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  01الدرس 

  Consoleالعامل مرحبا بسيط إنشاء كيفية ملعرفة نذهب حنن :أهداف الدرس

Application  

من أمجل عمل تطبيق بتقنـــية الربجمة بدون كود وهو أول تطبيق لنا يف هذا الكتاب وهذا 

 Dosعن طريق برنامج يشبه  helloالتطبيق هو عبارة عن نافذة حتمل رسالة 

 Newقي البدايــة ندخل إىل تقنــــية الربجمة بدون كود مث نذهب إىل العنصر  

File   من شريط االدوات أو من أو من شريط القوائم علىFile   او من خالل

  CTRL+Nلوحــة املفاتيح بالضغط على 

  :سوف تظهر لنا النافذة التالـــــــــــة
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 تطبيقنا خلق يف الستخدامها قالب حتديد ميكننا النافذة هذه خالل  منو  

(  الرمز كتابة خالل من GUI/  التحكم وحدة تطبيقات إلنشاء القوالب استخدام ميكنناو  

 )املقاومة رمز

 باستخدام ترميز دون الرسومية املستخدم واجهة تطبيق/  التحكم وحدة نصنع أن ميكننا أو

 اهلدف مصمم



    

    

سلسلة تعلم تقنيــة البرمجة بدون كود سلسلة تعلم تقنيــة البرمجة بدون كود سلسلة تعلم تقنيــة البرمجة بدون كود سلسلة تعلم تقنيــة البرمجة بدون كود ((((مقتبس من كتاب مقتبس من كتاب مقتبس من كتاب مقتبس من كتاب جوهرة البرمجة جوهرة البرمجة جوهرة البرمجة جوهرة البرمجة 

    بدون كودبدون كودبدون كودبدون كود))))

http://doublesvsoop.sourceforge.net 
 

 
4 

 الربجمة بارادامي الشيئية باستخدام البيانات قواعد تطبيقات خللق بسرعة أخرى قوالب لدينا أيضا

 ) كائن ActiveX بيانات(  ادو و

 "خلق"  زر على انقر أو العنصر فوق انقر نقرا ،ENTER اضغط ميكننا القالب اختيار بعد

  القائمة من قوالب وإزالة إضافة ل"  -" و"+ "  أزرار من اثنني لدينا

  New Templateجند  New File Windowومن خالل 

  

 ملف خنلق عند تظهر اليت القوالب قائمة إىل وإضافته جديد قالب حتديد ميكننا النافذة هذه من

 جديد

 .القالب وملف القالب اسم حتديد هو إليه حنتاج ما كل

 ملف املتصفح نافذة باستخدام امللف حتديد ميكننا أو النص باستخدام امللف اسم نكتب أن ميكن

  .امللف اسم النص مربع إىل التايل زر على النقر طريق عن

خالل هذا التطبيق يـكفي ان خنتار من  New Templateولكننا لسنا حباجــة إىل 

New File Window   

Console Application-Without Coding 

  كما هو موضح يف الصــورة التاليـــة
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  مث نقوم حبفظ التطبيق على جملد كما يف الصورة 
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   textو  وحيمل عنوان SSF.*يكون التطبيق بصيغـــة 

، كما هو مبني يف الصورة ) Pwct(حنصل على واجهـــة   بعد حفظ امللف

  التاليــــة 
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 :نقوم بالضغط على األيقونــة التاليــة

 Interct wiyhc comonents to generate/add 

new steps to teps tree 

 

 Ctrl+Tح بالضعط على على الزر او من خالل لوحــة املفاتي
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Components Browser  

 شجرة داخل اخلطوات لتوليد الستخدامه مكون حتديد ميكننا مكونات، متصفح باستخدام

 اخلطوات

 ميكننا. احملدد اال ترتبط اليت املكونات قائمة من مث اال، خنتار البداية يف اال، شجرة لدينا

 املكون حدد

 املكون اسم طريق عن البحث عملية باستخدام بسرعة عنصرا جند أن ميكن

 عنصر واختيار البحث تفاعلي للبحث ميكن ال املكون، اسم يف األوىل األحرف نكتب واحدة مرة

 على انقر أو املكون اسم مزدوجا نقرا انقر ،ENTER اضغط ميكنك احملدد، العنصر الستخدام

 "موافق" زر
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  ".close" على اضغط أو زر" إلغاء" على النقر ميكن العملية، هذه إللغاء

 waitمث خنتار   Consol applicatioمن خالل متصفح املكةنات خنتار 

(key/Seconds) 

 Okمث نقوم بالضغط على زر موافق 

  

 Interaction Using Transpoterحنصل على النافذة التاليــة 
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Wait kye,messages  يف هذه اخلاصــة نكتبhello   

من خالله نتحصل على الوقت الذي يبقى فيه التطبيق شغال  wait nSecondsاما 

  مث يقوم باخلروج تلقائيا 

   Runبعد اإلنتهاء نقوم بالضغط على زر 
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 .Exeبصيغة  hello التطبيقولقد حتصلنا على 

  .......مت حبمد اهللا

  

 


