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است .B4A یک نرم  Anywhere Software یکی از نرم افزار های تولیدی شرکت (B4A (Basic4android نرم افزار

افزار اختصاصی ، ساده و در حین حال قدرتمند برای تولید و توسعهی نرمافزارهای اندرویدی میباشد ، در این نرم افزار بر برپایه

قواعد و قوانین زبان بیسیک برای اندروید برنامه نویسی می کنیم . نرم افزار B4A دارای محیط زیبا و مدرن برای برنامه نویسی

است و خطایایی و دیباگ کردن برنامه ها در آن به سادگی امکان پذیر است ، همچنین ادیتور آن بصورت خودکار کدها را پیش بینی

B4A و کامل می کند که این مورد باعث می شود هم سرعت برنامه نویسی باال برود و هم خطای کمتری رخ دهد . نرم افزار

دارای کتابخانه های قدرتمندی است که نیاز های ما را برای برنامه نویسی پوشش قرار می دهد و با کمترین درگیری در مفاهیم

پیچیده می توانیم برنامه های مد نظر خود را طراحی کنیم . شرکت Anywhere Software عالوه بر کامپایلر B4A که برای

برنامه نویسی اندروید بکار می رود ، کامپایلر های B4J (برنامه نویسی دسکتاپ ) ، B4I (برنامه نویسی iOS) و B4R (برنامه

نویسی آردوینو) را نیز تولید کرده است که همه این کامپایلر ها دارای محیط برنامه نویسی و قواعد یکسان برای برنامه نویسی می

باشند در نتیجه اگر با یکی از این کامپایلر ها کار کنید استفاده از بقیه کامپایلر ها برای شما بسیار بسیار ساده می شوند . نرم افزار

B4A بهترین پیشنهاد برای افرادی است که در زمینه الکترونیک فعالیت دارند و میخواهند در کمترین زمان ممکن به یک برنامه

نویس اندروید تبدیل شوند . جدیدترین کتابخانه B4A و سایر برنامه های مرتبط را از سرزمین الکترونیک دانلود کنید.

https://www.b4x.com/
https://wle.ir/19751
https://wle.ir/19751
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امکانات و ویژگی های نرم افزار بیسیک فور اندروید :

برنامه نویسی اندروید بر پایه زبان بیسیک .1
دارای ادیتور AutoComplete (کامل کننده خودکار کدها) .2

عیب یابی و دیباگ ساده کد های نوشته شده .3
محیط 100 درصد اختصاصی برای برنامه نویسی اندروید .4

دارای محیط ساده ، جذاب و مدرن به همراه تم های متنوع .5
دارای کتابخانه های متنوع و قدرتمند برای کابردهای مختلف .6

پشتیبانی از تمام امکانات گوشی های اندروید .7
بدون نیاز به داشتن پیش نیاز خاص در زمینه برنامه نویسی اندروید .8

:Project templates
:Comment links

.New project dialog. Note that when the IDE is opened it starts with no editor, until you load or create a new project
.Latest versions of all internal libraries are included

Find all references, quick search and find subs / modules tool windows were rewritten and are now syntax colored, the text is
selectable and you can jump directly to the selected position.
Subs code appears in the quick info windows. This code is also selectable and clickable.
Show Sub in window. Allows showing subs in a floating windows. The text is selectable and clickable. This can be triggered from
all kinds of places including.
Positions and layouts of all windows are preserved.
Search results font can be configured from Tools - IDE Options - Font Picker.
IDE shows available updates.
Recommended targetSdkVersion is set to 28.
Alpha value of text colors can be set in the designer.
Fix for a crash related to B4XView.Color with Android 10 and targetSdkVersion >= 29.
Better handling of errors in the IDE.
Deprecation warnings for modal Msgbox.
Animation to zero size no longer causes an exception in new versions of Android.
Starter service subs can be accessed directly without using CallSub.
Warning and errors do not hide other information
Copy warnings from list of warnings.
Generate 'Create Type' Sub.
Copy events.
Modules list is saved in lexicographic order to avoid unexpected changes with source control tools.
Resources in implicitly referenced b4x libs are now accessible.
Other minor improvements and bug fixes.

andy کاربران گرامی به علت حجم زیاد شبیه ساز آندروید ، لینک دانلود آن را از سایت سافت 98 برای شما قرار دادم .دانلود شبیه ساز  

https://soft98.ir/mobile/emulators-android/17334-andy-android.html
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برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

دانلود B4A v10.0 full + جدیدترین کتابخانه B4A + فیلم آموزشی نصب

WLE.IR

WLE.IR

https://wle.ir/19751/b4a.html

