
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Typy danych w Delphi

Ile wagonów potrzeba do przewiezienia 14 obrabiarek, jeżeli w jednym wagonie

mieszczą się cztery obrabiarki? Wynikająca z prostego dzielenia odpowiedź — 3,5 —

jest w oczywisty sposób bezsensowna, nie można bowiem podzielić wagonu na pół

(na upartego można, lecz wtedy nie będzie nadawał się do przewiezienia czegokolwiek).

Jaka jest różnica między liczbami 6,30 a 2,45 — jaki jest odstęp czasowy między godziną

6:30 a 2:45? Argumenty odejmowania niby te same, lecz wyniki różne (3,85 i 3:45).

Te banalne przykłady pokazują, iż w wielu obliczeniach musimy ograniczyć się tylko

do pewnej kategorii danych (tu liczb całkowitych), a sposób wykonywania podstawo-

wych działań często zależy od charakteru danych (inaczej odejmuje się ułamki dzie-

siętne, inaczej wskazania zegara).

Gdy przyjrzeć się operacjom wykonywanym przez współczesne procesory, można

zauważyć podobną tendencję: zupełnie różne reguły rządzą podstawowymi operacjami

matematycznymi wykonywanymi na liczbach całkowitych, liczbach zmiennoprzecin-

kowych i liczbach dziesiętnych, mimo kodowania ich w tej samej postaci — wzorców

bitowych. Ta cecha koncepcyjna (i konstrukcyjna) komputerów zaważyła w głównej

mierze na konstrukcji samych języków programowania: okazało się mianowicie, że

tworzenie języków programowania będzie łatwiejsze (same zaś języki — bardziej

efektywne), jeżeli również na ich gruncie odzwierciedlone zostanie owo zróżnicowanie

danych. I tak zostało do dziś, choć gwoli sprawiedliwości wspomnieć należy o dwóch

istotnych faktach. Otóż po pierwsze, już w latach sześćdziesiątych twórcy języka Algol

60 zamierzali stworzyć język umożliwiający posługiwanie się liczbami bez koniecz-

ności ich różnicowania (choć z możliwością różnicowania na żądanie), lecz w sytu-

acji, gdy pamięć typowego komputera miała pojemność co najwyżej kilku tysięcy

słów, tak ambitne zamierzenia musiały pozostać w sferze marzeń. Po drugie nato-

miast — rozwijające się techniki wymiany danych i oprogramowania pomiędzy kom-

puterami doprowadziły do sytuacji, w której w pewnych zastosowaniach opisanego

różnicowania utrzymać się nie da, wymianie podlega bowiem informacja o wysoce

zróżnicowanym charakterze. Na potrzeby obsługi tego typu informacji wprowadzono

do języków programowania tzw. zmienne wariantowe, którymi zajmiemy się w dal-

szym ciągu rozdziału.

Zbiór wartości o określonym charakterze i zdefiniowanych działaniach nazywamy

w języku programowania typem danych. Język Delphi ma wiele typów predefiniowa-

nych, z których programista może korzystać bez ich deklarowania. Użytkownik ma

jednak nieograniczoną praktycznie możliwość definiowania własnych typów, stosow-

nie do charakteru rzeczywistych danych, odzwierciedlanych (w założeniu możliwie

jak najwierniej) w tworzonym programie. Nie jest niczym niezwykłym fakt, iż reper-

tuar tych typów jest nieporównywalnie bogatszy w porównaniu do „gołego” kompu-

tera — na tym w końcu polega rola języków wysokiego poziomu.

Hierarchiczne zestawienie typów dostępnych w Delphi przedstawiamy na rysunku

2.1. Ograniczony zakres niniejszej książki nie pozwala na ich wyczerpujące omówie-

nie, skoncentrujemy się więc na ich najważniejszych cechach.
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Rysunek 2.1. Zestawienie typów Delphi

Typy proste

Wielkość typu prostego (zwanego również typem skalarnym) zawiera pojedynczą

wartość. Wielkością skalarną jest więc liczba całkowita, liczba rzeczywista, numer

miesiąca czy nawet odpowiedź tak-nie na kategorycznie sformułowane pytanie; nie

należą do wielkości skalarnych liczby zespolone (dwie wartości), wektory, macierze,

ciągi itp. Pascal nie zalicza również do typów skalarnych napisów, ponieważ każdy

z nich rozpatrywany może być jako ciąg wielu znaków.

Typ skalarny może mieć własność przeliczalności — określenie to oznacza, że wszyst-

kie jego wartości można ustawić w ciąg, a dla każdej wartości istnieje ściśle określo-

ny następnik i poprzednik (jednak z zastrzeżeniem skończoności — patrz niżej).

W naturze własność tę mają np. liczby całkowite. Nie są przeliczalne liczby rzeczywi-

ste — przeprowadzenie dowodu tego faktu (tzw. metodą przekątniową Cantora) jest

przedmiotem elementarnego kursu arytmetyki i wykracza poza ramy niniejszej książ-

ki. Typ skalarny posiadający własność przeliczalności nazywamy typem porządko-

wym (ordinal type).

Języki programowania ze zrozumiałych względów stanowią jedynie przybliżony opis

świata rzeczywistego. Jednym z aspektów owego przybliżenia jest skończoność —

i tak, na przykład, każdy typ całkowitoliczbowy posiada wartość najmniejszą i naj-

większą, a liczby zmiennoprzecinkowe mogą być reprezentowane jedynie ze skoń-

czoną dokładnością. Jako że wartości typów zmiennoprzecinkowych reprezentowane

są przy wykorzystaniu skończonej liczby bitów, liczba możliwych do zapisania war-

tości jest skończona i można by pokusić się o sztuczne wprowadzanie przeliczalności

tych typów; posunięcie takie byłoby jednak ściśle związane z konkretną architekturą

komputera i raczej mało przydatne. Z tego względu typy zmiennoprzecinkowe nie są

w Pascalu zaliczane do typów porządkowych.
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Typy porządkowe

Każdy typ porządkowy reprezentuje w Pascalu skończony, jednoznacznie uporząd-

kowany1 zbiór wartości. Dla każdego typu porządkowego można określić wartość naj-

mniejszą i największą, zaś dla każdej jego wartości można określić wartość następną

i poprzednią (z oczywistym ograniczeniem w odniesieniu do wartości najmniejszej

i największej). W Delphi rozróżnia się pięć rodzajów typów porządkowych:

� całkowitoliczbowe — reprezentujące określone przedziały liczb całkowitych,

� znakowe — reprezentujące zestawy znaków z określonych alfabetów,

� logiczne (boolowskie) — reprezentujące wartości prawda i fałsz

w określonych reprezentacjach,

� wyliczeniowe — reprezentujące podane explicite zbiory wartości definiowane

przez użytkownika,

� okrojone — stanowiące określone przedziały innych typów porządkowych.

Dla każdego typu porządkowego określone są następujące funkcje:

� ��� — zwraca najmniejszą wartość reprezentowaną przez dany typ,

� ���� — zwraca największą wartość reprezentowaną przez dany typ.

Dla każdej wartości typu porządkowego dodatkowo określone są następujące funkcje:

� �	
 — zwraca numer kolejny wartości w ramach wartości reprezentowanych

przez dany typ2; najmniejsza reprezentowana wartość ma numer 0,

� �	�
 — zwraca poprzednią wartość w ramach typu (nie dotyczy najmniejszej

wielkości reprezentowanej przez dany typ),

� ��� — zwraca następną wartość w ramach typu (nie dotyczy największej

wielkości reprezentowanej przez dany typ).

Dla wygody operowania danymi typów porządkowych zdefiniowano również w Pas-

calu dwie następujące procedury:

� ��� — zwiększa (inkrementuje) wartość argumentu (������ równoważne

jest �����������),

� ��� — zmniejsza (dekrementuje) wartość argumentu (������ równoważne

jest ������	�
���).

                                                          
1
Słowo jednoznacznie jest tu istotne; w przeciwieństwie bowiem do skończonego zbioru, np. ułamków
zwykłych, który to zbiór uporządkować można według różnych kryteriów, każdy typ porządkowy
posiada jedno i tylko jedno uporządkowanie.

2
Funkcja ����� nie ma zastosowania do typu ���	
 z prostego powodu: rodzimą arytmetyką Delphi

jest arytmetyka 32-bitowa i wartość zwracana przez funkcję ����� musi zmieścić się na 32 bitach.
Typ ���	
 — jako reprezentowany na 64 bitach — jest więc pewnym wyjątkiem wśród typów
porządkowych.
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Typy całkowitoliczbowe

Typ całkowitoliczbowy reprezentuje (zgodnie z nazwą) przedział liczb całkowitych. Ze-

staw typów całkowitoliczbowych zdefiniowanych w Delphi przedstawiamy w tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Typy całkowitoliczbowe Delphi

Typ Zakres Reprezentacja maszynowa

������� ���
�
��	
�����
�
��	
� słowo (32 bity) ze znakiem

�������� ���
��
�	���� słowo (32 bity) bez znaku

�������� ��������� bajt (8 bitów) ze znakiem

� �� ������ bajt (8 bitów) bez znaku

�!������ ����	������	� półsłowo (16 bitów) ze znakiem

"��� ���	���� półsłowo (16 bitów) bez znaku

#������ ���
�
��	
�����
�
��	
� słowo (32 bity) ze znakiem

#���$��� ���
��
�	���� słowo (32 bity) bez znaku

���	
 ��	����	��� dwusłowo (64 bity) ze znakiem

Zwróć uwagę, że typy 32-bitowe (zarówno ze znakiem, jak i bez) posiadają podwójną

reprezentację. Wynika to z przyjętej w Delphi filozofii, zgodnie z którą typy ������	

i ��	
���� zawsze cechują się najbardziej optymalną implementacją dla danej wersji

Delphi i z tej racji określane są mianem typów rodzimych (generic); ich reprezentacja

zależna jest od konkretnej wersji Delphi. Pozostałe typy całkowitoliczbowe, określane

mianem typów fundamentalnych, mają reprezentację uniwersalną3, która w przy-

szłych wersjach Delphi pozostanie niezmieniona.

Należy zachować pewną ostrożność w operowaniu danymi typu �����. Przekracza on

granice domyślnej dla Delphi, 32-bitowej arytmetyki, co ma swe konsekwencje, mię-

dzy innymi, w stosunku do niektórych funkcji i procedur, obcinających argumenty do

32 bitów. Ograniczenie to nie dotyczy jednak funkcji (procedur) standardowych (po-

dajemy za dokumentacją Delphi 7) ����, ���, ���, �	�
, ���, ���, ������	 i ������� .

Ponadto w sytuacji, gdy wyniki pośrednie obliczeń na liczbach całkowitych przekra-

czają granice 32 bitów, końcowe wyniki mogą być niepoprawne. W poniższym przy-

kładzie:

�%&'#������(
)'���	
(

���

�'*����������(
&'*����������(

)'*�+&(

                                                          
3
Pewnym wyłomem w tej uniwersalności jest typ ��������, który w Delphi 3 ograniczony był
do nieujemnej połówki typu #������ ������
�
��	
��� Począwszy od Delphi 4 jest on pełnoprawną
32-bitową liczbą bez znaku.
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wartością zmiennej ! po wykonaniu obliczeń jest nie �""""""""", jak można by ocze-

kiwać, lecz #$%�%�&$%� — wszystko wskutek obcięcia do 32 bitów. By uniknąć tej

niespodzianki, należałoby wymusić (na kompilatorze) użycie arytmetyki 64-bitowej,

na przykład przez rzutowanie jednego z argumentów dodawania na typ �����:

)'*���	
���+&(

Możesz się o tym przekonać, uruchamiając projekt '	����� znajdujący się na dołą-

czonym do książki CD-ROM-ie.

Typy logiczne (boolowskie)

Wielkość typu boolowskiego reprezentuje jedną z wartości prawda albo fałsz, ozna-

czonych stałymi symbolicznymi (odpowiednio) �()* i +'�*. W Delphi istnieją cztery

typy boolowskie (patrz tabela 2.2):

Tabela 2.2. Typy boolowskie boolowskie Delphi

Typ Wielkość Reprezentacja
wartości FALSE

Reprezentacja
wartości TRUE

������� bajt (8 bitów) " �

� ������ bajt (8 bitów) " dowolna wartość
niezerowa

"������� półsłowo (16 bitów) " dowolna wartość
niezerowa

#������� słowo (32 bity) " dowolna wartość
niezerowa

Typ ,������ jest rodzimym typem pascalowym i jako taki zalecany jest do wykorzy-

stywania w tworzonych aplikacjach. Pozostałe typy boolowskie istnieją przez zgod-

ność z innymi językami (m.in. Visual Basiciem) i bibliotekami oprogramowania.

Zwróć uwagę, iż typ ,������ cechuje się pewną niedookreślonością: reprezentacją

+'�* jest ", reprezentacją �()* jest -. A co z pozostałymi wartościami, od $ do $..?

Jeżeli � jest zmienną typu ,������, warunek:

�,�-�.

jest równoważny warunkowi:

�,�����-�/0��

czyli wspomniany przedział zaliczany jest do reprezentacji wartości �()*. Jednakże

już porównanie:

�,�-*1234�

interpretowane jest dosłownie, czyli równoważne jest porównaniu:

�,�����-�*��

a więc wspomniany przedział zaliczany jest na poczet reprezentacji wartości +'�*.
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Typy ,/��,���, 0�	
,��� i ����,��� wolne są od tej niekonsekwencji — w odniesie-

niu do nich porównania:

�,�-*1234�

oraz:

�,�-�

są równoważne.

Jeżeli chodzi o skrajne wartości typów boolowskich, sprawa przedstawia się dosyć

ciekawie (tabela 2.3):

Tabela 2.3. Zakres typów boolowskich

Typ Ord(Low(typ)) Ord(High(typ))

������� � �

� ������ � ���

"������� � 	����

#������� ���
�
��	
� ��
�
��	
�

Zatem dla typu ����,��� (i tylko dla niego) możliwa jest sytuacja, w której spełnione

są jednocześnie trzy warunki: ��+'�*, 1��()* i �	
���2�	
�1� — wówczas (w pew-

nym sensie) +'�* > �()*.

O prawdziwości powyższych wywodów możesz się o tym przekonać, uruchamiając

projekt ,���3��- znajdujący się na dołączonym do książki CD-ROM-ie.

Typy wyliczeniowe

Typ wyliczeniowy (enumerated type) stanowi reprezentację zdefiniowanego ad hoc

zbioru elementów posiadających wspólną pewną cechę; poszczególne elementy identy-

fikowane są przez unikalne nazwy nie mające poza tym żadnego innego znaczenia

merytorycznego. Oto przykłady typów wyliczeniowych:

556����)��
1�����)��*�7��!����%8!���!���9�$���%8!�)6 !���9�$����(

556���� :$����
1;���<��)*�$6=���%>��<����%9�=���%>����=�(

55)���� )��=����
1;����;��� *����,�%)���%)���%>�)�

Każda z wartości typu wyliczeniowego jest stałą tegoż typu — zgodnie z powyższymi

definicjami nazwa !�	� jest stałą typu �4���	4�	�/.

Funkcja �	
 zastosowana do elementu typu wyliczeniowego zwraca numer kolejny

tego elementu w definicji typu począwszy od zera — tak więc �	
��	�5��� �� ",

�	
�6����
����$ itd. Funkcje ��� i ���� zwracają (odpowiednio) pierwszy i ostatni

element w definicji typu. A zatem, na przykład, ���������!�������7�	8����, a ����

��4���	4�	�/����3�!.
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Począwszy od Delphi 6, można w sposób jawny przypisywać poszczególnym ele-

mentom (wszystkim lub tylko niektórym) wartość, którą ma dla nich zwrócić funkcja

�	
. Oto przykład:

1��>�$���9*�7��*���%7��"��!*�%1�)*��(

Funkcje ��� i ���� zwracają wówczas te elementy, którym przypisano (odpowiednio)

najmniejszą i największą wartość.

Elementy, którym nie przypisano wartości w sposób jawny, otrzymują kolejne warto-

ści większe od poprzedników. Jeżeli nie przypisano wartości pierwszemu elementowi,

otrzymuje on wartość ". Zgodnie z poniższą definicją:

1?������4�<!*�@��%7�6)�*��%?�9��!*�%;��)%" 9�&%A���*���%�9=9 ��

zachodzą następujące równości:

����@���*�
����7�6)��*��
����?�9��!�*�
����;��)�*�
����" 9�&�*�
����A����*���
�����9=9 ��*���

Typy znakowe

Wielkość typu znakowego reprezentuje pojedynczy znak alfabetyczny. Aktualnie

w Delphi zdefiniowane są dwa fundamentalne typy znakowe:

� '�9����	 — reprezentuje zbiór znaków określony normą ANSI, poszerzony

jednak o specyficzne znaki narodowe dla poszczególnych wersji. Wartość

tego typu zajmuje jeden bajt, a więc liczba reprezentowanych znaków nie

przekracza 256.

� 0�
����	 — reprezentuje znaki wielobajtowe. Aktualnie zmienna typu 0�
����	

zajmuje dwa bajty, sam zaś typ odpowiada zbiorowi znaków UNICODE.

Pierwsze 256 wartości typu 0�
����	 są identyczne z typem '�9����	.

Rodzimym typem znakowym Pascala jest typ ���	, w dotychczasowych wersjach Delphi

równoważny typowi '�9����	 (sytuacja ta może się zmienić w przyszłych wersjach).

Typy okrojone

Typ okrojony (subrange type) stanowi ciągły podzbiór innego typu porządkowego

zwanego typem bazowym. Oto przykłady definicji typów okrojonych:

1#���� *BCB��B8B(55� >D�9�$ �����
1� ,� *����(55� >D�9�$ ��������
1���)1�)*7����7��"��!55� >D�9�$ �1��>�$���9

Typy okrojone dziedziczą z typu bazowego wartości funkcji �	
 dla swych elementów,

co skądinąd jest całkiem zrozumiałe — �	
�:':� równe jest �. niezależnie od tego,

czy znak :': postrzegamy jako wartość typu ���	 czy też typu �����	/.
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Typy zmiennoprzecinkowe

Typy zmiennoprzecinkowe (floating point types) reprezentują podzbiory liczb rze-

czywistych ze zróżnicowaną dokładnością. Delphi definiuje 6 fundamentalnych typów

zmiennoprzecinkowych zgodnych z normą ANSI/IEEE 754. Ich charakterystyka przed-

stawiona jest w tabeli 2.4.

Tabela 2.4. Fundamentalne typy zmiennoprzecinkowe Delphi

Typ Zakres Liczba

dziesiętnych
cyfr
znaczących

Dokładność

(liczba
bitów
mantysy)

Rozmiar

������ ���×���
�����
×����(moduł) ��� �
  4 bajty

@�<D�� ���×�����
�����×�����(moduł) ����	 �� 8 bajtów

4E������ ��	×���
��������×��
���(moduł) ����� 	
 10 bajtów

��!> ��	�+����	��� ����� 	� 8 bajtów

�<����= ����������	��
������������������	��
������� ����� 	� 8 bajtów

2���
� ���×����������×���� ����� �� 6 bajtów

��83 jest w tym zestawieniu o tyle nietypowy, iż został on zaliczony do zmiennoprze-

cinkowych jedynie ze względów historycznych — w Turbo Pascalu wszystko, co

miało związek z koprocesorem, zaliczane było do arytmetyki zmiennoprzecinkowej.

Pod względem fizycznym wartość typu ��83 jest ośmiobajtową liczbą całkowitą ze

znakiem, o czym można się przekonać, wykonując poniższą sekwencję:

F��
4'4E������(
�'��!>(

���

4'*����(
�'*4(
4'*�(

Po zakończeniu zmienna * zawiera wartość $, a nie $;<<. Mimo takiego zachowania typ

��83 nie może być traktowany na równi z liczbami całkowitymi — przede wszystkim

dlatego, że nie jest typem porządkowym. Wraz z pojawieniem się (w Delphi 4) typu

����� typ ��83 stracił praktycznie swoje znaczenie i zachowany został tylko ze wzglę-

dów zachowania kompatybilności.

Typ ��		���/ używany jest głównie do reprezentowania danych finansowych (stąd

nazwa). Mimo iż zaliczono go do typów zmiennoprzecinkowych, jest on tak naprawdę

liczbą stałoprzecinkową o ustalonej (równej �) liczbie miejsc dziesiętnych. Podobnie

jak typ ��83, jest on reprezentowany w postaci 64-bitowej liczby całkowitej ze zna-

kiem, przy czym zapisywana wartość jest 10 000 razy większa od wartości faktycznie

reprezentowanej (stąd właśnie cztery miejsca po przecinku).
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Typ (����= to dziedzictwo wczesnych wersji Turbo Pascala, w których był jedynym

typem używanym do obliczeń zmiennoprzecinkowych (nosił wówczas nazwę (���).

Zajmuje 6 bajtów (= 48 bitów, stąd nazwa (����=), format jego reprezentacji binarnej

jest całkowicie odmienny od pozostałych typów, zaś wszelkie operacje z jego udzia-

łem odbywają się wyłącznie w sposób programowy, bez jakiegokolwiek wsparcia

sprzętowego, co decyduje o niskiej efektywności obliczeń. Został zachowany jedynie

ze względów kompatybilności wstecz.

Rodzimy typ zmiennoprzecinkowy Delphi nosi nazwę (���. Jeszcze w Delphi 3 był on

równoważny temu, co dzisiaj kryje się pod nazwą (����=. Począwszy od Delphi 4 stał

się on równoważny typowi ���>��, zaś spadkowy typ (��� przechrzczony został na

(����=. W przypadku uzasadnionej nostalgii można przywrócić typowi (��� dawne

znaczenie, używając dyrektywy kompilacji ?@(*'���A�'��,����1��7B.

Oprócz konkretnych wartości liczbowych w ramach typów zmiennoprzecinkowych

(z wyjątkiem typu Real48) przechowywać można wartości oznaczające brak konkret-

nej liczby (tzw. nieliczby — ang. 7�7 = Not A Number) jak również symbol oznacza-

jący nieskończoność. Szczegóły dotyczące wewnętrznej reprezentacji typów zmien-

noprzecinkowych dostępne są w systemie pomocy Delphi 7 pod hasłem Real types.

Jak widać z tabeli 2.4, największą dokładność obliczeń zapewnia typ * ���
�
 —
jest to dokładność, z jaką przechowywane są przez procesor pośrednie wyniki wy-

konywanych przez niego obliczeń. Niektóre programy mogą jednak sztucznie „ob-

niżyć” tę domyślną dokładność, głównie ze względów zgodności ze starszymi sys-

temami obliczeń zmiennoprzecinkowych. I tak na przykład niektóre procedury

Win32 API przełączają procesor w tryb dokładności 53-bitowej, charakterystycznej

dla typu ���>��. Z tego względu zalecanym typem dla obliczeń zmiennoprzecinko-
wych w aplikacjach Win32 jest typ ���>�� — i nieprzypadkowo to on właśnie jest

rodzimym typem zmiennoprzecinkowym, kryjącym się pod synonimem (���.


