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A gyerekablakok megkülönböztetése 
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amikor új dokumentumot hozunk létre, a címkesorukba írjuk a Dokumentum – 1, 
Dokumentum – 2��	����
��������������
�����������������������������������
fájlnevet fogjuk ideírni. 

Az ablakok számozására vezessünk be egy modulváltozót, melynek 
deklarációját a modul deklarációs részébe tesszük: 

 
Public Class frmMDI 
    Inherits System.Windows.Forms.Form 
    Dim winnum As Integer 
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… 
    frmTxt.MdiParent = Me 
    winnum = winnum + 1 
    frmTxt.Text = "Dokumentum - " & Str(winnum) 
    frmTxt.Show() 
… 

Gyerekablak bezárása 
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��� ActiveMdiChild tulajdonsága azonosítja. Az 
ablakot ennek a Close metódusával zárhatjuk be, így a Fájl menü Bezárás menü-
pontjához rendelt kód: 

 
Private Sub mnuFileClose_Click(… 
    Me.ActiveMdiChild.Close() 
End Sub 
 

A szöveg formázása 
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lényegében a hosszú sorok törése,��
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rendelkezésünkre. Ez utóbbi nem a szöveg formázását jelenti, hanem csupán azt, 
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Ha tényleges formázott szöveget szeretnénk készíteni, akkor a TextBox 
helyett a RichTextBox� "����
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kezelni). 
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Hosszú sorok törése 
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WordWrap� ��
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�� *�� ������� ��hetjük el az éppen aktív 
gyerekablak Text1 objektumát? Ha legördítjük a Me.ActiveMdiChild, vagyis az 
aktív gyerekablak metódusait és tulajdonságait, akkor ott a Text1 nem jelenik 
����� #�� �������� ��� ������ �� ��
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Emlékszünk rá azonban, hogyha New nélkül deklarálunk egy objektumot, és ezt 
írjuk egy értékadás bal oldalára, akkor ezzel az objektum új nevet kap. 

Mivel a deklaráció során megadhatjuk az objektum osztályát, a Hosszú sorok 
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osztályú objektumot, ami ténylegesen az aktív gyerekablak más néven. Ennek 
már��
���������Text1 objektuma, és annak beállítható a WordWrap tulajdonsága: 

 
Private Sub mnuViewWordWrap_Click(… 
    Dim frmTxt As frmChild 
 
    Try 
        frmTxt = Me.ActiveMdiChild 
        frmTxt.Text1.WordWrap = _ 
     Not frmTxt.Text1.WordWrap 
    Catch ex As Exception 
    End Try 
End Sub 
 

Az eljárást Try� ��"���
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akkor akarja a hosszú sorok törését beállítani, amikor még nincs is gyerekablak 
megnyitva, a program hibát jelez. A Catch���	�����
�����������	�n most üresen 
hagyjuk, a hibaüzenet kiírását az Olvasóra bízzuk. 

����"��������	����������������"�����mutatja a hosszú sorok törésével (bal 
oldalon) illetve törése nélkül (jobb oldalon). 

 


