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MotivaçãoMotivação

Delphi na verdade é uma IDE para desenvolvimento de Delphi na verdade é uma IDE para desenvolvimento de 
softwares. Ela foi desenvolvida pela Borland Software softwares. Ela foi desenvolvida pela Borland Software softwares. Ela foi desenvolvida pela Borland Software softwares. Ela foi desenvolvida pela Borland Software 
Corporation que tinha como objetivo criar um ambiente de Corporation que tinha como objetivo criar um ambiente de 
desenvolvimento para desenvolvedores de software e de desenvolvimento para desenvolvedores de software e de 
aplicações a banco de dados, com um alto desempenho, aplicações a banco de dados, com um alto desempenho, 
rapidez e facilidade para manter aplicações de software.rapidez e facilidade para manter aplicações de software.



Linguagem DelphiLinguagem Delphi

O ambiente Delphi utiliza a linguagem Object Pascal, que é O ambiente Delphi utiliza a linguagem Object Pascal, que é 
basicamente a linguagem Pascal com extensões orientadas basicamente a linguagem Pascal com extensões orientadas basicamente a linguagem Pascal com extensões orientadas basicamente a linguagem Pascal com extensões orientadas 
a objetos, mas a partir da sua versão 7.0 essa linguagem a objetos, mas a partir da sua versão 7.0 essa linguagem 
passou a ser denominada Linguagem Delphi propriamente passou a ser denominada Linguagem Delphi propriamente 
dita.dita.



CaracterísticasCaracterísticas

�� Visual: a definição de uma interface ou de uma estrutura de Visual: a definição de uma interface ou de uma estrutura de 
um aplicativo pode ser feita com o auxílio de ferramentas um aplicativo pode ser feita com o auxílio de ferramentas 
visuais.visuais.

�� Orientada a Objeto: a linguagem possui os conceitos de Orientada a Objeto: a linguagem possui os conceitos de �� Orientada a Objeto: a linguagem possui os conceitos de Orientada a Objeto: a linguagem possui os conceitos de 
classe, herança e polimorfismo, porém não é uma classe, herança e polimorfismo, porém não é uma 
linguagem totalmente orientada a objeto.linguagem totalmente orientada a objeto.

�� Orientada a Eventos: cada elemento de uma interface do Orientada a Eventos: cada elemento de uma interface do 
aplicativo é capaz de capturar e associar ações a uma série aplicativo é capaz de capturar e associar ações a uma série 
de eventos.de eventos.

�� Compilada: gera código em linguagem de máquina o que Compilada: gera código em linguagem de máquina o que 
acelera a execução dos aplicativos.acelera a execução dos aplicativos.



LicençaLicença
O Delphi é um software proprietário, O Delphi é um software proprietário, 

sua licença pertence a Borland sua licença pertence a Borland 
Software Corporation.Software Corporation.

*Seu código fonte não está disponível*Seu código fonte não está disponível*Seu código fonte não está disponível*Seu código fonte não está disponível

*Não se pode redistribuir cópias do *Não se pode redistribuir cópias do 
softwaresoftware

*Não pode utilizar o nome ou a marca *Não pode utilizar o nome ou a marca 
para fins comerciaspara fins comercias



PlataformasPlataformas

Delphi Delphi –– WindowsWindows

Lazarus Lazarus –– Multiplataforma(Windows, Linux, Mac Os, Multiplataforma(Windows, Linux, Mac Os, Lazarus Lazarus –– Multiplataforma(Windows, Linux, Mac Os, Multiplataforma(Windows, Linux, Mac Os, 
FreeBSD, etc..)FreeBSD, etc..)  
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