Code Bank V2
Daha önce sadece kod saklama modülünü içeren ilk versiyona
bazı eklemeler yapıldı ve bazı hatalar düzeltildi.

Eklemeler
Arama Seçenekleri

Kayıtlı kodlar arasında arama işleminin yapılmasını sağlar.
Aranacak olan metin arama kutucuğuna yazılıp, metnin nerelerde
aranacağı seçildikten sonra “Aramaya Başla” butonuna tıklanır.
Arama sonunda kod bulunursa sol taraftaki listede bulunan
kodlar listelenir.

Yedek Alma ve Yedekten Yükleme

“Yedekle” butonu ile mevcut bütün kayıtlar (kategori, alt
kategori, kod) bir dosya içinde istenilen bir yere
kaydedilebilir.
“Yedeği Yükle” butonu ile de daha önce alınmış olan bir yedek
dosyası yüklenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta:
yedek dosyası yüklendikten sonra yedek alındığı tarihten
sonraki çalışmalar kaybedilir.
Programın kurulum dosyasını indirmek için

Programın
kodlarını
için TIKLAYIN!!!

TIKLAYIN!!!

indirmek

Code Bank
Geliştirilen kodları veya araştırma sonucu elde edilen kodları
daha sonra kullanılmak üzere bir yere depolamak elbette
önemlidir ama en az onun kadar önemli olan başka nokta bu
depolamanın düzenli olmasıdır. Burada devreye bu amaç için
yazılmış programlar devreye girer. Code Bank da bunun için
yazılmış bir programdır.

Ana Ekran
Bu ekranda daha önce kaydedilmiş kodlar gösterilir.
1. Aranan kodun kategorisinin seçildiği alandır.
2. Aranan kodun alt kategorisinin seçildiği alandır.
3. Yeni bir kategori veya alt kategori eklemek için
kullanılan pencereyi açar.
4. Kayıtlı bulunan kategori ve alt kategorileri güncellemek
veya silmek için kullanılan pencereyi açar.
5. Yeni bir kod eklemek için kullanılan pencereyi açar.
6. Şu anda ekranda görüntülenen kodu siler.
7. Şu anda görüntülenen kodu güncelleme penceresinde açar.
8. Şu anda görüntülenen kodu yazdırma penceresinde açar.
9. Şu anda görüntülenen kodu word belgesine kaydeder.
10. Seçilen alt kategori altındaki kodların başlık şeklinde
listelendiği alandır.
11. Listeden seçilen kodun gösterildiği alandır.

Kod Ekleme Ekranı

Yeni kod kaydetmek için kullanılan ekrandır.
1. Kaydedilecek kodun kategorisinin seçildiği alandır.
2. Kaydedilecek kodun alt kategorisinin seçildiği alandır.
3. Kodun kategori veya alt kategorisi listede yok ise
Kategori ekranı açar.
4. kodun başlığın yazıldığı alandır.
5. Kodu kaydeder.
6. Kodun yazıldığı alan. Yazılan kod en fazla 2000 karakter
uzunluğunda olabilir.
7. Kodu uzunluğu için kalan karakter sayısı

Kategori ve Alt Kategori Yönetim Ekranı

Programın kurulum dosyasını indirmek için

TIKLAYIN!!!

