
  :منوها 

 را كه توسط منوها به آنها دسترسـي داريـم جمـع آوري         Delphi در اين بخش خالصه اي از امكانات      

  .  پيدا كنيدDelphiكرده ايم تا به سرعت بيشتري بتوانيد روش انجام كارهاي معمول خود را در 

  .يف شودقبل پرداختن به ادامه كار بايد يك ابزار تعر

  به يك پنجره كوچك مستطيلي گفته مي شود كه روي آن تكمه هاي Windows ر در محيط1ميله ابزا

بصورت معمول اين   .  يك شكل كوچك نماينده عمل تكمه نمايش داده مي شود          تكمهمربعي وجود دارد كه هر      

ند و حسن قرار دادن ميله ابزار ايـن اسـت كـه         تكمه هاي هر كدام كار يكي از منوهاي برنامه را انجام مي ده            

  .ه هاي روي آن بسيار آسانتر از يافتن منوهاي مربوطه استمدسترسي به تك

 ء پروژه ها مثل گشودن و بستن و افـزودن جـز   است كه كارهاي اصلي باFileمنوي  IDE اولين منوي 

  .جديد به پروژه را از اين طريق انجام مي دهيد

  تر  مهم ءجهت افزودن اجزاي جديد به پروژه استفاده مي شود در اين ميان چند جز              New 2زير منوي 

  .) را انتخاب كنيد, New Otherبراي ديدن ليست كامل از زير منوي : (  از بقيه هستند كه توضيح مي دهيم

nApplicatio : يك پروژه جديدDelphiايجاد كرده و پروژه جاري را مي بندد .  

 Unit :    اين كتابخانه هـا كارهـاي اوليـه        . به پروژه است    )البته نه پنجره جديد     ( براي افزودن كتابخانه

  .نمايش پنجره را انجام نمي دهد

Form :ديد با كدهاي اوليه الزم براي توليد پنجره استبراي افزودن يك پنجره كه همان كتابخانه ج.  

 متناسب با اسمشان كارهاي گشودن Save All , Save, Open Project, Close, Openزير منوهاي 



  .ها را انجام مي دهند ژه و ذخيره تغييرات فايل هاي پرو فايل، گشودن بستن فايل، باز كردن كليد فايل

اين كار براي اين است كـه  . شود كه اخيراً گشوده شده ديده مي فهرست فايلهايي  Re Openدر بخش 

در ليـست معـادل   بنابراين انتخاب يكي از فايلهاي . كنيد را به سرعت باز كنيد فايلهايي كه زياد با آنها كار مي      

  .گشودن دوباره آن است

  Windows در. ارهاي كمكي ويرايش انجـام مـي شـود       است كه در آن ك     IDE    ،Editدومين منوي   

ـ اختصاص دارد منظور از تخته نگهدار همان تخته ها نيست كه      " 3تخته نگهدار " بخشي از حافظه به      اش هـا  نق

اين بخش حافظه !  وصل است جاي كاغذ را ثابت مي كنند       وي آن گذاشته با گيره اي كه به تخته        كاغذشان را ر  

ينكه بخشهاي تكراري متن به سرعت نوشته شوند و يا بخشهاي متون را بتوان به سهولت جابجـا كـرد                    براي ا 

  .كاربرد دارد

اين خاصـيت بـسيار مفيـد       . كرديد باز مي گرداند   آخرين تغييري كه در متن اعمال        : Undoيزير منو 

اين ابزار در اين موارد مفيـد  ! است بسياري از اوقات از تغييراتي كه در متن ايجاد مي كنيم پشيمان مي شويم      

  .است

  .اين زير منو تغييراتي را كه يكبار لغو كرده ايم دوباره اعمال مي كند:  Redoزير منوي

  .است" تخته نگهدار "  اين زير منو براي حذف بخش انتخاب شده از متن و كپي آن به  :Cutزير منوي 

.  را نگاه داشته و مكان نمـاي مـتن را جابجـا كنيـد              Shiftنتخاب بخشي از متن كافيست كليد       براي ا 

  .اهميت ندارد اين جابجايي چگونه صورت پذيرد

كپـي  " تخته نگهدارنده" اين زير منو بدون حذف بخش انتخاب شده از متن آن را به  : Copyزير منوي   

  .مي كند



  .را در محل جاري در متن مي چسباند"  تخته نگهدارنده" اين زير منو متن موجود در : Pasteزير منوي

كار داريـم   Optionاز اين منو تنها با زير منوي  . ستاProjectوي بعدي كه بررسي مي كنيم منوي      من

  .كه در بخش سرعت دادن به اجراي برنامه كاربرد دارد

  . است كه جهت انواع اجراي پروژه امكاناتي داردRunمنوي بعد

  .نداين زير منو برنامه را اجرا مي ك: Run زير منوي

جهت ورود پارامترهايي كه مي خواهيد برنامه با آنها اجرا شود مفيـد اسـت             : Parametersزير منوي   

Cmd.اين كار مانند اجراي برنامه در  exe   و با دستور مقابل است  

                                                                         1. 1 2....project exe parameter parameter  

project.1كه بجاي    exe      نام برنامه و مجموعهParameters          ها همان چيزي است كه بـا اسـتفاده از

  .اين منو وارد مي كنيد

  . توضيح داده خواهد شدDebug در بخش Add Break Point تا StepOverزير منوهاي

 است كه توسـط آن مـي تـوان    Unitsهم دو زير منو به كار ما مي آيد يكي زير منوي     Viewدر منوي   

براي فهميدن كاربرد آن حتماً يكبار بايد امتحان كنيد و گزينه       . فايلهاي متني پروژه را باز كرد تا ويرايش نمود        

  .كاربرد اين گزينه هم بايد آن را امتحان كنيدبراي فهميدن . است ViewFormsدوم

وجود دارد مثالً شكل  IDEعادل تمام موارد گفته شده در همين بخش يك تكمه در ميله ابزار محيط           م

 كـه ذخيـره    را انجام مي دهد قرار داده اند و شكل تكمـه اي Openيك پوشه نيمه باز براي تكمه اي كه كار        

  . استFloppyغييرات را انجام مي دهد يك ديسك كردن ت
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