
  :اشياي اصلي 

كه ناگزير از كار با آنها هـستيم مـي پـردازيم            )  ها   Classهمان( ي در دلفي     چند شيئ  يحال به معرف  

  .است Tapplication اولين و مهمترين شيئي كه فقط يك نمونه از آن در آن واحد وجود دارد

اره پنجـره اصـلي         nApplicatioشيئي  . مي باشد nApplicatioنام نمونه آن      ، شامل اطالعـاتي درـب

  .مي باشد... نسخه برنامه در حال اتمام بودن يا نبودن آن مديريت خط ها و 

 راجع به نكات تكنيكـي و كـاربردي       يقبل آنكه بتوانيم بيشتر در اين رابطه صحبت كنيم بايد مختصر          

اول توضيح داده شد كه به چه علت شيئي گرايي استفاده   در فصل   . برنامه نويسي شيئي گرا توضيح داده شود      

)و افعال   ) ما يملك   ≅properties( مي شود و در مورد خصوصيات        )methods    مختصر توضيحي داده شـد .

ئي متغيرهايي از انواع داده موجـود       شي خصوصيات   مشخص مي شوند،     Classبا نوع داده    Delphiاشياء در   

زير برنامـه هـايي كـه اسـامي و نحـوه      افعال   مي شوند و      متغير تعريف  هستند يعني اينكه كامالً مانند تعريف     

به تدريج با زير ساخت اين نوع برنامـه نويـسي بيـشتر    . فراخواني آنها متفاوت با زير برنامه هاي معمولي است 

  .آشنا خواهيد شد

راي آنها با استفاده خواهيم كرد    تن راه حلهاي رايانه اي كه از اين پس فقط از نام برنامه ب             در هنگام نوش  

" اين بخش كه دقيقاً بـا نـام   .  يك بخش اختصاص به شرايط پيش بيني نشده و استثنائات دارد      بصورت معمول 

ه       مشهور است توسط نسبت دادن يك ريز        Delphi در   "مديريت استثنائات  برنامه به يكي از خصوصيات نموـن

)(.  انجام مي شودnApplicatioشيئي  ptionHandleExce.  

)پنجره اصلي هم يكي ديگر از خصوصيات اين شيئي است  )MainForm.  



 Process و Terminate دو فعل بسيار مهم اين شيئي كه بعداً به كرات، با آنها برخورد خـواهيم كـرد  

Messages اين دو را به خاطر بسپاريد تا در موقع مقتضي بيشتر در موردشان صحبت كنيم. هستند.  

.  استDelphiجاد شده در ي اي پنجره هايتمام ي برايه اين شيئي پايا.  استTformگر  يشيئي مهم د  

  . برده و چند خاصيت اضافه دارد ارثTFormر بدين گونه است كه معموالً شيئي پنجره شما از شيئي روال كا

eeIns(اين شيئي به تعداد دلخواه مي تواند نمونه          tan (       داشته باشد و به همان تعـداد پنجـره ايجـاد

  .شود

LeftTopWidthHeightاز خصوصيات اين شيئي      هستند كه به ترتيب مختصات چپ، باالي پنجره      ,,,

  . اين خصوصيات براي تنظيم اندازه و مكان پنجره است.و طول و ارتفاع آن هستند

است كه عنوان پنجره را نشان مي دهد، تغيير دادن و يا خواندن اين  Captionاز ديگر خصوصيات آن 

را مي  دارد كه با آن هر مشخصه اي از پنجره خروجي برنامه            ي خواص TFormكال شيئي . خاصيت ممكن است  

  .توان تغيير داد و همچنين بسياري افعال كه تمامي كارهاي مربوط به پنجره را انجام مي دهند

اين شيئي بـصورت    . است TMouseدارند Delphiاشياء ديگري كه كاربرد زيادي در برنامه نويسي با        

يئي هم فقط يك نمونه دارد كـه نـام آن چنانكـه احتمـاال     اين ش. اختصاصي كار با موشواره را كنترل مي كند     

  .است Mouxحدس زده ايد 

 


