
                                                                                                              

  :ساختار كلي 

تا كنون كليات و مفاهيم اوليه كه در برنامه نويسي دانستن آنها به نوعي الزم است با شـرح و تفـصيل                    

  : بصورت زير استDelphiبدنه كلي برنامه . حال به نكات كمي عملي تري مي پردازيم. بيان شد
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Program ProgramName ;

uses UnitName1 UnitName2 ...

Subroutines

const Constant Definitions

var variable Definitions

begin

Program body

end
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;

1 , 2 ... ;

tan ;

var

//

// &

Unit UnitName

interface

uses UnitName UnitName

const Cons t Definitions

type type Definitions

wariable Definitions

SubroutineDefelarations

implementation

Subroutine Class implementation
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begin

lnitialization codes

end
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  ____________________________________                                                 2    ساختار 

  

در ابتدا يك تقسيم بندي كه درفـصل اول بـه آن      . بخشهاي متفاوت آن مي پردازيم    به  حال به تفصيل    

كه بصورت  يكي فايل پروژه    .  دو نوع فايل دارند    Delphiبرنامه هاي نوشته شده در      . اشاره نشد ذكر مي كنيم    

  . هستند2 است و ديگري فايلهاي كتابخانه اي كه به ساختار 1ساختار 

  .اين تقسيم بندي براي طبقه بندي و جداسازي متن برنامه نوشته شده است

  .براي بيان متن برنامه استفاده خواهيم كرد" 1كد" به خاطر داشته باشيد كه از اين به بعد از نام 

) اختياري ( و يك كتابخانه ) اجباري (  حداقل شامل يك فايل پروژه      Delphiمعموالً يك پروژه برنامه     

است كه در كتابخانه كدهاي الزم براي نمايش يك پنجره و در پروژه مقـدمات اجـراي برنامـه تحـت وينـدوز         



                                                                                                              

يـن فايلهـا بـصورت    نوشته مي شود در ابتدا كه پروژه جديد ايجاد مي كنيد كدهاي اوليه الزم براي هر دوي ا              

 گويند يك Formدر برنامه هاي دلفي به ازاي هر پنجره كه به آن . خود كار نوشته شده است و قابل اجراست     

اگر در كاركردن با محيط دلفي مشكل    . حال به توضيح جزئيات هر يك مي پردازيم       . كتابخانه ايجاد خواهد شد   

  .اجعه كنيد مر2-1-8-6 و 1-1-8-6داريد به 

  : پروژه 1بخش . 1

program :      در اين بخش بجايProgamName< اسم برنامه خط را بنويسيد نوشتن كل اين بخـش          <

  . است2نوعي يك توضيحبه اختياري است و فقط جهت تفكيك محتوا بكار مي آيد و 

uses :      را كه استفاده كرده ايد مي نويـسيد، معمـوالً ايـن بخـش توسـط                در اين بخش كتابخانه هايي

 در حين افزودن كتابخانه اضافه مي شود و نيازي به تغييرات دستي ندارد هر چند گاهي اوقـات          Delphiخود

  .ممكن است اين كار را انجام دهيد

sSubroutine// :      شكل و فرم نوشتن زير برنامه .  نوشته مي شود   در اين بخش زير برنامه هاي احتمالي

  . توضيح داده شده 1-5-6در اين بخش در 

const :            ثوابت در برنامه بدين علت     .در اين بخش ثابت هاي مورد استفاده در برنامه را تعريف مي كنيد

ن آسـانتر باشـد عـالوه بـر آنكـه      استفاده مي شوند كه بجاي اعداد عبارات با مفهوم نوشته شود و لذا فهم آ             

  . آمده است1-1-4-6جزئيات تعريف ثوابت در بخش . تصحيح برنامه به ميزان زيادي ساده مي شود

var :          متغيرها در واقـع مكانهـايي از       . در اين بخش متغيرهاي مورد استفاده در برنامه تعريف مي شوند

عدد برخورد مـي شـود يـا     مانند  ها برخورد مي شود مثالً محتواي آنها        حافظه هستند كه به شكل خاصي با آن       



                                                                                                              

 2-6تمامي داده ها كه در فصل .  آمده 1-1-4-6بصورت متن يا هر چيز ديگر، جزئيات تعاريف متغير همه در            

  .به آن اشاره شد متغير هستند

://Program body ارد الزم جهت شروع اين بخش بدنه برنامه است كه متن مقداردهي اوليه و بقيه مو

هيچكدام از دسـتورات موجـود را       . برنامه ويندوز در آن نوشته شده در تغيير دادن اين بخش بايد دقت كنيد             

معموالً نيازي به تغيير اين بخش ديده نمي شود ولي جهت آشنايي دستورات موجود توضيح داده . حذف نكنيد

مورد بحث ما نيست به راحتي مي توانيد اين بخش را كنار  Windowsاز آنجا كه برنامه نويسي تحت       . مي شود 

  .و عنوان بعدي را مطالعه كنيد)  را Program bodyبخش ( گذاشته 

 معموالً روال بر پردازش پيغام هاي رسيده از سيستم عامل است بـه ايـن   Windowsدر برنامه نويسي   

نياز ايجاد مي شود و سپس برنامه در يك حلقه قرار مي گيرد كه پيغام هـاي         صورت كه ابتدا پنجره هاي مورد       

همـان  CreatFormnApplicatioرسيده از سيستم عامل را پردازش و مديريت مي كند بـصورت خالصـه               

ه قرار مي دهد و به بخش ايجاد پنجره هاست كه در عين حال اولين پنجره ايجاد شده را هم پنجره اصلي برنام          

هم بخش حلقه ذكر  Application .run. متوقف كند رااين وسيله  باعث مي شود بستن اين پنجره كل برنامه

اين پيغام ها محتوياتي از قبيل اينكه كليدي توسط كاربر زاده .  پردازش مي شود    ها شده است كه در آن پيغام     

  .ستا... شده، موشواره حركت كرده و يا كليك شده و 

بنابراين مي توانيد با تغيير اين بخش اجراي برنامه را منوط به مساله خاصي كنيد و يا اصوالً پنجره قرار           

  . توصيه چنين كاري نمي شوداصالًندهيد و بدون قرار گرفتن در حلقه برنامه را اجرا كنيد هر چند 

   كتابخانه 2بخش . 2



                                                                                                              

Unit :  بجاي>< UnitName              اسم كتابخانه را بنويسيد، اين نام اجباري است و در فايلهاي ديگر اين 

  .نام استفاده مي شود

  . ديگر فايلهاي مي آيدUsesاين نام در بخش

  .يك كلمه اجباري است و دقيقاً در همان جا كه ذكر شده بايد قرار گيردInterfaceكلمه 

Uses :      دقيقاً مشابه همان عبارتUses    در پروژه فايلهاي كتابخانه ديگري را ضميمه اين كتابخانه مي 

به تدريج كه با برنامه كار كنيد علت اين امر روشـن خواهـد   . كند تا بتوان از آنها در اين كتابخانه استفاده كرد   

  .شد

const:                بخش تعريف ثوابت اين ثوابت در فايلهايي كه از كتابخانه استفاده كنند تعريف شـده خواهـد 

  .بود

var  :  ي كه از كتابخانه استفاده كنند تعريف شده خواهـد     ياين متغيرها در فايلها   : بخش تعريف متغيرها

  .بود

seclarationSuboutineD// :           ـ ه  1-5-6صل در اين بخش تعريف زير برنامه ها مي آيـد كـه در ف  ـب

  . تفصيل در مورد آن سخن گفته شده

تعريف كرد ,usesconst,varپس از اين كلمه هم مي توان  . هم اجباري است  Implementetionكلمه  

ولي آن دسته از ثوابت و متغيرها كه در اين جا تعريف شوند در فايلهايي كه از كتابخانه اسـتفاده مـي كننـد                        

  .واهند بود به عبارت ديگر محلي اندتعريف شده نخ

lmpClansSubroutin در اين بخش متن زير برنامه ها و كالسهاي تعريف شده قرار دارد كـه    : //&

 به اشـيا  Delphiدر(  بررسي مي شود منظور از پياده سازي كالس پياده سازي توابع كالسها      1-5-6درفصل  



                                                                                                              

Class        و به نمونه از شيئيObject     همان متن زير برنامه هـاي درون كالسـها و همچنـين            )  گفته مي شود

,destructor Constructor       آشنا نداريد نياز به توجـه بـه ايـن فايلهـا              احتمالي است كه اگر با شيئي گرايي

  .نيست

: // Intialization Codes        ه        اين بخش مقدار دهي هاي اوليه براي متغيرهاي محلي و عمومي كتابخاـن

 را beginيست البته اگر اين كدها را نخواستيد فقط  نكه معموالً نيازي به نوشتن اين بخش هم  . انجام مي شود  

ينها وجـود  فاقد مقدار دهي اوليه است لذا در واقع اگر بخواهيد ا         Delphiپيش فرض كتابخانه در   ! حذف كنيد 

  .  را قرار دهيدbeginداشته باشد بايد 
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