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اليسمح بإعادة صياغة محتويات هذا الكتاب بدون الرجوع الى جهة اإلصدار.

 جميع محتويات هذا الكتاب هي حقوق محفوظة للكاتب  .

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

إخالء مسؤولية

الكتااااااة  نلاااااابة أوليااااااة وفةب ااااااة لت اااااادي  وا  ااااااةفة 

م ألاا ق فاادر ا مكااةي لتحاادي  الكتااة  بمااك  دور  وماان 

بلاااب  كبااار ممااارود أندروميااادا فااا ي ,  ثااارام  محتاااوا  

. الوفاااااام ينقلاااااام باااااايي التتااااااوير والت  اااااايم والكتةبااااااة 

. مكرا لتفهمكم ودعمكم لنة

رلةلة هةمة



الكاتبعن
A h m e d T u r k i

"كةي لي ح م وفكرة" 

All About Me

اإلنسانأيأنديخارطةوأنالكونتختصرمعادلةهناكأنأؤمن

يدالشدلحبيأندرورميدابإسمالمشروعأطلقت,الخرائطأروعمن

أياممعظموقضيت,سنوات9عمرمنالبرمجةبتعلمبدأت,الفلكلعلم

مومصممخترع,المختلفةالبرمجةلغاتوتجربةبإختبارعمري

دولةفياإلبداعجائزةعلىحاصلصغيرةكهربائيةطائرات

.البرامجتصميمفئةعن2009لسنةاإلمارات

ف لااتيني مااي مواليااد دولااة ا مااةرام ال ربيااة , تةلاا  ع اام , أحمااد تركااي تركااي 

كاةي لاي ح ام وهاة أناة الياوم . 1983المتحدة ال زيازة فاي الرباأل اربيار ماي لانة 

.أكت  فيه



مصطلحات

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

  إصطالح يطلق على واجهة اإلستخدام: الفة لةنتورUI  في بيئة عمل أندروميدا .

ODBC :Open Database Connectivity واجهة إستخدام قياسية لإلتصال بقواعد البيانات .

R.S : ت في الذاكرة مصطلح يطلق على الكائن الذي يقوم بتنظيم ترتيب ونقل وحفظ البيانا, مجمع البيانات أو حزمة السجالت

.  والمرتبط بقاعدة البيانات 

TCP :Transmission Control Protocol  بروتوكول التحكم باإلرسال.



الفكرة والتصميم

اإلستخداماتمتعددةبرمجةبيئةهيأندروميدا((General Purpose Development Environment

البياناتوقواعديةالتقليدالبرمجة,الويببينأندروميداتجمع,المختلفةالتطبيقاتوبرمجةلتصميم
Hybrid)إطارالهايبردتحت Apps)البديلاإلفتراضيالمكتبسطحتقنيةالىباإلضافة

(Virtual Desktop),وكذالكمثاليةخوارزمياتهيئةعلىخاصةبرمجةلغةأندروميداتمتلك
.العملبيئةداخلتطويرهاالمسبقوالتطبيقاتاألدواتمنالعديدعلى

حةشريوتستهدفالعربيالوطنفيالبرمجيةالمشاريعأكبرأحدأنهاعلىأندروميداتصنف
المكتبسطحتطبيقاتوالويبمجالفيمتخصصينوالغيرالمتخصصينالمستخدمينمنكبيرة

.البياناتوقواعد
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الفكرة والتصميم

لتحبرامجيوت تن,الفةئقةال رضوفوةل ملتبدمييبةلوصو ا نترنمتتبيقةمت تني
مجبراتجمألو,الحةلو وعتةدالمبت فةارن مةفيالتحكمتريقعيبةلقوةالمكت 
.ال ةلمييكالبييالهةيبرد

PowerReach

Websites,PWAs Hybrid Apps Native apps

سكريبتالجافالغةعلىالمعتمدةالويبلمحركاتالفائقةالعرضقدراتبينتجمعوالتي,الهايبردبرامجعالمالىأندروميدابرمجةتنتمي

القدرةالىباإلضافة,ساجيوالنودبيأتشبي,بيسكالفيجول,بلسبلسالسيكالتقليديةالبرمجةفيواألمانالقوةوكذالك,التنسيقولغات

هذا,مثاليةمتتاليةخوارزمياتهيئةعلىنظريةبرمجةللغةإمتالكهاوأيضا,ODBCطريقعنالمختلفةالبياناتبقواعداإلتصالعلى

.التقليديةالبرمجةحدودعنبعيداللمطورينممتازةتصميمبيئةيقدمالمعطياتفيالكبيرالتداخل



الفكرة والتصميم

.  ا بتالف المةئأل في لغةم البرمجة وفدرتهة -1

عادة تجميع في كل كما ال تحتاج إل, تمتلك بيئة أندروميدا لغة برمجة موحدة على هيئة خوارزميات مثالية قابلة لترقية مرتبطة بلغات شائعة تمت برمجتها مسبقا 
.  مرة يتم أعادة بناء التطبيقات 

.   ف فدرام واجهةم ا لتبدام التق يدية لتغيير والت دي  والترفية والتنود-2

. تستخدم أندروميدا قدرات محركات الويب الهائلة القياسية في العرض والتصميم 

.  القدرة ع ق ا رتبةت مأل فواعد البيةنةم المبت فة ت قةئية -3

.تمتلك أندروميدا أحد أسرع محركات التعامل مع قواعد البيانات وأكثرها إستقرارا واألكثر تنوعا على اإلطالق والقابل لترقية بسهولة 

.التوافق مأل أن مة التمغي -4

.  يب  ترتأو تم بناء قواعد أندروميدا األساسية لتعمل على جميع أنواع أنظمة التشغيل المختلفة وال يحتاج المطور إلعادة صياغة أو بناء لتطبيقاته 

.الوصو  ولهولة الت  م -5

تساعدبالتاليو.المكتبسطحفكرةعلىوتعتمدعنهاكثيراتختلفالاإلستخدامواجهةف,التشغيلألنظمةالعرضواجهاتبفلسفةأندروميداتصميمتم
.العملبيئةفيالتعلمسرعةعلىالمستخدمين

:  تلةعد أندروميدا ع ق ح  ممةك  تقنية كبيرة يواجههة ك  مي متور  البرامج



الفكرة والتصميم

المرائحميكبيرعددتلتهدف:

 التال.

والمبرمجييارفراد.

والمتوريييالمركةم.

الحكوميةالقتةعةم.

وا بتكةراربحة جهةم.



.لماذا أندروميدا

الوي وتقنيةمإلتبدام مهةرام.

باإلضافةحاليامكتبةليونبمتقدروالتيالجافاسكريبتلغةفيالمبنيةالبرمجيةالمكتباتإستخدامإمكانيةكذلكوللويباألساسيالقياسيالنظامأندروميداتستخدم
.المتنوعةوالمختلفةدواتلأل

لرعة إنجةز التصةميم والتتبيقةم ا بتكةرية.

.التصميمفيلإلبتكاروالتنوعأكبرمساحةتتيحالتيالمدمجةوالعناصراألدواتمنهائلكموتوفروالنشرالتصميمفياألسرعتعتبرالويبتقنيات

 بدوي فيوددعم كةم  لواجهةم التتبيقةم في أن مة التمغي  والوي.

يمكنف."أندروميدامحركعبر"المختلفةوالمنصاتالتشغيلأنظمةفيالموجودةوتلكالويبفيالقياسيةAPIالتطبيقاتواجهاتلجميعالوصولأندروميداتتيح
.المختلفةالبياناتبقواعداإلتصالوكذلكالتشغيلبيئةفيللملفاتالوصول

بيي المنصةم المبت فةممةركة النصوص البرمجية والتتبيقةم.

مشاركتهامنيمكنممااتالبيئجميعفيموحدةوالتطبيقاتالبرمجيةالنصوصكتابةفأنوبالتاليالتشغيلانظمةمنصاتجميعبينالوصلحلقةهيالويبتقنيات
.تجميعأوصياغةإعادةبدون

 لنوكود والمهةم بتقنية الكود وابنةم التتبيقةم .

(بلسبلسوالسيالبايثونوالجافاسكريبت)مثلبرمجةلغاتبعدةالنصوصكتابةويمكنكودالنوبإستخداموكذلكالكودبإستخدامالتطبيقاتتصميمأندروميداتتيح



.إستخدامات أندروميدا

 إنشاء التطبيقات التفاعلية الخاصة بسطح المكتب .

 إنشاء التطبيقات المرتبطة بقواعد البيانات المختلفة.

 إنشاء تطبيقات االنترنت  .

 الوصول المباشر لقواعد البيانات واستخراج البيانات .

 مراقبة الحواسيب وأنشاء المهام المجدولة.

إنشاء تطبيقات الشبكات التفاعلية.

 تصميم تطبيقات العمل الجماعي والمحادثة .

 تحليل البيانات.

 إنشاء الرسوم البيانية المختلفة لشاشات العرض .

 تشفير البيانات المختلفة  .

وإرسال التحكم بالميكروكونترول وأنترنت األشياء وملحقاته

.وأستقبال المعلومات 

 تطبيقات الذكاء الصناعي.

التطبيقات المساعدة والمساندة.

 تعلم البرمجة بتقنية الكود والنو كود  .

 التوسع والحزم المخصصة لإلستخدامات المختلفة .



الفكرة والتصميم

ا عتمةدية

ارمةي

تجربة الملتبدم
الوقت واإلنجاز

المشاركة
تبةد  الببرام

الويبالتطوير
اإلتصال التعليم التلقائي

نوكودتعدد البيئاتبيئة عمل
واجهات اإلستخدام



Alpha centauryألفا سانتوري 

أندروميدابيئةفياإلستخدامواجهةعلىيطلقمصطلحهوسانتوريالفاFront End,الواجهةهذهوتعتمد
أوبيراوإيدجومايكروسوفتكرومجوجلمتصفحمنكلفيإستخدامهيتموالذيالشهيركروميوممحركعلى
ثرواألكاألسرعكروميوممحركويعد,والتطويراإلختباراتمنسنةعشرأثناخاللنجاحهأثبتأنبعد

سكريتللجافاV8ومحركمعهالمدمجلرسومياتBlinkلمحركباإلضافةالويبمحركاتفئاتإستقراربين
.أندروميدابيئةفيللعرضرئيسيةكواجةإعتمادهوتم,

Powered By



Andromeda Engineمحرك أندروميدا 

اإلستخدامواجهةنبيواإلتصاالتالعملياتبهتتموالذيلألوامرالرئيسيوالمشغلأندروميدالبيئةالنابضالقلب

Backبالجهازالرئيسيالتشغيلونظامالفاسانتوري Endوالمثاليةالمبتكرةالدوالمجموعةعلىويحتوي

مايكروسوفتئةبيفياألولأندروميدامحركتصميمتم.السابقةالنسخعلىالتأثيربدونترقيتهايمكنوالتي

مراحلهفيبلسسبلالسيالىبدورهاتنتقلسوفوالتينتدوتبيسكالفيجولبيئةالىاإلنتقالتمثمأكسس

NodeوPHPطريقعنبالويبالخاصةالنسخايضاوكذالكأداءأعلىعلىللحصولالنهائية JS.

2024الى 20222022الى 20202020الى منتصف  2019

StartEarly Release 



Operating Systemsنظم التشغيل 

نظامتهامقدمفيويأتي,حالياالمتوفرةالتشغيلنظمعلىأندروميدامحركتوفيرلطريقخارطةوضعتم

ولينكسنسخمنكلتليهاأنعلى.بت64وبت32بنسخةتتوفرأنعلىمايكروسوفتمنويندوزالتشغيل

.المحمولةواألجهزةبالهواتفالخاصةاألخرىتشغيللنظماخرىخطةوضعوسيتم.ماكنتوش

بالويبالخاصةالتصميمعمليةإكتمالبعدوذلكأيضابالويبخاصةنسخةستتوفر.



.No-Code vs Low Codeالبرمجة التقليدية –النوكود 

بدونبرمجةالعلىيطلقتجاريمصطلحوهوالنوكودبإستخدامالبرمجةعلىالقدرةأندروميداعملبيئةتمتلك
.البرمجيبالمجالالمتخصصينلغيرموجهةوهيالمرئيةالبرمجةأوNo-Codeالبرمجيةالنصوصكتابة
التصميمأكبرقدرةيتيحمماLow-Codeالتقليديةالبرمجةبإستخدامالبرمجةعلىالقدرةأيضاتمتلككما

.للمتخصصين

التطبيقتجميعإعادةالىتحتاجالأندروميدابيئةفيالبرمجةCompilingالبرمجةعلىإلعتمادهاوذلك

interpreterالفورية translatorالجافالغةطريقعناأللةلغةالىالكودبتحويلوالمتخصصة

.سكريبت



Application Structureمخطط التطبيق 

Application Core

Native Functions

Data Sources

Web View

Dual Processing 

Engine

Hybrid Approach

Web Functions

Web Technology

Andromeda Engine

Controls

W
e

b
 E

n
g

in
e

System Resources

Communications



نظام التشغيل

التصور النهائي لبيئة العمل

محرك أندروميدا

واجهة الفا سانتوري

Backend

Frontend



واجهة اإلستخدام

سطح المكتب

فا الملقب إصطالحا بواجهة ال

سانتوري

أيقونات التطبيقات

تحالة الطقس والتاريخ والوق

إشعارات النظام

الياالمهام التلقائية المفعلة ح

بيئة العملنلبة رقم

لتمبهأندروميداعم بيئةواجهةتصميمتم
مألةم الت للهولةوذلككبيربحدالتمغي أن مة
.الواجهةمهذ 

خانة البحث

مشغل الموسيقى



مستوحى شريط المهاام الموجاود

في أعلى سطح المكتاب مان خاط

الااازمن وذيااال الماااذنبات المشاااعة 

ويحتااااااوي علااااااى العديااااااد ماااااان 

ة األيقوناااات ذات المهاااام المختلفااا

وكاااااااذلك الرؤياااااااة التصاااااااغيرية 

. للنماذج التي تم إخفاءها 



(Forms)النماذج 

كل النماذج ال تختلف النماذج في البناء  ف, والنموذج المرتبط بمصدر للبيانات والتقرير , النموذج الحر ( Forms)من النماذج ثال  أنواد تمتلك أندروميدا 

كما يمكن .  ن خاللهمتمتلك نفس المقدرة على العرض لكن يتميز بعضهم بالقدرة على اإلرتباطه بمصدر للبيانات ويمكن حفظ وتعديل وعرض البيانات م

. إنشاء عدد النهائي من النماذج في بيئة العمل 

نموذج مرتبط بمصدر للبيانات   Headerالجزء العلوي نموذج حر

 Bodyمساحة التصميم



2( Forms)النماذج 

أزرار التحكم

(مساعدة,تصغير,إغالق )

عنوان النموذج

Controlsاألدوات 

فيالعرضأدواتتعتمد

ةالمدعومتلكعلىأندروميدا

Inputمثل,الويبفي ,

Div , Button , Img

العرضأدواتمنوغيرها

.المتقدمة



Advance Controlsاألدوات المتقدمة  

محرك ثالثي األبعاد
150محرر لألكواد يدعم 

لغة برمجة

حات كونترول التحكم بالصف

والبيانات المتتاليه 

أداة رسم خرائط التدفق

أداة لرسم الرسوم البيانية

المختلفة



Advance Controls 2األدوات المتقدمة  

أداة العرض الشجريPDFأداة عرض ملفات 
أداة عرض الخارئط 

والرسوم البيانيةالطوبوغرافيه
أداة عرض الخارئط

عرض البلوكسأداة



VSDلغة برمجة أندروميدا 

ضلبأفمسبقابرمجتهاتمودوالأوامرعنعبارةوهي,مثاليةالخوارزمياتهيئةعلىبهاخاصةمرئيةبرمجةلغةأندروميداتمتلك
المحررتخدامبإسبتتابعاألوامرهذهرصفويمكن.بيسكالفيجولأوبلسبلسالسيمثلالبرمجةلغاتبإحدى.البرمجيةالممارسات

VSDالمنصةفيالبرمجةتصميمبيئةعلىيطلق.العملبيئةفيالمصممالبرمجيالمرئي (Visual Script Design).

لغةأوامرحدأبإستخداممباشرةبرمجتهاأوالجاهزةالمكتباتإستيرادطريقعنسكريبتالجافالغةبإستخدامالبرمجةأيضايمكنكما
.SQLوكذالكالبايثونأو++Cلغاتمنكلإستخدامايضاويمكنأندروميدا

(Scripts)قوائم المكتبات 

(األوامر والدوال)قائمة 

(البرمجة)مساحة 

مها بلغة يمكن إستخدام أندروميدا لتشغيل برامج تم تصمي
البايثون عن طريق أحد األوامر التي تستخدم محرر

CMD المدمج.



الوصول لقواعد البيانات 

فإنلذلك,يالجماعالعملبيئةفيمشاركتهوكذلكوعرضهالمحتوىلتخزينالبياناتقواعدعلىأندروميداتعتمد

ODBCعلىيعتمدالبياناتقواعدإلدارةمحركتمتلكأندروميدا (Open Database Connectivity).

.تصالاإلخطوطإلدارةتطبيقتمتلككماكاملبشكلالبياناتقاعدةمحتوىوأدارةاإلتصالمنالمحركهذايمكن

لسحابية يدعم التطبيق اإلتصال بعدد كبير من أنواع قواعد اإلتصال المحلية وا

:مثل 

Sqlite, Access, Postgree, Oracle, Ms SQL, AzureSQL,

.  ODBCوأي من قواعد البيانات التي تمتلك مشغل يدعم 

ياناتالبونقل,واحدوقتفيالبياناتقواعدمنبعدداإلتصالباإلمكانكما

.أندروميدابرمجةلغةإستتخدامطريقعنبينها



2الوصول لقواعد البيانات 

نوعيقتصرعلىوال,واحدوقتفيالبياناتقواعدمنبعدداإلتصالأندروميدالمحركيمكن

علىوقدرةذاكرةمنذلكعلىالقدرةيمتلكالحاسوبعتادماداممعينعددعلىوالواحد

.البياناتمعالجة

 يمكن إدارة اإلتصال عن طريقConnection String كما هو موصوف بالمثال أعاله.



إدارة محتوى قواعد البيانات

محتوىإلدراةالالزمةالمقوماتأندروميداتمتلك

غةلعلىباإلعتمادوذلكالمختلفةالبياناتقواعد

SQL(Structure Query Language)

ةلبرمجالرئيسيالمحركقلبمعدمجهاتمحيث,

إنشاءمنالمصممتمكينوبالتالي,أندروميدا

رةمباشالمختلفةبأنواعهاوإدارتهاوالحقولالجداول

البياناتلمديرقاعدةالرجوعبدونالتطبيقمن

.أخرىأدواتإستخدامأواألصلية

الحقول



إدارة محتوى النماذج

اتأدومنلهحصرالعددعلىأندروميداعملبيئةتمتلك

واجهاتإعتمادالىذلكفيالسببويعودالعرض

الويباتتقنيتمتلك.الويبتقنياتعلىفيهااإلستخدام

Inputمثلللعرضاألدواتمنكبيرعدد , Img ,

Div , Video , Audioباإلمكانكما,الكثيروغيرها

لتياالجافاسكريبتمكتباتمنلهالحصرعدداستيراد

,مميزةعرضأدواتتصميمتتيح

أزرار

أدوات إدخال

صور

الخلفيات

ملكريبالجةفةلغةتمت كالكتة هذاكتةبةلوفم
فيلإللتبدامجةهزةمكتبةونصفم يويمةي ةد 
.وغيرهةوعرضتنليقميالمجةالممتق



 2إدارة محتوى النماذج

صعوبةمدىيظهرالعاديةالعملبيئةفي

دامبإستخأواألدواتهذهمثلتنفيذوتعقيد

األمثلةهذهتعتمد,التقليديةاإلستخدامواجهات

يبتالجافاسكرلغةفيالمكتباتبعضعلى

.رادهاواستيالعملبيئةفيدمجهايسهلوالتي

رسوم بيانية مبنية على أداة 

Canvas

نصوص منسقة مبنية على

Preأداة 



محرر البرمجة الكامل المرئاي فاي

بيئة العمل 

Overviewالعام Outputالمخرجات Errorsإظهار األخطاء 



.إدارة الذاكرة

تخزينيتملمكتبةتنفيذأوتشغيلعمليةكلبعد

يةبرمجعمليةكلمنالصادرةالنتائجمنكل

,Stringنصصيغةفيثنائيةمصفوفةفي

.الموقعحسبوذلك

لكلمحددعنوانتحتالمصفوفةهذهتندرج

ويةالهمعرفوالتنفيذموقعتتبعننتيجة

.بالمكتبةالخاص

Library 

code
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

1 x

2

منائجوالنتالبياناتإسترجاعيتم

قطريعنالرئيسيةالمصفوفة

مكانوتحديد35رقماألمر

.إرجاعهاالمطلوبالنتيجة

[35,1,4]

ت 
تبا

مك
 ال

ف
ر
مع

ID

موقع التنفيذ 



Syntaxأندروميدا 

عهاوضطريقعنأندروميداسكريبتيكتب
]األقواسضمن رقمعلىالقوسيحتوي[
بعالمةمتبوعاتنفيذهالمراداألمرأوالدالة

اشةالشعلىرسالةإلظهارفمثال"الفاصلة"
Helloرسالةعلىتحتوي World:

[1,Hello World] 

األوامرمنكبيرعدداندروميداتمتلك
.األحداثكبيرعددتغطيوالتيالجاهزة

محررفيمرئيةبصورةاألوامرتظهر
هيئةعلىاندروميدافيالمدمجالبرمجة
.أيقونات

سبيلفعالمعااألوامرمنعدددمجيمكن
عدبلماحسابيةبعمليةيقوم[3+7,2]المثال

.5الناتجفيكونالفاصلة
هذاعلىاألمريكتبرسالةفيالناتجإلظهار

[[3+7,2],1]النحو



Syntax 2أندروميدا 

البرمجةالمحررفياألوامرترصف
رمزبتبدأ.لليميناليسارمنألندروميدا

هذاإهماليتم,[400]األمروهوالبداية
يأيعيدوالالمكتبةتشغيلعندالرمزة
.نتيجة

وهي(لمكتبة)المجمعةاألوامرتنتمي
:ممثال.األوامرلتلكالرئيسيالمعرف

T-NewTest:بإسممكتبة

التاليةاألوامرعلىتحتوي:

•[1,Hello World]

•[7,1+1]

مكتبةتشغيلعندT-NewTestسيتم
Helloرسالةإظهار Worldوتنفيذ
.بالذاكرةوتخزينها1+1جمععملية

[1,Hello World]

[7,1+1]
إسم المكتبة



Syntax 3أندروميدا 

0 1 2 3

تمي,للمكتبةاألوامرإضافةعند

لرقمامنإبتداءتصاعدياترقيمهم

0.

ذبتنفيأندروميدامحركيقوم

النتائجويخزنتباعااألوامر

رقمهحسبكلبالذاكرة

.المرجعي

قائمة األوامر المتوفرة



Syntax 4أندروميدا 

ذاكرةبالاألوامرتنفيذنتائجتخزينيتم

راألمطريقعنالنتائجإسترجاعويمكن

يعوداألولمتغيريناألخيريستقبل[35]

خاصالالمرجعلرقموالثانيالمكتبةلرقم

..باألمر

يةالحسابالعمليةنتيجةإلسترجاعمثال

:األمرطلبيتم.المكتبةفي2رقملألمر

هواألمرهذاتنفيذنتيجة[35,241,2]

اللةبقةالصفحةراجأل.2=السابقالجمعناتجرقم

رقم المكتبة
الرقم المرجعي ألمر



Syntax 5أندروميدا 

[Engine Code,String1,String2,String3] غيراتمتأربعأندروميداسكريبتيستقبل
متغيرات3وتليهNumberيكوناألول

أيتعويضيمكنكما.Stringنوعمن
.أخربسكريبتStringالمتغيراتمن

ترميزبفكأندروميدامحركيقوم

.لتنفيذلدالةوتحويلهالسكريبت

لغةمعأندروميداسكريبتكوددمجيمكن
كما.التطبيقفيالمدمجةسكريبتالجافا
معضهتعارعنالسكريبتتنفيذإلغاءيمكن

]أنمثال:الجافاسكريبتلغة ليعتبر[
Array.بإمكانكالتعارضهذاولحل

محركوسيقومالطريقةبهذهكتابته[#]
.يذالتنفأثناءتلقائيا#بإزالةأندروميدا



Andromeda Engineمحرك أندروميدا 

عنالمسؤولةالرئيسيةالدالةهوأندروميدامحرك
الىاريشسابقاالشرحتموكماوتنفيذهااألوامرتوزيع

بيئةفي,1مثلمرجعيرقمطريقعناألوامرهذه
هدفوالطبيعتهاعلىتدلبأسماءاألوامرتوصفالعمل
,منها

 تنتمي اروامر الق عدد ارنواد :

الرقم المرجعي

النود المرح

Display إظهار نتائح على الشاشة أو اإلدخال

DataSource التحكم في حزم السجالت في قواعد البيانات 

Text .التعديل والمراجع ل النصوص

System , خصائص التطبيق , معلومات , الملفات 

SQL SQLأوامر لغة 

Conditions .واإلعادة , أوامر الشرط 



System Includesإضافات النظام 

سكريبتالجافامكتباتمنمجموعةهي,النظامإضافات

ولةبسهالعمللبيئةإضافتهايمكنمسبقاوالمصممةالجاهزة

افاتاإلضتعطيليمكن.بهاالخاصالرابطتحديدعبروذالك

.أيضا

أحدشلفحالوفيالتطبيقتشغيلفورالمكتباتإضافةيتم

.فوراتعطيلهاسيتمالمكتباتأحدإضافة

عنوان المكتبة

مكان المكتبة



System Functionsدوال النظام 

وكماملالعلبيئةالدخولفورتشغيلهايتمالدوالمنمجموعة

يقتطبطريقعناخرىمرةوتشغيلهاكتابتهاإعادةيمكن

System functions.



   Work Groupsإدارة المجموعات

الوصولمحتوياتضبطأندروميدابيئةفي

منحطريقعنواألدواتوالنماذجللبيانات

حياتصالمديربإستخداميتموإزالتهاالصالحيات

Systemالنظام Policies.



System Themeإدارة األلوان  

األلوانتعديلمنالمستخدمينأندروميداتمكن

العملبيئةفيومشاركتهاإنشاءهاوكذالك

Darkاأللواننظاموتعتمدالجماعية Mode

.رئيسيألوانكنظام



Artificial Intelligenceالذكاء اإلصطناعي 

TensorFlow
Brain

Neural Network

فيالمتخصصةالمكتباتأشهرمعمدمجةأندروميدامنصةتأتي

ومكتبةTensorFlowمكتباتمنهااإلصطناعيالذكاء

Brainالصناعيوالتعلمالعصبيةلشبكاتالمخصصة.

منهاةالذكيالتطبيقاتمنالعديدفيالصناعيالذكاءيستخدم

شكالاألعلىلتعرفاالخرومنهاالنصوصعلىالتعرفمكتبات

األشياءاواأليديحركاتعلىالتعرفأواألصنافوانواع

.االخرى

فياتالمكتبكالمعبسهولةالنتائجأوالعميقالتعلمدمجيمكن

الشبكاتملتعليالبياناتقواعدمنالبياناتإستخدامأوالعملبيئة

.الصناعيةالعصبية



Stars Gate–بوابة النجوم 

إحاااادى التقنيااااات المتطااااورة فااااي منصااااة أندرومياااادا والتااااي تتاااايح

األنترنت أو للمطورتشغيل التطبيقات المصممة في بيئة العمل عبر

. الشبكة الداخلية بدون أي جهد 

ر فااي بيئااة تعتمااد هااذه التقنيااة علااى تكنولوجيااا ساايرفر الويااب المتااوف

HTTP Requestsأندروميدا والذي يتعامل مع طلبات االنترنت 

الاااة يعتبااار سااايرفر الوياااب الخااااص بأندروميااادا أحاااد األدوات الفع

.المشهورة  back Endوالبديلة عن لغات 

Andromeda 

WWW

لداخلية رقم سيمتلك أي تطبيق يراد نشره عبر األنترنت أو الشبكة ا

ة معارف يجااب إرسااالة ماع الطلااب حتااى ياتمكن المسااتخدم ماان رؤياا

.Stars Gate Idيشار لرمز التعريف ب , التطبيق 



Standard Commandsاألوامر القياسية 

وإنتظار , تستخدم إلظهار الرسائل على الشاشة 

. المدخالت من المستخدم 

تستخدم إلدخال المعلومات لبيئة العمل وأنتظار 

.المستخدم ألمر اإلدخال 

مع تستخدم لعمل العمليات الحسابية البسيطة من ج

وطرح وضرب وقسمة

تستخدم إلظهار الرسائل في شاشة عرض

Debug Window

لومات تستخدم لتخزين في الذاكر وقد تكون المع

.على هيئة نصوص أو أرقام

اصة تستخدم إلرسال والتحكم في البورتات الخ

ل وتستخدم في تطبيقات عدة ل USBبالنظام ك 

.  مايكروكونترولر 



Standard Commands2األوامر القياسية 

ع تستخدم لتحديد المستخدم لنظام وكذالك إسترجا

.المستخدم عن الحاجة 

الخادمبيئةبينلإلتصالSocketاألمريستخدم

محادثاتالتطبيقاتلبناءعليهااإلعتمادويمكنوالعميل

.واإلنترنتالمحليةالشبكةضمنأيضا

واعدقمعالمباشراإلتصالمعلتعاملاألمرهذايستخدم

.اإلتصالالمعلوماتوإسترجاعلإلتصالالبيانات

SQLيستخدم هذا األمر لتنفيذ أوامر بصيغة 

 Loopsيستخدم هذا األمر إلجراء الدوران 

.المحدد

يستخدم هذا االمر لتعامل مع أوامر الكوماند في

بيئة ويندوز



Standard Commands3األوامر القياسية 

تستخدم إلظهار رقم عشوائي أو حروف محددة 

عشوائية

يرتكبمثلالنصوصدوالمنبعددلتحكمتستخدم

.وغيرهاوعدهااألحرف

.المدخلمعلتطابقوالتنفيذالشرطأمر

أي تستخدم لحظف معلومة معينة نص أو رقم في

.  من نقاط التخزين في بيئة العمل 

.أداة الشرط والتنفيذ

.  أمر فتح المجلدات والملفات 



Standard Commands4األوامر القياسية 

تمتلك مجموعة كبيرة من األوامر لتحكم في حزم 

.البيانات المفتوحة 

.ذاكرةبالوتسجيلهاالبياناتحزموحجزإلدارةتستخدم

توحةوالمفالمحجوزةالبياناتحزمبياناتإستعادةأمر

.بالذاكرة

أمر إدارة التاريخ ويستخدم في إرجاع تاريخ

.  الجهاز الحالي أو تنسيق تاريخ ما 

ق مع أمر تسيق المحتوى أو النص الحالي ليتواف

.  JSONصيغة الجافاسكريبت 

.أمر تنفيذ كود الجافاسكريبت 



Recordsالبيةنةمةحزمب نمةمتقوم Setفي

QuerySQLلت المإأمرب لتبدامالذاكرة

.فحوالتصوالتحدي لت دي فةب ةالحزمةوتكوي

Formsالنمةذجفيتلتبدم,مةنوعةبتيئةت تبر

.لت ددي الحزمبفتحالرغبةوعند

Recordsالبيةنةمةحزمب نمةمتقوم Setفي

QuerySQLلت المإأمرب لتبدامالذاكرة

تصفحوالوالتحدي لت دي فةب ةغيرالحزمةوتكوي

دايةالبميفقتواحدب تجة البيةنةمفرامةويمكي

.مالبيةنةإلتدعةمحي ميألردت تبر.لنهةية



 Displayيسااااااتخدم األماااااار القياسااااااي 

Message إلظهااااار مربااااع حااااوار علااااى

وم الشاشة يحتوي علاى معلوماات وأزرار ويقا

محااارك أندروميااادا بإنتظااااار المااادخالت ماااان 

المساااتخدم علاااى أحاااد هاااذه األزرار  لمتابعاااة 

. تنفيذ األوامر األخرى في المكتبة 

ي األمااار الثااااني فاااي المكتباااة ينتظااار دوره فااا

احااااد التنفياااذ حتاااى يقاااوم المساااتخدم بإختياااار

.األزرار 



فاي إنشااء  Socketيستخدم األمر القياساي 

بار سيرفر خادم محلي على الشابكة وكاذالك ع

ويمكاااان , اإلنترناااات بمجاااارد تااااوفر المااااوارد 

كااااذالك إسااااتخدامه كجهاااااز عمياااال لإلتصااااال 

.بالخادم 

 Socketأشهر إساتخدامات األمار القياساي 

دم ويسااتخ, هااو فااي باارامج المحادثااة المحليااة 

فااة أيضااا بتوزيااع المهااام عباار االجهاازة المختل

. لتنفيذ اعمال الحوسبة الجماعية 



Hello World

قم بفتح تطبيق

Visual Script Editor

2
إبحث عن مكتبة 

Training_1
قم بالنقر مرة واحدة 

.  على اإلسم 

3 إبحث عن األمر 

Debug

4

قم بإضافة األمر 

Debug .عبر النقر

.المزدوج 

5 إفتح نافذة ال 

Debug

1

...يتبع



2 Hello World

6

قم بفتح

Action Page
.عبر النقر المزدوج 7 قم بكتابة 

Hello World
Messageفي خانة 

8 قم بالضغط على زر 

Save & Close

...يتبع



Hello World3

910

قم بإضغط على إعادة

.  بة قم بتشغيل الكتCacheتعيين 

.  لترى النتائج 



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


