جذيذ فيجول ستوديو 2010
اكتب الكود الذي سيستخذم فئتك ثم قم بإنشبئهب

بقلم:
محمد سامر أبو سلو

من المٌزات الجدٌدة المقدمة ضمن فٌجول ستودٌو  2010هً إمكانٌة كتابة الكود حسب احتٌاج برنامجك ثم إنشاء الفئة اعتمادا على ذلك
الكود وهذا ضمن لغتً فٌجول باٌزٌك و سً شارب على حد سواء
أنشئ مشروعا جديدا وضع على نافذة المشروع صندوق نصوص و زر ثم انقر نقرا مزدوجا على الزر لإلنتقال إلى محرر الكود
اكتب الكود التالً فً إجراء الحدث
)Dim sa As New Person(PerName:="Samer", Age:=38

ستالحظ ظهور خط أزرق متعرج تحت  Personوذلك ألن الفئة  personغٌر موجودة قف قلٌال فوق  personبمؤش الماوس فٌظهر لك
قائمة تصحٌح األخطاء انقر فوق الخٌار  Generate Class Presonحتى تقوم بٌئة التطوٌر بإنشاء الفئة من أجلك حسب طرٌقة استخدامك
لها

سٌتم اآلن إضافة الملف  Person.vbلمشروعك وهو ٌحتوي على الفئة الجدٌدة افتح الملف وانظر للكود الذي قامت بٌئة التطوٌر بتولٌده من
أجلك
Class Person
Private _age As Integer
Private _perName As String
)Sub New(ByVal PerName As String, ByVal Age As Integer
' TODO: Complete member initialization
_perName = PerName
_age = Age
End Sub
End Class

ٌمكننا تولٌد الفئة من الكود وذلك باختٌار  Generate new typeبدال من  generate class personعندها قبل أن ٌتم إنشاء الفئة ٌتم
إظهار صندوق حوار ٌمكننا من اختٌار نوع الفئة وخصائصها التً نرٌد قبل أن تقوم بٌئة التطوٌر بعملٌة اإلنشاء الفعلً للفئة

نرٌد اآلن إضافة وظٌفة للفئة تعٌد سنة مٌالد الشخص فنعود لمحرر كود الزر الخاص بالنافذة ونضٌف تحت الكود السابق السطر التالً
Me.TextBox1.Text = sa.BirthYear

وبنفس الطرٌقة نختار األمر  Generate method stub ….فٌتم إنشاء الوظٌفة المناسبة

انتقل للملف  person.vbوالحظ الكود المتولد
Function BirthYear() As String
Throw New NotImplementedException
End Function

ًعدل الوظٌفة السابقة حتى تصبح كما ٌل
Function BirthYear() As String
Return DateAdd(DateInterval.Year, (-1 * _age), Now)
End Function

ً لفئتنا نعود أٌضا لمحرر كود الزر فً النموذج ونضٌف السطر التالAddress أو نرٌد إنشاء خاصٌة
sa.Address = "Damascus Sysria"

 حتى هذه النقطةPerson  وهذا سرد للفئةPerson  فٌتم إضافة الخاصٌة للفئةGenerate Property … وبنفس الطرٌقة نختار
Class Person
Private _age As Integer
Private _perName As String
Sub New(ByVal PerName As String, ByVal Age As Integer)
' TODO: Complete member initialization
_perName = PerName
_age = Age
End Sub
Property Address As String
Function BirthYear() As String
Return DateAdd(DateInterval.Year, (-1 * _age), Now)
End Function
End Class

