
Палітра компонентів середовища візуального програмування Borland Delphi 
 

Палітра Компонентів використовує посторінкове угрупування об'єктів. Вгорі 

Палітри знаходиться набір закладок — Standard, Additional, ..., Dialogs і т.д. Якщо ви 

клацнете мишею на одну з закладок, то ви можете перейти до наступної сторінки 

Палітри Компонент. На палітрі компонент вибираються компоненти, з яких можна 

будувати програми. 

Палітра компонентів — це багатосторінковий блокнот, на сторінках якого 

розміщуються кнопки виклику компонентів, що знаходяться в бібліотеці компонентів 

або що є шаблонами. Останні відрізняються тим, що не розміщуються ні в якому 

пакеті компонентів. 

Всі компоненти в палітрі можна розділити на ті, що відображаються (візуальні) і 

не відображаються (невізуальні). Компоненти, що відображаються, при роботі 

програми мають зовнішній вигляд, схожий з тим, який вони мають в конструкторі 

форм. Компоненти, що не відображаються, при роботі програми або повністю не 

відображаються (як, наприклад, таймер), або їх зображення істотно відрізняється від 

того, як вони зображалися в конструкторі форм (наприклад, меню). 

2 Вміст палітри компонентів 

Після установки Borland Delphi палітра компонентів має наступні сторінки і 

розташовані на них стандартні компоненти. 

Standard — сторінка стандартних компонентів: 

– MainMenu — головне меню; 

– PopupMenu — локальне меню, яке випидає; 

– Label — мітка, що виводить незмінний текст; 

– Edit — рядок введення; 

– Memo — редактор тексту; 

– Button — кнопка; 

– Checkbox — вимикач; 

 – RadioButton — перемикач; 

 – ListBox — список значень з вертикальною лінійкою скролінгу;  

 – ComboBox — комбінований рядок введення; 

 – ScroIlBar — лінійка скролінгу; 

 – GroupBox — панель із заголовком для розміщення компонентів; 

 – RadioGroup — панель із заголовком для розміщення перемикачів; 

 – Panel — панель для розміщення компонентів; 

 – ActionList — список операцій для компонент (меню, кнопок і т. д.). 

 Additional — додаткова сторінка стандартних компонентів: 

 – BitBtn — кнопка з графічним зображенням; 

 – SpeedButton — кнопка з умовним стандартним зображенням; 



 – MaskEdit — рядок введення інформації відповідно до маски; 

 – StringGrid — форма таблиці для розміщення символьної  інформації; 

 – DrawGrid — форма таблиці для розміщення елементів структури; 

та інші. 

 

 Компоненти бібліотеки розміщуються в наборі пакетів. Їх, як готові, закінчені 

елементи можна використовувати безпосередньо в проекті. Для використовування тієї 

або іншої компоненти її слід помістити у відповідну форму. 

 Крім вказаних сторінок палітра компонент має ще одну самостійну кнопку, 

розташовану в лівій частині палітри із зображенням стрілки, направленої вгору і вліво 

(кнопка скидання). Вона призначена для скидання вже натиснутої кнопки палітри 

компонент. 

 Палітра компонентів використовує посторінкове угрупування об'єктів. Вгорі 

палітри знаходиться набір закладок — Standard, Additional, ..., Dialogs і т.д. Якщо Ви 

клацнете мишею на одну з закладок, то ви можете перейти до наступної сторінки 

палітри компонент. На палітрі компонент вибираються компоненти, з яких можна 

будувати програми. 



 

Компонент таблиця комірок 

Компонент StringGrid є таблицею для відображення даних у вигляді рядків і 

стовпців. Цей компонент також називають таблицею, сіткою рядків або просто сіткою. 

Таблиця може мати смуги прокрутки. 

1 Список основних опублікованих властивостей StringGrid 

Список основних опублікованих властивостей StringGrid даний на рисунку 2.1. 

Всі властивості доступні під час виконання додатку. Виводити тексти в таблицю 

можна програмно в кожен осередок або по стовпцях або по рядках за допомогою 

методів класу TStrings. 

 
Рис. 2.1 – Основні опубліковані властивості компоненту StringGr id 

 

Властивість ScrollBars визначає можливість відображення смуг прокрутки за 

допомогою одного з наступних значень:  

- ssNone — смуги прокрутки не допускаються; 

- ssHorizontal - допускається горизонтальна смуга;  

- ssVertical - допускається вертикальна смуга; 

- ssBoth - допускаються обидві смуги прокрутки (за умовчанням).  

Якщо смуги прокрутки встановлені, вони з'являються і зникають в процесі 

виконання додатку автоматично, в міру необхідності.  

Властивість Options. 

Властивість Options є безліччю параметрів, кожний з яких типа Boolean. Воно 

може приймати набір з наступних значень: 

- goFixedVertLine і goFixedHorzLine - відображати в сітці для фіксованих 

елементів вертикальні і горизонтальні лінії відповідно; 



- goVertLine і goHorzLine - відображати в сітці для області даних 

вертикальні і горизонтальні лінії відповідно; 

- goRangeSelect - дозволити користувачу вибір розміру осередків; 

ігнорується при goEditing = True; 

- goDrawFocusSelected - вибраний осередок виділяється прямокутною 

рамкою і кольором; 

- goRowSizing і goColSizing - можна змінювати висоту рядків і ширину 

стовпців з даними; 

- goRowMoving і goColMoving - можна переміщати рядки і стовпці з даними 

за допомогою миші; 

- goEditing - можна редагувати дані; 

- goTabs - допускається переміщення між осередками за допомогою клавіші 

Tab; 

- goRowSelect - можна вибрати весь рядок; 

– goAlwaysShowJiditor - сітка не блокує режим редагування; 

-  goThumbTracking - дані обновляються в процесі прокручування таблиці (а 

не тільки після відпуску бігунка прокрутки).  

2 Основні події компоненту 

Подія OnSelectCell. 

Серед безлічі подій компоненту StringGrid треба відзначити подію OnSelectCell. 

Воно виникає у момент вибору користувачем осередку (клацанням в осередку).  

При виборі осередку можна використовувати оператори для обробки даних 

вибраного рядка.  

Компонент StringGrid може реагувати на різні події. Наприклад, на наступні:  

– OnClick - при клацанні на компоненті;  

– OnDblClick - при подвійному клацанні на компоненті;  

– OnSelectCell - при виборі осередку компоненту.  

 Компонент StringGrid представляє таблицю комірок і має властивості та 

обробники подій, які можна використовувати в програмі.



 

Компоненти доступу до бази даних 

 

Використання псевдоніма для доступу до бази даних забезпечує незалежність 

програми від розміщення даних в системі , дозволяє розмішати програму роботи з 

даними і базу даних на різних дисках комп'ютера , в тому числі і на мережевому.  

1 Розробка структури таблиць 

Для розробки структури таблиць та їх записів можна використовувати програму 

Database Desktop. Вона містить засоби для створення таблиць, зміни їх структури і 

редагування їх записів. Дії з управління структурою таблиць можна виконати і 

програмно. 

Процес створення нової таблиці починається в середовищі Database Desktop 

командою File -> New Table (Файл -> Нова Таблиця). З'являється вікно Create Table, в 

якому вибрати тип бази даних, наприклад Paradox 7. 

Після цього з'являється вікно з заголовком «Create Paradox 7 Table», в якому 

можна задати структуру таблиці бази даних: 

– опис полів запису таблиці; 

– ключ (основний, головний, первинний індекс); 

– індекси (вторинні); 

– обмеження на значення полів запису; 

– паролі; мовний драйвер; 

– таблиці для вибору значень; умови посилальної цілісності. 

Обов'язковим є тільки перша дія — опис полів запису. 

Структура запису таблиці формується у вікні Create Paradox 7 Table у вигляді 

таблиці з заголовком 'Field Roster ' (список полів), у кожному рядку, де представлені 

відомості про одне поле таблиці. Призначення стовпців таблиці: 

1 Номер елемента (поля) записи - формується автоматично. 

2 Field name - ім'я елемента записи - ідентифікатор. 

3 Туре - ім'я типу елемента запису; вибір типу елемента виробляти зі списку 

допустимих типів; викликати список можна натисканням клавіші 'пробіл '. 

Основні типи записів: 

– alpha (строковий), 

– number (real), 

– $ (Money) (грошовий), 

– short (цілий),  

– long integer (довгий цілий), 

– logical (логічний), 

– graphic (графічний). 

4 Size - для строкових даних - максимально допустима кількість символів. 



5 Key - ознака основного (primary index - первинного) ключа - у вигляді зірочки; 

її можна встановити, наприклад, натисканням клавіші 'пробіл '. 

Основний ключ (первинний індекс) повинен бути в першому елементі записи, 

тобто в першому елементі таблиці 'Field Roster '. Він повинен бути унікальним. 

Перехід на наступний рядок формованої таблиці проводиться натисканням 

клавіші 'Введення '. 

Завдання обмежень на значення полів складаються у вказівці для обраного поля 

запису таблиці: 

1 Обов'язкового введення значення цього поля в склад запису - галочкою у 

віконці для Required Field.  

2 Мінімально допустимого значення у вікні Minimum value. 

3 Максимально допустимого значення у вікні Maximum value.  

4 Значення за замовчуванням у вікні Default value. 

5 В редакторі Picture можна задати маску для введення значення поля. 

Введення за маскою може бути встановлений для строкових і числових полів. 

При роботі з редактором Picture можна використовувати готові зразки масок. 

Ці установки задають обмеження на фізичному рівні. Їх можна визначити також 

програмно, під час виконання програми. 

2 Створення аліасного імені (аліаса).  

При розгляді баз даних типу Paradox, сама база є нічим іншим як папкою на 

диску. Для створення такої бази потрібно створити для неї каталог і аліас. Аліас - це 

сполучна ланка між фізичним розміщенням бази і машиною BDE. Аліас може 

створюватися за допомогою вбудованої в Database Desktop програми Alias Manager або 

за допомогою програми BDE Administrator або за допомогою SQL Explorer.  

Розглянемо перший варіант. 

1 Перебуваючи в Database Desktop, виконайте команду Tools-> Alias Manager. 

2 У вікні, вибрати New. 

3 У розділі PATH вказати шлях до папки з БД - "D: Student PetrovDB \" або 

вибрати цю папку по кнопці Browse. 

4 У полі DataBase Alias ввести ім'я аліаса так, як ви хотіли б його назвати, 

наприклад, "PetrDB". 

5 Натиснути кнопку Keep New, потім OK. 

6 У відповідь на запит системи відповісти «Так». 

Якщо аліасне ім'я вже створено, то створювати його знову не потрібно. 

Розглянемо другий варіант. 

1 Відкрийте BDE Administrator (викликається з панелі управління, або головного 

меню Delphi IDE). 

2 У меню виберіть Object -> New. У діалоговому вікні виберіть "Standard". 



На лівій панелі перейменуйте аліас так, як ви хотіли б його назвати,  наприклад 

"PetrDB". На правій панелі, в розділі PATH вкажіть шлях до папки вашої БД "D: 

Student PetrovDB \". 

3 Збережіть зміни, викликавши контекстне меню на значку аліаса, і вибравши 

"Apply ". 

Заповнення таблиць БД. Редагування записів таблиць. 

Відкриття таблиці починається з виклику команди меню File / Open / Table або з 

натиснення на панелі інструментів кнопки із зображенням таблиці. Потім у вікні Open 

Table потрібно вибрати ім'я головного файлу таблиці. Після натискання кнопки Open в 

поле програми Database Desktop відкриється вікно із записами таблиці. 

За замовчуванням для таблиці включений режим View Data (Перегляд даних), і її 

записи доступні лише для читання. Перемикання в режим Edit Data (Редагування 

даних) виконується однойменною командою меню Table. Після цього в таблиці можна 

додавати і видаляти записи, а також змінювати значення полів.  

Додавання запису виконується натисканням клавіші <Insert>, новий запис 

з'являється над поточним записом, в будь-якому полі якої встановлений курсор вводу. 

Видаляється поточна запис комбінацією клавіш <Ctrl> + <Delete>. 

Для редагування значення поля потрібно встановити в нього курсор вводу 

(мишею або клавішами управління курсору) і натиснути будь-яку алфавітно-цифрову 

клавішу, при цьому старе значення поля видаляється. Закріплення нового значення 

виконується натисканням клавіші <Enter> або переведенням курсору уведення в інше 

поле або іншого запису. Перейти до редагування поля можна також подвійним 

клацанням миші, при цьому старе значення поля не видаляється. Повернення в режим 

перегляду таблиці виконується командою Table / View Data.  

Режим перегляду і редагування включається за допомогою кнопок панелі 

інструментів, на яких зображені літери ab і олівець на фоні таблиці, відповідно. При 

включенні режиму кнопка залишається натиснутою. Перемкнення між режимами 

виконується за допомогою клавіші <F9>. 

Внести в таблицю кілька записів, наприклад, як зазначено на рисунку 3.2. 

 
Рис. 3.2 – Приклад заповнення таблиці 

 

Закрити таблицю і програму Database Desktop. 

Висновки 

 Для створення таблиць бази даних та проектування її структури можна 

використовувати програму Database Desktop.



 

Розробка мережевих застосувань 
 

 При розробці складних додатків, що працюють з БД, прийнято розділяти логіку  

роботи і призначений для користувача інтерфейс. У Delphi це допомагають зробити 

модулі даних — компоненти контейнери типу TDataModule. Це невидимі форми, на 

яких можна розмішати такі невізуальні компоненти, як набори даних, джерела даних, 

провайдери та інші елементи, які здійснюють зв'язок з БД. 

 При розробці складних додатків, що працюють з БД, прийнято розділяти логіку 

роботи і призначений для користувача інтерфейс. У Delphi це допомагають зробити 

модулі даних — компоненти контейнери типу TDataModule. Це невидимі форми, на 

яких можна розмішати такі невізуальні компоненти, як набори даних, джерела даних, 

провайдери та інші елементи, які здійснюють зв'язок з БД. 

 Включити модуль даних в проект можна командою головного меню середовища 

розробки Delphi File-> New-> DataModule. В процесі проектування програми модуль 

даних виглядає як форма, на якій розробник поміщає компоненти - набори даних 

(наприклад, Table), джерела даних (DataSource) та інші невізуальні компоненти, що 

забезпечують зв'язок з даними. У процесі виконання програми модуль даних 

невидимий. Таким чином, модуль даних - це просто контейнер, що містить невізуальні 

Компоненти з даними. Модуль зручно створювати, так як це дозволяє розділити 

доступ до даних і бізнес-логіку - правила обробки даних. До того ж, часто один і той 

же модуль даних можна використовувати в різних додатках, що працюють з одними і 

тими ж даними. 

 Компонент Database можна використовувати для локальних і для віддалених БД. 

Наприклад, дії, пов'язані з налаштуванням псевдонімів однакові для обох типів БД. 

 При виконанні операцій з віддаленими БД автоматично запускається механізм 

транзакцій, в даному випадку званий неявним. Крім того, програміст може управляти 

транзакціями і явно. Механізм транзакцій реалізується за допомогою ряду 

властивостей і методів компоненента Database. 

 Методи startTransaction (ініціює початок транзакції), commіt (підтверджує 

поточну транзакцію і Rollback (який скасовує її). 

 Компонент Database можна використовувати для локальних і для віддалених БД. 

Наприклад, дії, пов'язані з налаштуванням псевдонімів однакові для обох типів БД. 

 Властивість AliasName типу string вказує псевдонім БД На етапі розробки 

програми псевдонім вибирається зі списку у вікні Інспектора об'єктів.



 

Робота з графікою 
 

 Поверхні об'єкту відповідає властивість canvas. У свою чергу, властивість 

canvas — це об'єкт типу TCanvas. Методи цього типу забезпечують виведення 

графічних примітивів. Для виведення тексту на поверхню графічного об'єкту 

використовується метод TextOut. 

1 Виведення графіки 

 Delphi дозволяє програмісту розробляти програми, які можуть виводити графіку.  

 Поверхні об'єкту відповідає властивість canvas. Для того, щоб вивести на 

поверхню об'єкту графічний елемент (пряму лінію, коло, прямокутник і т. д.), 

необхідно застосувати до властивості canvas цього об'єкту відповідний метод. 

Наприклад, інструкція Form1.Canvas.Rectangle (10,10,100,100) викреслює у вікні 

програми прямокутник. 

 У свою чергу, властивість canvas — це об'єкт типу TCanvas. Методи цього типу 

забезпечують виведення графічних примітивів (крапок, ліній, кіл, прямокутників і т. 

д.), а властивості дозволяють задати характеристики графічних примітивів, що 

виводяться: колір, товщину і стиль ліній; колір і вид заповнення областей; 

характеристики шрифту при виведенні текстової інформації. 

 Методи виведення графічних примітивів розглядають властивість Canvas як 

деяке абстрактне полотно, на якому вони можуть малювати (canvas переводиться як 

"поверхня", "полотно для малювання"). Полотно складається з окремих крапок — 

пікселів. Положення піксела характеризується його горизонтальними (X) і 

вертикальними (Y) координатами. Лівий верхній піксел має координати (0, 0). 

Координати зростають зверху вниз і зліва направо. Значення координат правої 

нижньої точки полотна залежать від розміру полотна. 

 Розмір полотна можна отримати, звернувшися до властивостей Height і Width 

області ілюстрації (image) або до властивостей форми: ClientHeight і Clientwidth.  

 Олівцю і пензлику, що використовується для виведення графіки на полотні, 

відповідають властивості Реn (олівець) і Brush (пензлик), які є об'єктами типу TPen і 

ТВrush, відповідно. Значення властивостей цих об'єктів визначають вид графічних 

елементів, що виводяться. 

2 Компонент Shape 

 До стандартної бібліотеки візуальних компонентів Delphi входять декілька 

об’єктів, за допомогою яких можна надати прикладній програмі оригінального 

вигляду. Основні з них – Image (зображення) і Shape (фігура).  

 Компонент Shape ( сторінка Additional) являє собою різні геометричні фігури, 

заштриховані зазначеним стилем. Його властивість Pen визначає колір і стиль лінії 

побудови. Властивість Brush визначає стиль і колір зафарбовування фігури. 



 Фігури можна вибрати через властивість Shape та стилі заповнення і стилі лінії 

побудови. Також для цих фігур можна задати товщину лінії, колір, колір заповнення. 

Це все можна виконати через вище згадані властивості – Pen та Brush. 

 Для виведення тексту на поверхню графічного об'єкту використовується метод 

TextOut. Інструкція виклику методу TextOut в загальному вигляді виглядає таким 

чином: 

 Объект.Canvas.TextOut(x, у, Текст), 

де: об'єкт — ім'я об'єкту, на поверхню якого виводиться текст; 

х, у — координати точки графічної поверхні, від якої виконується виведення тексту; 

Текст — змінна або константа символьного типу, значення якої виводиться. 

 Delphi дозволяє програмісту розробляти програми, які можуть виводити графіку.  

Припускається виведення тексту, використання олівця або пензлика та інше.



 

Створення власних компонентів 
 

 Будь-який компонент є похідній від загального прабатька TComponent, від його 

більше спеціалізованих спадкоємців (таких як TControl або TGraphіcControl) або від 

існуючого компонентного класу. Компонентом може стати практично будь-який 

елемент вашої програми, поводженням якого ви хочете керувати на стадії 

проектування. 

1 Створення власного компонента 

 Ви не зможете видалити властивості або події з базового компонента, а тільки 

піднятися вище по ієрархії об'єктів на шляху до загального предка TComponent. Це 

означає, що вибравши занадто далекого попередника, ви ризикуєте заплутати 

потенційного користувача (та й самого себе теж) достатком надлишкових 

властивостей і подій, які по суті не потрібні вашому компоненту. Навпроти, вибравши 

занадто близького попередника, вам доведеться самостійно й повністю програмувати 

функціональне поводження свого компонента. 

 Установка компонента. Для того щоб значок компонента з'явився в палітрі 

компонентів, компонент повинен бути доданий в один з пакетів (Packages) 

компонентів Delphi. Пакет компонентів - це спеціальна бібліотека (файл з 

розширенням dpk). Наприклад, для компонентів, створених програмістом, 

призначений пакет dclusr.dpk. 

 У процесі додавання компонента в пакет Delphi використовує файл ресурсів 

компоненту, в якому повинен знаходитися бітовий образ значка компонента. Файл 

ресурсів компонента має збігатися з ім'ям файлу модуля компонента. Файл ресурсів 

має розширення dcr (Dynamic Component Resource). Бітовий образ, що знаходиться 

всередині файлу ресурсів, повинен мати ім'я, що збігається з ім'ям класу компонента.  

2 Установка та тестування компонента 

 Щоб встановити компонент в існуючий пакет, треба з меню Component вибрати 

команду Install Component і заповнити поля вкладки Into existing package діалогового 

вікна Install Component. 

 Після того як компонент буде доданий в пакет і його значок з'явиться в палітрі 

компонентів, необхідно перевірити поведінку компонента під час розробки програми, 

що використовує цей. Можна вважати, що компонент працює правильно, якщо під час 

розробки програми вдалося помістити цей компонент в форму розробляється і. 

використовуючи вікно Object Inspector, встановити значення властивостей компонента, 

причому як нових, так і успадкованих від батьківського класу. 

 Для того щоб значок компонента з'явився в палітрі компонентів, компонент 

повинен бути доданий в один з пакетів (Packages) компонентів Delphi. Пакет 

компонентів - це спеціальна бібліотека (файл з розширенням dpk). 



 Щоб встановити компонент в існуючий пакет, треба з меню Component вибрати 

команду Install Component і заповнити поля вкладки Into existing package діалогового 

вікна Install Component.



 

План самостійного вивчення теми № 7 
з навчальної дисципліни "Інструментальні засоби візуального 

програмування" 

Тема  Підготовка до обов’язкової контрольної роботи 

Мета  Закріпити навички з володіння інструментарієм та компонентами 

знати:Склад інструментарію та основні компоненти 

вміти:Використовувати інструментарій та основні компоненти 

 

 Час – 4 години 

Навчальні питання: 

1 Об'єкти в Borland Delphi — це елементи, з яких будується додаток 

2 Компоненти для роботи з текстом та компоненти-списки 

3 Компоненти кнопки та компоненти контейнери 

Методичні рекомендації 

 Самостійно вивчаючи запропоновану тему, студент повинен засвоїти такі 

основні положення: 

По-перше Об'єкти в Borland Delphi — це елементи, з яких будується додаток 

  

По-друге Обмін інформацією між об'єктами здійснюється за допомогою  

 повідомлень 

  

По-третє Основні компоненти присутні в Палітрі компонентів  

  

Література  
1 Архангельский, А. Я. Программирование в Delphi 7 [Текст] /  

А. Я. Архангельский. -  М. : Бином-Пресс, 2003. - 1152 с. 
 

 

Навчальні матеріали до самостійного вивчення теми 

ВСТУП 

Об'єкти в Borland Delphi — це елементи, з яких будується додаток: форма, рамка, 

кнопка, мітка та ін. Об'єктом є і включається візуальний компонент (наприклад, 

кнопка) в тому вигляді, як він представлений під час поміщення його на форму і під 



час виконання програми. Об'єкти зображуються на екрані до виконання самої 

програми. Тому програмування в Borland Delphi — візуальне. 

1 Огляд питань для підготовки 
 

1. Які основні компоненти сторінки Standard використовуються? Дати огляд 

їх властивостей, методів та подій, які можна оброблювати в додатку. Як задати 

значення властивостям? 

 

2. Для чого призначена форма, які в неї властивості? 

 

3. Які компоненти використовуються для вводу та відображення текстових 

даних? Як з ними працювати? Які властивості доцільно задати на етапі проектування? 

Для який подій передбачити обробники? 

 

4. Які є компоненти для роботи зі списками? Чим принципово відрізняються 

TListBox та  TComboBox? В яких випадках краще використати який з них? 
 

5. Для чого і як використовується компонент StringGrid?  
 

6. Для чого призначені компоненти діалоги? Який основний метод 

компонентів діалогів? 

 

7. Як спроектувати додаток для підключення до бази даних? Які компоненти 

можна використати, які властивості задати на етапі проектування? 
 

8. Охарактеризувати основні інструменти середовища Delphi: меню, 

інспектор об’єктів, менеджер проектів,  редактор коду, редактор форм. 

 

9. Детально охарактеризувати компоненти, призначені для вводу та 

редагування тексту. 
 

10.  Охарактеризувати властивість Canvas компонентів для роботи з графікою. 

 

11. Охарактеризувати типи даних, призначені для роботи з датами та часом. 

 

12. Охарактеризувати компоненти, призначені для створення  меню. Які види 

меню використовуються в додатках? Що таке контекстне меню? Як його сформувати? 

 

13. Охарактеризувати основні властивості та методи компонентів Table, Query. 

 

 

 



Висновки 

 Протягом курсу були розглянуті компоненти для використання в візуальних 

додатках. На етапі проектування задаються значення окремим властивостям об 'єктів, 

які використовуються, для обробників подій можна написати власний програмний код. 

Питання для самоконтролю знань студентів 

1 Що представляють собою компоненти? 

2 Як задати значення властивостям на етапі проектування? 

3 Як задати обробник події? 
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