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 المحتويات.

إخالء مسؤولية
 اليسمح بإعادة صياغة محتويات هذا الكتاب بدون الرجوع الى جهة اإلصدار.
 جميع محتويات هذا الكتاب هي حقوق محفوظة للكاتب .


اليسمح بنشر أي من محتويات الكتاب  ,بدون الرجوع الى جهة اإلصدار وبكتاب خطي .

رلةلة هةمة

الكتااااااة نلاااااابة أوليااااااة وفةب ااااااة لت اااااادي وا ااااااةفة
ألا ق فاادر ا مكااةي لتحاادي الكتااة بمااك دور وماان م
ثااارام محتاااوا  ,بلاااب كبااار ممااارود أندروميااادا فااا ي
الوفاااااام ينقلاااااام باااااايي التتااااااوير والت اااااايم والكتةبااااااة .
مكرا لتفهمكم ودعمكم لنة.

الكاتب
عن
Ahmed Turki
" كةي لي ح م وفكرة"

أحمااد تركااي تركااي  ,تةل ا ع اام  ,ف لااتيني مااي مواليااد دولااة ا مااةرام ال ربيااة
المتحدة ال زيازة فاي الرباأل اربيار ماي لانة  .1983كاةي لاي ح ام وهاة أناة الياوم
أكت فيه.
All About Me

أؤمن أن هناك معادلة تختصر الكون وأن خارطة دي أن أي اإلنسان
من أروع الخرائط  ,أطلقت المشروع بإسم أندرورميدا لحبي الشديد
لعلم الفلك ,بدأت بتعلم البرمجة من عمر  9سنوات,وقضيت معظم أيام
عمري بإختبار وتجربة لغات البرمجة المختلفة ,مخترع ومصمم
طائرات كهربائية صغيرة حاصل على جائزة اإلبداع في دولة
اإلمارات لسنة  2009عن فئة تصميم البرامج .

مصطلحات


محرك أندروميدا  :هي مجموعة من الدوال ( )functionsتم تصميمها بطريقة مبتكرة عن طريق لغة برمجة ما.



الفة لةنتور  :إصطالح يطلق على واجهة اإلستخدام  UIفي بيئة عمل أندروميدا .



 Open Database Connectivity : ODBCواجهة إستخدام قياسية لإلتصال بقواعد البيانات .



 : R.Sمجمع البيانات أو حزمة السجالت  ,مصطلح يطلق على الكائن الذي يقوم بتنظيم ترتيب ونقل وحفظ البيانات في الذاكرة
والمرتبط بقاعدة البيانات .



 Transmission Control Protocol :TCPبروتوكول التحكم باإلرسال .

www.smart-andromeda.com

الفكرة والتصميم
 أندروميدا هي بيئة برمجة متعددة اإلستخدامات ((General Purpose Development Environment
لتصميم وبرمجة التطبيقات المختلفة ,تجمع أندروميدا بين الويب ,البرمجة التقليدية وقواعد البيانات
تحت إطارالهايبرد ( )Hybrid Appsباإلضافة الى تقنية سطح المكتب اإلفتراضي البديل
) ,(Virtual Desktopتمتلك أندروميدا لغة برمجة خاصة على هيئة خوارزميات مثالية وكذالك
على العديد من األدوات والتطبيقات المسبق تطويرها داخل بيئة العمل.
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 تصنف أندروميدا على أنها أحد أكبر المشاريع البرمجية في الوطن العربي وتستهدف شريحة
كبيرة من المستخدمين المتخصصين والغير متخصصين في مجال الويب و تطبيقات سطح المكتب
وقواعد البيانات .
Brain

TensorFlow

الفكرة والتصميم
تنتمي برمجة أندروميدا الى عالم برامج الهايبرد ,والتي تجمع بين قدرات العرض الفائقة لمحركات الويب المعتمدة على لغة الجافا سكريبت
ولغات التنسيق  ,وكذالك القوة واألمان في البرمجة التقليدية ك السي بلس بلس  ,الفيجول بيسك ,بي أتش بي والنود جي اس ,باإلضافة الى القدرة
على اإلتصال بقواعد البيانات المختلفة عن طريق  , ODBCوأيضا إمتالكها للغة برمجة نظرية على هيئة خوارزميات متتالية مثالية  ,هذا
التداخل الكبير في المعطيات يقدم بيئة تصميم ممتازة للمطورين بعيدا عن حدود البرمجة التقليدية .
Reach

Power
Native apps

ت تني تتبيقةم ا نترنم بةلوصو ل ملتبدميي وفوة ال رض الفةئقة  ,وت تني برامج لتح
المكت بةلقوة عي تريق التحكم في ارن مة المبت فة وعتةد الحةلو ,و تجمأل برامج
الهةيبرد بيي كال ال ةلميي .

Hybrid Apps

Websites,PWAs

الفكرة والتصميم
تلةعد أندروميدا ع ق ح ممةك تقنية كبيرة يواجههة ك مي متور البرامج:
 -1ا بتالف المةئأل في لغةم البرمجة وفدرتهة .
تمتلك بيئة أندروميدا لغة برمجة موحدة على هيئة خوارزميات مثالية قابلة لترقية مرتبطة بلغات شائعة تمت برمجتها مسبقا  ,كما ال تحتاج إلعادة تجميع في كل
مرة يتم أعادة بناء التطبيقات .

-2

ف فدرام واجهةم ا لتبدام التق يدية لتغيير والت دي والترفية والتنود.

تستخدم أندروميدا قدرات محركات الويب الهائلة القياسية في العرض والتصميم .

-3القدرة ع ق ا رتبةت مأل فواعد البيةنةم المبت فة ت قةئية .
تمتلك أندروميدا أحد أسرع محركات التعامل مع قواعد البيانات وأكثرها إستقرارا واألكثر تنوعا على اإلطالق والقابل لترقية بسهولة .

-4التوافق مأل أن مة التمغي .
تم بناء قواعد أندروميدا األساسية لتعمل على جميع أنواع أنظمة التشغيل المختلفة وال يحتاج المطور إلعادة صياغة أو بناء لتطبيقاته أو ترتيب .

-5الوصو ولهولة الت م .
تم تصميم أندروميدا بفلسفة واجهات العرض ألنظمة التشغيل  ,ف واجهة اإلستخدام ال تختلف كثيرا عنها وتعتمد على فكرة سطح المكتب  .وبالتالي تساعد
المستخدمين على سرعة التعلم في بيئة العمل .

الفكرة والتصميم

 تلتهدف عدد كبير مي المرائح :
 التال .

 ارفراد والمبرمجيي .
 المركةم والمتورييي.

 جهةم اربحة وا بتكةر.
 القتةعةم الحكومية.

لماذا أندروميدا.
 إلتبدام مهةرام وتقنيةم الوي .
تستخدم أندروميدا النظام القياسي األساسي للويب وكذلك إمكانية إستخدام المكتبات البرمجية المبنية في لغة الجافاسكريبت والتي تقدر بمليون مكتبة حاليا باإلضافة
لألدوات المختلفة و المتنوعة .

 لرعة إنجةز التصةميم والتتبيقةم ا بتكةرية.
تقنيات الويب تعتبر األسرع في التصميم والنشر وتوفر كم هائل من األدوات والعناصر المدمجة التي تتيح مساحة أكبر لإلبتكاروالتنوع في التصميم .

 دعم كةم لواجهةم التتبيقةم في أن مة التمغي والوي بدوي فيود.
تتيح أندروميدا الوصول لجميع واجهات التطبيقات  APIالقياسية في الويب وتلك الموجودة في أنظمة التشغيل والمنصات المختلفة "عبر محرك أندروميدا " .فيمكن
الوصول للملفات في بيئة التشغيل وكذلك اإلتصال بقواعد البيانات المختلفة.

 ممةركة النصوص البرمجية والتتبيقةم بيي المنصةم المبت فة .
تقنيات الويب هي حلقة الوصل بين جميع منصات انظمة التشغيل وبالتالي فأن كتابة النصوص البرمجية والتطبيقات موحدة في جميع البيئات مما يمكن من مشاركتها
بدون إعادة صياغة أو تجميع.

 بنةم التتبيقةم والمهةم بتقنية الكود والنوكود .
تتيح أندروميدا تصميم التطبيقات بإستخدام الكود وكذلك بإستخدام النو كود ويمكن كتابة النصوص بعدة لغات برمجة مثل (الجافاسكريبت والبايثون والسي بلس بلس )

إستخدامات أندروميدا.

 إنشاء التطبيقات المرتبطة بقواعد البيانات المختلفة .

 التحكم بالميكروكونترول وأنترنت األشياء وملحقاته وإرسال
وأستقبال المعلومات .

 إنشاء تطبيقات االنترنت .

 تطبيقات الذكاء الصناعي .

 الوصول المباشر لقواعد البيانات واستخراج البيانات .

 التطبيقات المساعدة والمساندة.

 مراقبة الحواسيب وأنشاء المهام المجدولة .

 تعلم البرمجة بتقنية الكود والنو كود .

 إنشاء تطبيقات الشبكات التفاعلية.

 التوسع والحزم المخصصة لإلستخدامات المختلفة .

 إنشاء التطبيقات التفاعلية الخاصة بسطح المكتب .

 تصميم تطبيقات العمل الجماعي والمحادثة .
 تحليل البيانات .

 إنشاء الرسوم البيانية المختلفة لشاشات العرض .
 تشفير البيانات المختلفة .

الفكرة والتصميم

نوكود

بيئة عمل تعدد البيئات
تجربة الملتبدم واجهات اإلستخدام

ا عتمةدية
التعليم التلقائي تبةد الببرام اإلتصال
ارمةي
المشاركة

واإلنجاز
الوقت
التطوير
الويب

ألفا سانتوري Alpha centaury



الفا سانتوري هو مصطلح يطلق على واجهة اإلستخدام في بيئة أندروميدا  ,Front Endوتعتمد هذه الواجهة
على محرك كروميوم الشهير والذي يتم إستخدامه في كل من متصفح جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج و أوبيرا
بعد أن أثبت نجاحه خالل أثنا عشر سنة من اإلختبارات والتطوير  ,ويعد محرك كروميوم األسرع واألكثر
إستقراربين فئات محركات الويب باإلضافة لمحرك  Blinkلرسوميات المدمج معه ومحرك  V8للجافا سكريت
 ,وتم إعتماده كواجة رئيسية للعرض في بيئة أندروميدا .

Powered By

محرك أندروميدا Andromeda Engine


القلب النابض لبيئة أندروميدا والمشغل الرئيسي لألوامر والذي تتم به العمليات واإلتصاالت بين واجهة اإلستخدام
الفاسانتوري ونظام التشغيل الرئيسي بالجهاز  Back Endويحتوي على مجموعة الدوال المبتكرة والمثالية
والتي يمكن ترقيتها بدون التأثير على النسخ السابقة  .تم تصميم محرك أندروميدا األول في بيئة مايكروسوفت
أكسس ثم تم اإلنتقال الى بيئة الفيجول بيسك دوت نت والتي سوف تنتقل بدورها الى السي بلس بلس في مراحله
النهائية للحصول على أعلى أداء وكذالك ايضا النسخ الخاصة بالويب عن طريق  PHPو .Node JS
Start

 2019الى منتصف 2020

Early Release

 2020الى 2022

 2022الى 2024

نظم التشغيل Operating Systems

 تم وضع خارطة لطريق توفير محرك أندروميدا على نظم التشغيل المتوفرة حاليا  ,ويأتي في مقدمتها نظام
التشغيل ويندوز من مايكروسوفت على أن تتوفر بنسخة  32بت و 64بت  .على أن تليها كل من نسخ لينكس و
ماكنتوش  .وسيتم وضع خطة اخرى لنظم تشغيل األخرى الخاصة بالهواتف واألجهزة المحمولة .


ستتوفر نسخة خاصة بالويب أيضا وذلك بعد إكتمال عملية التصميم الخاصة بالويب .

النوكود – البرمجة التقليدية .No-Code vs Low Code

 تمتلك بيئة عمل أندروميدا القدرة على البرمجة بإستخدام النوكود وهو مصطلح تجاري يطلق على البرمجة بدون
كتابة النصوص البرمجية  No-Codeأو البرمجة المرئية وهي موجهة لغير المتخصصين بالمجال البرمجي.
كما تمتلك أيضا القدرة على البرمجة بإستخدام البرمجة التقليدية  Low-Codeمما يتيح قدرة أكبر التصميم
للمتخصصين .


البرمجة في بيئة أندروميدا ال تحتاج الى إعادة تجميع التطبيق  Compilingوذلك إلعتمادها على البرمجة
الفورية  interpreter translatorوالمتخصصة بتحويل الكود الى لغة األلة عن طريق لغة الجافا
سكريبت.

Application Structure مخطط التطبيق
Andromeda Engine

Web View
Native Functions

Controls

Dual Processing
Engine
Hybrid Approach

Application Core

System Resources

Data Sources

Web Technology

Web Engine

Web Functions

Communications

التصور النهائي لبيئة العمل

نظام التشغيل

Backend

محرك أندروميدا
واجهة الفا سانتوري

Frontend

واجهة اإلستخدام
خانة البحث
حالة الطقس والتاريخ والوقت
مشغل الموسيقى
إشعارات النظام

سطح المكتب
الملقب إصطالحا بواجهة الفا
سانتوري

أيقونات التطبيقات

المهام التلقائية المفعلة حاليا
رقم نلبة بيئة العمل

تم تصميم واجهة بيئة عم أندروميدا لتمبه
أن مة التمغي بحد كبير وذلك للهولة الت ةم مأل
هذ الواجهةم .

مستوحى شريط المهاام الموجاود
في أعلى سطح المكتاب مان خاط
الااازمن وذيااال الماااذنبات المشاااعة
ويحتااااااوي علااااااى العديااااااد ماااااان
األيقوناااات ذات المهاااام المختلفاااة
وكاااااااذلك الرؤياااااااة التصاااااااغيرية
للنماذج التي تم إخفاءها .

النماذج ()Forms
تمتلك أندروميدا ثال أنواد من النماذج ( )Formsالنموذج الحر  ,والنموذج المرتبط بمصدر للبيانات والتقرير  ,ال تختلف النماذج في البناء فكل النماذج
تمتلك نفس المقدرة على العرض لكن يتميز بعضهم بالقدرة على اإلرتباطه بمصدر للبيانات ويمكن حفظ وتعديل وعرض البيانات من خاللهم .كما يمكن
إنشاء عدد النهائي من النماذج في بيئة العمل .
نموذج حر

الجزء العلوي Header

مساحة التصميم Body

نموذج مرتبط بمصدر للبيانات

النماذج (2 )Forms

عنوان النموذج
أزرار التحكم
(إغالق ,تصغير,مساعدة)
األدوات Controls
تعتمد أدوات العرض في
أندروميدا على تلك المدعومة
في الويب  ,مثل Input ,
Div , Button , Img
وغيرها من أدوات العرض
المتقدمة .

األدوات المتقدمة Advance Controls

محرك ثالثي األبعاد

محرر لألكواد يدعم 150
لغة برمجة

كونترول التحكم بالصفحات
والبيانات المتتاليه
أداة لرسم الرسوم البيانية
المختلفة
أداة رسم خرائط التدفق

األدوات المتقدمة 2 Advance Controls

أداة عرض الخارئط

أداة عرض الخارئط
الطوبوغرافيه والرسوم البيانية

أداة عرض ملفات PDF

أداة عرض البلوكس

أداة العرض الشجري

لغة برمجة أندروميدا VSD


تمتلك أندروميدا لغة برمجة مرئية خاصة بها على هيئة الخوارزميات مثالية ,وهي عبارة عن أوامر ودوال تم برمجتها مسبقا بأفضل
الممارسات البرمجية  .بإحدى لغات البرمجة مثل السي بلس بلس أو الفيجول بيسك  .ويمكن رصف هذه األوامر بتتابع بإستخدام المحرر
المرئي البرمجي المصمم في بيئة العمل  .يطلق على بيئة تصميم البرمجة في المنصة ). VSD (Visual Script Design



كما يمكن أيضا البرمجة بإستخدام لغة الجافا سكريبت عن طريق إستيراد المكتبات الجاهزة أو برمجتها مباشرة بإستخدام أحد أوامر لغة
أندروميدا ويمكن ايضا إستخدام كل من لغات  C++أو البايثون وكذالك . SQL
قوائم المكتبات ()Scripts

قائمة (األوامر والدوال)

يمكن إستخدام أندروميدا لتشغيل برامج تم تصميمها بلغة
البايثون عن طريق أحد األوامر التي تستخدم محرر
 CMDالمدمج .

مساحة (البرمجة)

الوصول لقواعد البيانات
 تعتمد أندروميدا على قواعد البيانات لتخزين المحتوى وعرضه وكذلك مشاركته في بيئة العمل الجماعي  ,لذلك فإن
أندروميدا تمتلك محرك إلدارة قواعد البيانات يعتمد على ). ODBC (Open Database Connectivity
يمكن هذا المحرك من اإلتصال وأدارة محتوى قاعدة البيانات بشكل كامل كما تمتلك تطبيق إلدارة خطوط اإلتصال .

 يدعم التطبيق اإلتصال بعدد كبير من أنواع قواعد اإلتصال المحلية والسحابية
مثل :
Sqlite, Access, Postgree, Oracle, Ms SQL, AzureSQL,
وأي من قواعد البيانات التي تمتلك مشغل يدعم .ODBC

 كما باإلمكان اإلتصال بعدد من قواعد البيانات في وقت واحد  ,ونقل البيانات
بينها عن طريق إستتخدام لغة برمجة أندروميدا .

الوصول لقواعد البيانات 2
 يمكن لمحرك أندروميدا اإلتصال بعدد من قواعد البيانات في وقت واحد ,وال يقتصرعلى نوع
واحد وال على عدد معين مادام عتاد الحاسوب يمتلك القدرة على ذلك من ذاكرة وقدرة على
معالجة البيانات .

 يمكن إدارة اإلتصال عن طريق  Connection Stringكما هو موصوف بالمثال أعاله .

إدارة محتوى قواعد البيانات
 تمتلك أندروميدا المقومات الالزمة إلدراة محتوى
قواعد البيانات المختلفة وذلك باإلعتماد على لغة
)SQL(Structure Query Language
,حيث تم دمجها مع قلب المحرك الرئيسي لبرمجة
أندروميدا  ,وبالتالي تمكين المصمم من إنشاء
الجداول والحقول وإدارتها بأنواعها المختلفة مباشرة
من التطبيق بدون الرجوع لمديرقاعدة البيانات
األصلية أو إستخدام أدوات أخرى.

الحقول

إدارة محتوى النماذج
 تمتلك بيئة عمل أندروميدا على عدد ال حصر له من أدوات
العرض ويعود السبب في ذلك الى إعتماد واجهات
اإلستخدام فيها على تقنيات الويب  .تمتلك تقنيات الويب
عدد كبير من األدوات للعرض مثل Input , Img ,
 Div , Video , Audioوغيرها الكثير  ,كما باإلمكان
استيراد عدد الحصر له من مكتبات الجافاسكريبت التي
تتيح تصميم أدوات عرض مميزة ,

أزرار

لوفم كتةبة هذا الكتة تمت ك لغة الجةفة لكريبم
مةي ةد م يوي ونصف مكتبة جةهزة لإللتبدام في
متق المجةالم مي تنليق وعرض وغيرهة .

أدوات إدخال

الخلفيات

صور

إدارة محتوى النماذج 2
 في بيئة العمل العادية يظهر مدى صعوبة
وتعقيد تنفيذ مثل هذه األدوات أو بإستخدام
واجهات اإلستخدام التقليدية  ,تعتمد هذه األمثلة
على بعض المكتبات في لغة الجافاسكريبت
والتي يسهل دمجها في بيئة العمل واستيرادها.

رسوم بيانية مبنية على أداة
Canvas

نصوص منسقة مبنية على
أداة Pre

محرر البرمجة الكامل المرئاي فاي
بيئة العمل

إظهار األخطاء Errors

المخرجات Output

العام Overview

إدارة الذاكرة.

تندرج هذه المصفوفة تحت عنوان محدد لكل
ننتيجة تتبع موقع التنفيذ و معرف الهوية
الخاص بالمكتبة.

موقع التنفيذ
9

8

7

6

5

4

3

2

1

Library
code
0

x

1
2

يتم إسترجاع البيانات والنتائج من
المصفوفة الرئيسية عن طريق
األمر رقم  35وتحديد مكان
النتيجة المطلوب إرجاعها .

][35,1,4

 IDمعرف المكتبات

بعد كل عملية تشغيل أو تنفيذ لمكتبة يتم تخزين
كل من النتائج الصادرة من كل عملية برمجية
في مصفوفة ثنائية في صيغة نص , String
وذلك حسب الموقع.

أندروميدا Syntax
 يكتب سكريبت أندروميدا عن طريق وضعها
ضمن األقواس ] [ يحتوي القوس على رقم
الدالة أو األمر المراد تنفيذه متبوعا بعالمة
"الفاصلة" فمثال إلظهار رسالة على الشاشة
تحتوي على رسالة : Hello World


][1,Hello World

 تمتلك اندروميدا عدد كبير من األوامر
الجاهزة والتي تغطي عدد كبير األحداث .
 تظهر األوامر بصورة مرئية في محرر
البرمجة المدمج في اندروميدا على هيئة
أيقونات .

 يمكن دمج عدد من األوامر معا فعال سبيل
المثال ] [7,2+3يقوم بعملية حسابية لما بعد
.5
الناتج
فيكون
الفاصلة
إلظهار الناتج في رسالة يكتب األمر على هذا
النحو ]][1,[7,2+3

أندروميدا Syntax 2
][1,Hello World

 ترصف األوامر في المحرر البرمجة
ألندروميدا من اليسار لليمين  .تبدأ برمز
البداية وهو األمر ] , [400يتم إهمال هذا
الرمزة عند تشغيل المكتبة وال يعيد أي
نتيجة .
 تنتمي األوامر المجمعة (لمكتبة) وهي
المعرف الرئيسي لتلك األوامر .ممثال :
مكتبة بإسم T-NewTest :
 تحتوي على األوامر التالية :
•

][1,Hello World

•

][7,1+1

 عند تشغيل مكتبة  T-NewTestسيتم
إظهار رسالة  Hello Worldوتنفيذ
عملية جمع  1+1وتخزينها بالذاكرة .

][7,1+1

إسم المكتبة

أندروميدا Syntax 3
 عند إضافة األوامر للمكتبة  ,يتم
ترقيمهم تصاعديا إبتداء من الرقم
.0

 يقوم محرك أندروميدا بتنفيذ
األوامر تباعا ويخزن النتائج
بالذاكرة كل حسب رقمه
المرجعي .

قائمة األوامر المتوفرة

3

2

1

0

أندروميدا Syntax 4
 يتم تخزين نتائج تنفيذ األوامر بالذاكرة
ويمكن إسترجاع النتائج عن طريق األمر
] [35يستقبل األخير متغيرين األول يعود
لرقم المكتبة والثاني لرقم المرجع الخاص
.
باألمر.
مثال إلسترجاع نتيجة العملية الحسابية
لألمر رقم  2في المكتبة  .يتم طلب األمر :
] [35,241,2نتيجة تنفيذ هذا األمر هو
رقم ناتج الجمع السابق =  . 2راجأل الصفحة اللةبقة

الرقم المرجعي ألمر

رقم المكتبة

أندروميدا Syntax 5

 يستقبل سكريبت أندروميدا أربع متغيرات
األول يكون  Numberوتليه  3متغيرات
من نوع  .Stringكما يمكن تعويض أي
من المتغيرات  Stringبسكريبت أخر.
 يقوم محرك أندروميدا بفك
السكريبت وتحويله لدالة لتنفيذ .

ترميز

 يمكن دمج كود سكريبت أندروميدا مع لغة
الجافا سكريبت المدمجة في التطبيق  .كما
يمكن إلغاء تنفيذ السكريبت عن تعارضه مع
لغة الجافاسكريبت  :مثال أن ] [ يعتبر ل
 . Arrayولحل هذا التعارض بإمكانك
] [#كتابته بهذه الطريقة وسيقوم محرك
أندروميدا بإزالة  #تلقائيا أثناء التنفيذ.

][Engine Code,String1,String2,String3

محرك أندروميدا Andromeda Engine
 محرك أندروميدا هو الدالة الرئيسية المسؤولة عن
توزيع األوامر وتنفيذها وكما تم الشرح سابقا يشار الى
هذه األوامر عن طريق رقم مرجعي مثل  , 1في بيئة
العمل توصف األوامر بأسماء تدل على طبيعتها والهدف
منها ,

الرقم المرجعي

 تنتمي اروامر الق عدد ارنواد :

المرح
إظهار نتائح على الشاشة أو اإلدخال
التحكم في حزم السجالت في قواعد البيانات
التعديل والمراجع ل النصوص.

الملفات  ,معلومات  ,خصائص التطبيق ,
أوامر لغة SQL
أوامر الشرط  ,واإلعادة .

النود
Display
DataSource
Text

System
SQL
Conditions

إضافات النظام System Includes
 إضافات النظام  ,هي مجموعة من مكتبات الجافا سكريبت
الجاهزة والمصممة مسبقا يمكن إضافتها لبيئة العمل بسهولة
وذالك عبر تحديد الرابط الخاص بها  .يمكن تعطيل اإلضافات
أيضا .
 يتم إضافة المكتبات فور تشغيل التطبيق وفي حال فشل أحد
إضافة أحد المكتبات سيتم تعطيلها فورا .

مكان المكتبة

عنوان المكتبة

دوال النظام System Functions

مجموعة من الدوال يتم تشغيلها فور الدخول لبيئة العمل وكما
يمكن إعادة كتابتها وتشغيلها مرة اخرى عن طريق تطبيق
.System functions

إدارة المجموعات Work Groups
 في بيئة أندروميدا ضبط محتويات الوصول
للبيانات والنماذج واألدوات عن طريق منح
الصالحيات وإزالتها يتم بإستخدام مدير صالحيات
النظام System Policies.

إدارة األلوان System Theme
 تمكن أندروميدا المستخدمين من تعديل األلوان
وكذالك إنشاءها ومشاركتها في بيئة العمل
الجماعية وتعتمد نظام األلوان Dark Mode
كنظام ألوان رئيسي .

الذكاء اإلصطناعي Artificial Intelligence

تأتي منصة أندروميدا مدمجة مع أشهر المكتبات المتخصصة في
الذكاء اإلصطناعي منها مكتبات  TensorFlowومكتبة
 Brainالمخصصة لشبكات العصبية والتعلم الصناعي .

يستخدم الذكاء الصناعي في العديد من التطبيقات الذكية منها
مكتبات التعرف على النصوص ومنها االخر لتعرف على األشكال
وانواع األصناف أو التعرف على حركات األيدي او األشياء
االخرى .
يمكن دمج التعلم العميق أو النتائج بسهولة مع كال المكتبات في
بيئة العمل أو إستخدام البيانات من قواعد البيانات لتعليم الشبكات
العصبية الصناعية .

Brain
Neural Network

TensorFlow

بوابة النجوم – Stars Gate
WWW
إحاااادى التقنيااااات المتطااااورة فااااي منصااااة أندرومياااادا والتااااي تتاااايح
للمطورتشغيل التطبيقات المصممة في بيئة العمل عبر األنترنت أو
الشبكة الداخلية بدون أي جهد .
تعتمااد هااذه التقنيااة علااى تكنولوجيااا ساايرفر الويااب المتااوفر فااي بيئااة
أندروميدا والذي يتعامل مع طلبات االنترنت HTTP Requests
يعتبااار سااايرفر الوياااب الخااااص بأندروميااادا أحاااد األدوات الفعالاااة
والبديلة عن لغات  back Endالمشهورة .
سيمتلك أي تطبيق يراد نشره عبر األنترنت أو الشبكة الداخلية رقم
معارف يجااب إرسااالة ماع الطلااب حتااى ياتمكن المسااتخدم ماان رؤياة
التطبيق  ,يشار لرمز التعريف ب .Stars Gate Id

Andromeda

األوامر القياسية Standard Commands

تستخدم إلظهار الرسائل على الشاشة  ,وإنتظار
المدخالت من المستخدم .

تستخدم إلظهار الرسائل في شاشة عرض
Debug Window

تستخدم إلدخال المعلومات لبيئة العمل وأنتظار
المستخدم ألمر اإلدخال .

تستخدم لتخزين في الذاكر وقد تكون المعلومات
على هيئة نصوص أو أرقام.

تستخدم لعمل العمليات الحسابية البسيطة من جمع
وطرح وضرب وقسمة

تستخدم إلرسال والتحكم في البورتات الخاصة
بالنظام ك  USBوتستخدم في تطبيقات عدة لل
مايكروكونترولر .

األوامر القياسية 2 Standard Commands

تستخدم لتحديد المستخدم لنظام وكذالك إسترجاع
المستخدم عن الحاجة .

يستخدم هذا األمر لتنفيذ أوامر بصيغة SQL

يستخدم األمر  Socketلإلتصال بين بيئة الخادم
والعميل ويمكن اإلعتماد عليها لبناء تطبيقات المحادثات
أيضا ضمن الشبكة المحلية واإلنترنت .

يستخدم هذا األمر إلجراء الدوران Loops
المحدد.

يستخدم هذا األمر لتعامل مع اإلتصال المباشر مع قواعد
البيانات لإلتصال وإسترجاع المعلومات اإلتصال .

يستخدم هذا االمر لتعامل مع أوامر الكوماند في
بيئة ويندوز

األوامر القياسية 3 Standard Commands

تستخدم إلظهار رقم عشوائي أو حروف محددة
عشوائية

تستخدم لحظف معلومة معينة نص أو رقم في أي
من نقاط التخزين في بيئة العمل .

تستخدم لتحكم بعدد من دوال النصوص مثل تكبير
األحرف وعدها وغيرها .

أداة الشرط والتنفيذ.

أمر الشرط والتنفيذ لتطابق مع المدخل .

أمر فتح المجلدات والملفات .

األوامر القياسية 4 Standard Commands

تمتلك مجموعة كبيرة من األوامر لتحكم في حزم
البيانات المفتوحة .

أمر إدارة التاريخ ويستخدم في إرجاع تاريخ
الجهاز الحالي أو تنسيق تاريخ ما .

تستخدم إلدارة وحجز حزم البيانات وتسجيلها بالذاكرة .

أمر تسيق المحتوى أو النص الحالي ليتوافق مع
صيغة الجافاسكريبت .JSON

أمر إستعادة بيانات حزم البيانات المحجوزة والمفتوحة
بالذاكرة.

أمر تنفيذ كود الجافاسكريبت .

تقوم ب نمةم حزمة البيةنةم  Records Setفي
الذاكرة ب لتبدام أمر إلت الم SQL Query
وتكوي الحزمة فةب ة لت دي والتحدي والتصفح.
ت تبر بتيئة نوعة مة  ,تلتبدم في النمةذج Forms
وعند الرغبة بفتح الحزم لت ددي .

تقوم ب نمةم حزمة البيةنةم  Records Setفي
الذاكرة ب لتبدام أمر إلت الم SQL Query
وتكوي الحزمة غير فةب ة لت دي والتحدي والتصفح
ويمكي فرامة البيةنةم ب تجة واحد فقت مي البداية
لنهةية .ت تبر ألرد مي حي إلتدعةم البيةنةم .

األمااار الثااااني فاااي المكتباااة ينتظااار دوره فاااي
التنفياااذ حتاااى يقاااوم المساااتخدم بإختياااار احااااد
األزرار .

Display
يسااااااتخدم األماااااار القياسااااااي
 Messageإلظهااااار مربااااع حااااوار علااااى
الشاشة يحتوي علاى معلوماات وأزرار ويقاوم
محااارك أندروميااادا بإنتظااااار المااادخالت ماااان
المساااتخدم علاااى أحاااد هاااذه األزرار لمتابعاااة
تنفيذ األوامر األخرى في المكتبة .

يستخدم األمر القياساي  Socketفاي إنشااء
سيرفر خادم محلي على الشابكة وكاذالك عبار
اإلنترناااات بمجاااارد تااااوفر المااااوارد  ,ويمكاااان
كااااذالك إسااااتخدامه كجهاااااز عمياااال لإلتصااااال
بالخادم .

أشهر إساتخدامات األمار القياساي Socket
هااو فااي باارامج المحادثااة المحليااة  ,ويسااتخدم
أيضااا بتوزيااع المهااام عباار االجهاازة المختلفااة
لتنفيذ اعمال الحوسبة الجماعية .

Hello World
إبحث عن األمر 3
Debug

4

قم بفتح تطبيق
Visual Script Editor

1

قم بإضافة األمر
 .Debugعبر النقر
المزدوج .

إفتح نافذة ال
Debug

5
2

يتبع...

إبحث عن مكتبة
Training_1
قم بالنقر مرة واحدة
على اإلسم .

2 Hello World
قم بكتابة
Hello World
في خانة Message

قم بالضغط على زر
Save & Close

يتبع...

6

7

8

قم بفتح
Action Page
عبر النقر المزدوج.

3 Hello World
9
قم بإضغط على إعادة
تعيين Cache

10

قم بتشغيل الكتبة .
لترى النتائج .

Thank You
https://www.smart-andromeda.com

