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יצירת מחולל אתרים:משימה
.©מ "כל הזכויות שמורות לדורון אמיר יעוץ והדרכה בע*.אך מיועד לנשים וגברים כאחד,המסמך רשום בלשון זכר מטעמי נוחות*

.מ"כמתכנת מתחיל בצוות הפיתוח של חברת דורון אמיר יעוץ והדרכה בע
מה המדWindows Applicationהינך מתבקש לכתוב תכנית מסוג 

.דפי אינטרנטלמחולל כתבות 

.שלב ראשון
:התכנית תציג ממשק המקבל מהמשתמש את הנתונים הבאים

.תוכן הכתבה�
.נתוני המחבר�
.עדיפויות עיצוב הדף�
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.שלב שני
.התכנית תחולל דף אינטרנט אשר יכיל את נתוני המשתמש שנקלטו
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.שלב שלישי
ותעדכן ,צפויה או לא צפויה,טפל בכל שגיאההתכנית תהיה מוכנה לתפוס ול*

.את המשתמש אודות השגיאה
DLL
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 Form.cs                                                                          
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UI                                                                                                 

:דרישות מערכת
:מבנה התכנית צריך לכלול. 1

.Console Applicationפרויקט מסוג �
.DLLפרויקט מסוג �
.Windows Applicationפרויקט מסוג �
.CSSשימוש בקבצי �
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:שימוש חובה בפקדים הבאים�

�Combox
�Button
�Textbox
�Label
�List box

!שים לב
.יש להקפיד על כתיבת קוד נכון הכולל שימוש בנושאים שנלמדו

!בהצלחה 


