
  :كاوش در متن برنامه 

 از ايـن  .وقتي حجم برنامه زياد مي شود جستجوي بخش خاص گاه بسيار دشوار است و حتي وقت گير            

  .رو در نظر گفتن چند نكته براي تسهيل اين مساله مي تواند مفيد باشد

ClickCtrlاوالً تكنيك       Ctrl كليـد  در هر بخش متن برنامه كه روي عبارتي در حين فشردن          .است+

كليك كنيد، نشانگر به محل تعريف عبارت در فايل مربوط منتقل مي شود و اين به آن معني است كـه حتـي                

اگر فايل را قبالً نگشوده باشيد باز شده و نشانگر به بخشي از فايل كه تعريف عبارت در آن وجود دارد مي رود 

منتقل مي گردد و يا اگر همين كار       varاصي كليك كنيد به محل تعريف متغير در بخش          مثالً اگر روي متغير خ    

  .را روي فراخواني يك تابع انجام دهيد به بخش تعريف تابع خواهيد رفت

  :ي را درنظر بگيريدلوبراي حفظ اين نكته اين مصراع از مو

+→ !گشت اشياراجع به اصل خويش                                                                               ClickCtrl  

منظور از بيانه همـان بخـش   . مساله دوم جابجايي بين بيان وجود يك زير برنامه و متن زير برنامه است     

nDeclaratio   با فشردن كليدهاي،در فايلهاي كتابخانه اي است  ↑++ ShiftCtrl    ه  در بدنه زيـر برنامـه ـب

++↓ و با فشردن     nDeclaratioبخش ShiftCtrl    در بخشnDeclaratio         به محل بدنه تابع جابجـا مـي 

  .اين امكان در بسياري موارد كمك شايان ذكري مي كند. شويم

امه در مكانهاي خاصي كه مراجعه بـه آنهـا زيـاد    مي توان در متن برن.  ها هستند1مساله بعد چوب خط  

براي  قرار دادن چوب خط . است چوب خط قرار داد و سپس به سرعت از هر جاي برنامه به آنجا نقل مكان كرد

يكي را انتخاب كنيد     mertoggleBookدر بخشي از برنامه كافيست در آن خط كليك راست كرده و از منوي             



Goر چوب خط باز هم كليك راست كرده و از منوي      و براي رفتن به ه     to Book mark  يكي را انتخاب كنيـد .

";"بجاي اين دو عمل مي توان كليدهاي ميانبر        kCtrl راي قـرار دادن و   " وسپس شـماره چـوب خـط        + را ـب

  .به چوب خط استفاده كردرا براي رفتن "  Ctrl+شماره " ميانبر برداشتن چوب خط و 
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