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    چرا، چه وقت و چگونه باید یک کامپوننت جدید بسازید-1
  . بوددو چیزی که در ابتدا باید از خودتان بپرسید عبارتند از اینکه چرا باید کامپوننت جدید بنویسید و چه وقت این کار الزم خواهد

  .جواب دادن به پرسش اول ساده است و در واقع جوابهای زیادی دارد
 کد کپسوله شده کامپوننت این مفهوم را با خود دارد که میتوانید به سـادگی یـک کامپوننـت را بـدون                       :سادگی استفاده  

 .یداینکه حتی یک خط کد تکراری بنویسید بارها و بارها روی فرمهای مختلف بگذارید و استفاده کن
 با رفع خطا در یک کامپوننت واحد و کامپایل مجدد آن، با توجه به اینکه کد در یک کامپوننت مترکز شده،       :اشکالزدایی 

 . ساده میشودهاای از برنامهیا مجموعه(برطرف کردن اشتباهات یک برنامه کامل 
 خوشحال میشوند که پولی پرداخت      "نکننددوباره چرخ را اختراع     " شرکتهای زیادی هستند که فقط به خاطر اینکه          !:پول 

 . )اند را بخرندیعنی کامپوننتهایی که قبالً ساخته شده (کنند
ید کد مشابهی را بیش از یکبـار بنویسـید، ایـده             هست هر وقت که فهمیدید مجبور    . پاسخ دادن به پرسش دوم هم سخت نیست       

  .امترهای داده شده عملکردهای متفاوتی داردخوبی است که یک کامپوننت بسازید، بویژه اگر کد بر اساس پار

  کامپوننتها چطور ساخته میشوند
وقتـی از یـک     . اولین گام این است که تصمیم بگیرید برای کامپوننتان از کدام کالس پایه باید اشـتقاق داشـته باشـید                   

- شکل زیر نمونه.  میبرید که آن کامپوننت دارد به ارث را کالس دیگر اشتقاق داشته باشید خصیصه، متد و رخدادهایی        
بـری   چگونگی تصمیم گیری در مورد اینکه وقتی کامپوننت خودتان را مینویسید از چه کالسی باید ارث                برایای است   

  .داشته باشید
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  :به جدول زیر میرسیم باشد TMemoکه کامپوننت مورد نظر اینفرض با مثالً ، B و Aدر مورد روشهای 
  

  راه حل  روش
A   اشتقاق ازTMemo   
B   اشتقاق ازTCustomMemo  
C    اشتقاق ازTCustomControl  
D  اشتقاق ازTGraphicControl  
E    اشتقاق ازTComponent 

  
  .ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد، پس اجازه دهید که کمی این روند را توضیح دهیم

  
A:           بـه  ،این کار . نید از آن کامپوننت اشتقاق انجام میدهید       وقتی که میخواهید عملکرد اضافی به یک کامپوننت موجود اضافه ک 

  .های کامپوننت موجود را میدهدطور خودکار به کامپوننت جدید شما همه عملکردها و خصیصه
  
B:                حالت اسـتاندارد   .  گاهی نه تنها میخواهید عملکردی را اضافه کنید، بلکه میخواهید همزمان عملکردهایی را هم حذف کنید

هـا، متـدها و    بنویسید که در آن همه خصیصـه  TCustomXXXXامپوننت این است که در ابتدا یک کامپوننت         در نوشتن ک  
ـ   . سپس کامپوننت اصلی از این کالس پایه مشتق میشـود         . اند کامپوننت اعالن شده   protectedرخدادها در بخش     م بنـابراین لِ

های مورد نظر    اعالن کردن خصیصه   Publish کامپوننت و    "اختصاصی"کار مخفی کردن عملکرد نیست، بلکه اشتقاق از نسخه          
  ).ها و رخدادهای ناخواسته را حذف میکندکه در عمل خصیصه( است 

  
C:              هر کامپوننتی که نیاز به گرفتن فوکوس دارد به یک هندل ویندوز احتیاج دارد  .TWinControl     نخستین جایی است که 

  . خودش را داردCanvas است که خصیصه TWinControl یک  همTCustomControl. این هندل ارائه میشود
  
D :TGraphicControl         کامپوننتهایی مثل   .  هندل ویندوز ندارد و لذا نمیتواند فوکوس دریافت کندTLabel     از این کـالس 

  .اندپایه مشتق شده
  
E:        بعضی کامپوننتها برای توسعه قابلیت تعاملی GUI  نویسی ساخته شـده کردن کار برنامهر تاند بلکه برای ساده ساخته نشده-
 ایـن نـوع   تداول مکاربردهای.  مشتق شده باشد فقط در زمان طراحی قابل مشاهده است     TComponentهر چیزی که از     . ندا

 .کامپوننتها برای اتصاالت پایگاه داده، تایمرها و غیره است

  سازی کپسوله، ساخت اولین کامپوننت-2

  ایجاد اولین کامپوننت
 New ،از منـوی کامپوننـت  .  ایجاد کامپوننـت اسـت  ، بعد از اینکه تصمیم گرفتید کالس پایه چه کالسی باید باشد،بعدیگام 

Componentفرم زیر را مشاهده خواهید کرد.  را انتخاب کنید.  
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  :جدول زیر در مورد این فرم توضیح میدهد
  

Ancestor type بری داشته باشیم ارثای است که میخواهیم از آناین کالس پایه 
Class name  این نام کالس کامپوننت جدید ماست 
Palette page   مشخص کننده قسمتی در صفحه کامپوننتهاست که میخواهیم کامپوننت ما آنجا

 وجود ندارد به دلفی میگوید که یک  از قبل کهتیلِپَن نام  وارد کرد،ظاهر شود
 .بخش جدید در صفحه کامپوننتها ایجاد کند

  

  کد نویسی
اولین مثال ما هیچ کاربرد عملی غیر از روشن کردن برخی مفـاهیم پایـه نوشـتن                 . حاال موقع آن است که مقداری کد بنویسیم       

  .کامپوننت نخواهد داشت
نـوع  " را بعنـوان  Tcomponent.  را انتخاب کنیـد New Component و بعد Componentی دلفی در ابتدا از منوی اصل

  . کلیک کنیدInstallسپس روی دکمه .  را بعنوان نام کامپوننت وارد کنیدTfirstComponent و 1"منشا
یـا  ) ز کامپوننتها را نگه میدارد   ای ا ای که مجموعه  بسته( موجود   2در این موقع شما میتوانید کامپوننت جدیدتان را در یک بسته          

  . کلیک کنیدBrowse  و دکمه into new package روی .در یک بسته جدید نصب کنید
  

  
  

در فـرم بعـدی     .  را فشار دهید   OKرا برای آن وارد کردید دکمه       وقتی مسیر و نام فایل را برای بسته جدید انتخاب و توضیحی             
 ،وقتی بسته کامپایل و نصـب شـد       .  را فشار بدهید   Yesدکمه  ) تان را دوباره کامپایل کنید    که سوال میکند آیا میخواهید بسته     (

  . را ذخیره کنیدUnitبسته و 
 برای نگهداری کامپوننت جدیدمان یـک بسـته         .ایمص کرده به این ترتیب تا کنون ما کالس پایه و نیز نام کالس جدید را مشخ              

  .جدید ساختیم و با اسکلت بندی ساختار کالسها در دلفی آشنا شدیم
  . را میبینیدPublished و Public، Private، Protected قسمتهای ،اگر به کد ایجاد شده بوسیله دلفی نگاه کنید

1 Ancestor type 
2 Package 



  4      ساخت کامپوننت در دلفی
  

  سازیکپسوله
سـازی  کپسوله.  ولی در مورد نوشتن کامپوننتها دارای اهمیت زیادی است         ،ش ساده است  سازی مبحثی است که فهمیدن    کپسوله

خواهید دید که دلفی این بخشها . Published و Private، Public، Protected: سازی میشودبا استفاده از چهار واژه پیاده
  .را بطور خودکار به کد کامپوننت جدید شما اضافه کرده است

  
 ترسیقابلیت دس بخش

Private  ها و رخدادهای اعالن شده در این بخش فقط در  خصیصه،متدهاUnit ی که کامپوننت در آن هست
 همدیگر Private میتوانند به آیتمهای Unitکامپوننتهای موجود در یک . قابل دسترسی هستند

  .دسترسی داشته باشند
Protected  بری خش بوسیله کالسهایی که از این کالس ارثها و رخدادهای اعالن شده در این ب خصیصه،متدها

 .داشته باشند قابل دسترسی است
Public  از هر جایی قابل دسترسی هستندها و رخدادهای اعالن شده در این بخش خصیصه،متدها . 

Published  ظاهر میشوند3ها و رخدادهایی اعالن کنید که در بازرس شئاین بخش به شما اجازه میدهد خصیصه  .
  . مقادیر زمان طراحی هستند که بهمراه پروژه شما ذخیره میشوندها و رخدادهااین خصیصه

  

 Override و Virtual، Dynamic، Abstract کلمات کلیدی ، کد اولیه کامپوننت-3

  کامپوننتکد  نوشتن آغاز
  :بنویسیدکد زیر را در کد کامپوننت  .حاال دلفی باید همه چیز را در مورد کامپوننت ما بداند

  
  private 
    { Private declarations } 
    FStartTime، 
    FStopTime  :DWord; 
  protected 
    { Protected declarations } 
    function  GetElapsedTime : 
 String; virtual; 
  public 
    { Public declarations } 
    procedure Start; virtual; 
    procedure Stop; virtual; 
 
    property StartTime:DWord 
      read FStartTime; 
    property StopTime:DWord 
      read FStopTime; 
    property ElapsedTime:String
      read GetElapsedTime; 
  published 
    { Published declarations } 
  end; 

  

3 Object Inspector 
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ایـن یـک اسـتاندارد    . ( را اضافه کردیمFstopTime و  FstartTime به این صورت است که دو متغیر         ایمکاری که انجام داده   
دو متد برای کنترل ایـن متغیرهـا   ).  استField اول کلمه F . ولی البته الزامی نیست شروع کنیمFاست که نام متغیرها را با 

 را بصـورت    FStartTime و   FStopTimeایـم کـه     ه اضافه کـرد   GetElapsedTime یک تابع    .Stop و   Start ،وجود دارد 
  . در نهایت سه خصیصه فقط خواندنی اضافه نمودیم.ای برمیگرداندرشته

یا اینکه راست کلیک کنید و      ( را فشار دهید تا دلفی بطور خودکار کد کالس شما را کامل کند               SHIFT-CTRL-Cکلیدهای  
"Complete class at cursor"س کد زیر را برای هر یک از متدهای مربوطه وارد کنید سپ). را انتخاب کنید:  

  
{ TFirstComponent } 
 
function TFirstComponent.GetElapsedTime: String; 
begin 
  Result := IntToStr(FStopTime - FStartTime); 
end; 
 
procedure TFirstComponent.Start; 
begin 
  FStartTime := GetTickCount; 
end; 
 
procedure TFirstComponent.Stop; 
begin 
  FStopTime := GetTickCount; 
end; 
 
end. 

  

  تست
 را "Delphi Package" و بـرای نـوع فایـل    File|Open Project(تان را ذخیره کنید، و بسته را مجـدداً بـاز کنیـد    یونیت

 Componentتان را با انتخاب     میتوانید بسته  همچنین   . را کلیک کنید   "Compile" وقتی بسته باز شد دکمه       ،)انتخاب کنید 
  . را کلیک کنید"Edit" بسته را انتخاب کنید و بعد دکمه . هم باز کنیدInstall Packagesاز منوی اصلی و آنگاه 

ایـن کـار را انجـام     در واقع هر چند دفعه که بخواهید میتوانیـد  . را روی فرم بگذارید    TFirstComponentحاال میتوانید یک    
  . و کد زیر را بنویسید و سپس برنامه تست را اجرا کنیدبه فرم اضافه کنید) btnStop و btnStart( دو دکمه.یدده
  

procedure TForm1.btnStartClick(Sender: TObject); 
begin 
  FirstComponent1.Start; 
end; 
 
procedure TForm1.btnStopClick(Sender: TObject); 
begin 
  FirstComponent1.Stop; 
  Caption := FirstComponent1.ElapsedTime; 
end; 

  
 اسـت کـه     WinAPI یک دستور    GetTickCount( باعث نشانگذاری زمان شروع میشود       "Start"کلیک کردن روی دکمه     

  ).های سپری شده از زمان شروع بکار ویندوز را برمیگرداندتعداد میلی ثانیه
  .توقف را نشانگذاری میکند، و عنوان فرم را تغییر میدهد زمان "Stop"کلیک کردن روی دکمه 
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Virtual, Dynamic, Abstract و Override  
د یـ آ که در زیـر مـی   عملیاتی. توجه کرده باشیدGetElapsedTime و Start, Stop بعد از Virtualممکن است به اعالن 

  .دکاربرد آنها را توضیح میده
و )  بگذارید TSecondComponentنام آنرا   ( مشتق کنید    TFirstComponentا از   یک کامپوننت جدید ایجاد کنید، آن ر      

  .آنرا نصب کنید
در یـک   روشی برای نویسنده کامپوننت هستند که با آن به دلفی میگوید که ممکن اسـت          Dynamic و   Virtualهای  شناسه

 کد جدید ما اجرا ، کنیم، بجای کد اولیهOverrideدر کالس را  اگر متدی .متد با متد دیگری جایگزین شودکالس فرزند، این 
  .خواهد شد

  
protected 
  { Protected declarations } 
  function  GetElapsedTime : String; override; 

  
  :سازی میکنیمبعد ما کد باال را بصورت زیر پیاده

  
function TSecondComponent.GetElapsedTime: String; 
var 
  S : String; 
begin 
  S := inherited GetElapsedTime; 
  Result := S + ' milliseconds or ' +  
    Format('%.2f seconds', 
      [StopTime - StartTime) / 1000]); 
end; 

  
قابـل   Inheritedاولیه با اسـتفاده از دسـتور        متد  کد  .  کد جدید فراخوانده میشود    ، اولیه GetElapsedTimeحاال بجای کد    
  .فراخوانی است

  
 اعالن نشده بود یا فراموش کرده بودید کـه متـد   Virtualچون متد پایه بصورت ( نکنید overrideاگر یک متد پایه را  : توجه

ــدoverrideرا  ــده در     TSecondComponent، ) کنی ــه ش ــد ارائ ــه ک ــرد، در حالیک ــد ک ــوانی خواه ــد را فراخ ــد جدی  ک
TFirstComponentنی کد اصلی از  همچنان به فراخواTFirstComponentادامه خواهد داد .  

  
دارد  4 نباید از کالسی که متدهای انتزاعـی       . نداشته باشد  نظر، انتظار کد   به دلفی میگوید که برای متد مورد         Abstractشناسه  

اد کنیـد و همـه    روند استاندارد این است که از چنین کالسی یک کالس فرزنـد ایجـ     .نمونه شئیی ایجاد کنید   ) Tstringمثل  (
  ). میکندTStringListمثل کاری که کالس . ( کنیدoverrideمتدهای انتزاعی را 

 منجر به نیـاز کمتـری بـه         Dynamic یک متد    . پرسشی است درباره مقایسه سرعت و اندازه       Virtual و   Dynamicمقایسه  
جر به اجرای سریعتر کد ولی نیاز به حافظـه   منVirtualهای کالس خواهد شد، در حالیکه یک متد        حافظه در هر یک از نمونه     

  . بیشتر خواهد شد

4 Abstract 
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  ها 5 اضافه کردن رخداد-4
 رخدادها به کامپوننت امکان میدهند با برنامـه ارتبـاط برقـرار             . کامپوننت وجود دارد   مراحل کمی برای اضافه کردن رخدادها به      

نوشتنی است، فقط به جـای       /  یک خصیصه خواندنی   ، رخداد .ندن، برنامه را از آن آگاه ک      کند تا وقتی که چیز مهمی اتفاق افتاده       
  .باشد یک روال یا تابع است) … ,String, Integerمثل (اینکه نوع آن یک نوع متغیر ساده 

 . بگذاریـد  TThirdComponent مشتق کنید و نام آنـرا        TSecondComponentیک کامپوننت جدید ایجاد کنید، آنرا از        
  :کامپوننت را نصب کنید، و کد زیر را اضافه نماییدیونیت را ذخیره کنید، 

  
type 
  TState = (stStarted, stStopped); 
  TStateChangeEvent = procedure 
  (Sender : TObject; State : TState) of object; 
 
  TThirdComponent = class(TSecondComponent) 
  private 
    { Private declarations } 
    FState  : TState; 
    FOnStart, 
    FOnStop  : TNotifyEvent; 
    FOnStateChange  : TStateChangeEvent; 
  protected 
    { Protected declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
    constructor Create(AOwner : TComponent); override; 
    destructor Destroy; override; 
    procedure Start; override; 
    procedure Stop; override; 
    property State : TState 
      read FState; 
  published 
    { Published declarations } 
    property OnStart : TNotifyEvent 
      read FOnStart 
      write FOnStart; 
    property OnStateChange : TStateChangeEvent 
      read FOnStateChange 
      write FOnStateChange; 
    property OnStop : TNotifyEvent 
      read FOnStop 
      write FOnStop; 
  end; 
 

  
 را در "of object" عبـارت  بـه همـین خـاطر    (وابسـته هسـتند  توابعی هستند که بـه یـک کـالس    ) ندرتاً( روالها یا ،رخدادها

TStateChangeEvent مثالً،   ). میبینید TNotifyEvent    سازی شده بوسیله دلفی است که شیئی        یک نوع استاندارد پیاده
 را بعنوان اولین پـارامتر  Self" (Sender : TObject)"خوب است که همیشه . را که یک رخداد را فعال کرده ارسال میکند

 . چــون ممکــن اســت کــد رخــداد مشــابهی بوســیله چنــد کامپوننــت مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد هــر رخــداد ارســال کنــیم
TNotifyEventبصورت زیر تعریف شده :  

5 Event 
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type 
  TNotifyEvent = procedure 
                (Sender: TObject) of object; 

 
م آیا به رخداد چیـزی نسـبت داده شـده و اگـر           فراخواندن یک رخداد داخل کامپوننت به این صورت است که ابتدا چک میکنی            

ام تـا    کـرده  override را   TSecondComponent مربوط به    Stop و   Start من متدهای    .اینطور بود آنرا فراخوانی میکنیم    
  :این رخدادها را فعال کنیم، بصورت زیر

  
procedure TThirdComponent.Start; 
begin 
  inherited; //This calls TSecondComponent.Start 
  FState := stStarted; 
  if Assigned(OnStart) then OnStart(Self); 
  if Assigned(OnStateChange) then  
    OnStateChange(Self, State); 
end; 
 
procedure TThirdComponent.Stop; 
begin 
  inherited;  //This calls TSecondComponent.Stop 
  FState := stStopped; 
  if Assigned(OnStop) then OnStop(Self); 
  if Assigned(OnStateChange) then  
    OnStateChange(Self, State); 
end; 
 
constructor TThirdComponent.Create(AOwner: TComponent); 
begin 
  inherited; 
  //This is were you initialise properties, and create 
  //and objects your component may use internally 
  FState := stStopped; 
end; 
 
destructor TThirdComponent.Destroy; 
begin 
  //This is where you would destroy 
  //any created objects   
  inherited; 
end; 
 

  
). تـان را ذخیـره کنیـد      ت جدیدی اضافه میکنیـد، بسـته      فراموش نکنید هر وقت کامپونن    (دوباره بسته را کامپایل کنید      

ــد     ــه ســه رخــداد وجــود دارن ــد ک ــد دی ــد خواهی ــرار دهی ــرم ق ــی کامپوننــت را روی ف و  OnStart, OnStop.وقت
OnStateChange .  

  در کد  زیر
 OnStart  عنوان را به"Started"تغییر میدهد .  

OnStopزمان سپری شده را نشان میدهد .  
OnStateChange های متناظر کمهدStart / Stop غیرفعال میکند/  را فعال.  
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procedure TForm1.ThirdComponent1Start(Sender: TObject); 
begin 
  Caption := 'Start'; 
end; 
 
procedure TForm1.ThirdComponent1Stop(Sender: TObject); 
begin 
  Caption := ThirdComponent1.ElapsedTime; 
end; 
 
procedure TForm1.ThirdComponent1StateChange 
  (Sender: TObject; State: TState); 
begin 
  btnStart.Enabled := 
     ThirdComponent1.State = stStopped; 
  btnStop.Enabled := 
     ThirdComponent1.State = stStarted; 
end; 

   استانداردهای نوشتن کامپوننت-5

  نوشتن کامپوننتاستانداردهای 
در این بخش نکات اضافی در مورد نوشـتن کامپوننتهـا، شـامل برخـی متـدهای موجـود کامپوننتهـای پایـه، و اسـتانداردهای                          

  .کدنویسی را بررسی میکنیم

   کامپوننت6ایجاد و ازبین بردن
  . از بین میروند8 ایجاد میشوند و با یک مخرب7اشیاء با استفاده از یک سازنده

  : کردن یک سازنده این سه مورد استOverrideهدف از 
 ایجاد شوند) هازیرشئ(برای اینکه فقط اشیایی که درون شی هستند  .1
 )ها و غیرهخصیصه(برای مقداردهی اولیه مقادیر کالس  .2
  و توقف ایجاد کالس9برای ایجاد استثنا .3

 را فراخوانی کنید تا کـالس والـد بتوانـد    (inherited)به ارث رسیده     سازنده   ،استاندارد این است که درون کد سازنده خودتان       
کامپوننت وقتـی ایجـاد     (برای ایجاد کامپوننت الزامی نیست    های اولیه خودش را انجام دهد، با وجود این چنین کاری            مقداردهی

  .)میشود که کار متد سازنده شما به پایان رسیده باشد و با فراخوانی سازنده به ارث رسیده ایجاد نمیگردد
 کردن یک مخرب، آزاد کردن هر گونه منبعی است که در مدت زمان وجود کامپوننت تخصیص داده شـده                    override از   هدف
  . را فراخوانی کنیدInherited فقط بعد از اینکه این منابع را آزاد کردید .است

  برخی از متدهای استاندارد کامپوننت
Paint : میتوانید این متد راOverrideاختصاصی خودتان را برای کامپوننت انجام دهید کنید تا ترسیم .  

6 Destroying 
7 Constructor 
8 Destructor 
9 Exception 
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Loaded :            بـه   را   گیریمقـدار  10بعد از ایجاد فرم والد    ها  این متد در زمان اجرا بالفاصله بعد از آن فراخوانی میشود که خصیصه
، انجام هستندها وابسته  تا عملیاتی را که به مقدار گرفتن گروهی از خصیصه کنیدoverride میتوانید این متد را .اندپایان برده

   .دهید
Invalidate :باید این متد را صدا بزنید،ای تغییر میکند که بر نمای ظاهری یک کامپوننت تاثیر میگذاردهر وقت خصیصه .  

ComponentState :            اجرا وجود دارد یا نه، و اینکه     / این خصیصه وقتی میخواهید بفهمید که کامپوننت شما در زمان طراحی
  . هستند یا نه بسیار مفید است11های آن در حال خوانده شدن بوسیله یک فرایند جریانییصهآیا خص

  سازی صحیح کامپوننتکپسوله
 بنویسید و بعد کامپوننت را از آن کالس پایه مشتق           TCustomMyClassحالت استاندارد این است که کامپوننت را بصورت         

 protected متـدهای اعـالن شـده را در بخـش            ها و خصیصه) اگر نه همه  (  بیشتر ، که مینویسید  "custom" کامپوننت   .کنید
 published یا   publicها را در بخشهای     تقاق دارید به سادگی خصیصه     اش "custom" وقتی از کالس     .خودش خواهد داشت  
  .مجدداً اعالن میکنید

  
type 
  TCustomMyClass = class(TComponent) 
  private 
    FSomeString  : String; 
  protected 
    procedure SetSomeString(const Value : String);  
      virtual; 
    property SomeString  : String 
      read FSomeString 
      write SetSomeString; 
  end; 
 
  TMyClass = class(TCustomMyClass) 
  published 
    property SomeString; 
  end; 
 

  
هـا را حـذف کننـد بـر اسـاس         این کار به بقیه امکان میدهد تا کامپوننتهای خودشان را در حالیکـه میتواننـد برخـی خصیصـه                  

  .کامپوننت شما ایجاد کنند
 ایـن روش خـوبی اسـت    . اعالن شده اسـت protected در قسمت virtual بصورت SetSomeStringتوجه کنید که چطور   

هـا را مقـداردهی میکنـد بـه تغییـرات مقـدار              کردن روالی که خصیصـه     overrideدهد تا با    چون به کالسهای فرزند اجازه می     
 را  OnStateChange این روش برای رخدادها هـم بکـار میـرود، جـایی کـه یـک رخـداد                    همچنین. ها پاسخ بدهند  خصیصه
  : را هم پیدا میکنید، مثالDoStateChangeً معموالً یک متد ،میبینید

  
type 
  TCustomMyClass = class(TComponent) 
  private 
    FOnStateChange : TStateChangeEvent; 
  protected 
    procedure DoStateChange(State : TState); virtual; 

10 Parent 
11 Streaming process 



  11      ساخت کامپوننت در دلفی
  
  published 
    property OnStateChange : TStateChangeEvent 
      read FOnStateChange 
      write FOnStateChange; 
  end; 
 
procedure TCustomMyClass.DoStateChange(State : TState); 
begin 
  if Assigned(OnStateChange) then  
    OnStateChange(Self, State); 
end; 
 

  
 را بنویسـید، خیلـی راحـت    "if assigned(OnStateChange) then"بجای اینکه هر وقـت وضـعیت تغییـر میکنـد کـد      

"DoStateChange(NewState)"ــا   . را صــدا میزنیــد ــد اجــازه میدهــد ت ــه کالســهای فرزن ــن، ایــن کــار ب ــر ای  عــالوه ب
DoStateChange را Overrideفعال کنند کد متناسب را، کنند و در پاسخ به یک رخداد .  

   ارجاعات در کامپوننتها-6

  ارجاعات در کامپوننتها
 "FocusControl" یـک خصیصـه   TLabel مـثالً    .ننتهای دیگر ارجاع داشته باشـند     مپوننتها نیاز دارند که به کامپو     بعضی کا 

 Hello&(ر میشود دا وارد کنید، حرف بعد از آمپرساند زیرخط       "Caption"در خصیصه   ) &(وقتی یک عالمت آمپرساند     . دارد
 "FocusControl" اگر خصیصه    . شما فعال میکند   Label رخدادی را در     H-ALT، و فشار دادن کلیدهای      )elloHمیشود  

  .فرم برنامه به کنترلی که در این خصیصه مشخص شده منتقل میشود ِمقداردهی شده باشد، فوکوس 
ری که میکنید این است که یک خصیصه جدید اعالن میکنید و همه کا. ها در کامپوننت ساده استداشتن از این قبیل خصیصه

 امکـان میدهـد کـه هـر     TWinControlمثالً (ای که میتواند بپذیرد قرار میدهید نوع خصیصه را برابر پایین ترین کالس پایه  
  . نکاتی هم وجود دارندالبته، ) بتواند استفاده شودTWinControlفرزند 

  
type 
  TSimpleExample = class(TComponent) 
  private 
    FFocusControl : TWinControl; 
  protected 
    procedure SetFocusControl(const value : TWinControl);  
      virtual; 
  public  
  protected 
    property FocusControl : TWinControl 
      read FFocusControl 
      write SetFocusControl;   
  end;  
 
procedure TSimpleExample.SetFocusControl(const Value : TWinControl); 
begin 
  FFocusControl := Value; 
end; 
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 یک کامبوباکس با لیستی از کامپوننتهـا را         12ای در کامپوننتتان داشته باشید، بازرس شئ      اگر چنین خصیصه  . به مثال باال توجه کنید    
  ).TWinControlدر مثال ما همه کامپوننتهای مشتق شده از (نشان میدهد که با معیار کالس پایه مشخص شده سازگار باشند 

  :ین کاری بکندکامپوننت ما میتواند مثالً چن
  

procedure TSimpleExample.DoSomething; 
begin 
  if (Assigned(FocusControl)) and  
     (FocusControl.Enabled) then  
    FocusControl.Setfocus; 
end; 
 

  
ولـی حالتهـایی    . م آن مقـداردهی میکنـی     ، اگر اینطور بود فوکـوس را در        یا نه   ابتدا چک میکنیم که خصیصه مقدار گرفته است       

 ایـن   . ندارد و در عین حال کامپوننتی که به آن اشاره میکند هم دیگر معتبـر نیسـت                 (Nil)وجود دارد که خصیصه مقدار پوچ       
  .افتد که خصیصه به کامپوننتی ارجاع دارد که از بین رفته استحالت معموالً وقتی اتفاق می

فرمـی کـه کامپوننـت در آن        ( خـودش    13 هر وقت کامپوننتی نابود میشود مالـک       .ائه میکند خوشبختانه دلفی راه حلی را در این مورد به ما ار          
 بـرای بـدام     . در این لحظه هر کامپوننت دیگری که به فرم متعلق است هم از این رخداد مطلع میشود                 .را از پاک شدنش مطلع میکند     ) هست

  . کنیمOverride را "Notification" به نام TComponentانداختن این رخداد باید یک متد استاندارد 
  

Type 
  TSimpleExample = class(TComponent) 
  private 
    FFocusControl : TWinControl; 
  protected 
    procedure SetFocusControl(const value : TWinControl);  
      virtual; 
  public  
  protected 
    procedure Notification(AComponent: TComponent; 
      Operation: TOperation); override; 
    property FocusControl : TWinControl 
      read FFocusControl 
      write SetFocusControl;   
  end;  
 
procedure TSimpleExample.SetFocusControl(const Value : TWinControl); 
begin 
  FFocusControl := Value; 
end; 
 
procedure TSimpleExample.Notification(AComponent : TComponent;  
  Operation : TOperation); 
begin 
  If (Operation = opRemove) and  
     (AComponent = FocusControl) then  
    FFocusControl := Nil; 
end; 
 

12 Object Inspector 
13 Owner 
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حاال وقتی که کامپوننت مورد ارجاع قرار گرفته پاک میشود ما مطلع میشویم و در آن لحظه میتوانیم مقدار ارجاعمـان را برابـر                        

Nil  هر کامپوننتی که متعلق به همان فرم است هم  از این رخـداد مطلـع میشـود                 " به اینکه گفتیم     ، با وجود این   . قرار بدهیم" 
  .توجه کنید

 ممکن است   . ما فقط وقتی که کامپوننت متعلق به همان فرم باشد مطلع میشویم            .مشکل دیگری مواجه میکند   این مورد ما را با      
، و وقتی این کامپوننتها پاک شوند ما        )یا اصالً مالکی نداشته باشد    (خصیصه ما به کامپوننتی در فرمهای دیگر اشاره داشته باشد           

  .وجود داردباز هم راه حل !  نگران نباشید.مطلع نخواهیم شد
TComponent        متدی ارائه میدهد بـه نـام "FreeNotification" .   هـدف متـدFreeNotification     ایـن اسـت کـه بـه 

  ! ما را به خاطر داشته باشد، بگوید که در هنگام پاک شدن(FocusControl)کامپوننت 
  :سازی به این صورت خواهد بودپیاده

  
type 
  TSimpleExample = class(TComponent) 
  private 
    FFocusControl : TWinControl; 
  protected 
    procedure SetFocusControl(const value : TWinControl);  
      virtual; 
  public  
  protected 
    procedure Notification(AComponent: TComponent; 
      Operation: TOperation); override; 
    property FocusControl : TWinControl 
      read FFocusControl 
      write SetFocusControl;   
  end;  
 
procedure TSimpleExample.SetFocusControl(const Value : TWinControl); 
begin 
  if Assigned(FFocusControl) then  
    FFocusControl.RemoveFreeNotification(Self); 
 
  FFocusControl := Value; 
 
  if Assigned(FFocusControl) then  
    FFocusControl.FreeNotification(Self); 
end; 
 
procedure TSimpleExample.Notification(AComponent : TComponent;  
  Operation : TOperation); 
begin 
  if (Operation = opRemove) and  
     (AComponent = FocusControl) then  
    FFocusControl := Nil; 
end; 
 

  
 اگر از   . به یک کامپوننت مقداردهی شده یا نه       قبالً را مقداردهی میکنیم ابتدا چک میکنیم آیا         FocusControlوقتی خصیصه   

 .وقـت پـاک میشـود       چـه  کامپوننتقبل مقداردهی شده باشد الزم است به کامپوننت اصلی بگوییم که دیگر نیاز نداریم بدانیم                
 کـد   بقیـه  .ننت جدید را آگاه میکنیم که وقتی آزاد میشود به اعالن احتیاج داریـم             وقتی خصیصه مقدار جدیدی میگیرد، کامپو     

  . ما را فراخوانی میکندNotificationمشابه قبل باقی میماند یعنی کامپوننت مورد ارجاع همچنان متد 
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  14ها مجموعه-7

  هامجموعه
  . آشنا هستید15مطمئناً با ایجاد انواع ترتیبی

  
type 
  TComponentOption = (coDrawLines, 
                      coDrawSolid, 
                      coDrawBackground);   
 
 

 کامبوباکسی را با لیستی از همه مقادیر ممکن نشان میدهند، ولی گاهی الزم است که ترکیبی از ایـن                    ،هایی از این نوع   خصیصه
  .ها نقش خودشان را ایفا میکنندجایی است که مجموعه این .را مقداردهی کنیم) یا همه آنها(مقادیر 

  
Type 
  TComponentOption = (coDrawLines, 
                      coDrawSolid, 
                      coDrawBackground);   
  TComponentOptions = set of TComponentOption; 
 

  
Publish  ای از نوع     کردن خصیصهTComponentOptions وقتـی روی  . در کنار نام خصیصه میشود[+] باعث ظاهر شدن [+] 

 یـک خصیصـه     TComponentOption برای هـر عنصـر در        .ها را مشاهده میکنید   کلیک میکنید تا آنرا باز کنید، لیستی از گزینه        
Booleanمیتوانید با تغییر مقادیر  مشاهده خواهید کرد که true / falseشامل یا مستثنی کنید عناصر را در لیست .  

  .چک کردن و اصالح عناصر مجموعه درون کامپوننت ساده است
  

if coDrawLines in OurComponentOptions 
  then DrawTheLines;  
 

  
  یا
  

procedure TsomeComponent.SetOurComponentOptions(const value : 
TComponentOptions); 
begin 
  if (coDrawSolid in Value) and 
  (coDrawBackground in value) then 
    {raise an exception} 
 
  FOurComponentOptions := Value; 
  Invalidate; 
end; 
 

14 Sets 
15 Ordinal 
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  های باینری خصیصه-8

  های باینریخصیصه
مثـل کـاری کـه      (ها بنویسـید     خودتان را برای خواندن و نوشتن انواع ویژه در خصیصه          16گاهی الزم است که روتینهای جریانی     
 بدون اینکه آنهـا را در       "غیر قابل مشاهده در زمان اجرا     "کامپوننتهای   Left و   Topهای  دلفی برای خواندن و نوشتن خصیصه     

  ).انجام میدهد کند publishبازرس شئ 
ای تبدیل بیت    در آن موقع کد من بر      .مثالً یکبار من کامپوننتی نوشتم که یک فرم را بر مبنای یک تصویر بیت مپ شکل بدهد                

 راه حل من ایـن بـود کـه        .ای در زمان اجرا نمیشد از آن کرد       مپ به یک ناحیه ویندوز بینهایت کند بود و احتماالً هیچ استفاده           
 . دربیـاورم  (stream)اند بصـورت جریـان      های باینری که از تبدیل به دست آمده       ها را در زمان طراحی تبدیل کنم، و داده        داده

  : باینری دربردارنده سه گام استهایایجاد خصیصه
 .هانوشتن متدی برای نوشتن داده .1
 .هانوشتن متدی برای خواندن داده .2
 .اگاه کردن دلفی از اینکه ما یک خصیصه باینری داریم و ارسال متدهای خواندن و نوشتن .3

 
type 
  TBinaryComponent = class(TComponent) 
  private 
    FBinaryData : Pointer; 
    FBinaryDataSize : DWord; 
    procedure WriteData(S : TStream); 
    procedure ReadData(S : TStream); 
  protected 
    procedure DefineProperties(Filer : TFiler); override; 
  public 
    constructor Create(AOwner : TComponent); override; 
  end; 
 

  
کاری کـه   .  بوسیله دلفی فراخوانی میشود    DefineProperties کند،   (stream)ی میخواهد کامپوننت ما را جریانی       وقتی دلف 

ــد را      ــن مت ــه ای ــت ک ــن اس ــیم ای ــام ده ــد انج ــتفاده از  overrideبای ــا اس ــیم، و ب ــا TFilter.DefineProperty کن  ی
TFilter.DefineBinaryPropertyیک خصیصه اضافه نماییم .  

  
procedure TFiler.DefineBinaryProperty(const Name: string; 
  ReadData, WriteData: TStreamProc; 
  HasData: Boolean);  
  
constructor TBinaryComponent.Create(AOwner: TComponent); 
begin 
  inherited; 
  FBinaryDataSize := 0; 
end; 
 
procedure TBinaryComponent.DefineProperties(Filer: TFiler); 

16 Streaming 
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var 
  HasData : Boolean; 
begin 
  inherited; 
  HasData := FBinaryDataSize <> 0; 
  Filer.DefineBinaryProperty('BinaryData',ReadData,  
    WriteData, HasData ); 
end; 
 
procedure TBinaryComponent.ReadData(S: TStream); 
begin 
  S.Read(FBinaryDataSize, SizeOf(DWord)); 
  if FBinaryDataSize > 0 then begin 
    GetMem(FBinaryData, FBinaryDataSize); 
    S.Read(FBinaryData^, FBinaryDataSize); 
  end; 
end; 
 
procedure TBinaryComponent.WriteData(S: TStream); 
begin 
  //This will not be called if FBinaryDataSize = 0 
 
  S.Write(FBinaryDataSize, Sizeof(DWord)); 
  S.Write(FBinaryData^, FBinaryDataSize); 
end; 
 

  
  وقتی این کار انجام شد یک خصیصه باینری با مقادیر زیر تعریف کردیم.  کردیمOverride را DefinePropertiesدر ابتدا 

BinaryData :نام خصیصه غیرقابل مشاهده برای استفاده.  
ReadData :هاروال مسوول خواندن داده.  
WriteData :هاروال مسوول نوشتن داده.  

HasData : اگر برابرfalse ،روال  باشدWriteDataصدا زده نمیشود .  

  17ماندگاری
ماندگاری عاملی است که موجب میشود دلفی .  به این تعریف مراجعه کنیمدر اینجا ماندگاری تعریف میشود و ممکن است بعداً       

. تق میشـود   مشـ  TPersistent از کالسی به نام      TComponent .های همه کامپوننتهایش را بخواند و بنویسد      بتواند خصیصه 
TPersistent      بوسـیله دلفـی خوانـده و نوشـته شـوند، یعنـی هـر فرزنـد                 هایش میتواننـد     یک کالس دلفی است که خصیصه
TPersistentهم این قابلیت را دارد .  

9- Collectionها  
هـای  نـواع خصیصـه  ترین اها یکی از پیچیدهCollection .تری میپردازیمهر چه در این مقاله جلوتر میرویم به مباحث پیچیده        

ای بـه نـام   هـایش دقـت کنیـد، خصیصـه     روی فـرم بگذاریـد و بـه خصیصـه    TDBGrid اگر یـک    .استاندارد در دلفی هستند   
"Columns"میبینید .  

Columns    یک خصیصه Collection کلیک میکنید یک پنجـره بازشـونده کوچـک مشـاهده            […]وقتی روی دکمه    .  است 
  .است) و فرزندانش (TCollectionهای یصه استاندارد برای خصیصه خص ویرایشگرِ، این پنجره.میکنید

  

17 Persistency 
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کلیک کردن روی آن    . اضافه شده ) TColumnیک آیتم   ( کلیک کنید میبینید که یک آیتم جدید         "New"وقتی روی دکمه    
   این کار چطور انجام میشود؟.ها و رخدادهایش را تغییر دهیددر بازرس شئ انتخاب میکند بطوریکه میتوانید خصیصهآیتم آنرا 

ــه  ــود TCollection از Columnsخصیص ــتق میش ــتی از     TCollection.  مش ــه لیس ــت، ک ــه اس ــک آرای ــه ی ــبیه ب  ش
TCollectionItem   چون   .ها را دربر دارد TCollection   از TPersistent میتوانـد ایـن لیسـت آیتمهـا را          ،تق میشـود   مش 

stream     کند، بطور مشابه TCollectionItem     هم مشتقی از TPersistent       هـایش را     اسـت و میتوانـد خصیصـهstream 
 streamهایشـان را   پس چیزی که ما در اختیار داریم یک آیتم شبیه آرایه است که میتواند همـه آیتمهـایش و خصیصـه       .کند
  .کند

 بایـد انجـام دهـیم ایـن اسـت کـه       TCollection / TCollectionItemی که در هنگام ایجاد ساختار مبتنی بـر  اولین کار
CollectionItemرا تعریف کنیم .  

  
type 
  TOurCollectionItem = class(TCollectionItem) 
  private 
    FSomeValue : String; 
  protected 
    function GetDisplayName : String; override; 
  public 
    procedure Assign(Source: TPersistent); override; 
  published 
    property SomeValue : String 
      read FSomeValue 
      write FSomeValue; 
  end; 
 

  
ه نشــانه بــه نــام یــک خصیصــ. ایــم ایجــاد کــردهTCollectionItemکــاری کــه انجــام دادیــم ایــن اســت کــه فرزنــدی از 

"SomeValue"  ایم، تابع    تعریف کردهGetDisplayName   را Override   فـرض  تا متنی را که در ویرایشگر پیش      ( کردیم
 امکـان دهـیم بـه    TOurCollectionItem کردیم تا به Override را Assign، و در نهایت متد )نشان میدهد تغییر دهیم   

 مـا   Collection کالس   Assignرا انجام ندهیم آنگاه متد       اگر گام نهایی     . دیگر منتسب شود   TOurCollectionItemیک  
  .کار نخواهد کرد

  
procedure TOurCollectionItem.Assign(Source: TPersistent); 
begin 
  if Source is TOurCollectionItem then 
    SomeValue := TOurCollectionItem(Source).SomeValue 
  else 
    inherited; //raises an exception 
end; 
 
function TOurCollectionItem.GetDisplayName: String; 
begin 
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  Result := Format('Item %d',[Index]); 
end; 
 

  
  .تر است و کار بیشتری میبرد پیچیدهTOurCollectionسازی پیاده

  
  TOurCollection = class(TCollection) 
  private 
    FOwner : TComponent; 
  protected 
    function GetOwner : TPersistent; override; 
    function GetItem(Index: Integer): TOurCollectionItem; 
    procedure SetItem(Index: Integer; Value:  
      TOurCollectionItem); 
    procedure Update(Item: TOurCollectionItem);  
  public 
    constructor Create(AOwner : TComponent);  
     
    function Add : TOurCollectionItem; 
    function Insert(Index: Integer): TOurCollectionItem; 
 
    property Items[Index: Integer]: TOurCollectionItem 
      read GetItem 
      write SetItem; 
  end; 
 

  
  :در مورد کد باال به این مباحث توجه کنید

GetOwner :  متدیVirtual      است که در  TPersistent  این متد باید     . معرفی شد Override     شود چون کد پیش فـرض 
  : AOwner)سازیمان سازنده را تغییر میـدهیم تـا فقـط یـک پـارامتر دریافـت کنـد         ما در پیاده. برمیگرداندNilآن مقدار 

TComponent) .      ما این پارامتر را درFOwner         نگهداری میکنـیم، کـه بعـد بعنـوان نتیجـه GetOwner   ارسـال میشـود 
)TComponent از TPersistentمشتق میشود، لذا این یک نوع برگشتی معتبر است .(  
  

constructor TOurCollection.Create(AOwner: TComponent); 
begin 
  inherited Create(TOurCollectionItem); 
  FOwner := AOwner; 
end; 
 
function TOurCollection.GetOwner: TPersistent; 
begin 
  Result := FOwner; 
end; 
 
 

Create نه تنها Owner بلکه با فراخوانی )که برای عملکرد صحیح بازرس شئ ضروری است( را ذخیره میکند ،"inherited 
Create (TOurCollectionItem)"دلفی میگوید که  به CollectionItemما چه کالسی است .  

GetItem / SetItem:  به همان روشی کـه در TCollection    انـد، ولـی بجـای کـار کـردن در       وجـود دارنـد اعـالن شـده
TCollectionItem  آنها در کالس جدید TOurCollectionItemاینها بعداً در خصیصـه  . کار میکنند "Items"  اسـتفاده 

  .خواهند شد
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Update:مثل حالت قبل جایگزینی است که در کالس جدید کار میکند .  
Add / Insert:    هر دو مسوول اضافه کردن آیتمها به لیست هستند، و هر دو برای برگرداندن اشیاء از نـوع کـالس متناسـب 

  .اندتغییر یافته
ای از نـوع  ای که بازهم نتیجهه بشود، بگونه اولیItems معرفی گردیده است تا جایگزین خصیصه "Items"تهایتاً یک خصیصه  

TOurCollectionItem بجای نوع TCollectionItem     برگردانده باشیم تا مـا را از مشـکالت انجـام هربـاره type cast 
  .نجات دهد

  .سازی این نوع خصیصه در کامپوننت خودمانو باالخره مثالی از پیاده
  

TCollectionComponent = class(TComponent) 
  private 
    FOurCollection : TOurCollection; 
    procedure SetOurCollection(const Value:  
      TOurCollection); 
  public 
    constructor Create(AOwner : TComponent); override; 
    destructor Destroy; override; 
  published 
    property OurCollection : TOurCollection 
      read FOurCollection 
      write SetOurCollection; 
  end; 
 

  
 را ایجـاد    Collection سازنده ما کالس     . ما نوشته شده باشد قسمت سخت کار انجام گرفته است          TCollectonوقتی کالس   

  . هم کار انتساب را انجام میدهدSetOurCollectionمیکند، مخرب آنرا پاک میکند و 
  

constructor TCollectionComponent.Create(AOwner: TComponent); 
begin 
  inherited; 
  FOurCollection := TOurCollection.Create(Self); 
end; 
 
destructor TCollectionComponent.Destroy; 
begin 
  FOurCollection.Free; 
  inherited; 
end; 
 
procedure TCollectionComponent.SetOurCollection( 
  const Value: TOurCollection); 
begin 
  FOurCollection.Assign(Value); 
end; 
 

  
 کـالس   Fowner ارسـال میگـردد در متغیـر         TOurCollectionItem.Create کـه بـه      Selfهمانطور که قبالً گفته شـد،       

TOurCollecton    ،بعنوان نتیجه و ذخیره میگردد GetOwnerیک نکته که در اینجا بایـد بـه آن توجـه    . برگردانده میشود 
 =: FOurCollectionنویسـیم  ء را جایگزین کنیم نمـی  وقتی میخواهیم اشیاSetOurCollectionکنید این است که در 

Value گر هستندچون اشیاء در واقع نوعی اشاره( ، بلکه خصیصه را به مقدار منتسب میکنیم.(  
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 Collection در کـالس     GetOwner کـردن    overrideبجـای اجبـار بـه       . تر میکنند های اخیر دلفی این کار را ساده      نسخه
 است TCollection برای   18این کالس پوششی  .  اشتقاق را انجام دهیم    TOwnedCollectionالس  خودمان، میتوانتیم از ک   

  .که این کار را برای ما انجام میدهد

  19ها زیرخصیصه-10

  هازیرخصیصه
محدودیت تکنیک قبلی در این بود که هر زیر ایتم به           .  ایجاد کنیم  20 قابل گسترش  قبالً دیدیم که چطور میتوانیم یک خصیصه      

های قابل گسترشی ایجاد کنیم کـه بتواننـد          این بخش توضیح میدهد که چطور خصیصه       .کل یک خصیصه بولین ظاهر میشد     ش
  .ای باشندشامل هر نوع خصیصه

هـا آنـرا   ای از نوع رکورد نیاز داشته باشد، میتوان به سادگی با ارائه جداگانه هـر یـک از خصیصـه   اگر یک کامپوننت به خصیصه   
دو یا تعداد بیشتری خصیصه هم نوع معرفی نماید میبینیم که بازرس شئ بسیار               بخواهد ولی اگر کامپوننت ما      .دسازی کر پیاده

  .پیچیده خواهد شد
و هر وقت الزم بـود ایـن سـاختار را بصـورت             ) مثل یک رکورد یا شئ    (پاسخ در این است که یک ساختار پیچیده ایجاد نماییم           

 این است که تا وقتی که به دلفی نگفته باشیم نمیداند چطور این خصیصـه را نمـایش                    مشکل عمده  . نماییم publishخصیصه  
حلـی را تـدارک دیـده        کامل مشکل خواهد بود، ولی خوشبختانه دلفی در ایـن مـورد راه             21 ساخت یک ویرایشگر خصیصه    .دهد
 بنابراین گام اول ایـن اسـت   .دارد قرار TPersistent داخلی دلفی حول کالس     streaming همانطور که قبالً گفته شد،       .است

  .مان را از این کالس مشتق کنیمکه ساختار پیچیده
 
type 
  TExpandingRecord = class(TPersistent) 
  private 
    FIntegerProp : Integer; 
    FStringProp : String; 
    FCollectionProp : TOurCollection; 
    procedure SetCollectionProp(const Value:  
      TOurCollection); 
  public 
    constructor Create(AOwner : TComponent); 
    destructor Destroy; override; 
 
    procedure Assign(Source : TPersistent); override; 
  published 
    property IntegerProp : Integer 
      read FIntegerProp 
      write FIntegerProp; 
    property StringProp : String 
      read FStringProp 
      write FStringProp; 
    property CollectionProp : TOurCollection 
      read FCollectionProp 
      write SetCollectionProp; 
  end; 
 

18 Wrapper 
19 Sub-properties 
20 Expandable 
21 Property editor 
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 و یـک  String، یـک  Integerیـک  :  ایجاد کـردیم و سـه خصیصـه نمونـه    TPersistentدر ساختار باال ما مشتقی از کالس   

  . که قبالً در این مقاله ساخته بودیم را به آن اضافه کردیمCollectionخصیصه از نوع  
- برای این پیاده   SetCollectionProp کار میکنند و     CollectionPropسازنده و مخرب در مورد ایجاد و از بین بردن شئ            

 مینویسـیم  FCollectionProp := Valueبجای اینکه بنویسـیم  (سازی میشود که مانع از دست رفتن این ارجاع شئ شود 
Assign(Value).( Assign   هـای  سازی میشود که بتـوانیم خصیصـه   برای این پیادهTExpandableRecord   را بـه یـک 

TExpandableRecord  و این کار هم ضروری است چون الزم خواهیم داشت که در نهایت وقتـی کـه     (.تسب کنیم  دیگر من
  ).سازی شد آنرا نسبت دهیمبعنوان یک خصیصه کامپوننت پیاده

  
procedure TExpandingRecord.Assign(Source: TPersistent); 
begin 
  if Source is TExpandingRecord then 
    with TExpandingRecord(Source) do begin 
      Self.IntegerProp := IntegerProp; 
      Self.StringProp := StringProp; 
 
      //This actually assigns 
      Self.CollectionProp := CollectionProp;     
    end else 
      inherited; //raises an exception 
end; 
 
constructor TExpandingRecord.Create(AOwner : TComponent); 
begin 
  inherited Create; 
  FCollectionProp := TOurCollection.Create(AOwner); 
end; 
 
destructor TExpandingRecord.Destroy; 
begin 
  FCollectionProp.Free; 
  inherited; 
end; 
 
procedure TExpandingRecord.SetCollectionProp(const Value: TOurCollection); 
begin 
  FCollectionProp.Assign(Value); 
end; 
 
 

  .سازی این کالس بصورت یک شئ ساده استاکنون پیاده. سازی این کد، قسمت سخت کار انجام گرفته استبا پیاده
  

TExpandingComponent = class(TComponent) 
  private 
    FProperty1, 
    FProperty2, 
    FProperty3 : TExpandingRecord; 
  protected 
    procedure SetProperty1(const Value :       
      TExpandingRecord); 
    procedure SetProperty2(const Value :  
      TExpandingRecord); 
    procedure SetProperty3(const Value :  
      TExpandingRecord); 
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  public 
    constructor Create(AOwner : TComponent); override; 
    destructor Destroy; override; 
  published 
    property Property1 : TExpandingRecord 
      read FProperty1 
      write SetProperty1; 
    property Property2 : TExpandingRecord 
      read FProperty2 
      write SetProperty2; 
    property Property3 : TExpandingRecord 
      read FProperty3 
      write SetProperty3; 
  end; 
 

  
اند را ایجاد میکند، و روشن است که متد مخرب هـم بـرای              سه شیئی که بعنوان خصیصه مورد استفاده قرار گرفته        متد سازنده   

 را به شـئ مناسـب انجـام         (Assign(Value)) کار انتساب مقدار     SetPropertyX متدهای   .فاده میشود آزاد کردن آنها است   
  .میدهند

 . روی فرم قرار دهیـد     TExpandableComponent کامپایل کنید  و یک       (Package)این کامپوننت را به شکل یک بسته        
 در کنارشان دارند، کلیک کردن [+]گی یک  همTExpandingRecordهای با مشاهده بازرس شئ خواهید دید که خصیصه  

  .ها میشودروی این دکمه باعث گسترش خصیصه و آشکار شدن همه زیرخصیصه
  

  
  

 […]هـا را دارنـد ولـی اگـر روی دکمـه      زیرخصیصهها قابلیت گسترش و ارائه     در نگاه اول همه چیز خوب کار میکند، خصیصه        
- ظاهر نمیشود، در واقع هیچ اتفـاقی نمـی         TCollection کلیک کنیم، ویرایشگر استاندارد      "CollectionProp"مربوط به   

  .افتد
رد از   خطایی کـه در اینجـا وجـود دا         ."!هیچ کاری را  "، جواب این است     "چه کاری را اشتباه انجام دادیم؟     "ممکن است بپرسید    

  . توسعه دهندگان دلفی هم مصون از خطا نیستند. بلکه متوجه توسعه دهندگان بورلند دلفی استناحیه ما نیست
 میتوانیـد   .ای از کامپوننت را که روی آن کـار میکنـد محـدود نماییـد              وقتی یک ویرایشگر خصیصه را ثبت کنید میتوانید حوزه        

 بـا   .ی با اسامی خاص کار کند، و یا فقط روی کامپوننتهای خاصی کار کنـد              هایاینطور مشخص کنید که باید فقط روی خصیصه       
 اسـت،   TPersistent کالس   Streamingترین شکل شیئی قادر به      وجودی که معماری دلفی اینطور تعریف میکند که پایین        

  . کار کندTComponentیک نفر در بورلند ویرایشگر خصیصه را اینطور ثبت کرده که فقط با اشیاء مشتق شده از 
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 TComponent مشـتق کنـیم، از       TPersistent را بجای اینکـه از       TExpandableRecordراه حل مشکل این است که       
) و فرزنـدانش   (TComponentهای نـوع    فرض دلفی برای خصیصه   مشکل این است که ویرایشگر خصیصه پیش      . مشتق کنیم 

  .بوباکس نمایش میدهدها یک کامبجای نمایش یک نمای قابل گسترش از زیرخصیصه
  .حل جامع این مساله در ویرایشگر خصیصه است که در ادامه به آن پرداخته میشودراه

   ویرایشگرهای ویژه، استانداردهای کدنویسی-11

  ویرایشگرهای کامپوننت ویژه
 که ممکن اسـت در      ایویژه ِ  کند ولی نمیتواند با هر نوع      با وجودیکه بازرس شئ دلفی میتواند بیشتر انواع خصیصه را شناسایی          

 دلفـی تعـداد   .کامپوننـت بنویسـیم  /  بنابراین ممکن است الزم شود که ویرایشگرهای خصیصه .کامپوننت نوشته باشیم کار کند 
 قرار Source\ToolsAPI\(Delphi)$ در مسیر DsgnIntf.pas این ویرایشگرها در فایل .فرض داردزیادی ویرایشگر پیش 

همچنین خـوب   .  ذکر کنید  usesای که مینویسید با دستور      خصیصه/ د این یونیت را در ویرایشگر کامپوننت         بنابراین بای  دارند،
  .است در حین نوشتن ویرایشگر این فایل را باز کنید تا به آن مراجعه نمایید

  استانداردهای کدنویسی
 تعداد این استانداردها کم است ولی       .ح میدهیم  استانداردهایی را که در نوشتن کد ویرایشگر استفاده میشوند شر          در این قسمت  

  .تر میکندبکار بردن آنها کار خوبی است چون درک ویرایشگر شما را برای دیگران ساده
ــه       ــا کلم ــگر را ب ــام ویرایش ــید، ن ــه مینویس ــگر خصیص ــک ویرایش ــی ی ــثالً   "Property"وقت ــانید؛ م ــان برس ــه پای  ب

TAngleProperty. 
 .TPieChartEditor مثالً . به پایان برسانید"Editor"ویسید، نام آنرا با کلمه وقتی ویرایشگر کامپوننت مین 
 جدا کردن کد زمان اجرا از کد زمـان          .وقتی ویرایشگر مینویسید، حتماً آنرا در یک یونیت جدا از کد کامپوننت قرار دهید              

هـای دلفـی    در بعضی نسـخه   (میدهد  طراحی کار خوبی است، همچنین این کار اندازه فایل اجرایی بدست آمده را کاهش               
 ).ممکن است جدا نبودن کد ویرایشگر مانع عمل کامپایل شود

.  را بـه انتهـای آن اضـافه کنیـد          "reg"فایل یونیت ویرایشگر را به همان نام یونیت کامپوننت نامگذاری کنید، فقط کلمه               
 بـرای   "MyComponentReg.pas" منجـر بـه نـام فایـل          "MyComponent.pas"مثالً کامپوننتی با نام یونیـت       

 .ویرایشگر میشود
 را از یونیـت کامپوننـت       RegisterComponentsخصیصه مینویسید، عبـارت     / نهایتاً اینکه، وقتی ویرایشگر کامپوننت       

 . به این ترتیب کامپوننت شما بدون ویرایشگر به ثبت نمیرسد.، و آنرا در یونیت ویرایشگر کامپوننت بنویسیدخارج کنید

   به ویرایشگرهای دیگران امکاناتویرایشگر کامپوننت، اضافه کردن -12

  ویرایشگر کامپوننت
، درست قبل از   نویس در زمان طراحی روی کامپوننت راست کلیک میکند        ویرایشگرهای کامپوننت وقتی فعال میشوند که برنامه      

 اگـر ویرایشـگری پیـدا شـود دلفـی      .گـردد  ظاهر شود دلفی بدنبال یک ویرایشگر کامپوننت مرتبط میcontext menuاینکه 
  .متدهای ویرایشگر کامپوننت را اجرا میکند تا امکان دهد آیتمهای منوی اختصاصی آن کامپوننت اضافه گردند

مثالً به طرقی که قـبالً  (تر نسبت به یک ویرایشگر کامپوننت با عملکردی سادهبا وجودیکه امکان نوشتن ویرایشگرهای خصیصه    
ود دارد، ولی چون فقط پنج متد و دو خصیصه هستند که برای نوشتن ویرایشگر باید با آنهـا کـار کنـیم، نوشـتن        وج) گفته شد 

  .ویرایشگر کامپوننت هم میتواند قابل بررسی باشد
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procedure Edit; virtual; 
function GetVerbCount: Integer; virtual; 
function GetVerb 
  (Index: Integer): string; virtual; 
procedure ExecuteVerb(Index: Integer); virtual; 
procedure PrepareItem 
  (Index: Integer; const AItem: TMenuItem); virtual; 
 
property Component: TComponent read FComponent; 
property Designer: IFormDesigner read GetDesigner; 
 
 

Edit  
 بسیاری از کامپوننتها از این متد استفاده میکنند تـا یـک رخـداد               .امپوننت دبل کلیک کند فراخوانده میشود     وقتی کاربر روی ک   

OnClick  ،ولی مثالً     ایجاد نمایند TForm         هم هست که از آن برای رخداد OnCreate  میتوان این عملکرد    . استفاده میکند 
  .را انجام دهد دلفی کار دلخواه ما IDE کرد تا overrideاستاندارد را 

GetVerbCount  
  . اضافه کنیمcontext menuوقتی توسط دلفی فراخوانی میشود که دلفی میخواهد بداند ما چه تعداد آیتم میخواهیم به 

GetVerb  
 اگر اینطور مشخص کنیم که میخواهیم چهار آیتم اضافه کنیم، چهار بار فراخوانده میشـود                .برای هر آیتم منو فراخوانده میشود     

 ظـاهر میشـوند آگـاه    context menuهـایی کـه در   22 را از عنـوان IDEهدف این متد این است که . )3 ,2 ,1 ,0با مقادیر (
  .نماید

  
case Index of 
  0: Result := 'Item 0'; 
  1: Result := 'Item 1'; 
end; 
 

ExecuteVerb  
  .اخوانده میشودنویس یکی از آیتمهای منوی اختصاصی را انتخاب کند فروقتی برنامه

PrepareItem  
 منو را به پایان برد این متـد را          ه بعد از اینکه ایجاد آیتم      دلفی بالفاصل  . فراخوانی میشود   یکبار ایمبرای هر آیتمی که اضافه کرده     

  .آیتم را مخفی یا غیرفعال کرد ویا زیرآیتم اضافه نمود میتوان .فرامیخواند
  

 اگر قصد ندارید که آیـتم را نمـایش      . کنید free مراقب باشید که نباید آیتم منو را         PrepareItemدر هنگام استفاده از     : توجه
  . اضافه میکنیدUses را به قسمت Menus همچنین مطمئن شوید که . قرار دهیدfalse را روی مقدار Visibleدهید باید 

22 Caption 
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Component  
 میتوانید به سـادگی آنـرا    .ده مورد استفاده قرار گیرد    این خصیصه باید برای دسترسی به کامپوننتی که روی آن راست کلیک ش            

  . نماییدtypecastبه نوع صحیح کالس 

Designer  
 که بیشترشان در حوزه بحث این مقالـه نیسـتند،           ن اینترفیس طراحی کننده دلفی است  و میتواند کارهای زیادی انجام دهد            ای

 را در بـازرس  هـا  در نتیجه دلفـی خصیصـه  .ایم بکار میرودغییر داده از اینکه ما چیزی را تIDEولی در اینجا برای مطلع کردن  
 کـردیم،   override بعد از اینکه همـه متـدهای مربـوط را            .نشان گذاری میکند که پروژه تغییر کرده است       روز میکند و    شئ بـِ 

  :کاری که باقی میماند رجیستر کردن آن است
  

procedure Register; 
begin 
  RegisterComponents( [ComponentClass], 'Tab name'); 
  RegisterComponentEditor( ComponentClass, ComponentEditor); 
end; 
 

  
ــتم    ــر نشــان میدهــد کــه چطــور دو آی ــال زی ــه (open, close)مث ــیمTTable یــک context menu را ب  . اضــافه کن

TTableEditor از  ماTComponentEditorه ویرایشگرهای کامپوننت محسوب میشود مشتق میشود که کالس پایه هم.  
  

type 
  TTableEditor = class(TComponentEditor) 
  public 
    { Public declarations } 
    procedure Edit; override; 
    procedure TTableEditor.ExecuteVerb(Index: Integer); 
    function GetVerb(Index: Integer): string; override; 
    function GetVerbCount: Integer; override; 
    procedure PrepareItem 
    (Index: Integer; const AItem: TMenuItem); override; 
  end; 
 
procedure TTableEditor.Edit; 
begin 
  with TTable(Component) do 
    if Active then 
      Close 
    else 
      Open; 
end; 
 
procedure TTableEditor.ExecuteVerb(Index: Integer); 
begin 
  case Index of 
    0: TTable(Component).Open; 
    1: TTable(Component).Close; 
  end; 
  //Tell the IDE something changed 
  Designer.Modified; 
end; 
 
function TTableEditor.GetVerb(Index: Integer): string; 
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begin 
  case Index of 
    0 : Result := 'Open'; 
    1 : Result := 'Close'; 
  end; 
end; 
 
function TTableEditor.GetVerbCount: Integer; 
begin 
  Result := 2; 
end; 
 
procedure TTableEditor.PrepareItem 
  (Index: Integer; const AItem: TMenuItem); 
begin 
  case Index of 
    0: AItem.Enabled := not TTable(Component).Active; 
    1: AItem.Enabled := TTable(Component).Active; 
  end; 
  //Tell the IDE something changed 
  Designer.Modified; 
end; 
 
 

  اضافه کردن آیتمهای بیشتر
 و  "Open" کلیـک کنیـد دو آیـتم اضـافی           TTableب نماییـد، هـر وقـت کـه روی           اگر مثال باال را کامپایل کنید و آنرا نصـ         

"Close"منظورمان اضافه فقط نسبت به "اضافی" وقتی میگوییم . را میبینید context menu  اسـتاندارد TComponent 
   .است

  
  .خصیصه در ادامه خواهیم پرداخت/ به رجیستر کردن ویرایشگرهای کامپوننت : توجه

  ویتترتیب اول
 فرض کنیـد ویرایشـگر   افتد؟اگر برای کامپوننتی که ویرایشگر خاص خودش را دارد یک ویرایشگر دیگر بنویسیم چه اتفاقی می         

مشکل در این است کـه  .  قابل فراخوانی باشد TQuery و هم در     TTable مینوشتیم تا هم در      TDateSetمثال قبل را برای     
TTable   و TQuery     های خاص خودشان را دارند که باعث توقف فراخوانی ویرایشگر رجیستر شده در          هر دو از قبل ویرایشگر

TDataSetافتد به این ترتیب است اتفاقی که می. میشود:  
 .نویس روی کامپوننت راست کلیک میکندبرنامه .1
 .دلفی کالس کامپوننتی که روی آن کلیک شده را میگیرد .2
 .این کالس رجیستر شده استدلفی چک میکند که آیا ویرایشگر اختصاصی برای  .3
 .اگر اینطور نباشد، دلفی کالس والد را تا زمان پیدا کردن یک ویرایشگر چک میکند .4
 .اگر ویرایشگری پیدا شود، یک نمونه ایجاد میگردد و اجرا میشود .5

 ! ما نمیکنـد  رجیستر کرده است، حتی نگاهی هم به ویرایشگر        TDataSetچون دلفی ویرایشگر کامپوننت را در سطحی بعد از          
 و  TTableیکبـار بـرای     ( اگر ما دوبار ویرایشگر کامپوننتمان را رجیستر کنیم          در ابتدا جواب مساله خیلی ساده به نظر میرسد،        

. )دلفی ویرایشگری را که جدیدتر نصب شده اسـتفاده میکنـد           (آنگاه ویرایشگر کامپوننتمان اجرا میشود    ) TQueryیکبار برای   
ایم، لذا عملیـات    مشکل این است که حاال ما ویرایشگر استاندارد را حذف کرده          . ت است، و همینطور میشود    البته این کامالً درس   

  استانداردی مثل
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· Fields editor 
· Explore 

· Execute (TQuery) 
· Delete table (TTable) 

· Rename table (TTable) 
· Update table definition (TTable) 

 من شخصاً  حاال آیا باید این عملیات را خودمان اضافه کنیم؟.نمیشوند و البته نمیتوان نبود آنها را پذیرفتدیگر در لیست ظاهر 
  !آیداز چنین کاری خوشم نمی

   .حل برای این مساله پیشنهاد میشوند، متاسفانه هیچکدام کار نمیکنند و مساله حل نشده باقی میماندسه راه
  

 را صدا بزنید و بعد یک نتیجـه اصـالح شـده،    inherited و بقیه را برمیگردانید، متدهای   GetVerbCount وقتی   :1راه حل   
  :یعنی

  
function TMyEditor.GetVerbCount: Integer; 
begin 
  //We want to add 2 additional items 
  Result := inherited GetVerbCount +2; 
end; 
 
 

  . برگردانده نمیشودverb مشتق میشود، یعنی هیچ TComponentEditor ویرایشگر ما از :مشکل
  

 وقتی ویرایشگر ساخته شد، به لیست ویرایشگرهای رجیستر شده نگاه کنید و آنی که قبل از مال ما رجیستر شده را             :2راه حل 
  . داردverbای از آن کالس ایجاد کنید تا بتوانیم بفهمیم چند  نمونه.بیابید

، و  ویرایشـــــگر خـــــود مـــــا را برمیگردانـــــد   DsgnIntf.pas در GetComponentEditor تـــــابع :مشـــــکل
"ComponentClassList"       که استفاده میکند پایین بخش implementation           یونیت اعالن شـده و لـذا قابـل دسترسـی 

  .نیست
  

 مقـادیر   Inherited ویرایشگر کامپوننتمان را از ویرایشگر کامپوننت موجود مشتق کنیم و آنگاه فراخوانی متـدهای                :3راه حل 
  .درست را برمیگرداند

و همـه  ) نسخه اسـتاندارد ( را ندارند "Source\Property Editors\(Delphi)$"های دلفی دایرکتوری  همه نسخه:مشکل
  ).اینسخه حرفه(های دلفی که این دایرکتوری را دارند توانایی کامپایل محتویات آنرا ندارند نسخه

ه میخواهیم با ویرایشگرهای استاندارد دلفی تعامل کنیم، با وجـود ایـن وقتـی کامپوننتهـای                 این مشکالت وقتی بروز میکنند ک     
ساخته شده از جانب اشخاص دیگر که ویرایشگر خودشان را دارند نصب میکنیم این تضمین وجـود دارد کـه ایـن ویرایشـگرها          

  ).در غیر اینصورنصب نمیشدند(کامپایل خواهند شد 
  

فـرض ایـن شـئ       کنید وگرنه نخواهید توانست به عملکردهای پـیش        uninstallشید که این ویرایشگر را      به یاد داشته با   : توجه
  .دسترسی داشته باشید
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  اضافه کردن آیتم به ویرایشگرهای ساخت دیگران
س بـری کـال   همه کاری که بایـد بکنـیم ارث  .اضافه کردن آیتم به ویرایشگر کامپوننتی که بوسیله دیگران ثبت شده ساده است      

  .ویرایشگر خودمان از آن ویرایشگر است
 فـراهم   TPanel بسازیم که روش سریعی را برای پاک کردن عنـوان یـک              TPanelEditorیک  مثال زیر نشان میدهد چطور      

  .سازی میکنیم بعد ما یک ویرایشگر جدید از این کالس مشتق میکنیم و دو ویژگی اضافی را پیاده.میکند
  

  TPanelEditor = class(TComponentEditor) 
  public 
    { Public declarations } 
    procedure ExecuteVerb(Index: Integer); override; 
    function GetVerb(Index: Integer): string; override; 
    function GetVerbCount: Integer; override; 
  end; 
 
procedure TPanelEditor.ExecuteVerb(Index: Integer); 
begin 
  TPanel(Component).Caption := ''; 
end; 
 
function TPanelEditor.GetVerb(Index: Integer): string; 
begin 
  Result := 'Clear caption'; 
end; 
 
function TPanelEditor.GetVerbCount: Integer; 
begin 
  Result := 1; 
end; 

 
د از ویرایشگر اصلی حتی اگر بعداً ویرایشگر اصلی توسط نویسنده آن تغییـر کنـد مـا نیـازی بـه                      با مشتق کردن ویرایشگر جدی    

  .ایمزیرا ویرایشگر خودمان را مستقل کرده. تغییر کد خودمان نداریم
  

TAdvancedPanelEditor = class(TPanelEditor) 
    { Public declarations } 
    procedure ExecuteVerb(Index: Integer); override; 
    function GetVerb(Index: Integer): string; override; 
    function GetVerbCount: Integer; override; 
  end; 

  

  :گام اول
IDE         بنابراین از کالس     . باید بداند در ویرایشگر ما چند آیتم وجود دارند inherited         میپرسیم که چند آیتم وجود دارند و بعد 
  . در مثال بعدی دو آیتم اضافه میشوند. را به نتیجه اضافه میکنیم"جدید"اد آیتمهای تعد

  
function TAdvancedPanelEditor.GetVerbCount: Integer; 
begin 
  Result := inherited GetVerbCount + 2; 
end; 
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  :گام دوم
ما تصمیم میگیریم که باید عنـوان یکـی از آیتمهـای      اینجا   در.  باید بداند که هر آیتم لیست را چطور نامگذاری کند          IDEحاال  

  .جدید را برگردانیم یا عنوان یکی از آیتمهای اصلی را
  

function TAdvancedPanelEditor.GetVerb 
               (Index: Integer): string; 
var 
  NewIndex: Integer; 
begin 
  if Index < inherited GetVerbCount then 
    Result := inherited GetVerb(Index) 
  else begin 
    NewIndex := Index - inherited GetVerbCount; 
    case NewIndex of 
      0: Result := 'Align client'; 
      1: Result := 'Align bottom'; 
    end; 
  end; 
end; 

  
  

  :گام سوم
 در اینجا هم باید تعیین کنیم که کد کـالس           .گام انتخاب یکی از آیتمها ویرایشگر اجرا کنیم       در نهایت، باید کد مناسب را در هن       

  .والد اجرا شود یا کد ما
  

procedure TAdvancedPanelEditor.ExecuteVerb 
                 (Index: Integer); 
var 
  NewIndex: Integer; 
begin 
  if Index < inherited GetVerbCount then 
    inherited ExecuteVerb(Index) 
  else begin 
    NewIndex := Index - inherited GetVerbCount; 
    case NewIndex of 
      0: TPanel(Component).Align := alClient; 
      1: TPanel(Component).Align := alBottom; 
    end; 
  end; 
end; 
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  یستر کردن ویرایشگرهای خصیصه ویرایشگر خصیصه؛ رج-13

  ویرایشگر خصیصه
IDE  بعضـی  . ویرایشـگرهای خصیصـه اسـتفاده میکنـد    هـای کامپوننـت را بوجـود آورد از    برای اینکه امکان ویرایش خصیصـه 

  : خود دلفی دارای چند ویرایشگر استاندارد میباشد، بعضی از آنها عبارتند از.ویرایشگرها ساده و برخی هم پیچیده هستند
 TIntegerProperty :برای وارد کردن مقادیر صحیح. 
 TCharProperty: برای وارد کردن یک کاراکتر تکی. 
 TEnumProperty: مثل ( برای یک عنصر انتخاب شده در یک نوع شمارشیalTop, alClient, ….( 
 TBoolProperty: برای انتخاب "True" یا "False"برای مقادیر بولین . 
 TFloatProperty: متغیرهای از نوع  (ای وارد کردن اعداد ممیز شناور        برFloat و Extended نـوع  .  و غیـره"Real" 

 ).های کامپوننت بکار رودنباید برای خصیصه
 TStringProperty:کاراکتر 255های بطول حداکثر  برای وارد کردن رشته. 
 TSetProperty :        ر عنصـر بـه شـکل یـک زیرخصیصـه           ه. ایبرای شامل یا مستثنی کردن عناصر یک خصیصه مجموعه

 . عنصر را مستثنی میکند"False" عنصر را شامل و مقدار "True" مقدار .بولین نمایش داده میشود
 TClassProperty:   های یک کالس   ای است که وقتی میخواهید یک ویرایشگر اختصاصی برای خصیصه          این کالس پایه

 ). TImage.Pictureوقتی که نوع خصیصه یک کالس است مثالً (خاص فعال شود باید از آن اشتقاق را انجام دهید 
هـا و    ایـن کـالس خصیصـه      . مشـتق میشـوند    TPropertyEditorهمه این ویرایشگرهای خصیصه مستقیم یا غیرمستقیم از         

  :متدهای زیادی دارد، مهمترینها عبارتند از
  

function AllEqual: Boolean; virtual; 
function GetAttributes: TPropertyAttributes; virtual; 
procedure Edit; virtual; 
function GetValue: string; virtual; 
procedure GetValues(Proc: TGetStrProc); virtual; 

  
  

AllEqual  
 هایی که در همه   هایش را طوری فیلتر میکند که فقط خصیصه       وقتی چند کامپوننت انتخاب میشوند بازرس شئ لیست خصیصه        

در همـه کامپوننتهـا     ) widthمثل  (ها   اگر مقدار هر یک از این خصیصه       .کامپوننتهای انتخاب شده مشترک هستند ظاهر شوند      
 .خصیصه برای کامپوننتی که زودتر به فرم اضافه شده نشان داده میشـود            یکی باشد همان مقدار نشان داده میشود وگرنه مقدار          

AllEqual عمل میکند روتینی است که در این مورد.  
  

function TStringProperty.AllEqual: Boolean; 
var 
  I: Integer; 
  V: string; 
begin 
  Result := False; 
  if PropCount > 1 then 
  begin 
    V := GetStrValue; 
    for I := 1 to PropCount - 1 do 
      if GetStrValueAt(I) <> V then Exit; 
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  end; 
  Result := True; 
end; 
 

  
بـا مقـدار اولـین کامپوننـت لیسـت          ) GetStrValueAtبا استفاده از    ( هر یک از مقادیر را       TStringPropertyدر مثال باال    

 اندازه لیست با استفاده ). هم همین کار را انجام میدادGetStrValue ، GetStrValueAt(0)با استفاده از (مقایسه میکند 
  . میشود، که تعداد کل کامپوننتهای انتخاب شده را برمیگرداند تعیینPropCountاز 

GetAttributes  
GetAttributes    وقتی بوسیله IDE     فراخوانی میشود که IDE      آوری کنـد   میخواهد اطالعاتی درباره ویرایشگر خصیصه جمع. 

 GetAttributes حاصــل .بــازرس شــئ ویرایشــگر متناســبی را بــر اســاس اطالعــات مهیــا شــده نمــایش میدهــد          
)TPropertyAttributes (یک مجموعه است، لذا میتواند حاوی ترکیبی از مقادیر زیر باشد) البته این لیست کامل نیست(  

paDialog  
 Editوقتی کاربر روی این دکمه کلیک کند متـد           بعد از نام خصیصه نمایش بدهد،        […]به بازرس شئ میگوید که یک دکمه        

  .فعال میشود
paSubProperties  

 کلیک کردن روی این دکمه لیست گسـترش          قبل از نام خصیصه نمایش دهد،      [+]به بازرس شئ میگوید که یک دکمه توسعه         
  .را نمایش میدهد)  شده یک خصیصه از نوع کالسpublishهای معموالً خصیصه(ها ای از زیر خصیصهیافته

paValueList  
 GetValues بـا فراخـوانی متـد        IDEایش میدهد، این لیسـت توسـط        بازرس شئ کامبوباکسی را بهمراه لیستی از مقادیر نم        

  .مشخص میشود
  

  . که کامالً متفاوت استGetValue، نه متد GetValuesمتد : توجه
  

paSortList  
  . ترکیب شود، مقادیر نمایش داده شده بطور الفبایی مرتب میشوندpaValueListاگر با 

paMultiSelect  
 ایـن آیـتم بـرای       . کامپوننت انتخاب شده باشند کامپوننت مجـاز بـه نشـان داده شـدن هسـت                 میگوید که وقتی چند    IDEبه  

  . وجود نداردTClassPropertyویرایشگرهایی مثل 
paAutoUpdate  

باعث میشود بجای منتظر ماندن برای آنکه کاربر خصیصه دیگری را فشار دهد یا ویرایش کند، هر وقت مقدار در بـازرس شـئ                        
 اسـتفاده میشـود، تـا ورودی        "Text" و   "Caption"های   این حالت برای خصیصه    . صدا زده شود   SetValueتغییر کرد متد    

  . داشته باشد"زنده"کاربر حالت 
paReadOnly  

 ایـن عنصـر معمـوالً بهمـراه         .اگر این عنصر در نظر گرفته شده باشد، مقدار موجود در بازرس شئ فقـط خوانـدنی خواهـد بـود                    
paDialogمتد .  بکار میرودGetValue ،overrideمیشود تا نمایشی توصیفی از خصیصه ارائه نماید .  

Edit  
 ایـن دکمـه وقتـی نمـایش داده میشـود کـه عنصـر          . خصیصه فشار داده شـود ایـن متـد فراخـوانی میشـود             […]وقتی دکمه   
paDialogحاصل از متد ی در نتیجه GetAttributesموجود باشد .  



  32      ساخت کامپوننت در دلفی
  

GetValue  
 ایـن حالـت     .واهد بداند که چطور خصیصه را به شکل یک رشته نمایش دهد این متد فراخـوانی میشـود                 وقتی بازرس شئ میخ   

  . وجود داشته باشند[paDialog, paReadOnly] مقادیر ،GetAttributes متد یوقتی بکار گرفته میشود که در نتیجه

GetValues  
ی  در نتیجـه   paValueListمقـادیر را، در هنگـامی کـه         این متد وقتی فراخوانی میشود که بازرس شئ میخواهـد لیسـتی از              

  .  دریافت کند برای نمایش دادن وجود دارد،GetAttributesحاصل از 
GetValues  ــام ــه ن ــارامتری ب ــوع   "Proc" پ ــه از ن ــد ک ــال مینمای ــتTGetStrProc ارس ــورت GetStrProc . اس  بص

TGetStrProc = procedure(const S: string) of object;ن گردیده است اعال.  
IDE انتظار دارد که "Proc"یکبار فراخوانده شود، برای هر مقداری که باید برای این خصیصه در بازرس شئ نشان داده شود .  

  
procedure THintProperty.GetValues(Proc: TGetStrProc); 
begin 
  Proc('First item to display'); 
  Proc('Second item to display'); 
end; 

  
 کامپوننتها تهیه کنـیم، ضـمن اینکـه    "Hint"فرض را برای خصیصه مثال بعدی نشان میدهد که چطور لیستی از مقادیر پیش         

  .همچنان به کاربر اجازه میدهیم مقداری که در لیست وجود ندارد را وارد کند
  

type 
  THintProperty = class(TStringProperty) 
  public 
    function GetAttributes: TPropertyAttributes; override; 
    procedure GetValues(Proc: TGetStrProc); override; 
  end; 
 
procedure Register; 
 
implementation 
 
procedure Register; 
begin 
  RegisterPropertyEditor(TypeInfo(String), nil, 'Hint', THintProperty);  
end; 
 
{ THintProperty } 
 
function THintProperty.GetAttributes: TPropertyAttributes; 
begin 
  Result := inherited GetAttributes + [paValueList, paSortList]; 
end; 
 
procedure THintProperty.GetValues(Proc: TGetStrProc); 
begin 
  Proc('This is a required entry'); 
  Proc('Press F1 for more information'); 
  Proc('This value is read-only'); 
end; 
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 بعـد  . در نتیجـه خروجـی قـرار میگیرنـد    [paValueList, paSortList] میشود  و GetAttributes ،overrideدر ابتدا 
GetValues ،override میشود و با فراخوانی روال "Proc"افه میشوند،  سه مقدار به لیست پایین افتادنی اض.  

  رجیستر کردن ویرایشگرهای خصیصه
 چهـار   RegisterPropertyEditor . رجیسـتر میشـود    RegisterPropertyEditorنهایتاً ویرایشگر خصیصه با استفاده از       

  :پارامتر میگیرد
  

PropertyType: PTypeInfo  
 uses را بـه قسـمت   TypeInfoین است کـه    کاری که باید انجام دهیم ا      . نیاز دارد  TTypeInfoگری به یک رکورد     به اشاره 

  TypeInfo(SomeVariableType): گر را بدست آوریمببریم تا اشاره را بکار TypeInfoاضافه کنیم و تابع 
  

ComponentCalss: TClass  
ر گرفتـه    ویرایشگر برای ایـن کـالس و همگـی فرزنـدانش بکـا             .ای است که این ویرایشگر باید برای آن بکار رود         این کالس پایه  

  . مشخص شده باشد، این ویرایشگر برای هر کالسی بکارمیرودnil اگر مقدار .میشود
  

const PropertyName: String  
 اگر ویرایشـگر بایـد      .اگر این ویرایشگر باید فقط برای یک خصیصه ویژه بکار برود آنگاه نام خصیصه باید در اینجا مشخص شود                  

  . باشد"" بکار رود، آنگاه این مقدار باید برابر PropertyTypeدر ای از نوع مشخص شده برای هر خصیصه
  

EditorClass: TPropertyEditorClass  
  . استTHintPropertyدر مثال باال کالس . این کالسی است که برای سروکار داشتن با خصیصه ایجاد شده

  RegisterPropertyEditorاستفاده نادرست از 
 تهیـه اطالعـات نادرسـت       . اطالعات درسـت را فـراهم کنیـد        RegisterPropertyEditorه از   مهم است که در هنگام استفاد     

و یـا   ) ایهـای رشـته   مثالً همه خصیصـه   (های نادرست تاثیر میگذارد     میتواند به معنای باشد که ویرایشگر شما بر روی خصیصه         
  .اینکه روی کامپوننتهای نادرستی کار میکند

و (  پارامترها میتواند به معنای این باشد که فقط یک خصیصه خاص در یک کامپوننت خاص                از طرف دیگر، مقداردهی نادرست    
 این مساله در ابتدا خیلی مثل یک مشکل به نظر نمیرسد، ولـی کامپوننتهـای فرزنـد                  .به ویرایشگر شما مرتبط است    ) فرزندانش

ها با وجودیکه نام متفاوتی خواهند  این خصیصه.دسازی کننهای بیشتری از همان نوع را پیاده      ممکن است بخواهند که خصیصه    
  .ای به آنها منتسب نخواهد بودویرایشگر خصیصهداشت ولی 

 بـرای همـه کالسـهای       TCollection ویرایشگر استاندارد برای     . وجود دارد  VCLیک نمونه از ویرایشگر بد رجیستر شده در         
تـرین کـالس قابـل نمـایش در بـازرس شـئ        کـه پـایین  مشکل ایـن اسـت  .  رجیستر شده بودTComponentمشتق شده از    
TPersistent کالسی که ( استTComponentاز آن مشتق میشود .(  

هایش را در یک لیست بازشـدنی       فرض زیرخصیصه که بطور پیش  ( داشته باشد    TPersistentای از نوع    اگر کامپوننتی خصیصه  
 در بازرس شئ است که وقتی روی […] باشد، نتیجه یک دکمه TCollectionهایش از نوع   ، و یکی از خصیصه    )نشان میدهد 

  ).قبالً در این مورد توضیح داده شد(آن کلیک شود کاری انجام نمیدهد 
 مشـتق شـود میتـوانیم آنـرا از          TPersistent بجـای اینکـه زیرخصیصـه مـا از           .حل این مشکل کامالً ساده به نظر میرسـد        راه

TComponent  ای از نـوع     فـرض خصیصـه   ن، رفتـار پـیش     با وجود ایـ    . مشتق کنیمTComponent)  ای کـه توسـط     بگونـه
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هـای یـک    ایـن اسـت کـه بجـای نشـان دادن زیرخصیصـه            )  مشخص گردیـده   TComponentPropertyEditorویرایشگر  
  .کامپوننت تعبیه شده، لیستی از کامپوننتهای دیگر را نشان دهد

  .د چطور یک ویرایشگر خصیصه بنویسیدبه شرطی که بدانی, راه حل واقعی واقعاً ساده است

  :گام اول
  

type 
  TExpandingRecord = class(TPersistent) 

  
  

  :باید اینطور تغییر کند
  

type 
  TExpandingRecord = class(TComponent)   

  
  

  :گام دوم
  :یک ویرایشگر خصیصه بصورت زیر ایجاد کنید

  
type 
  TExpandingRecordProperty = class(TClassProperty) 
  public 
    function GetAttributes : TPropertyAttributes; override; 
  end; 
 
procedure Register; 
 
implementation 
 
procedure Register; 
begin 
  RegisterComponents('Article', [TExpandingComponent]); 
  RegisterPropertyEditor(TypeInfo(TExpandingRecord), 
    nil, '', TExpandingRecordProperty); 
end; 
 
{ TExpandingRecordProperty } 
 
function TExpandingRecordProperty.GetAttributes: TPropertyAttributes; 
begin 
  Result := [paReadOnly, paSubProperties]; 
end; 
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  :گام سوم
   .نیت کامپوننت حذف کنید و در عوض آنرا در یونیت ویرایشگر رجیستر کنید را از یوRegisterComponentsفراخوانی 

ــوع    ــه از ن ــاال خصیص ــود      TExpandingRecordح ــان داده میش ــدنی نش ــه بازش ــک خصیص ــورت ی ــا  ( بص ــون م چ
paSubProperties  را از GetAttributesفرض ، و ویرایشگر پیش) برمیگردانیمTCollection  کار خواهد کرد چون مالک

  . استTComponent یک TCollectionصیصه خ

   ویرایشگرهای خصیصه دیالوگ؛ ویرایشگرهای خصیصه پیشرفته-14

  ویرایشگرهای خصیصه دیالوگ
  .اغلب هنگام ساخت یک ویرایشگر خصیصه اختصاصی، هدف فراهم آوردن ابزاری برای تعامل گرافیکی با خصیصه است

با  .TLabel چندخطی برای یک "Caption"ن دادن به کاربر برای وارد کردن مثال اول روشی بسیار ساده است به هدف امکا
  . شما نشان میدهد که چطور فرمی را در ویرایشگرتان قرار دهیدبهوجودیکه این مثال خیلی پیچیده نیست، 

  

  

  :گام اول
ــرا    .  را انتخــاب کنیــدFile|New Applicationاز منــوی اصــلی  ــام آن ــه ن ــرم میشــود ک ــار باعــث ایجــاد یــک ف ــن ک ای

"frmLabelEdit"    میگذاریم، یک TMemo    با نام memoCaption    دو دکمه    و"Ok"   و "Cancel"   هـای    که خصیصه
ModalResult آنها به ترتیب mrOk و mrCancelد اضافه نمایی به فرم هستند.  

  :گام دوم
   . را اضافه کنیدTypInfo و DsgnIntf عبارتهای usesبه قسمت 

  :گام سوم
  .کد ویرایشگر کامپوننت زیر را به یونیت اضافه کنید

  
TCaptionProperty = class(TStringProperty) 
public 
  function GetAttributes: TPropertyAttributes; override; 
  procedure Edit; override; 
end; 
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  :و ویرایشگر خصیصه را به این صورت رجیستر کنید

  
procedure Register; 
 
implementation 
{$R *.DFM} 
 
procedure Register; 
begin 
  RegisterPropertyEditor(TypeInfo(TCaption), TLabel, 
    'Caption', TCaptionProperty);  
end; 

  
  

  :گام چهارم
  . را در کنار نام خصیصه نشان دهد[…]کنید تا بازرس شئ دکمه ویرایشی کد زیر را اضافه 

  
function TCaptionProperty.GetAttributes: TPropertyAttributes; 
begin 
  Result := inherited GetAttributes + [paDialog]; 
end; 
function TCaptionProperty.GetAttributes: TPropertyAttributes; 
begin 
  Result := inherited GetAttributes + [paDialog]; 
end; 

  
  

  :گام پنجم
 را برابر عنوان موجود قرار میدهیم، و بعد فـرم را بـه شـکل                Memoنهایتاً از فرم ویرایشگر یک نمونه ایجاد میکنیم، محتویات          

modalنشان میدهیم .  
  

procedure TCaptionProperty.Edit; 
var 
  I: Integer; 
begin 
  with TfmLabelEdit.Create(Application) do 
  try 
    memCaption.Lines.Text := GetStrValue; 
    ShowModal; 
 
{If the modal result of the form is mrOK, we 
need to set the "Caption" property of each TLabel.} 
 
    if ModalResult = mrOK then 
      for I:=0 to PropCount-1 do 
        TLabel(GetComponent(I)).Caption := memCaption.Lines.Text; 
  finally 
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    Free; 
  end; 
end; 

  
  

  :گام ششم
  ! و بعد آنرا امتحان کنیدیونیت را در بسته نصب

  ویرایشگرهای خصیصه پیشرفته
  .اشید مثال بعدی برایتان آشناست کار کرده بTDataSet(TTable / TQuery) یا TActionListاگر با 

 در  FieldEditorهـا را میدهـد، در مقابـل         action یک ویرایشگر ویژه است که امکـان گروهبنـدی           ActionListویرایشگر  
TDataSet                     در ابتدا ممکن است شبیه یک ویرایشگر استاندارد به نظر برسد، ولی اگر دقیقتر نگاه کنیم دارای منـوی popup 

 نیسـت کـه   تـرین ویژگـی هـر دوی ایـن ویرایشـگرها در ایـن       علیرغم ایـن، جالـب  . میباشد"Add fields"ل با آیتمهایی مث
، بلکه این واقعیت است که آیتمهایی کـه ایجـاد میکننـد در اعـالن               )شبیه مثال قبلی  ( هستند   ویرایشگرهای دیالوگ اختصاصی  

  .کالس اصلی یونیت جاری قرار میگیرد
  

type 
  TForm1 = class(TForm) 
    ActionList1: TActionList; 
    Action1: TAction; 
    Action2: TAction; 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 

  
  

امپوننتی به آنهـا نیـاز       از وجود این آیتمها آگاه گردیده، بنابراین میتوان وقتی خصیصه ک           IDEمزیت این مورد در این است که        
  .دارد، آنها را از لیست اشیا انتخاب کرد

  

 
 

لیسـتی از    Button1 در   "Action"اند، کلیک کـردن خصیصـه        اضافه شده  TActionList به یک    actionدر مثال باال، دو     
action  همچنین دو .های اضافه شده را نشان میدهد action      انـد، و لـذا میتـوان بـا نـام       بـه اعـالن کـالس فـرم اضـافه شـده

(Action1, Action2)به آنها مراجعه کرد .  
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یعنـی متـد    ( وقتی یک ویرایشگر خصیصه فعال میشود        .لم کار در اینجا کامالً در ویرایشگر خصیصه قرار دارد و نه در کامپوننت             
Edit  خصیصه  )  فراخوانده میشودDesigner        دربردارنده یک ارجاع معتبر به یک IFormDesigner البته بسـیاری از     . است 

  .توابع این اینترفیس در حوزه این مقاله نیستند
  :بعضی از متدها اینها هستند

  
function MethodExists(const Name: string): Boolean; 
procedure RenameMethod(const CurName, NewName: string); 
procedure SelectComponent(Instance: TPersistent); 
procedure ShowMethod(const Name: string); 
function GetComponent(const Name: string): TComponent; 
function CreateComponent(ComponentClass: TComponentClass;  
  Parent: TComponent; 
  Left, Top, Width, Height: Integer): TComponent; 

  
  

 برحسب اینکه آیا نام یک متد از قبل در یونیـت جـاری   MethodExistsمثالً . بعضی از این متدها مقدماتی محسوب میشوند 
 نشـانگر  ShowMethod .مقدار درسـت یـا نادرسـت برمیگردانـد    )  و غیرهFormCreate, Button1Clickمثل(هست یا 

(curser) را به متدنامگذاری شده میبرد، و RenameNethodنام یک متد را تغییر میدهد .  
  :دو متدی که کاربردشان در اینجا جالب توجه است عبارتند از

CreateComponent  
نـویس  ای از کالس را بـه شـکلی کـه انگـار برنامـه             با دادن کالس کامپوننت، یک والد برای نگهداری آن، و مکان و اندازه، نمونه             

  .کامپوننت را از پلت انتخاب کرده باشد و خودش آنرا به فرم اضافه نموده باشد ایجاد میکند

Modified  
 IDEاین حالت وضعیت یونیت را تغییر میدهد طـوری کـه            ...). خصیصه و   (به طراح اطالع میدهد که چیزی تغییر کرده است          

  ). را هم فعال میکندIDE در saveه دکم(یونیت ذخیره گردد  ،میداند باید قبل از بسته شدن
 را بگیـریم تـا از       TMyProperty.Designerمان اضافه میکنیم کاری که باید انجام دهیم این اسـت            وقتی آیتمها را به آرایه    

وع ای که به کالسی از از این ن  بعداً این کامپوننت به فرم اضافه میشود و هر خصیصه          .جانب خودمان یک کامپوننت ایجاد نماییم     
 کامپوننتهـایی کـه بـه فـرم         TDataSet و   TActionList در مورد    .ارجاع داشته باشد بطور خودکار از این اتفاق آگاه میشود         

 برای این کامپوننتهـا     "(manager)مدیر  " کامپوننت مالک بعنوان نوعی      اضافه میشوند در زمان طراحی قابل مشاهده نیستند،       
  .عمل میکند

 روی پلت کامپوننتها نمیبینید طوری که ممکن است شـک کنیـد             TField یا   TActionپوننت  شما در زمان طراحی یک کام     
 این  ).و البته آنها غیرقابل مشاهده هم هستند      (هایی از این کامپوننتها ایجاد کند        میتواند نمونه  IDEاند، ولی   آنها رجیستر نشده  

  .ن استاند، مساله در اینجا چگونگی رجیستر شدکامپوننتها رجیستر شده
 را نگهداری میکند، WAVهای یک فایل  دادهTWavSound . میسازیمTWavSoundدر مثال بعدی ما کامپوننتی به نام     

 روی فرم گذاشت ولـی      TWavSound یک   WAV با وجودی که میتوان برای هر صوت         .در صورت نیاز آنرا پخش مینماید     و  
  . هم میسازیمTWavListبنابراین ما یک اداره کننده به نام .  مشکلبا این کار بعد از مدتی فرم شلوغ میشود و مدیریت آن

  
  : باید کد زیر اضافه شودinitializationدر انتهای یونیت در قسمت : توجه

initialization RegisterClass(TWavSound);  
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هـای  ا اجـازه ایجـاد نمونـه   با وجودیکـه بـه مـ   .  کارش را کامل انجام نمیدهدRegisterNoIconظاهراً  دلیلش این است  که      
ای کـه ایـن کامپوننتهـا را        کامپوننت رجیستر شده از ویرایشگر خصیصه را میدهد ولی ظاهراً در هنگام بارگذاری مجـدد پـروژه                

 رجیسـتر کـردن   . و پروژه خراب میشود نمایش داده شده"Class not registered" پیغام .آید مشکل پیش می،داشته باشد
  .مشکل را حل میکندکالس به این روش 

  

  

TWavSound  
  

type 
  PWavData = ^TWavData; 
  TWavData = packed record 
    Size: Longint; 
    Data: array[0..0] of byte; 
  end; 
 
  TWavSound = class(TComponent) 
  private 
    FWavData: PWavData; 
    FWav: TWav; 
    procedure ReadWavData(Stream: TStream); 
    procedure WriteWavData(Stream: TStream); 
  protected 
    procedure DefineProperties(Filer: TFiler); override; 
  public 
    destructor Destroy; override; 
    procedure Clear; 
    procedure LoadFromFile(const Filename: TFilename); 
    procedure LoadFromStream(Stream: TStream); 
    procedure Play; 
  published 
  end; 
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FWavData  
  . یا فایل لود شود بکار میرودstream وقتی که از WAVبرای ذخیره کردن محتویات فایل 

Clear  
  . را آزاد میکندFWavDataحافظه نگهدارنده 

Play  
  . استفاده میکندFWavData.Data برای پخش داده موجود در MMSystem.pas در sndPlaySound APIاز تابع 

ReadWavData و WriteWavData  
  . بخواند یا در آن بنویسد، بکار برده میشودFWavDataها را از وقتی میخواهد داده IDEتوسط 

DefineProperties  
هـا بایـد از      کـردن داده   stream میگویـد کـه بـرای        IDE مشـخص میکنـد و بـه         WavData به نـام     "مخفی"یک خصیصه   

ReadWavData و WriteWavDataاستفاده شود .  

FWav  
 مقـدار   TWav به کامپوننت ما مقداردهی میشود، ایـن خصیصـه بطـور درونـی توسـط کـالس                   TWav.WavSoundوقتی  
 آزاد میشـود، آزاد شـود تـا از اشـاره            TWavSound باید وقتی کامپوننت     Collectionلیل این است که این آیتم        د .میگیرد

  .کردن به یک شئ نامعتبر اجتناب شود

TWavSound  
type 
  TWav = class(TCollectionItem) 
  private 
    FWavSound: TWavSound; 
    procedure SetWavSound(const Value: TWavSound); 
  protected 
  public 
    procedure Play; 
  published 
    property WavSound: TWavSound read FWavSound write SetWavSound; 
  end; 

  
  

SetWavSound  
  . خودش را درست مقداردهی کردهFWavی که به آن اشاره میکند خصیصه WavSoundاین تضمین را ایجاد میکند که 

TWavSound 

TWavs  
  . استTCollectionسازی استاندارد از یک پیاده
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TWavList  
هـا را در زمـان طراحـی    wav میکند تا به ما امکـان دهـد لیسـت    publish را TWavsیک کامپوننت است که یک خصیصه   

  .ویرایش کنیم

TWavsProperty  
هـا را در زمـان      wavامکـان پخـش و حـذف        این ویرایشـگر     .ای است که برای اداره این کالس طراحی شده        ویرایشگر خصیصه 

  .طراحی دارد
  . به آن اضافه مینماییمTListBox و یک TSpeedButtonدر ابتدا یک یونیت جدید با یک فرم ایجاد میکنیم و چند 

  .اندهمچنین این آیتمها هم به قسمت اعالن کالس فرم اضافه شده
  

FWavs: TWavs; 
 FComponent: TComponent; 
 TheDesigner: IFormDesigner; 

  
  

  

FWavs  
  .ِی که ویرایش میکنیم نگه میداردTCollectionارجاعی را به 

FComponent  
 نشـان داده نمیشـود بایـد در         modalچون فرم مـا بـه شـکل         .  است collectionارجاع به کامپوننتی را نگه میدارد که مالک         

  ). فرممانNotificationبا کمک متد (صورتی که این کامپوننت نابود شد فرممان را ببندیم 

TheDesigner  
 این ارجاع برای فراخوانی     . که به ویرایشگر خصیصه ما ارسال گردیده نگهداری میکنیم          فعلی Designerا به شئ    یک ارجاع   ما  

CreateComponent  ی انتخاب    و براTWavSound          مخفی در بازرس شئ در هنگامی که آیتمی در لیست باکس انتخـاب 
  . بکار خواهد رفتشده باشد

  .در واقع ویرایشگر خصیصه بسیار ساده است
  

type 
  TWavsProperty = class(TClassProperty) 
  public 
    function GetAttributes: TPropertyAttributes; override; 
    function GetDisplayName: string; 
    procedure Edit; override; 
  end; 

  



  42      ساخت کامپوننت در دلفی
  

  
  : به شکل زیر استEditسازی  پیاده. استEditاش توضیح دهیم متد تنها متدی که باید درباره

  
procedure TWavsProperty.Edit; 
begin 
  if fmWavsEditor = nil then 
    fmWavsEditor := TfmWavsEditor.Create(Application); 
 
  with fmWavsEditor do begin 
    TheDesigner := Self.Designer;  //Don't forget SELF !! 
    Caption := Self.GetName; 
 
    //Setup the display, and then show the form 
    Edit(TComponent(GetComponent(0)), TWavs(GetOrdValue)); 
  end; 
end;  
procedure TWavsProperty.Edit; 
begin 
  if fmWavsEditor = nil then 
    fmWavsEditor := TfmWavsEditor.Create(Application); 
 
  with fmWavsEditor do begin 
    TheDesigner := Self.Designer;  //Don't forget SELF !! 
    Caption := Self.GetName; 
 
    //Setup the display, and then show the form 
    Edit(TComponent(GetComponent(0)), TWavs(GetOrdValue)); 
  end; 
end;  

  
  

  .در ابتدا درصورتی که فرم ویرایشگر قبالً ایجاد نشده باشد، ایجاد میگردد
"TheDesigner"    فرم مقدار Self.Designer فراموش نکنیـد کـه در اینجـا         .  میگیرد"self"    بعنـوان TForm     هـم یـک 

  . خواهد بودnil دارد که برابر Designerخصیصه 
GetComponent(0)         برای این کامپوننت    .  برای گرفتن کامپوننتی که مالک خصیصه است بکار میرودFreeNotification 

مـا میتـوانیم فرممـان را       بطوریکـه   (فراخوانده میشود تا تضمین کند که اگر کامپوننت نابود شده باشد فرم مـا مطلـع میگـردد                   
  ).ببندیم

GetOrdValue      خصیصه  ( برای گرفتن شئ کالس"Wavs" (            که باید ویرایش شود بکار میـرود، نتیجـه بصـورتTWavs ،
Typecastمیشود .  

لیسـت بـاکس را پـاک میکنـد و           است، و متدی اسـت کـه         TfrmWavsEditorی که فراخوانده میشود بخشی از       Editمتد  
  . در لیست باکس قرار میدهد و سپس فرم را نمایش میدهدFWavsهای  اسامی درایهآیتمها را بر اساس

  
 برمیگرداننــد، بنــابراین نتیجــه بایــد بــه GetComponent را از تــابع TPersistentهــای اخیــر دلفــی نــوع نســخه: توجــه

TComponent ،Typecastشود .  

  IFormDesignerارتباط برقرار کردن با 
  . کار میکند"TheDesigner"جاهایی هستند که ) WAV و پخش WAVبجز پاک کردن (ایشگر دو بخش اصلی این ویر
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 بـه   TWavSound اضـافه میشـود، یـک        Collection کلیک میشود یک آیتم جدید بـه         "New"در ابتدا، جایی که دکمه      
  . در بازرس شئ انتخاب میشودTWavSoundاعالن کالس فرم ما اضافه میشود، و در نهایت 

  
procedure TfmWavsEditor.sbNewClick(Sender: TObject); 
var 
  Wav: TWav; 
  WavSound: TWavSound; 
begin 
  //Add an item to the collection 
  Wav := FWavs.Add; 
 
  //Ask TheDesigner to create a new TWavSound component for us 
  WavSound := TWavSound(TheDesigner.CreateComponent(TWavSound,  
    nil, 0, 0, 0, 0)); 
 
  //Set the Wav (CollectionItem) to point to our new TWavSound component 
  Wav.WavSound := WavSound; 
 
  //Select our new TSoundComponent into the object inspector 
  //so that it may be renamed if so desired 
  TheDesigner.SelectComponent(WavSound); 
 
  //Internally refresh the items in the listbox 
  RefreshList; 
  lbItems.ItemIndex := FWavs.Count-1; 
 
  //Tell the IDE that something has changed 
  TheDesigner.Modified; 
end; 

  
  

  . صحیح در بازرس شئ انتخاب شده استTWavSoundک میشود، بخش دوم جایی است که وقتی در لیست باکس کلی
  

procedure TfmWavsEditor.lbItemsClick(Sender: TObject); 
begin 
  with lbItems do 
    if ItemIndex >=0 then 
      TheDesigner.SelectComponent(FWavs[ItemIndex].WavSound); 
end; 

  
  

  23پرهیز از نقایص دسترسی
 این مورد با پیروی از گامهـای زیـر بـه            .اً باید مطمئن شویم که ارجاع به شیئی که دیگر معتبر نیست باقی نگذاشته باشیم              نهایت

  :سادگی ممکن است
 .مطمئن شوید که فرم ما در هنگام نابودی کامپوننتی که مالک کالس خصیصه ماست مطلع میشود .1
 .پوننت مربوطه نابود شد فرم را ببندید کنید و اگر کامoverride فرم را Notificationمتد  .2

  :برای اطمینان پیدا کردن از اطالع از نابودی کامپوننت

23 Access violations 
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procedure TfmWavsEditor.Edit(AComponent: TComponent; AWavs: TWavs); 
begin 
  //First we need to remove notification for the current component 
  if FComponent <> nil then 
    FComponent.RemoveFreeNotification(Self); 
 
  //Now we need to add notification for the current component 
  AComponent.FreeNotification(Self); 
  FComponent := AComponent; 
 
  FWavs := AWavs; 
  lbItems.ItemIndex := -1; 
  RefreshList; 
 
  Show; 
end; 

  
  
  :ری که در هنگام نابودی کامپوننت باید انجام شودکا
  

procedure TfmWavsEditor.Notification(AComponent: TComponent; 
  Operation: TOperation); 
begin 
  inherited; 
  if Operation = opRemove then begin 
    //If the owner component is destroyed 
    //we should close our form 
    if (AComponent = FComponent) then 
      Close 
    else 
    //If the component that is destroyed 
    //we refresh our list just incase it affects our component 
    if (AComponent is TWavSound) then 
      RefreshList; 
  end; 
end; 

  
  

 DIB(Deviceی بکار رفته در این مقاالت در ساخت کامپوننت و ویرایشگرهای خاص در کامپوننتهایی با نـام  تکنیکها: توجه
)Independent Bitmap    ــده ــته شــــ ــه نوشــــ ــنده مقالــــ ــیله نویســــ ــه بوســــ ــد، در آدرس   کــــ انــــ

com.howtodothings.www://http=htm?site.offsite/dynamic/gi/com.about.delphi://http  
  .قابل دریافت است




