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  المقدمة
" جوئي"، أو ما يطلق عليها اختصاراً Graphical User Interfaceأصبح مفهوم واجهات المستخدم الرسومية 

GUI واحداً من المواضيع التي القت اهتماماً كبيراً من قبل مهندسي البرمجيات، وذلك كونها تمثل همزة ،
 ينظربل أن المستخدم . وخدمات التطبيقات الحاسوبية المختلفة end userالوصل بين المستخدم النهائي 

ومن خاللها يبني تقييماً في ذهنه عن فاعلية  .لواجهة التي يتفاعل بها مع البرنامج على أنها البرنامج كلهل
  .البرمجية وقدراتها المختلفة، حيث أنه ال يهتم بالتفاصيل التي قد يهتم به المبرمجون والمختصون

معظم أنظمة التشغيل والبرامج التطبيقية والبرامج المساعدة مزودة بواجهات مستخدم صديقة، بمعنى أنها و
وهذا، بال شك، يزيد من عدد المستخدمين . تساعد مستخدميها على إتمام مهامهم الروتينية بكفاءة وسهولة

  .للبرمجية، ويزيد من كفاءتها اإلنتاجية والزمنية
المسئولية األساسية في بناء البرمجيات تقع على عاتق لغات البرمجة وإمكاناتها، فقد زودت جزءاً من أن وبما 

الكثير من لغات البرمجة الحديثة مقدرات التعامل مع المكونات الرسومية التي تستخدم في تصميم واجهات 
تمتاز بالقوة وسهولة ومن هذه اللغات لغة جافا، التي تزودنا بالعديد من مكونات الجوئي التي . المستخدم

االستخدام، مثل مربعات اإلدخال واإلخراج الحوارية، وأزرار الضغط، والحقول النصية، ومربعات االختيار، 
وبإمكاننا استخدام هذه المكونات وغيرها لجعل  .الخ.. وأزرار الراديو، ومربع الخيارات المنسدلة، والقوائم 

  .البرامج أكثر جاذبية وفعالية
الحلول "ب هو ترجمة متواضعة لألقسام المتعلقة بالجوئي في نهاية كل فصل من كتاب اتوهذا الك

 Java Software Solutions: foundations of" (أساسيات تصميم البرنامج: البرمجية باستخدام لغة جافا
program design (للمؤلفين :John Lewis  و ،William Loftusالكتاب  وقد اخترت هذا. ، اإلصدار الخامس

لما فيه من البساطة في طرح والمفاهيم، واالختصار الغير المخل، والتركيز على أهم المفاهيم المتعلقة 
ولعله من الحري بي في هذا المقام أن أتوجه بالشكر للمؤلفين لما بذاله من جهد واضح في إعداد  .بالجوئي

  .ن نلمس فيه استفادة كبيرةهذا الكتاب بالصورة التي جعلتني وكثير من القراء والمبرمجي
المفاهيم األساسية المتعلقة بالجوئي، والعديد من األمثلة التطبيقية التي تغطي على  ه الترجمةحوي هذت

وأرجو أن يجد فيه القارئ والمبرمج . وهو مدعم بالرسوم التوضيحية وشاشات التنفيذ. مفاهيم كل فصل
من وأطلب . ت على عنوان البريد اإللكتروني الخاص بيوأرجو كذلك إرسال أي مالحظاالفائدة المرجوة، 

  .الجميع الدعاء
  

  ... والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  
  

  عبد الفتاح عبد الرب المشرقي
  م٢٠١٢/  ٣/  ٨
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 GRAPHICSالرسومات   ١.١
ومن خالل هذا الكتاب سنقوم باستكشاف مجاالت الرسومات المختلفة . تلعب الرسومات دوراً مهماً في أنظمة الحاسوب    

  .وسنناقش كيفية عملها
إن الصورة مثلها مثل كل المعلومات التي يتم تخزينها في 

عن طريق  digitalالحاسوب، يجب إن تحول إلى الشكل الرقمي 
حالة وفي . تقسيم المعلومات إلى أجزاء وتمثيل هذه األجزاء كأرقام

). pixels  )picture elementsيتم تحويل الصورة إلى بكسالت، الصور
ويتم . يمكن النظر للبكسل على أنه نطاق صغير جداً من الصورة

  .تحزين الصورة كاملة عن طريق تخزين لون كل بكسل على حدة
يمكن إعادة إنتاج الصورة الرقمية عند الحاجة عن طريق إعادة 

بها، وكلما زاد عدد البكسالت المستخدمة لتمثيل الصورة، زادت درجة واقعيتها عند إعادة  تجميع البكسالت الخاصة
، ويسمى عدد  picture resolutionدقة الصورةالت المستخدمة لتمثيل الصورة بـ ويسمى عدد البكس. إنتاجها

  .monitor resolutionالبكسالت التي يمكن عرضها على الشاشة بـ دقة الشاشة 
). single bit(زين الصورة ذات اللونين األسود واألبيض عن طريق تمثيل كل بكسل باستخدام بت واحد يمكن تخ

فإن لون البكسل يكون  1أبيضاً، أما إذا كانت البت تساوي يكون لون البكسل  0حيث أنه إذا كانت البت تساوي 
من تلك الصورة، والتي يتضح زءاً مكبراً اً وكذلك جصورة أبيض وأسود تم تخزينها رقمي ١.١ويعرض الشكل . أسوداً

  .فيها البكسالت المفردة
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  صورة رقمية مع جزء صغير تم تكبيره ١.١الشكل رقم 
  

 Coordinate Systemsأنظمة اإلحداثيات 

نظام حاسوبي ولغة برمجة على تعريف  أيويعمل . بكسل في الصورة فإنه يتم ربطه ببكسل على الشاشة أيعند رسم 
  .نظام إحداثيات يمكننا من خالله التعامل مع بكسالت معينة

يمكن إن تكون . يمتلك نظام اإلحداثيات الكارتيزي التقليدي ثنائي البعد محورين يلتقيان في نقطة األصل
ه كل ييط نسبياً تكون فوتمتلك لغة جافا نظام إحداثيات بس. القيم على كال المحورين سالبة أو موجبة

  .بين نظام اإلحداثيات التقليدي ونظام إحداثيات جافا ٢.١ويقارن الشكل . اإلحداثيات المرئية موجبة
  

نقطة في نظام إحداثيات جافا باستخدام زوج من  أييتم تمثيل 
وإحداثيات الزاوية العليا من منطقة رسم جافا هي ). x, y(القيم 

كلما اتجهنا جهة اليمين،  x-axisيكبر اإلحداثي السيني . (0,0)
  .كلما تحركنا جهة األسفل y-axisويكبر اإلحداثي الصادي 

  
  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

يتم تمثيل البيانات الرسومية عن طريق 
تقسيمها إلى عدد من األجزاء الصغيرة 

  .pixelsتسمى بكسالت 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

تقع نقطة األصل في نظام إحداثيات جافا 
في الزاوية العليا الشمالية وتكون كل 

  .اإلحداثيات المرئية موجبة
  



 

مية فإن كل مكون رسومي في البرنامج يملك نظام اإلحداثيات الخاص به، حيث عند كتابة برامج جافا الرسو
إن هذا المبدأ الثابت يجعل من السهل نسبياً إدارة العناصر . تقع في الزاوية العليا الشمالية) 0,0(نقطة األصل هي

  .الرسومية المختلفة
  

  Representing Colorتمثيل اللون 
بالرغم من ذلك، وبسبب أن لون . بكسالت، كما هو الحال في الصور األسود واألبيضيتم تقسيم الصورة الملونة إلى 

كل بكسل يمكن أن يكون لوناً من عدة ألوان ممكنة، فإنه ليس كافياً أن يتم تمثيل أي بكسل فقط باستخدام 
  .دعنا نناقش باختصار إحدى التقنيات المشهورة. وهناك عدة طرق لتمثيل لون البكسل. بت واحدة

  
  
  
  
  
  
  

  إلحداثيات التقليدي ونظام إحداثيات جافانظام ا ٢.١الشكل رقم 
  

األحمر : يتم تمثيل كل لون كخليط من ثالثة ألوان رئيسية
red واألخضر ،green واألزرق ،blue . وفي لغة جافا، كما في عدة

لغات برمجية أخرى، يتم تحديد األلوان عن طريق ثالثة ألوان يتم 
ــهي اختص  RGB، حيث RGBاإلشارة إلى مجموعها بقيمة  لـ  ارـــ

Red-Green-Blue . ويمثل أي رقم نصيب كل لون من هذه األلوان
لخزن )  bits 8بتات ٨( byte 1األساسية، ويتم استخدام واحد بايت 

. 255و   0هذا يجعل هذه األرقام تتراوح بينأياً من األرقام الثالثة، و
مثالً، القيم . لون أساسي على تحديد اللون الكلي أيويعمل مستوى 

  .خضر يتم تركيبها مع مستوى منخفض من اللون األزرق إلنتاج ظالل اللون األصفرالعالية للونين األحمر واأل
  

، والذي يعتبر  Colorالكالسلغة جافا، يستخدم المبرمج في 
كائن  أييمثل . ، لتعريف و إدارة األلوان java.awtجزءاً من الحزمة

ويحتوي هذا الكالس على العديد . لوناً مفرداً Colorمن الكالس 
وفي . من الكائنات للتزويد بمجموعة من األلوان المعرفة مسبقاً

. Colorسرد لأللوان المعرفة مسبقاً في الكالس  ٣.١الشكل 
لتعريف وإدارة  methodsويحتوي هذا الكالس أيضاً على دوال 

  .العديد من األلوان األخرى
  
  
  
  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

يتم تمثيل األلوان في لغة جافا باستخدام 
لتمثيل  وفيها ثالثة قيم - RGB قيمة

، األخضر  redاأللوان الرئيسية األحمر
green  واألزرق ،blue.  

  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

على ألوان عديدة  Colorيحتوي الكالس 
معرفة مسبقاً وتستخدم بشكل شائع، 
ويمكن استخدامها لتعريف ألوان أخرى 

  .متعددة
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 Colorاللون  Objectالكائن  RGB Valueقيمة آر جي بي 
0, 0, 0 Color.black  األسودblack 

0, 0, 255 Color.blue  األزرقblue 
0, 255, 255 Color.cyan األزرق المائي cyan  

128, 128, 128 Color.gray  الرماديgray 
64, 64, 64 Color.darkGray  الرمادي الغامقdark gray 

192, 192, 192 Color.lightGray  الرمادي الفاتحlight gray 
0, 255, 0 Color.green  األخضرgreen 

255, 0, 255 Color.magenta رجوانياأل magenta 
255, 200, 0 Color.orange  البرتقاليorange 

255, 175, 175 Color.pink  الورديpink 
255, 0, 0 Color.red  األحمرred 

255, 255, 255 Color.white  األبيضwhite 
255, 255, 0 Color.yellow  األصفرyellow 

  
  Colorاأللوان المعرفة مسبقاً في الكالس  ٣.١الشكل رقم 

  

 APPLETSاآلبلتات   ٢.١
وتطبيقات  Java appletsآبلتات الجافا : هناك نوعان من برامج جافا    

آبلت الجافا هو عبارة عن برنامج جافا . Java applications  الجافا
نوى تضمينه داخل ملف يHTML ونقله عبر شبكة، وتنفيذه ،

أما تطبيق الجافا فهو برنامج قائم بذاته . باستخدام مستعرض الوب
  .يمكن تنفيذه باستخدام مفسر لغة جافا

يتمكن المستخدمون عن طريق الوب من إرسال واستقبال أنواع 
،  graphics، الرسومات textعديدة من الوسائط، مثل النصوص

ـــــ، واستخدام واجهة التأشير والنقsoundالصوت و ــ و التي تعتبر مالئمة بشكل كبير  point-and-click interfaceر ـ
كان آبلت الجافا هو أول نوع من البرامج التنفيذية التي يمكن الحصول عليها باستخدام . جداً وسهلة االستخدام

  .الوبنوع آخر من الوسائط يمكن تبادلها عبر ويمكن اعتبار آبلتات جافا على أنها . مستعرض الوب
حيث يمكن استعراضها . وبالرغم من أن آبلتات الجافا معدة عموماً للنقل عبر شبكة، فليس بالضرورة أن يتم ذلك

. ، فإنه ليس من الضروري حتى تنفيذها من خالل مستعرض الوب مطلقاًسببال اولهذ. محلياً باستخدام مستعرض الوب
يمكن استخدامها  appletviewerتسمى  Sunضمن حزمة التطوير البرمجية للغة جافا المقدمة من شركة فهناك أداة 

ومع ذلك، فإنه من المعتاد أن . لعرض اآلبلتات في كتابنا هذا appletviewer يمكن استخدام . لتفسير وتنفيذ اآلبلت
ماح بأن يتم الحصول عليها وتنفيذها من قبل على صفحة وب والس linkيتم عمل آبلتات جافا ليتم عمل ارتباط لها 

  .مستخدمي الوب عبر العالم
وهناك . وإرساله عبر الوب HTMLبملف اـل ) وليس كود جافا المصدري(  Java bytecodeيتم ربط الجافا بايت كود

يتم ترجمة آبلت و. إصدار من مفسر جافا يأتي مضمناً في مستعرض الوب ويستخدم لتنفيذ اآلبلت عند وصوله إلى وجهته
  .الجافا إلى شكل بايت كود قبل أن نتمكن من استخدامه على الوب

آبلت  أيفبسبب أن مستعرض الوب الذي ينفذ . هناك بعض الفروق المهمة بين بنية آبلت الجافا وبنية تطبيق الجافا
ملك يال  ووبالتالي فه يكون في حالة تشغيل مسبقاً، فيمكن أن ننظر إلى اآلبلت على أنه جزء من برنامج أكبر،

ولنأخذ بعين . يتم استدعائها  تلقائياً بواسطة اآلبلت  paintهناك دالة في اآلبلت تسمى. يبدأ منها التنفيذ  mainدالة
ــلرسم بعض األشكال وكتابة تعليق أللب paintوالذي تم فيه استخدام الدالة  ١.١االعتبار المثال  ــ رت اينشتاين ــ
Albert Einstein على الشاشة.  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

اآلبلتات هي برامج جافا يتم عادة نقلها عبر 
شبكة وتنفيذها باستخدام مستعرض 

 .الوب
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وفي هذا . المستخدمة في البرنامج packagesفي بداية البرنامج وبشكل صريح إلى الحزم   importتشير جملتا
، ونحتاج كذلك لمقدرات رسومية  javax.swing، والذي يعد جزءاً من الحزمة المسماة JAppletالمثال، نحتاج الكالس

  . java.awtمختلفة معرفة في الحزمة 
. ، كما هو واضح في أول سطر في تعريف الكالس JAppletكالس يتم تعريف آبلت فيه  بوراثة الكالس أييقوم 

وهو   Object Oriented Programmingوفي هذه العملية يتم استخدام مفهوم من مفاهيم البرمجة كائنيه المنحنى 
التصريح عن كالسات اآلبلت على أنها  أيضاً، يجب. ، وسنناقشها بشكل أكبر في قادم الصفحاتInheritanceالوراثة 
public .  

واحدة من عدة دوال خاصة باآلبلت والتي تمتلك أهمية خاصة، حيث تستدعى تلقائياً عندما  paintتعتبر الدالة 
تكون هناك حاجة لرسم أي عنصر رسومي على الشاشة، مثل عملية بدء تشغيل اآلبلت أو عند تحريك نافذة كانت 

  .تغطي على اآلبلت
ويعمل هذا الكائن على تعريف سياق . كوسيط لها  Graphicsتستقبل كائن من الكالس paintألحظ أن الدالة 

على تمثيل  paintإلى الدالة  ريعمل هذا السياق الرسومي الممر. يمكننا التفاعل معه  graphics contextرسومي خاص
وفي األمثلة الالحقة، سيكون لدينا . ثي الخاص بهإن أي سياق رسومي يملك النظام اإلحدا. كامل نافذة اآلبلت

  .مكونات متعددة، لكل منها سياق رسومي خاص
 ، وdrawLine و، drawRectمن رسم عدة أشكال باستخدام دوال مثل   Graphicsيمكننا كائن الكالس

drawString . األشكال التي يتم رسمهاوتعمل الوسائط الممررة إلى دوال الرسم هذه على تحديد إحداثيات وأحجام .
  .وسنقوم باستكشاف هذه الدوال ودوال أخرى لرسم األشكال في القسم التالي

  
    ١.١مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  Einstein.java        المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
 یشرح ھذا المثال آبلت أساسي  //
//******************************************************************** 

 
import javax.swing.JApplet; 
import java.awt.*; 

 
public class Einstein extends JApplet 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
 یرسم مقولة آللبرت إینشتاین وسط بعض األشكال  //   
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paint (Graphics page) 
   { 
      page.drawRect (50, 50, 40, 40);    // مربع 
      page.drawRect (60, 80, 225, 30);   // مستطیل 
      page.drawOval (75, 65, 20, 20);    // دائرة 
      page.drawLine (35, 60, 100, 120);  // خط 
 
      page.drawString ("Out of clutter, find simplicity.", 110, 70); 
      page.drawString ("-- Albert Einstein", 130, 100); 
   } 
} 
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 Displayالعرض 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Executing Applets Using the Web  تنفيذ اآلبلتات باستخدام الوب 
 HTML )Hyperلكي يتم نقل اآلبلت عبر الوب وتنفيذه بواسطة المستعرض، يجب أن يتم اإلشارة إليه في مستند لغة 

Text Markup Language .( ويحتوي مستندHTML على وسوماتtags  و األنواع الخاصة للوسائط  تحدد تعليمات التهيئة
 ، والرسومات textبر برنامج الجافا نوعاً خاصاً من الوسائط مثله مثل النصوصتويع. التي يتم تضمينها في المستند

graphics   والصوت sound.  
  : applet tag ويعد الكود التالي مثاالً على الـ . ضمن أقواس زوايا HTML tag يتم كتابة الـ 

<applet code = "Einstein.class" width = "350" height = "175"> 
</applet> 

يجب أن ينقل عبر الشبكة  Einstein.class  المخزن في الملف المسمى  byte codeهذا الوسم يوضح أن البايت كود 
أيضاً إلى عرض وارتفاع  applet tag يشير وسم اآلبلت. معينHTML  وينفذ على جهاز كمبيوتر يحتاج لعرض مستند 

  .اآلبلت
  
  
  
  
  
  

  تشمل اآلبلتات، عملية ترجمة وتنفيذ الجافا ٤.١الشكل رقم 
  

 <object>وهي تشمل الوسم ، HTMLأخرى يمكن استخدامها لإلشارة إلى اآلبلت في ملف tags هناك أيضاً وسوم 
ـــــوذلك وفقاً لنادي الوب العالم، هو الوسم الذي يجب أن يستخدم فعالً <object>إن الوسم . <embed>والوسم  ي ـ

World Wide Web Consortium  أو(W3C) . ومع ذلك فإن المستعرض الذي يدعم الوسم<object> وإلى حد . غير ثابت
  .<applet>هو الوسم  اعتماداًاآلن يعتبر الحل األكثر 

وقبل أن . وليس إلى ملف الشفرة المصدرية، Einsteinالحظ أن وسم اآلبلت يشير إلى ملف البايت كود لآلبلت 
ا هو واضح في وكم، ثم بعد ذلك. يجب ترجمته إلى صيغة البايت كود، نتمكن من نقل اآلبلت باستخدام الوب

  .فإنه يمكن تحميل المستند باستخدام مستعرض الوب والذي يقوم تلقائياً بتفسير وتنفيذ اآلبلت، ٤.١الشكل 
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 DRAWING SHAPESرسم األشكال   ٣.١
بالعديد من الكالسات التي تسمح لنا Java standard class library تزودنا مكتبة الكالسات القياسية للغة جافا     

  .أساسياً لكل عملية من هذا النوع  Graphicsويعتبر الكالس. ومعالجة المعلومات الرسوميةتقديم ب
  

  The Graphics Classالكالس جرافيكس 
بما ، وهو يحتوي على دوال مختلفة تمكننا من رسم األشكال .java.awtمعرف في الحزمة المسماة  Graphicsالكالس  

سرد لبعض دوال  ٥.١وفي الشكل . ovals، واألشكال البيضاوية rectanglesوالمستطيالت ، linesفي ذلك الخطوط 
، squaresوالمربعات  circlesالحظ أن هذه الدوال تسمح لنا أيضاً برسم الدوائر . Graphicsالرسم األساسية في الكالس 

وسنناقش دوال رسم . لتواليعلى ا، rectanglesوالمستطيالت  ovalsوالتي تعتبر أشكاالً خاصة من األشكال البيضاوية 
  .الحقاً في هذا الكتاب Graphicsإضافية في الكالس  

  
من تحديد فيما إذا كنا نريد  Graphicsتمكننا دوال الكالس 

يظهر الشكل بدون . unfilledأو بدون تعبئة  filledشكالً بتعبئة 
ولهذا السبب  فهو  ،للشكل فقط outlineتعبئة المخطط الخارجي 

أما ). شكل أسفل منه أيحيث يمكننا رؤية ( transparent شفاف
 رسومات أيالشكل ذو التعبئة فهو مصمت بين حدوده ويغطي على 

  .أسفل منه
  

تقع ) (0,0ولنتذكر أن النقطة . والذي ناقشناه سابقا في هذا الفصل، كل هذه الدوال تعتمد نظام إحداثيات جافا
 أيإن . كلما تحركنا لألسفل yوتزيد قيم ، كلما تحركنا يميناً xبحيث تزيد قيم ، في الزاوية الشمالية العليا

  .ئية لن تكون مرئيةأشكال ترسم في إحداثيات خارج المساحة المر
ذاتية  Graphicsتعتبر العديد من دوال الرسم في الكالس 

الحظ، مثالً، أن . لكن بعضها يتطلب نقاشاً أكثر قليالً، التفسير
تعرف عن  drawOvalالشكل البيضاوي المرسوم بواسطة الدالة 

طريق إحداثيات الزاوية الشمالية العليا واألبعاد التي تحدد العرض 
غالباً ما يتم . bounding rectangleوالطول لمستطيل اإلحاطة 

، ovalsمثل األشكال البيضاوية ، ذوات المنحنياتتعريف األشكال 
ويوضح  .بواسطة مستطيل يطوق حدود المحيط لهذه األشكال

  .مستطيل اإلحاطة للشكل البيضاوي ٥.١الشكل 
نقوم بتحديد الشكل ، ولكي نرسم القوس. ovalsعلى أنه قطاع من الشكل البيضاوي  arcيمكن أن ننظر للقوس 

ويتم تعريف نقطة البداية للقوس . البيضاوي الذي يكون القوس جزءاً منه والجزء من الشكل البيضاوي الذي يهمنا
إن زاوية القوس ال تشير . arc angleونقطة نهاية القوس تعرف بواسطة زاوية القوس  start angleبواسطة زاوية البدء 

وأصل زاوية البدء هو خط أفقي . degreesوتقاس زاويتا البدء و القوس بالدرجات . ولكنها تحدد مداه، القوسإلى نهاية 
  . ٦.١كما هو واضح في الشكل ، ◦0وهمي يمر عبر مركز الشكل البيضاوي ويمكن اإلشارة إلى ذلك بالزاوية 

  
  
  
  
  
  
  
  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

يمكن رسم أغلب األشكال بطريقة 
 ةأو بدون تعبئ opaqueأو  filledالتعبئة 
unfilled  أوoutline.  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

 boundingيستخدم مستطيل اإلحاطة
rectangle  لتعريف موقع وحجم األشكال

  .ovalsالمنحنية مثل األشكال البيضاوية 
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void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2) 

  .(x2, y2)إلى النقطة  (x1, y1)ترسم سطراً من النقطة   
  

void drawRect(int x, int y, int width, int height) 
  .heightو  widthوأبعاده هي  (x, y)ترسم مستطيالً زاويته العليا الشمالية هي   
  

void drawOval(int x, int y, int width, int height) 
و  widthوأبعاده هي  (x, y)محاط بمستطيل زاويته العليا الشمالية هي ترسم شكالً بيضاوياً   
  height.  
  

void drawString(String str, int x, int y) 
  .،  وتمتد جهة اليمين(x, y)ابتداءً من النقطة  strترسم السلسلة النصية   
  

void drawArc(int x, int y, int width, int height, 
 int startAngle, int arcAngle) 

يبدأ   . height، و x ،y ،widthترسم قوساً عبر الشكل البيضاوي المحاط بالمستطيل المعرف بـ   
  .arcAngleويمتد للمسافة المعرفة بالزاوية  startAngleبالزاوية القوس   
  

void fillRect(int x, int y, int width, int height) 
  .باستثناء أنها تعبي الشكل باللون األمامي الحالي، drawتشبه أختها   
  

void fillOval(int x, int y, int width, int height) 
  .، باستثناء أنها تعبي الشكل باللون األمامي الحاليdrawتشبه أختها   

 
void fillArc(int x, int y, int width, int height, 
 int startAngle, int arcAngle) 

  .، باستثناء أنها تعبي الشكل باللون األمامي الحاليdrawتها تشبه أخ  
  

Color getColor( ) 
  .للسياق الرسومي الحاليترجع اللون األمامي   
  

void setColor(Color color ) 
  .colorتضبط اللون األمامي للسياق الرسومي الحالي على اللون المحدد   
  

  
  Graphicsبعض دوال الكالس  ٥.١الشكل رقم 

  
 foreground colorلكل سياق رسومي لون أمامي حالي 

. stringsوالسالسل النصية  shapesيستخدم عند رسم األشكال 
. background colorوكل سطح يمكن الرسم عليه له لون خلفي 

التابعة  setColorيتم ضبط قيمة اللون األمامي باستخدام الدالة 
 مويتم ضبط قيمة اللون الخلفي باستخدا، Graphicsللكالس 

، الذي نرسم عليه componentللمكون  setBackgroundالدالة 
  .مثل اآلبلت

        Key Conceptمفهوم أساسي 
  

هو قطاع من الشكل البيضاوي  arcالقوس 
ovals  يبدأ بزاوية بدء محددة ويمتد

  .لمسافة محددة بواسطة زاوية القوس
  

mailto:a7mail@yahoo.com


 
Abdulfa ah Almashraqi                      Email:  fa a7mail@yahoo.com 

  
  
  
  
  

  
  
  

  شكل بيضاوي ومستطيل اإلحاطة الخاص به ٦.١الشكل رقم 
  

وهو يستخدم دوال رسم وتلوين متنوعة لرسم مشهد شتوي ). رجل الثلج( Snowmanآبلت يسمى  ٢.١يوضح المثال 
  .قم بمراجعة الشفرة جيداً لتالحظ كيفية رسم كل شكل بغرض توليد الصورة الكلية. يظهر فيه رجل الثلج

، وهاتان النقطتان تعرفان نقطة الوسط TOPو   MIDيعتمد على قيمتين ثابتتين تسميانالحظ أن شكل رجل الثلج 
إن . تناسباً مع هذه القيم كامالًويتم رسم شكل رجل الثلج . وقمة رأس رجل الثلج) من الشمال إلى اليمين(لرجل الثلج 

إذا أردنا إزاحة رجل  ،مثالً .نشاء رجل الثلج وعمل التعديالت الحقاًاستخدامك لمثل هذه القيم الثابتة يجعل من السهل إ
  .فسنحتاج فقط لتغيير التصريح عن واحدة من القيم الثابتة، الثلج إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال في هذه الصورة

  
  وزاوية قوس، وزاوية بدء، قوس معرف بواسطة شكل بيضاوي ٧.١الشكل رقم 

  
    ٢.١مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  Snowman.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
التلوین واستخدام األساسیة الرسم دوال البرنامج ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 

 
import javax.swing.JApplet; 
import java.awt.*; 

 
 
 

width 

height 

drawArc(10, 10, 60, 30, 20, 90)  

<10, 10> 

90  ͦ  

  

width  60  
  

0  
  

20  ͦ  
  

110  ͦ  

  

30       
  

height  
  

90  ͦ  
  

20  ͦ  
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public class Snowman extends JApplet 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
ثلج رجل التالیة الدالة ترسم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paint (Graphics page) 
   { 
      final int MID = 150; 
      final int TOP = 50; 
 
      setBackground (Color.cyan); 
 
      page.setColor (Color.blue); 
      page.fillRect (0, 175, 300, 50);  // األرض 
 
 
      page.setColor (Color.yellow); 
      page.fillOval (-40, -40, 80, 80);  // الشمس 
 
      page.setColor (Color.white); 
      page.fillOval (MID-20, TOP, 40, 40);      // الرأس 
      page.fillOval (MID-35, TOP+35, 70, 50);   // الجسم من األعلى الجزء  
      page.fillOval (MID-50, TOP+80, 100, 60);  // الجسم من األسفل الجزء  
 
      page.setColor (Color.black); 
      page.fillOval (MID-10, TOP+10, 5, 5);   // الیسرى العین  
      page.fillOval (MID+5, TOP+10, 5, 5);    // الیمنى العین  
 
      page.drawArc (MID-10, TOP+20, 20, 10, 190, 160);   // االبتسامة 
 
      page.drawLine (MID-25, TOP+60, MID-50, TOP+40);  // الیسرى الذراع  
      page.drawLine (MID+25, TOP+60, MID+55, TOP+60);  // الیمنى الذراع  
 
      page.drawLine (MID-20, TOP+5, MID+20, TOP+5);  // القبعة أسفل  
      page.fillRect (MID-15, TOP-20, 30, 25);        // القبعة أعلى  
   } 
} 

 
 Displayالعرض 
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  الثانيالفصل 
  

  
  

       COMPONENTS AND CONTAINERSالمكونات والحاويات   ١.٢
      

  
  

 NESTED PANELSالمتداخلة   اللوحات  ٢.٢
      

  
  

 IMAGES    الصور   ٣.٢
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:a7mail@yahoo.com


 
Abdulfa ah Almashraqi                      Email:  fa a7mail@yahoo.com 

       COMPONENTS AND CONTAINERSالمكونات والحاويات   ١.٢
 في مكتبة  Colorو Graphicsتكلمنا في الفصل األول عن مقدرات جافا في رسم األشكال باستخدام الكالسات     

والذي هو عبارة عن برنامج جافا معد ليتم  appletقمنا أيضاً بتعريف مفهوم اآلبلت  .الكالسات القياسية للغة جافا
ولتتذكر أن تطبيقات جافا، بخالف اآلبلتات، هي برامج . تضمنيه في صفحة وب ويتم تنفيذه عن طريق مستعرض الوب

  .قائمة بذاتها ال يتم تنفيذها من خالل الوب
يقات جافا تنفذ عبر سطر وتحديداً، هي تطب. applicationsهناك الكثير من برامج جافا عبارة عن تطبيقات 

، حيث أن الطريقة الوحيدة للتفاعل مع المستخدم تكون فقط من command-line applications) شاشة الدوز(األوامر 
وسنقوم باستكشاف مقدرات جافا في . ويمكن أن يمتلك تطبيق الجافا مكونات رسومية. خالل رسائل نصية تحفيزية

وفي هذا الفصل سنتكلم عن القضايا . graphical user interfaces(GUIs)سومية توليد برامج ذات واجهات مستخدم ر
  .األساسية المتعلقة بالتطبيقات المعتمدة على الرسومات

هو عبارة عن كائن يمثل عنصر في الشاشة يستخدم لعرض المعلومات والسماح  GUI component جوئيالإن مكون 
، buttons ، واألزرارlabelsالمعنونات  الجوئيومن األمثلة على مكونات . ماللمستخدم بالتفاعل مع البرنامج بطريقة 

  . menus، والقوائم scroll bars ، وأشرطة التمريرtext fieldsوحقول النص 
 java.awtذات العالقة معرفة بشكل أساسي في حزمتين هما  الجوئيإن كالسات مكونات جافا وكالسات 

 Abstract Windowing Toolkitلقد كانت أداة النوافذ المجردة .)javax.swingفي  xالحظ الحرف ( ، javax.swingو
(AWT) ومازالت هذه الحزمة تحوى العديد من الكالسات المهمة، مثل . تمثل حزمة الجوئي األصلية في لغة جافا

فقد تم إضافتها حديثاً وقد زودتنا بمكونات  Swingأما الحزمة . الذي استخدمناه في الفصل األول Color الكالس
، ولكننا الجوئيوسنحتاج لكال الحزمتين لعمليات تطوير . AWTتعتبر أكثر تنوعاً من تلك الموجودة في الحزمة 

  .كلما كان هناك فرصة Swingسنلجأ لمكونات 
نوعاً خاصاً من المكونات يستخدم لضم   containerيعتبر الحاوي

ومن األمثلة على الحاويات في لغة جافا . وتنظيم المكونات األخرى
دعنا اآلن نقوم باستكشاف . panels واللوحات frames اإلطارات

  .هذين الحاويين بشكل أكثر تفصيالً
  

  
   Frames and Panels  اإلطارات واللوحات 

حاوياً يستخدم لعرض تطبيقات الجافا المعتمدة على الجوئي ويتم عرض اإلطار كنافذة منفصلة  frame يعتبر اإلطار
ويمكن تغيير موضع اإلطار على الشاشة وتغيير حجمه عند الحاجة عن طريق  .خاص بها title barلها شريط عنوان 

ويتم . ويحتوي اإلطار على  أزرار صغيرة في زاويته تسمح بتصغير اإلطار وتكبيره وإغالقه. سحبه باستخدام الماوس
  .JFrame تعريض اإلطار من خالل الكالس

فإنه ال ، مع ذلك وبخالف اإلطار. أيضا حاوياً  panelتعتبر اللوحة
حيث يجب إضافتها إلى حاوي آخر . يمكن عرضها بشكل مستقل

 عموماً ال يمكن تحريك اللوحة ما لم يتم. ليتم عرضها عليه
والدور الرئيسي للوحة هو المساعدة . تحريك الحاوي الذي يضمها

ويتم تعريف اللوحة من . في تنظيم المكونات األخرى في الجوئي
  . JPanelخالل الكالس 

. lightweightوحاويات خفيفة الوزن  heavyweightإلى حاويات ذات وزن ثقيل  containersيمكننا تصنيف الحاويات 
بينما الحاوي خفيف الوزن ، يتم إدارته من قبل نظام التشغيل الذي يتم تشغيل البرنامج عليهالحاوي ذو الوزن الثقيل 

سيكون هذا الفرق مهماً عندما نقوم باستكشاف تطوير  وبين الحين واآلخر. فيدار بواسطة برنامج الجافا نفسه
  . مكوناً خفيف الوزن panelينما تعتبر اللوحة ب، مكوناً ثقيل الوزن frameيعتبر اإلطار . الجوئي

        Key Conceptمفهوم أساسي 

هي مكونات جوئي  containers الحاويات
  .خاصة تضم وتنظم مكونات أخرى

        Key Conceptمفهوم أساسي 

، كنافذة منفصلةframe يتم عرض اإلطار 
يمكن عرضها فقط  panelلكن اللوحة 

  .كجزء من حاوي آخر
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له العديد من ، مثالً، فاإلطار. تعتبر المكونات ثقيلة الوزن أكثر تعقيداً من المكونات خفيفة الوزن بشكل عام
ويتم عرض كل العناصر المرئية لواجهة . والتي تكون مسئولة عن الخصائص المختلفة لنافذة اإلطار panes طعاقمال

  . الخاص باإلطار  content pane الجافا في مقطع المحتوى
يمكننا توليد تطبيقات جافا معتمدة على الجوئي عن طريق توليد إطار يتم من خالله عرض واجهة ، عموماً
 content pane والتي يتم إضافتها إلى مقطع المحتوى، تنظيم الواجهة في داخل اللوحة األساسية يتم غالباً. البرنامج

  .وغالباً ما يتم تنظيم مكونات اللوحة األساسية باستخدام لوحات أخرى حسب الحاجة. الخاص باإلطار
وعرض المكونات ليست مهمة ما لم تساعدنا في تنظيم  containers وبشكل عام يمكن القول أن الحاويات

وهو مكون يعرض سطر نصي  labelهذا المكون هو المعنون . دعنا اآلن نستكشف مكون جوئي أساسي آخر. األخرى
عادة . وهذا موضوع سيتم مناقشته الحقاً في هذا الفصل imageيمكن أن يقوم المعنون أيضاً بعرض صورة . في الجوئي

يمكن أن توجد المعنونات تقريباً في . تحديد مكونات أخرى في الجوئيما يتم استخدام المعنونات لعرض المعلومة أو 
  .كل برنامج يعتمد على الجوئي

عندما يتم تنفيذ . labels والمعنونات، panels واللوحات، framesدعنا اآلن ننظر إلى مثال يستخدم اإلطارات 
يتم عرض نص العبارة باستخدام  ). مقولة(ارة ستظهر نافذة جديدة على الشاشة تقوم بعرض عب، ١.٢البرنامج في المثال 
 content paneويتم عرض اللوحة على مقطع المحتوى ، ويتم تنظيم المعنونات من خالل لوحة. اثنين من المعنونات

  . الخاص باإلطار
حيث يتم عرض هذا ، كوسيط  Stringبأخذ سلسلة نصية   JFrameالخاص بالكالس  constructorيقوم الباني 

على تحديد ما الذي  setDefaultCloseOperationو يعمل استدعاء الدالة . النص في شريط العنوان الخاص باإلطار
وفي أغلب الحاالت سنقوم ببساطة بجعل هذا الزر يقوم بإنهاء . في زاوية اإلطار) Xالزر (سيحدث عند ضغط زر اإلغالق 

  . EXIT_ON_CLOSEليه من خالل القيمة الثابتة كما هو مشار إ، البرنامج
ويتم ضبط قيمة لون الخلفية للوحة باستخدام الدالة . JPanelعن طريق الكالس  panelويتم إنشاء اللوحة 

setBackground .أما الدالةsetPreferredSize  فتستقبل كائن من الكالس Dimension وهو يستخدم ، كوسيط لها
ويمكن بمثل هذه الطريقة ضبط حجم العديد من المكونات، وهناك . لمكون بالبكسالتلتحديد عرض وارتفاع ا

  . للمساعدة في التحكم بمظهر الواجهة setMaximumSizeو  setMinimumSizeمكونات عديدة أخرى تملك الدوال 
الخاص بهذا  حيث يتم تمرير نص المعنون إلى الباني JLabelعن طريق الكالس  labelsويتم إنشاء المعنونات 

تسمح بإضافة  addدالة تسمى  containersتمتلك الحاويات . وفي برنامجنا هذا تم إنشاء اثنين من المعنونات. الكالس
ومن هنا فهما يعتبران جزءاً من ، حيث تم إضافة كال المعنونين إلى اللوحة األساسية. مكونات أخرى إلى هذه الحاويات

ي يتم به إضافة المكونات إلى الحاوي أمراً مهماً، ففي هذه الحالة يحدد أياً من ويعتبر الترتيب الذ. حةلوهذه ال
الخاص باإلطار باستخدام الدالة  content paneيتم الحصول على مقطع المحتوى ، أخيراً. المعنونات يظهر فوق اآلخر

getContentPane ، وهذا يتم مباشرة بعد إن يتم استدعاء الدالةadd  المحتوى الخاصة بمقطعcontent pane  والتي
الخاصة باإلطار فتعمل على ضبط حجم اإلطار بشكل مناسب اعتماداً على  packأما الدالة . تقوم بإضافة اللوحة

وهذا أسلوب أفضل من . في هذه الحالة يتم ضبط حجم اإلطار بحيث يتالئم مع حجم اللوحة التي يحتويها. محتواه
ثم إن . حيث أنه يجب أن يتغير حجم اإلطار تبعاً لتغير حجم مكوناته، محاولة ضبط  حجم اإلطار بشكل صريح

، وعموماً. برنامجاً تفاعلياً Authorityوال يعتبر البرنامج . يعمل على عرض اإلطار على الشاشة setVisibleاستدعاء الدالة 
وسوف نقوم بدراسة مكونات الجوئي التفاعلية في الفصل . فإن المعنونات ال تسمح للمستخدم بالتفاعل مع البرنامج

حيث يمكنك تحريك كامل اإلطار إلى . اعل مع اإلطار نفسه بطرق متنوعةفإن بإمكانك التف، مع ذلك. التالي
يمكنك أيضاً . نقطة أخرى على سطح المكتب عن طريق النقر على شريط العنوان الخاص باإلطار وسحبه بالماوس

: أوسعوالحظ ما يحدث عندما يصبح اإلطار . تغيير حجم اإلطار عن طريق سحب الزاوية اليمنى السفلية من اإلطار
  .سيقوم المعنون الثاني باالرتفاع إلى جانب المعنون األول
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    ١.٢مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  Authority.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
والمعنونات اللوحات، اإلطارات، استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class Authority 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
الحكیمة المقوالت بعض الرئیسیة لةالدا تعرض  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Authority"); 
 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      JPanel primary = new JPanel(); 
      primary.setBackground (Color.yellow); 
      primary.setPreferredSize (new Dimension(250, 75)); 
 
      JLabel label1 = new JLabel ("Question authority,"); 
      JLabel label2 = new JLabel ("but raise your hand first."); 
 
      primary.add (label1); 
      primary.add (label2); 
 
      frame.getContentPane().add(primary); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    
  
  
  
  
  

  
بواسطة كائن يسمى مدير   containerيتم إدارة أي حاوي

الً عن كيفية ئووالذي يكون مس ،layout mangerالتخطيط 
مدير التخطيط عن  دعاءيتم استو، تخطيط المكونات داخل الحاوي

  .مثالً تغيير حجم اإلطار ، ة للواجهةشياء مهمأحدوث 
  
  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

بواسطة مدير  containerيتم إدارة أي حاوي 
  .layout managerالتخطيط 
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سها بجانب بعضها البعض في حة ستحاول ترتيب نفلوفإن مكونات ال، مكوناتإذا لم تقم بتحديد طريقة تخطيط ال
 .ه في هذا الصفحة كافياً الحتوائلوي فقط عندما ال يصبح عرض اللى الصف التالإوينتقل المكون ، شكل صف

وسنقوم  .تغيير تنظيم المعنونات كلما تغير حجم النافذةعلى ن مدير التخطيط يعمل أجرب هذا البرنامج لترى كيف 
  .كثر في الفصل الخامسأبتفصيل  layout mangersبمناقشة موضوع مدراء التخطيط 

  
 NESTED PANELSالمتداخلة   اللوحات  ٢.٢
مثل . طار إداخل  ةحة واحدة والتي بدورها كانت محتوالومثاالً تم فيه احتواء معنونين داخل ، رأينا في القسم السابق    

حسب  أن يكون معقداًوالذي يمكن ، للواجهة  containment hierarchyيسمى هرم االحتواء هذه العالقة تشكل ما
  .لتوليد التأثيرات المرئية المطلوبة ةالحاج

من  layersن يكون لدينا عدة طبقات أمن الشائع ، بشكل خاص
وفي  .المتداخلة لتنظيم وتجميع المكونات بطرق متنوعة لوحاتال

نه ال يتوجب عليك تضمين المكونات الغير ضرورية في هرم أحين 
غير ضرورية إضافية فال تكن مغرماً بتضمين مكونات ، االحتواء

  .ة في الحصول على التأثير المطلوبنشاء الواجهة للمساعدإعند 
حتين لوبإنشاء ، NestedPanel، ٢.٢يقوم البرنامج في المثال 

والتي  ،خرىأحة لون تم وضعهما داخل االفرعيتلوحتان وكال ال. لى معنونمنهما تحتوي عكلٌ  subpanelsفرعيتين 
  .الخاص باإلطار content paneمقطع المحتوى لى إضيفت بعد ذلك أ

حجمها بنفسها كلما دعت فهي تضبط ، البرنامج لم يتم ضبطها بشكل صريححة األساسية في لون الأالحظ 
  .حتين المحتواتين بداخلهالوالحاجة كي تتالئم مع ال

مثل  .األساسيةحة والفرعية يحيط بها مساحة فارغة من خاللها يمكن رؤية اللون األزرق لل لوحاتن الأيضاً الحظ أ
ومجموعة  ،يوالذي يستخدم للتحكم بالحاو layout manager هذا الفراغ يعد من اختصاصات مدير التخطيط

  .كثر تفصيالً لمثل هذه القضايا في الفصول القادمةأوسيتم التطرق بشكل  .الخصائص للمكونات نفسها
رؤية التأثير الذي قم بتغيير حجم اإلطار ل .بتنفيذ واختبار هذا المثال اآلنقم ، وكما قمت باختبار المثال السابق

 لوحةحتين يتغير تبعاً لتغير عرض اللواتجاه كال الأن و، ثابتاًلوحات الفرعية يظل ن حجم الأالحظ  .يحدث للمكونات
  ).والتي تتمدد بتمدد اإلطار ( األساسية
لوحات بحيث يكون لها قم بتغيير لون الخلفية لكل ال، ن ترتاح لطريقة تخطيط المكونات مع بعضها البعضأبعد 

ن يكون غير مرئياً إذا تم أيمكن  الفرق بين اللوحاتأن وذلك لكي ترى كيف ) أنه اللون األخضرولنقل (نفس اللون 
  .تصميم الواجهة وفقاً لذلك

  
    ٢.٢مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  NestedPanels.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
للمكون األساسیة الھرمیة المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class NestedPanels 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
ثالثة لوحة داخل متداخلتین ملونتین لوحتین الرئیسیة الدالة تعرض  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   
 
 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

ـــيمك  nestedتداخلةم لوحاتن عمل ـــ
panels ــلتولي ـــــــ  معقداحتواء هرم د ــــ

  .للمكونات
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  public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Nested Panels"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
األولى فرعیة اللوحة تھیئة //        
      JPanel subPanel1 = new JPanel(); 
      subPanel1.setPreferredSize (new Dimension(150, 100)); 
      subPanel1.setBackground (Color.green); 
      JLabel label1 = new JLabel ("One"); 
      subPanel1.add (label1); 
 
الثانیة فرعیة اللوحة تھیئة //        
      JPanel subPanel2 = new JPanel(); 
      subPanel2.setPreferredSize (new Dimension(150, 100)); 
      subPanel2.setBackground (Color.red); 
      JLabel label2 = new JLabel ("Two"); 
      subPanel2.add (label2); 
 
الرئیسیة اللوحة تھیئة //        
      JPanel primary = new JPanel(); 
      primary.setBackground (Color.blue); 
      primary.add (subPanel1); 
      primary.add (subPanel2); 
 
      frame.getContentPane().add(primary); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    
  
  
  
  
  

  
  

 IMAGES    الصور   ٣.٢
تمتلك لغة جافا القدرة على استخدام و .غالباً دوراً مهماً في البرمجيات المعتمدة على الرسومات  imagesتلعب الصور     
والتي تسمح لك برسم  drawImageعلى الدالة  Graphicsحيث يحتوي الكالس  .بطرق متنوعة GIFو   JPEGصور 

دعنا اآلن  .labelمع معنون  imageن تدمج الصورة أيضاً أيمكن  .و الحروف النصيةأالصورة تماماً مثلما ترسم الشكل 
  .كثرأنستكشف العالقة بين الصور والمعنونات بتفصيل 
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يمكن استخدام معنون معرف من الكالس ، كما رأينا سابقاً
JLabel  مكونات في الواجهة أو لوصفليزود بمعلومة للمستخدم. 
ن أنه يمكن أأي ، على صورة يضاًأ  JLabelن يحتوي المعنونأيمكن 

  .أو كليهما imageو صورة أ  textيتكون المعنون من نص
  

اسم ملف   ImageIconالكالس بانييأخذ و، لتمثيل صورة مضمنة داخل معنون ImageIconيستخدم الكالس 
و صور أ JPEGما من خالل صور إ ImageIconيمكن عمل كائنات الكالس  .في الكائن تحميلهالصورة ويعمل على 

GIF.  
و أ JLabelالكالس  بانيوذلك إما باستخدام ، حاذاة النص والصورة داخل المعنونيمكننا بشكل صريح ضبط م

  .يمكننا ضبط موقع النص تناسباً مع الصورةبشكل مشابه، . استخدام دوال مخصصةب
ــبعرض عدة معنون ٣.٢في المثال  يقوم البرنامج ــ ــون يقــل معنــــــوك، اتـ ــوم بعــ ــص وصـــــرض نــــ دة ــورة بعـــ

ــــــاتجاه ــ   .اتــــ
  

    ٣.٢مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  LabelDemo.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
المعنونات في الصور أیقونات استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class LabelDemo 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
األساسي التطبیق إطار وتعرض الرئیسیة الدالة تنشئ  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Label Demo"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      ImageIcon icon = new ImageIcon ("devil.gif"); 
 
      JLabel label1, label2, label3; 
 
      label1 = new JLabel ("Devil Left", icon, SwingConstants.CENTER); 
 
      label2 = new JLabel ("Devil Right", icon, SwingConstants.CENTER); 
      label2.setHorizontalTextPosition (SwingConstants.LEFT); 
      label2.setVerticalTextPosition (SwingConstants.BOTTOM); 
 
      label3 = new JLabel ("Devil Above", icon, SwingConstants.CENTER); 
      label3.setHorizontalTextPosition (SwingConstants.CENTER); 
      label3.setVerticalTextPosition (SwingConstants.BOTTOM); 
 
 
 
 
 
 
 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

 ن يحتوي على نصأ labelيمكن للمعنون 
text و صورةأimage  و كليهماأ.  
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      JPanel panel = new JPanel(); 
      panel.setBackground (Color.cyan); 
      panel.setPreferredSize (new Dimension (200, 250)); 
      panel.add (label1); 
      panel.add (label2); 
      panel.add (label3); 
 
      frame.getContentPane().add(panel); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ويستخدم لتعريف الموضع األفقي للمعنون في الفراغ  JLabelالكالس  بانيلى إهناك وسيط ثالث يتم تمريره 
على العديد من الثوابت   SwingConstantsالمسماة interfaceتحتوي الواجهة  .لوحةالمسموح به لهذا المعنون داخل ال

  .ليهاإمختلفة وهذا يسهل اإلشارة  Swingالتي تستخدم بواسطة مكونات 
ــيتم بشك ــل صـــــ ـــريح ضبط اتجـــ ــ ــاه نـ ـــص المعنــ و   setHorizontalTexPositionون وصورته باستخدام الدالتينـ

setVerticalTextPosition . االفتراضي للنص هو جهة  األفقيفإن الموضع ، ي حالة المعنون األولوكما هو واضح ف
تناسب مع وكذلك فإن الموضع العمودي االفتراضي للنص هو التوسيط بال، )بحيث تكون الصورة على الشمال(ين اليم
  .صورةال

حيث يقوم الوسيط الثالث في  .مع ضبط االتجاه بين النص والصورةللمعنون في الحاوي  األفقيال تخلط بين الموضع 
  .ريحة للدالة تحدد ضبط االتجاه بين النص والصورة ن النداءات الصأفي حين ، األفقيبتحديد الموضع  الباني

، في الحاوي األخرىجزءاً من مكون يتم تخطيطه مع كامل المكونات الصورة تصبح ، وبوضعنا للصورة في المعنون
الموجودة في الكالس  drawImageإن رسم الصورة باستخدام الدالة  .ن يتم رسمه في مكان مخصصأبدالً من 
Graphics إن اختيارك ألي من هذين الخيارين يجب ثم  .تخدام معنون لعرض الصورة يعتبر قراراً تصميمياً بامتيازاسبو أ

  .ن يعتمد على االحتياجات الخاصة ببرنامجكأ
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  الثالثالفصل 
  

  
  

 GRAPHICAL OBJECTS    الرسوميةالكائنات   ١.٣
      

  
  

 GRAPHICAL USER INTERFACE    واجهات المستخدم الرسومية  ٢.٣
      

  
  

 BUTTONS    األزرار   ٣.٣
      

  
  

  TEXT FIELDS    الحقول النصية  ٤.٣
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 GRAPHICAL OBJECTS    الرسوميةالكائنات   ١.٣
 .تمتلك بعض الكائنات تمثيالً رسومياً، مما يعني أن حالتها وسلوكها يتضمنان معلومات عن المظهر المرئي للكائن    

مثالً، ويمكن أن يحتوي أيضاً على دالة  colorواللون  sizeلرسومي على بيانات عن الحجم ايمكن أن يحتوي الكائن و
  .لرسمه

والمعنونات  ،panels لوحات، والframesستخدم مكونات رسومية مثل اإلطارات االفصل الثاني بتوليد وفي لقد قمنا 
labels،  والصورimages. وفي هذا القسم سندرسها  .اعتبار هذه المكونات مكونات رسومية من المؤكد أنه يمكنو

  .بحيث يكون لها خصائص رسومية ،يف يمكننا تعريف كائنات خاصة بنابتفصيل أكثر ونتعلم ك
الموجودة في الكالس  mainونالحظ أن الدالة  .وجهاً مبتسماً ونصاً مرافقاً ١.٣ يعرض البرنامج في المثال

SmilingFace بدالً من ذلك، تعمل الدالة ف .ال تتعامل مع كل تلك التفاصيلmain  على تهيئة إطار البرنامج
  .SmilingFacePanelواستخدامه لعرض كائن من الكالس  

فيه تعريف ثابتين يعتمد عليهما الرسم وهما تم حيث  ٢.٣موضح من خالل المثال  SmilingFacePanelالكالس 
(BASEY, BASEX)، حة، وكذا تم تعريف الدالة تعريف أهم مكونات اللو وكذلك تمpaintComponent  لرسم

نقوم ببساطة  ،لوحةلجوئي إلى هذه الافي هذه الحالة، بدالً من إضافة مكونات . الوجه الذي نراه عند تنفيذ البرنامج
  .بالرسم عليها

  
    ١.٣مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  SmilingFace.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
منفصلة للوحة كالس استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class SmilingFace 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
البرنامج إطار الرئیسیة الدالة تنشئ  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Smiling Face"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      SmilingFacePanel panel = new SmilingFacePanel(); 
 
      frame.getContentPane().add(panel); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
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 Displayالعرض 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    ٢.٣مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  SmilingFacePanel.java   المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
منفصلة للوحة كالس استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JPanel; 
import java.awt.*; 
 
public class SmilingFacePanel extends JPanel 
{ 
   private final int BASEX = 120, BASEY = 60; // للرأس األساسیة النقطة  
 
   //----------------------------------------------------------------- 
اللوحة لھذه الرئیسیة الخصائص بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public SmilingFacePanel () 
   { 
      setBackground (Color.blue); 
      setPreferredSize (new Dimension(320, 200)); 
      setFont (new Font("Arial", Font.BOLD, 16)); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الوجھ ترسم التالیة الةالد  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent (page); 
 
      page.setColor (Color.yellow); 
      page.fillOval (BASEX, BASEY, 80, 80);  // الرأس 
      page.fillOval (BASEX-5, BASEY+20, 90, 40);  // األذنان 
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      page.setColor (Color.black); 
      page.drawOval (BASEX+20, BASEY+30, 15, 7);  // العینان 
      page.drawOval (BASEX+45, BASEY+30, 15, 7); 
 
      page.fillOval (BASEX+25, BASEY+31, 5, 5);   // العینان بؤبؤ  
      page.fillOval (BASEX+50, BASEY+31, 5, 5); 
 
      page.drawArc (BASEX+20, BASEY+25, 15, 7, 0, 180); // العینان حاجب  
      page.drawArc (BASEX+45, BASEY+25, 15, 7, 0, 180); 
 
      page.drawArc (BASEX+35, BASEY+40, 15, 10, 180, 180);  // األنف 
      page.drawArc (BASEX+20, BASEY+50, 40, 15, 180, 180);  // الفم 
 
      page.setColor (Color.white); 
      page.drawString ("Always remember that you are unique!", 
                       BASEX-105, BASEY-15); 
      page.drawString("Just like everyone else.", BASEX-45, BASEY+105); 
   } 
} 

 
  

، توكما ذكرنا في الفصل األول عند نقاشنا لآلبلتا .JPanelيرث الكالس  SmilingFacePanelالحظ أن الكالس 
يرث  SmilingFacePanelعندما نقول أن الكالس و . inheritanceةثلتمثيل عالقة الورا extendsفإننا نستخدم كلمة 

آلن سيكون هذا ا والى حد .JPanelعن  عبارة هو SmilingFacePanelفإن ذلك يعني أن  ،JPanelخصائص الكالس 
  .وسنناقش التفاصيل في الفصل السابع نحتاج أن نعرفه عن الوراثة، كل ما

وكذلك ضبط  حة،وبضبط لون الخلفية والحجم المفضل لل SmilingFacePanelيقوم الباني الخاص بالكالس 
في الفصل  حصل معناكما ، تماماً بعض الكائنات األخرىمع عمل الحظ أن هذه النداءات ال ت .ةوحالخط االفتراضي لل

يتم استدعاء الدالة من خالل كائن معين، فيمكن النظر ال عندما . منفصل JPanelعندما قمنا بإنشاء كائن  الثاني
  .SmilingFacePanelفالنداءات في الباني تتم للكائن الذي يمثل الكالس ". يتحدث إلى نفسه"إليها على أنها كائن 
، كما ناقشنا في الفصل يمثل ، والذيكوسيط لها Graphicsكائناً من الكالس  paintComponent تستقبل الدالة

 الخاص بهالرسومي احة عن طريق استدعاء السياق لويتم رسم الرسومات على ال .لرسومي للمكوناالسياق  األول،
يتم استدعاءها تلقائياً لرسم  paintComponentدالة تسمى  JPanelيمتلك كل كائن من الكالس  ).Pageالوسيط (
إلضافة إلى الرسم خلفية انه بألنخبرها  paintComponentفي هذه الحالة قمنا بإضافات إلى تعريف الدالة  .حةلوال
ـــرسم الوجه والكلمات المعرفة في النداءات المختلفة التي تتم داخل الدالنفإننا نريدها أن  حة،لوال ة ـ

paintComponent . السطر األول من الدالةpaintComponent ـهو استدعاء ل super.paintComponent،  والتي تمثل
وسنقوم  .حةلووالتي تقوم برسم خلفية ال ،JPanelداخل الكالس   paintComponentاإلصدار االعتيادي من الدالة

  .  paintComponentأول في الدالة كسطر دائماً باستخدام هذا السطر 
تقوم بإنشاء وعرض إطار  mainعلى دالة  ٣.٣الموضح في المثال  Splatيحتوي الكالس  .خرآدعنا اآلن نأخذ مثاالً 

المثير لالهتمام في هذا  يءوالش .م بعض الدوائر الممتلئةيقوم هذا البرنامج ببساطة برس من حيث المظهر،. البرنامج
  .حيث أن كل دائرة يتم رسمها في البرنامج تمثل بكائن خاص بها -يعمله، بل كيفية عمله  البرنامج ليس ما
موضح   SplatPanelوالكالس  .وتقوم بإضافته إلى اإلطار SplatPanelبإنشاء كائن من الكالس main  تقوم الدالة 
 أيضاً SplatPanel، فإن الكالس في المثال السابق SmilingFacePanelوبشكل مشابه للكالس  . ٤.٣ من خالل المثال

  .يتم فيه توليد بيانات خمس كائنات دائرية داخل البانيو .JPanelمن الكالس مشتق 
لكل  drawحة عن طريق استدعاء دالة لوبرسم ال SplatPanelالخاصة بالكالس  paintComponentتقوم الدالة 

  .من كل دائرة رسم نفسها SplatPanelيطلب الكالس  ،أساسيوبشكلِ  .دائرة
الخاص بها،  )(x, yوهو يقوم بتعريف بيانات لحفظ حجم الدائرة، وموقع  . ٥.٣موضح في المثال  Circleالكالس 

 mutatorsوالضبط  accessorsعلى كل دوال اإلرجاع  يتم ضبط هذه القيم باستخدام الباني، ويحتوي الكالس .ولونها
  .ببساطة برسم الدائرة اعتماداً على قيم البيانات المحددة Circleالخاصة بالكالس  drawتقوم الدالة  .ةالزمال
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حيث أن كل دائرة .  Object-oriented programmingفهماً أساسياً للبرمجة كائنيه التوجه Splatيتضمن برنامج 
يحتفظ بحالته  Circleأي كائن من الكالس إن  .قوم برسم نفسها بأي سياق رسومي تمرره لهاتبإدارة نفسها وتقوم 

  .معرف بطريقة تمكننا من استخدامه في مواقف أو برامج أخرى  Circleونالحظ أن الكالس .الخاصة
  

    ٣.٣مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  Splat.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الرسومیة الكائنات استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
 
public class Splat 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
الدوائر من مجموعة الرئیسیة الدالة تعرض  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Splat"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      frame.getContentPane().add(new SplatPanel()); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
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    ٤.٣مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  SplatPanel.java       : Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الرسومیة الكائنات استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
 
public class SplatPanel extends JPanel 
{ 
   private Circle circle1, circle2, circle3, circle4, circle5; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
دائریة كائنات خمس بإنشاء یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public SplatPanel() 
   { 
      circle1 = new Circle (30, Color.red, 70, 35); 
      circle2 = new Circle (50, Color.green, 30, 20); 
      circle3 = new Circle (100, Color.cyan, 60, 85); 
      circle4 = new Circle (45, Color.yellow, 170, 30); 
      circle5 = new Circle (60, Color.blue, 200, 60); 
 
      setPreferredSize (new Dimension(300, 200)); 
      setBackground (Color.black); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
نفسھا رسم دائرة كل من تطلب حیث لوحةال ھذه التالیة الدالة ترسم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent(page); 
 
      circle1.draw(page); 
      circle2.draw(page); 
      circle3.draw(page); 
      circle4.draw(page); 
      circle5.draw(page); 
   } 
} 
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    ٥.٣مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  Circle.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
مخصص ولون وحجم، موقع، لھا دائرة المثال ھذا یمثل  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
 
public class Circle 
{ 
   private int diameter, x, y; 
   private Color color; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
المحددة القیم باستخدام الدائرة ھذه بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public Circle (int size, Color shade, int upperX, int upperY) 
   { 
      diameter = size; 
      color = shade; 
      x = upperX; 
      y = upperY; 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
المحدد الرسومي بالسیاق الدائرة ھذه برسم التالیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void draw (Graphics page) 
   { 
      page.setColor (color); 
      page.fillOval (x, y, diameter, diameter); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
القطر قیمة بتھیئة التالیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void setDiameter (int size) 
   { 
      diameter = size; 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
اللون بتھیئة التالیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void setColor (Color shade) 
   { 
      color = shade; 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
   //  x قیمة بتھیئة التالیة الدالة تقوم  
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void setX (int upperX) 
   { 
      x = upperX; 
   } 
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   //----------------------------------------------------------------- 
   //  y قیمة بتھیئة التالیة الدالة تقوم  
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void setY (int upperY) 
   { 
      y = upperY; 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
القطر قیمة بإرجاع التالیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public int getDiameter () 
   { 
      return diameter; 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
اللون قیمة بإرجاع التالیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public Color getColor () 
   { 
      return color; 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
   //  x قیمة بإرجاع التالیة الدالة تقوم  
   //----------------------------------------------------------------- 
   public int getX () 
   { 
      return x; 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
   //  y قیمة بإرجاع التالیة الدالة تقوم  
   //----------------------------------------------------------------- 
   public int getY () 
   { 
      return y; 
   } 
} 

 
  

 GRAPHICAL USER INTERFACE    الرسومية واجهات المستخدم  ٢.٣
 .في الفصلين األول والثاني تكلمنا عن بعض المكونات األساسية المساعدة في تصميم البرامج المعتمدة على الرسومات    
 Graphical User"واجهة المستخدم الرسومية"اآلن هو التفاعل الحقيقي من قبل المستخدم، وهذا هو قلب ه نحتاج وما

Interface "GUI" .  وسنقوم في هذا الفصل بالتقديم للمفاهيم التي نحتاجها لتوليد برامج تفاعلية معتمدة على
  .الحقةاللجوئي في الفصول اعليها نقاشات  ىويعتبر هذا الفصل أرضية عمل ستبن .لجوئيا

  :مستخدم رسومية باستخدام لغة جافانحتاج على األقل إلى ثالثة أنواع من الكائنات إلنشاء واجهة 
ü المكوناتcomponents         . 
ü       األحداثevents       .  
ü المستمعاتlisteners        .  
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هو كائن يقوم بتعريف عنصر شاشة لعرض  GUI component، فإن مكون الجوئي كما ذكرنا في الفصل الثاني
 pushومن األمثلة على مكونات الجوئي أزرار الضغط . البرنامج بطريقة معينةلتفاعل مع معلومة أو للسماح للمستخدم با

buttons ،الحقول النصية وtext fields ،المعنونات وlabels ،أشرطة التمرير وscroll bars  والقوائمmenus . ويعد الحاوي
container نا سابقاً باستخدام حاويات مثل وقد قم. تخدم الحتواء وتنظيم مكونات أخرىنوعاً خاصاً من المكونات يس
  .labelsوكذلك تطرقنا إلى استخدام المعنونات . panels لوحاتوال  framesاإلطارات 

بأفعال المستخدم  events، ترتبط األحداث غالباً. ن كائن يمثل حدوث شيء ما نهتم بهفهو عبارة ع eventأما الحدث 
user actionsتقوم معظم مكونات الجوئي بتوليد أحداث تدل . ي لوحة المفاتيح، مثل ضغط زر الماوس، أو ضغط زر ف
بتوليد حدث يشير إلى يقوم  button component، مكون الزر مثالً. ين من المستخدم ذو عالقة بالمكونعلى فعلٍ مع

ألحداث يسمى البرنامج المصمم بالجوئي، والذي يستجيب ألحداث المستخدم بالبرنامج المتفاعل مع ا. أنه تم ضغطه
event-driven.  

حدوث " ينتظر"فهو عبارة عن كائن  listenerفيما يخص المستمع 
ويتوجب علينا أن  .ما ويستجيب لهذا الحدث بطريقةevent حدث معين 

، والحدث listenerنقوم بعناية فائقة بفهم العالقات بين المستمع 
  .الذي يولد الحدث component، والمكون eventالذي يستمع إليه 

وسنقوم في أغلب الحاالت باستخدام مكونات وأحداث معرفة 
ت الموجودة في مكتبة بواسطة الكالسا predefinedمسبقاً 

مع  .هتم تأسيس دورهم األساسي قدمع إدراك أن ، ولكن سلوك المكوناتتكييف ف نقوم بوسو. كالسات جافا
  .تي نريد ظهورها عند حدوث اإلحداثإلنجاز األفعال ال listener classesسوف نقوم بكتابة كالسات المستمع  ،ذلك

  :ما يلي ، يتوجب علينا عند إنشاء برنامج جافا يستخدم الجوئيبشكلٍ خاص
ü  وتهيئة المكونات الضروريةتوليد،  
ü ذ كالسات المستمع يتنفlistener classes ما و  ،التي تقوم بتعريف ما الذي يحدث عند حدوث حدث 
ü  التي تولد األحداث التي نهتم بهاتأسيس العالقة بين المستمعات والمكونات.  

يتبقى هو فقط  ا، فإن محداثسي للبرمجة المتفاعلة مع األما يكون لديك الفهم األسا، عندحيانفي بعض األ
هناك العديد من أنوع المكونات التي يمكنك استخدامها والتي تولد أنواعاً متعددة من األحداث التي قد . تفاصيل

  .لعالقات األساسية مع بعضها البعضفكلها تمتلك نفس ا. كلها تعمل بنفس الطريقة األساسيةولكنها  تعلمها،تريد 
ي على الجوئ ةالتالية بتوضيح بعض المكونات اإلضافية ونقدم أمثله على برامج معتمدوسنقوم من خالل األقسام 

  .تسمح بتفاعل حقيقي مع المستخدم
  

 BUTTONS    األزرار   ٣.٣
وفي "). !Push Me"معنون بالعبارة (للمستخدم زر ضغط وحيد  ٦.٣مثال الموجود في ال PushCounterيقدم برنامج الـ     

تتضمن المكونات المستخدمة في هذا  .من ثم عرضها counterعداد اليتم تحديث قيمة  ،فيها ضغط الزركل مرة يتم 
، واإلطار المستخدمة لتنظيم الجوئي panelحة لو، والالمستخدم لعرض العدد label، والمعنون buttonالبرنامج الزر 

frame حة من خالل الكالس لوم تعريف الويت. حةلولعرض ال المستخدمPushCounterPanel ٧.٣، والموضح في المثال.  
  

    ٦.٣مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  PushCounter.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
حدث ومستمع رسومیة مستخدم واجھة المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
 
 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

يتكون الجوئي من مكونات، وأحداث تمثل 
حركات المستخدم ومستمعات تستجيب 

  .لهذه األحداث
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public class PushCounter 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
للبرنامج الرئیسي اإلطار بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Push Counter"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      frame.getContentPane().add(new PushCounterPanel()); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    
  
  

  
  
  

    ٧.٣مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  PushCounterPanel.java   المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
حدث ومستمع رسومیة مستخدم واجھة المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class PushCounterPanel extends JPanel 
{ 
   private int count; 
   private JButton push; 
   private JLabel label; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الجوئي بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public PushCounterPanel () 
   { 
      count = 0; 
 
      push = new JButton ("Push Me!"); 
      push.addActionListener (new ButtonListener()); 
 
      label = new JLabel ("Pushes: " + count); 
 
      add (push); 
      add (label); 
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      setPreferredSize (new Dimension(300, 40)); 
      setBackground (Color.cyan); 
   } 
 
   //***************************************************************** 
للزر الفعلیة لألحداث مستمعاً  یمثل التالي الكالس  //     
   //***************************************************************** 
   private class ButtonListener implements ActionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
      //   یضغط عندما والمعنون العداد قیمة بتحدیث تقوم التالیة الدالة
    // الزر على المستخدم  
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void actionPerformed (ActionEvent event) 
      { 
         count++; 
         label.setText("Pushes: " + count); 
      } 
   } 
} 

 
  

ع اهناك أنوو. مكوناً يسمح للمستخدم بتوليد حدث عند الضغط عليه بزر الماوس push buttonيعتبر زر الضغط 
يتم تعريف زر الضغط من خالل . سنتعرف عليها في الفصول التالية button components ةأخرى من المكونات الزري

  .JButtonالكالس 
يأخذ  JButtonحيث نالحظ أن استدعاء باني الكالس . بتهيئة الجوئي PushCounterPanelيقوم باني الكالس 

  .حةلووالمعنون إلى ال الزر يتم في هذا الباني أيضاً إضافة . يحدد النص الذي يعرض على الزر  Stringوسيطاً من نوع 
يجب إنشاء  ،لهذا الحدث ةستجاببالماوس ولال رإن الحدث الوحيد الذي نهتم به في البرنامج هو حدث الضغط على الز

  .كالس يمثل المستمع، لذلك يجب علينا كتابة لهذا الحدث listener objectكائن مستمع 
لذلك فإن الكالس المستمع الذي  .الضغط عليه دعن action eventبتوليد حدث فعلي  JButtonيقوم الكالس 

قمنا بتعريف كالس  ،في هذا البرنامج .action event listenerسوف نكتبه سيكون مستمع حدث فعلي 
   .لتمثيل المستمع لهذا الحدث  ButtonListenerيدعى

أو ، في ملف خاص به  ButtonListenerيمكننا كتابة الكالس
مع . PushCounterPanelحتى في نفس الملف لكن خارج الكالس 

فإنه يتوجب علينا تهيئة طريقة االتصال بين المستمع  ،ذلك
ولذلك  .بتحديثهاومكونات الجوئي الذي يقوم هذا المستمع 

 inner ككالس داخلي ButtonListener فسنقوم بتعريف الكالس
class ،وعليه. والذي هو عبارة عن كالس معرف داخل  كالس آخر، 

إلى أعضاء  فإن هذا الكالس الداخلي يتمكن تلقائياً من الوصول
كالسات  نشاءإوعليك أن تعرف أنه يتوجب .  الذي يحويه الكالس

في حالة أننا ال نريد الوصول إلى  بين الكالسين وأيضاً وثيقةداخلية فقط في المواقف التي توجد فيها عالقة 
ه هي واحدة من الحاالت القليلة بإن العالقة بين المستمع ومكونات الجوئي الخاصة . الكالس الداخلي من كالس آخر

  . التي يعتبر فيها الكالس الداخلي مناسباً
الدوال التي من ائمة والتي هي عبارة عن ق ،interfaceيذ واجهة فيتم كتابة الكالسات المستمعة عن طريق تن

واجهات ألنواع عديدة  من تحتوي مكتبة كالسات جافا القياسية على . ذ تعريفهايتوجب على الكالس المنفِّ
لذلك نقوم ،  ActionListenerعن طريق تنفيذ الواجهة المسماة   action listenerيتم توليد مستمع الفعل. األحداث

يل أكثر في صبتف interfacesوسيتم مناقشة الواجهات  . ButtonListenerفي الكالسimplement بتضمين عبارة 
  .الفصل الخامس

        Key Conceptمفهوم أساسي 
  

تعرف المستمعات غالباً ككالسات  
داخلية وذلك بسبب العالقة الجوهرية 

  .بين المستمع ومكونات الجوئي
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ولذلك فهي ،  actionPerformedهي الدالة المسماة  ActionListenerالدالة الوحيدة الموجودة داخل الواجهة  
في هذه (سيقوم المكون الذي يولد الحدث  .تنفيذها ButtonListenerالدالة الوحيدة التي يتوجب على الكالس 

الذي  ActionEventويتم تمرير كائن من الكالس ، عند ظهور الحدث actionPerformedباستدعاء الدالة ) الحالة الزر
في . وأحياناً أخرى يكون ببساطة كافياً أن الحدث ظهر فعالً ، بعض األحيان سنستخدم كائن الحدث في. يمثل الحدث
  countيقوم المستمع بزيادة المتغير، عند ظهور الحدثو. ل مع كائن الحدثتفاعللن نكون بحاجة ل هذه الحالة

  .setTextبمقدار واحد و يعيد ضبط نص المعنون باستخدام الدالة 
بل يجب علينا أيضاً تهيئة العالقة بين المستمع والمكون ، إلى إنشاء مستمع للحدث فحسب بحاجةتذكر أننا لسنا 
حيث نقوم  .نقوم بإضافة المستمع إلى المكون عن طريق استدعاء الدالة المناسبة، ولعمل ذلك. الذي سيولد الحدث

والتي نمرر لها كائن جديد من  ،addActionListenerبنداء الدالة  PushCounterPanelفي الباني الخاص بالكالس 
  . ButtonListenerالكالس 

والحظ كيف تتم الثالث الخطوات الرئيسية إلنشاء برنامج تفاعلي معتمد ، قم بمراجعة هذا المثال بشكل جيد
و ، وكذلك إنشاء المستمع المناسب للحدث الذي نريده، فهذا المثال يقوم بإنشاء وتهيئة مكونات الجوئي. على الجوئي

  .أيضاً تهيئة العالقة بين المستمع والمكون الذي يولد الحدث
  

  TEXT FIELDS    الحقول النصية  ٤.٣
البرنامج المسمى  ٨.٣يوضح المثال . text fieldالحقل النصي : دعنا اآلن ننظر في مثال آخر يستخدم مكوناً آخر    

Fahrenheit وعندما يقوم . والذي يتضمن حقالً نصياً يتمكن المستخدم من خالله من إدخال الدرجة الفهرنهايتية
  . المكافئة Celsiusفسيتم عرض الدرجة المئوية ، )RETURN أو( Enterالمستخدم بضغط المفتاح 

يعتبر الحقل النصي . FahrenheitPanelمن خالل الكالس  Fahrenheitويتم تهيئة الواجهة الخاصة بالبرنامج 
وسيطاً يحمل قيمة صحيحة تحدد  JTextFieldويستقبل الباني الخاص بالكالس . JTextFieldكائناً من الكالس 

  . حجم الحقل عن طريق عدد الحروف اعتماداً على نوع الخط االفتراضي الحالي
وحة يتم التحكم بها عن طريق تذكر إن الل. تم إضافة حقل نصي ومعنونات مختلفة إلى اللوحة من أجل عرضها

والذي يعمل على وضع أكبر قدر ممكن من المكونات في ، Flow layoutالمسمى  layout managerمدير التخطيط 
وسنقوم . فقد يتم تغيير اتجاه بعض المعنونات والحقل النصي، لذلك فإنك إذا قمت بتغيير حجم اإلطار. سطر واحد

  .مما يتيح خيارات أكثر للتحكم بتخطيط المكونات، طيط في الفصل الخامسبدراسة أكثر تفصيالً لمدراء التخ
  

    ٨.٣مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  Fahrenheit.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
النصیة الحقول استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class Fahrenheit 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
الحرارة درجة بمحول الخاص الجوئي وعرض بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Fahrenheit"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      FahrenheitPanel panel = new FahrenheitPanel(); 
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      frame.getContentPane().add(panel); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    
  
  

  
  
  
  
  

    ٩.٣مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  FahrenheitPanel.java  المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
النصیة الحقول استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class FahrenheitPanel extends JPanel 
{ 
   private JLabel inputLabel, outputLabel, resultLabel; 
   private JTextField fahrenheit; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
األساسیة الجوئي مكونات بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public FahrenheitPanel() 
   { 
      inputLabel = new JLabel ("Enter Fahrenheit temperature:"); 
      outputLabel = new JLabel ("Temperature in Celsius: "); 
      resultLabel = new JLabel ("---"); 
 
      fahrenheit = new JTextField (5); 
      fahrenheit.addActionListener (new TempListener()); 
 
      add (inputLabel); 
      add (fahrenheit); 
      add (outputLabel); 
      add (resultLabel); 
 
      setPreferredSize (new Dimension(300, 75)); 
      setBackground (Color.yellow); 
   } 
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   //***************************************************************** 
الحرارة درجة إدخال لحقل حدث مستمع التالي الكالس یمثل  //     
   //***************************************************************** 
   private class TempListener implements ActionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
مفتاح على الضغط یتم عندما التحویل بإتمام التالیة الدالة تقوم  //        
النصي الحقل في اإلدخال  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void actionPerformed (ActionEvent event) 
      { 
         int fahrenheitTemp, celsiusTemp; 
 
         String text = fahrenheit.getText(); 
 
         fahrenheitTemp = Integer.parseInt (text); 
         celsiusTemp = (fahrenheitTemp-32) * 5/9; 
 
         resultLabel.setText (Integer.toString (celsiusTemp)); 
      } 
   } 
} 

 
  

. Return أو Enterفإنه يقوم بتوليد حدث فعلي عند ضغط المفتاح ، إذا كان المؤشر حالياً موجود في الحقل النصي
في القسم  PushCounterوكما عملنا في برنامج . لذلك فنحن بحاجة لتهيئة كائن مستمع لالستجابة لهذا الحدث

  .  ActionListenerالمسماة  سنقوم هنا بتعريف مستمع ككالس داخلي ينفذ الواجهة، السابق
عندما يقوم المستخدم بالضغط على المفتاح  actionPerformedيقوم مكون الحقل النصي باستدعاء الدالة 

Enter .  تقوم الدالة أوالً بجلب النص من الحقل النصي عن طريق استدعاء الدالةgetTextوالتي ترجع سلسلة نصية ، .
الموجودة في الكالس المغلف المسمى   parseInt صحيح باستخدام الدالة نص إلى عدديتم بعد ذلك تحويل ال

Integer . ثم تقوم الدالة بإتمام العملية الحسابية التي من خاللها يتم تحديد الدرجة المئوية المكافئة وضبط النص
  .للمعنون المناسب على هذه النتيجة

 actionوهو الحدث الفعلي : يولدان نفس نوع الحدث text fieldوالحقل النصي  push buttonالحظ إن زر الضغط 
event . لذلك فان البدائل التصميمية لبرنامجFahrenheit  هي إضافة كائنJButton   إلى الجوئي يعمل على إتمام

ى يمكن استخدام نفس كائن االستماع لالستماع إل، وإلتمام هذا األمر. عملية التحويل عند الضغط بزر الماوس عليه
معطيين بهذا ، ولذلك فإنه بإمكاننا إضافة المستمع إلى كل من الحقل النصي والزر. مكونات متعددة في الوقت نفسه

  .سيسببان في إتمام عملية التحويل المطلوبة  Enterحيث إن ضغط الزر أو المفتاح . حق االختيار للمستخدم
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 DRAWING WITH LOOPS ANDالرسم بواسطة عبارات التكرار الشرطية   ١.٤
CONDITIONALS 

على تحسين قدرتنا على توليد رسومات جذابة بشكل كبير  loopsو الحلقات  conditionalsتعمل العبارات الشرطية     
  .جداً

ويظهر الرسم فعلياً في الكالس المسمى . targetهدفاً  ١.٤الموضح في المثال  Bullseyeيرسم البرنامج 
BullseyePanel تستخدم الدالة .  ٢.٤ الموضح في المثالpaintComponent  الموجودة في الكالسBullseyePanel 

  .للتبديل بين اللونين األبيض واألسود ifجملة 
  ovalرة عن شكل بيضاويوالدائرة عبا( filled circleترسم  فعلياً كدائرة ممتلئة   ringالحظ أن كل حلقة

فإن الدوائر الداخلية تغطي الجزء الداخلي من ، وألننا نقوم برسم الدوائر فوق بعضها). يتساوى فيه العرض مع الطول
يتم رسم الدائرة الحمراء النهائية والتي تمثل قلب ، وفي النهاية. مولدة بذلك الشكل الحلقي، الدوائر الكبيرة

  .الهدف
، BoxesPanelوالذي يعمل على تعريف كائن من الكالس ، Boxesالكالس  ٣.٤ يوضح المثال. خردعنا نرى مثاالً آ
. إن الهدف من هذا البرنامج هو رسم مستطيالت عديدة ذات حجم عشوائي وفي مواقع عشوائية.  ٤.٤والموضح في المثال 

وإذا كان . لمستطيل باللون األصفرفإنه يتم ملء هذا ا، )بكسل ٥وهو (إذا كان عرض المستطيل أقل من سمك محدد 
يرسم المستطيل بدون ، فيما عدا ذلك. فيتم ملئه باللون األخضر، ارتفاع المستطيل أقل من نفس السمك المحدد

  .تعبئة وباللون األبيض
  

    ١.٤مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  Bullseye.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
للرسم الحلقات استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class Bullseye 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
للبرنامج األساسي اإلطار بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Bullseye"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      BullseyePanel panel = new BullseyePanel(); 
 
      frame.getContentPane().add(panel); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
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 Displayالعرض 
    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    ٢.٤مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  BullseyePanel.java      المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
//   
الرسم إلتمام والحلقات الشرطیة الجمل استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JPanel; 
import java.awt.*; 
 
public class BullseyePanel extends JPanel 
{ 
   private final int MAX_WIDTH = 300, NUM_RINGS = 5, RING_WIDTH = 25; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الرمي مربع لوحة بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public BullseyePanel () 
   { 
      setBackground (Color.cyan); 
      setPreferredSize (new Dimension(300,300)); 
   } 
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   //----------------------------------------------------------------- 
الرمي مربع دوائر برسم التالیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent (page); 
 
      int x = 0, y = 0, diameter = MAX_WIDTH; 
 
      page.setColor (Color.white); 
 
      for (int count = 0; count < NUM_RINGS; count++) 
      { 
         if (page.getColor() == Color.black)  // األلوان تبدیل  
            page.setColor (Color.white); 
         else 
            page.setColor (Color.black); 
 
         page.fillOval (x, y, diameter, diameter); 
 
         diameter -= (2 * RING_WIDTH); 
         x += RING_WIDTH; 
         y += RING_WIDTH; 
      } 
 
المركز في التي الحمراء الدائرة رسم //        
      page.setColor (Color.red); 
      page.fillOval (x, y, diameter, diameter); 
   } 
} 

 
  

  DETERMINING EVENT SOURCES   حديد مصادر الحدثت  ٢.٤
أو  GUI(الفصل الثالث باستكشاف عملية توليد برامج ذات واجهة مستخدم رسومية تفاعلية حقيقية بدأنا في     
وتهيئة العالقة بين   listener objectsوستتذكر أن الجوئي التفاعلية تتطلب أن نقوم بإنشاء كائنات مستمعة). جوئي

     .لمطلوبةحداث االتي تولد األ  componentsوالمكونات ،  listenersالمستمعات 
هذا البرنامج ممثل في . دعنا اآلن نرى مثاالً يتم فيه استخدام كائن مستمع واحد لالستماع لمكونين مختلفين

عندما يتم الضغط . buttons 2وزرين label 1 والذي يعرض معنوناً واحداً  ، ٥.٤والموضح في المثال ، LeftRightالكالس 
يقوم ، right buttonوعندما يتم الضغط على الزر األيمن ، Leftيقوم المعنون بعرض كلمة ، left buttonعلى الزر األيسر 

  .Rightالمعنون بعرض كلمة 
ثم ، ButtonListenerفيعمل على إنشاء كائن من الكالس ، ٦.٤الموضح في المثال ، LeftRightPanelأما الكالس 

 actionPerformedيتم استدعاء الدالة ، ضغط أي من الزرينفإنه عند ، ولذلك. يضيف هذا المستمع إلى كال الزرين
  .ButtonListenerالتابعة للكالس 

لتحديد أياً من الزرين هو الذي قام  if – elseعبارة   actionPerformedتستخدم الدالة ، في كل عمليه استدعاء لها
والذي مرره الزر إلى الدالة  ActionEvent عن طريق كائن من الكالس getSourceويتم استدعاء الدالة . بتوليد الحدث

actionPerformed . وترجع الدالةgetSource ويقوم الشرط في عبارة . عنوان المكون الذي قام بتوليد الحدثif 
فإن الحدث سيكون حتماً قد تولد بواسطة ، إذا لم يتطابقا. مع عنوان الزر األيسر event sourceبمقارنة مصدر الحدث 

  .منالزر األي
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    ٣.٤مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  Boxes.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
للرسم الحلقات استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class Boxes 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
للمكونات األساسي اإلطار بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Boxes"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      BoxesPanel panel = new BoxesPanel(); 
 
      frame.getContentPane().add(panel); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
 
 

 Displayالعرض 
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    ٤.٤مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  BoxesPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
//   
الرسم إلتمام والحلقات الشرطیة الجمل استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JPanel; 
import java.awt.*; 
import java.util.Random; 
 
public class BoxesPanel extends JPanel 
{ 
   private final int NUM_BOXES = 50, THICKNESS = 5, MAX_SIDE = 50; 
   private final int MAX_X = 350, MAX_Y = 250; 
   private Random generator; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الرسم لوحة بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public BoxesPanel () 
   { 
      generator = new Random(); 
 
      setBackground (Color.black); 
      setPreferredSize (new Dimension(400, 300)); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
عشوائي وارتفاع عرض ذات مربعات برسم التالیة الدالة تقوم  //      
مختلفة مواقع في  //     
باللون ملئھا طریق عن القصیرة أو الضیقة المربعات تعلیم تم وقد  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent(Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent (page); 
 
      int x, y, width, height; 
 
      for (int count = 0; count < NUM_BOXES; count++) 
      { 
         x = generator.nextInt(MAX_X) + 1; 
         y = generator.nextInt(MAX_Y) + 1; 
 
         width = generator.nextInt(MAX_SIDE) + 1; 
         height = generator.nextInt(MAX_SIDE) + 1; 
 
         if (width <= THICKNESS)  // الضیقة المربعات فحص  
         { 
            page.setColor (Color.yellow); 
            page.fillRect (x, y, width, height); 
         } 
         else 
            if (height <= THICKNESS)  // القصیرة المربعات فحص  
            { 
               page.setColor (Color.green); 
               page.fillRect (x, y, width, height); 
            } 

mailto:a7mail@yahoo.com


 

            else 
            { 
               page.setColor (Color.white); 
               page.drawRect (x, y, width, height); 
            } 
      } 
   } 
} 

 
  

أحدهما لالستماع إلى الزر األيسر واآلخر لالستماع إلى ، كان بإمكاننا أن نقوم بإنشاء كالسين مستمعين منفصلين
إن . أن نقوم بتحديد مصدر الحدث actionPerformedوفي هذه الحالة لن نكون محتاجين في الدالة . الزر األيمن

اختيارنا لخيار المستمعات المتعددة أو لخيار تحديد مصدر الحدث عند ظهوره يعتبر قراراً تصميمياً يجب اتخاذه بناءاً 
  .على الوضع الذي يتم معالجته

ن اللوحة الممثلة في الكالس وهي لوحة منفصلة ع، buttonPanelالحظ أن الزرين وضعا في نفس اللوحة المسماة 
LeftRightPanel .يضمن العالقة المرئية لهما حتى لو تم تغيير حجم اإلطار ، أن وضعنا لكال الزرين في لوحة واحدة
  . Rightو Leftويعتبر ذلك مهماً بالنسبة للزرين المعنونين بـ . بطرق متنوعة

  
    ٥.٤مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  LeftRight.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
أزرار لعدة واحد مستمع استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
public class LeftRight 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
للبرنامج اإلطاراألساسي بإنشاء تقوم الرئیسیة الدالة  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Left Right"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      frame.getContentPane().add(new LeftRightPanel()); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
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    ٦.٤مثال رقم 
//******************************************************************** 
//LeftRightPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
أزرار لعدة واحد مستمع استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class LeftRightPanel extends JPanel 
{ 
   private JButton left, right; 
   private JLabel label; 
   private JPanel buttonPanel; 
   //----------------------------------------------------------------- 
الجوئي بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public LeftRightPanel () 
   { 
      left = new JButton ("Left"); 
      right = new JButton ("Right"); 
      ButtonListener listener = new ButtonListener(); 
      left.addActionListener (listener); 
      right.addActionListener (listener); 
 
      label = new JLabel ("Push a button"); 
      buttonPanel = new JPanel(); 
      buttonPanel.setPreferredSize (new Dimension(200, 40)); 
      buttonPanel.setBackground (Color.blue); 
      buttonPanel.add (left); 
      buttonPanel.add (right); 
 
      setPreferredSize (new Dimension(200, 80)); 
      setBackground (Color.cyan); 
      add (label); 
      add (buttonPanel); 
   } 
   //***************************************************************** 
الزرین لكال مستمعاً  یمثل التالي الكالس  //     
   //***************************************************************** 
   private class ButtonListener implements ActionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
المعنون نص وتضبط ضغطھ تم األزرار من أي تحدد التالیة الدالة  //        
لذلك وفقاً   //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void actionPerformed (ActionEvent event) 
      { 
         if (event.getSource() == left) 
            label.setText("Left"); 
         else 
            label.setText("Right"); 
      } 
   } 
} 
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 DIALOG BOXES   المربعات الحوارية  ٣.٤
ويعتبر . يمكن أن يكون مفيداً في المساعدة في معالجة الجوئي  dialog boxالمسمى بالمربع الحواري إن المكون    

ن أويمكن . المربع الحواري نافذة رسومية تظهر فوق كل النوافذ النشطة بحيث يتمكن المستخدم من التفاعل معها
أو السماح للمستخدم ، والتأكيد على فعل ما، المعلوماتمثل إرسال بعض ، يخدمنا المربع الحواري في تحقيق عدة أغراض

  .ويكون تفاعل المستخدم معه مختصراً، عادة ما يكون الغرض من المربع الحواري وحيداً. بإدخال بعض المعلومات
يعمل على تبسيط إنشاء  JOptionPaneفي مكتبة كالسات جافا على كالس يسمى  Swingتحتوي الحزمة 
  .JOptionPaneبعضاً من الدوال الموجودة داخل الكالس  ١.٤ويسرد الشكل . الحوارية األساسية واستخدام المربعات

مربع الرسالة الحواري . الحوارية إلى ثالثة أصنافJOptionPane يمكن تصنيف األشكال األساسية لمربعات 
message dialog box  والذي يقوم ببساطة بعرض مخرجات نصيةoutput string . اإلدخال الحواري ومربعinput dialog 

box  والذي يمثل رسالة حثprompt  ًوحقالً نصياtext field  ومربع . لإلدخال يقوم فيه المستخدم بإدخال بيانات نصية
 . yes-or-no questionال /والذي يعرض للمستخدم سؤال نعم  confirm dialog boxالتأكيد الحواري 

برنامجاً يظهر في البداية  ٧.٤يوضح المثال . كل هذه األنواع من المربعات الحواريةدعنا اآلن نرى برنامجاً يستخدم 
في  OKوبعد أن يقوم المستخدم بضغط الزر . مربع إدخال حواري للمستخدم يطلب من المستخدم إدخال عدد صحيح

إلعالم المستخدم فيما إذا  وذلك، )في هذه المرة مربع رسالة حواري(سيظهر مربع حواري ثاني ، مربع اإلدخال الحواري
وذلك ، يظهر مربع حواري ثالث، وبعد أن يترك المستخدم هذا المربع. odd  أم فردياً  evenكان الرقم المدخل زوجياً

فسيتم تكرار ، YESإذا قام المستخدم بضغط الزر . من أجل تحديد فيما إذا كان المستخدم يريد اختبار رقم آخر أم ال
  .وفيما عدا ذلك يتم إنهاء البرنامج. ت الحواريةظهور سلسلة المربعا

  
static String showInputDialog(Object msg) 

ويتم إرجاع محتويات . تعرض مربعاً حوارياً يحتوي على الرسالة المحددة وحقل إدخال نصي  
  .الحقل النصي  
  

static int showConfirmDialog(Component parent, Object msg) 
إذا كان . ال/ تعرض مربعاً حوارياً يحتوي على الرسالة المحددة وخيارات زرية من نوع نعم   
  .، فهذا يعني أن المربع سيظهر في وسط الشاشةnullالمكون األب   
  

static void showMessageDialog(Component parent, Object msg) 
، فهذا يعني أن nullإذا كان المكون األب . تعرض مربعاً حوارياً يحتوي على الرسالة المحددة  
  .المربع سيظهر في وسط الشاشة  
  

  
  JOptionPaneبعض دوال الكالس  ١.٤الشكل رقم 

  
    ٧.٤مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  EvenOdd.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
//  JOptionPane الكالس استخدام المثال ھذا یشرح  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JOptionPane; 
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public class EvenOdd 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
المستخدم قبل من المدخلة القیمة كانت إذا الرئیسیة الدالة تحدد  //     
للتفاعل حواریة مربعات عدة باستخدام وذلك فردیة أم زوجیة  //     
المستخدم مع  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      String numStr, result; 
      int num, again; 
 
      do  
      { 
         numStr = JOptionPane.showInputDialog ("Enter an integer: "); 
 
         num = Integer.parseInt(numStr); 
 
         result = "That number is " + ((num%2 == 0) ? "even" : "odd"); 
 
         JOptionPane.showMessageDialog (null, result); 
 
         again = JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Do Another?"); 
      } 
      while (again == JOptionPane.YES_OPTION); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
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على تحديد المكون األعلى الذي  showConfirmDialogو  showMessageDialog يعمل الوسيط األول في الدالتين
يسبب في ظهور المربع الحواري في وسط الشاشة في هذا الوسيط  null واستخدام المرجع. يتحكم بالمربع الحواري

  .تماماً
التي تسمح للمبرمج بتكييف مكونات المربع الحواري وفق  JOptionPane هناك العديد من دوال الكالس

إلنشاء مربعات حوارية فيها خصائص  showOptionDialogباإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الدالة . الحاجة
  .كال األساسية وذلك بغرض إضفاء تفاعالت أكثر تعقيداًمركبة من الثالثة األش

  

 MORE BUTTON COMPONENTS   المزيد من المكونات الزرية  ٤.٤
فقط أحد أنواع األزرار التي يمكن استخدمها مع   JButtonالمعرف بواسطة الكالس  push buttonيعتبر زر الضغط    

وسنقوم باستعراض .  radio buttonsوأزرار الراديو   check boxesوهناك نوعان آخران هما مربعات االختيار. جوئي الجافا
  .هذين المكونين في هذا القسم بالتفصيل

  
  Check Boxes   مربعات االختيار

، باستخدام الماوس  on و  offيمكن تبديل حالته بين قيمتين هما  بأنه زر  check boxيمكن تعريف مربع االختيار 
ليوضح  Collate قد نستخدم مربع اختيار عنوانه، مثالً .وذلك في إشارة إلى تحقق شرط منطقي معين أو عدم تحققه

من مربعات االختيار وبالرغم من أنه يمكن أن يكون لدينا مجموعة . فيما إذا كان يجب مقارنة مخرجات عمل طباعي
  onأي مربع على ة، أي أنه يمكن ضبط حالبشكل مستقلسيعمل فإن أياً من هذه المربعات  ،تدل على مجموعة خيارات

  . لى المربعات األخرىع تهبدون أن تؤثر حال   offأو 
تحدد مربعات االختيار فيما إذا كان سيتم  .ن من مربعات االختيار ومعنون واحداثني ٨.٤ يعرض البرنامج في المثال
والمائل   boldوتعتبر أي تركيبة للعريض، أو بدون أي منهما، أو كليهما، italicمائل  أو   boldعرض العنوان بخط عريض

italic مثالً  يمكن ضبط كال المربعين على الحالة . صحيحة)on( ، في حالة أردنا عرض النص بخط عريض ومائل في
  . plain  textأما إذا لم يتم اختيار أياً منهما، فسيتم عرض نص العنوان كنص اعتيادي . دآن واح
  

    ٨.٤مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  StyleOptions.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
االختیار مربعات استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
import javax.swing.JFrame; 
public class StyleOptions 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
البرنامج إطار وعرض بإنشاء سیةالرئی الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Style Options"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
 
 
      StyleOptionsPanel panel = new StyleOptionsPanel(); 
      frame.getContentPane().add (panel); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
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  Displayالعرض 
    
  
  
  
  
  
  

  
  

    ٩.٤مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  StyleOptionsPanel.java  المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
االختیار مربعات استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class StyleOptionsPanel extends JPanel 
{ 
   private JLabel saying; 
   private JCheckBox bold, italic; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
االختیار مربعات وبعض معنون باستخدام اللوحة بتھیئة یقوم: الباني  //     
المعنون خط نمط في تتحكم التي  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public StyleOptionsPanel() 
   { 
      saying = new JLabel ("Say it with style!"); 
      saying.setFont (new Font ("Helvetica", Font.PLAIN, 36)); 
 
      bold = new JCheckBox ("Bold"); 
      bold.setBackground (Color.cyan); 
      italic = new JCheckBox ("Italic"); 
      italic.setBackground (Color.cyan); 
 
      StyleListener listener = new StyleListener(); 
      bold.addItemListener (listener); 
      italic.addItemListener (listener); 
 
 
 
      add (saying); 
      add (bold); 
      add (italic); 
 
      setBackground (Color.cyan); 
      setPreferredSize (new Dimension(300, 100)); 
   } 
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   //***************************************************************** 
كلیھما االختیار لمربعي مستمعاً  یمثل التالي الكالس  //     
   //***************************************************************** 
   private class StyleListener implements ItemListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
للمعنون الخط نمط بتحدیث تقوم التالیة الدالة  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void itemStateChanged (ItemEvent event) 
      { 
         int style = Font.PLAIN; 
 
         if (bold.isSelected()) 
            style = Font.BOLD; 
 
         if (italic.isSelected()) 
            style += Font.ITALIC; 
 
         saying.setFont (new Font ("Helvetica", style, 36)); 
      } 
   } 
} 

 
  

 الموضح في المثال StyleOptionsPanelفي الكالس المسمى  StyleOptionsالجوئي الخاصة بالبرنامج  تجسيدتم 
عندما تتغير حالة مربع االختيار من الحالة مختار و. JCheckBoxتم تمثيل مربع االختيار بواسطة الكالس حيث  ،٩.٤

)selected - checked ( إلى الحالة غير مختار)deselected - unchecked (فإنه يولد حدث عنصر، أو العكس item 
event. وتحتوي الواجهةItemListener   على دالة واحدة تدعىitemStateChanged  . في هذا المثال استخدمنا نفس

  . كليهما كائن االستماع للتعامل مع مربعي االختيار
عن طريق اسم  Fontويتم تعريف الكائن . والذي يمثل خط حرفي معين Fontيستخدم هذا البرنامج الكالس 

. ط الخصائص المرتبة العامة للحروفاسم الخسس ؤوي  font sizeوحجم الخط     font styleونمط الخط   font nameالخط
أو عريضاً  plainأما نمط الخط في جافا فيمكن أن يكون بسيطاً .  Helveticaوفي هذا البرنامج قمنا باستخدام الخط

bold  ًأو مائالitalic  وقد تم تهيئة مربعات االختيار في الجوئي هنا بحيث تعمل على . أو عريضاً ومائالً في نفس الوقت
  . تغيير خصائص نمط الخط

لتمثيل  Font ويتم استخدام ثوابت صحيحة معرفة في الكالس، integerيتم تمثيل نمط الخط كعدد صحيح 
يستخدمان  ITALICو  BOLDيستخدم لتمثيل الخط البسيط، والثابتان  PLAINالجوانب المختلفة ألنماط الخط فالثابت 

يشير إلى نمط جديد هو النمط  ITALICو  BOLDلتمثيل النمطين العريض والمائل على التوالي، وجمع النمطين 
  .العريض المائل

 أن تمتطبيقه  في حالة  الذي يجب المعدلالخط بتحديد ما هو   itemStateChangedتقوم دالة المستمع المسماة
 ختيار اثم يتم بعد ذلك  ،بضبط النمط على النوع البسيط قوم هذه الدالة مبدئياًتو. تغيير حالة أحد مربعات االختيار

ختيار ختيار مربع االاإذا تم ، بدايةوفي ال .نطقيةموالتي ترجع قيمة   isSelectedباستخدام الدالة  ختيار اكل مربع 
bold، ختيار مربع اال ختيار اإذا تم ، النمط على النمط العريض ثم م ضبطفسيتitalic  ضافة الثابت إفسيتمITALIC 

  .المعدليتم ضبط خط المعنون على الخط الجديد بالنمط  وأخيراً، .styleلى المتغير إ
في هذا ة كتابة المستمع ختيار سيولد الحدث إذا ما عرفنا طريقأنه ال مشكلة في أي من مربعات اال حظال

كذلك ال مشكلة في تغير حالة مربع . عختيار في نفس المستمحيث أنه هنا تم معالجة كالً من مربعي اال. البرنامج
ختيار إذا تغيرت حالة اال ربعيار حالة كالً من مبختاحيث أنه سيتم  ،أو العكس unselectedإلى  selectedختيار من اال

  .أحدهما
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   Radio Buttons أزرار الراديو 
مع أزرار راديو أخرى لتزودنا  radio button يستخدم زر الراديو

الف مربع بخونالحظ أنه  .بمجموعة خيارات حصرية تبادلية
حيث أنه  ،بنفسه اًر الراديو ال يعتبر مفيدزفإن  ،box checkختيار اال

ع واحد أو أكثر من أزرار ستخدامه ماال معنى فعلي له إال عند 
في أي أنه . قط من الخيارات هو الخيار الصحيحويعتبر واحد ف. الراديو

ختيار زر واحد فقط من مجموعة أزرار الراديو ايتم  ة زمنيةلحظأي 
يتم  onفإن أي زر آخر في المجموعة حالته ، يتم ضغط أي زر راديو من المجموعةندما وع )on(وضبطه على الحالة 

  .offتبديله تلقائيا إلى الحالة 
ة التي كانت تعمل بها األزرار الطريق جاء أصالً منفإنه ) radio buttonsأزرار الراديو (وإذا أردنا معرفة أصل المصطلح 

في حال ، ختيار الحالي للقناةاالديد حة يتم فيها ضغط أي زر لتلحظحيث أنه في أي . في راديو السيارات قديمة الطراز 
  . فإن الزر الحالي يعود إلى حالته قبل الضغط بشكل تلقائي ،كون زر آخر مضغوط
تقوم أزرار الراديو هذه  .معنوناً ومجموعة من أزرار الراديو، ١٠.٤الموضح في المثال  QuoteOptionsيعرض البرنامج 

ألنه ال يمكن في  ،وقد استخدمنا أزرار الراديو في برنامجنا هذا .هي المقولة التي ستعرض على المعنون بتحديد ما
ة يتم عرض مقولسف ،comedyزر الراديو  اختيارإذا تم ، مثالً .ة باستخدام المعنونواحد ةعرض مقول الإالمرة الواحدة 

من   comedyم تلقائيا تحويل حالة زر الراديوفسيت ،philosophyوإذا تم بعد ذلك ضغط الزر ، كوميدية على المعنون
on  إلىoff المقولة الكوميدية بأخرى فلسفية ويتم استبدال .  

حيث يتم  .تهيئة مكونات الجوئي للبرنامجعلى  ١١.٤الموضح في المثال  QuoteOptionsPanelويعمل الكالس 
ستخدام ايتم  ،وألن أزرار الراديو التابعة لمجموعة واحدة تعمل معاً.  JRadioButtonتمثيل زر الراديو عن طريق الكالس

  .موعة من أزرار الراديو المترابطةلتعريف مج ButtonGroupالكالس 
  

    ١٠.٤مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  QuoteOptions.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الرادیو أزرار استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class QuoteOptions 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
البرنامج إطار وعرض بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Quote Options"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      QuoteOptionsPanel panel = new QuoteOptionsPanel(); 
      frame.getContentPane().add (panel); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
 
 
 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

 radio buttonsتعمل أزرار الراديو 
كمجموعة، مزودة بذلك بمجموعة 

  .خيارات حصرية تبادلية
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 Displayالعرض 
    
  
  
  
  
  
  

  
  

    ١١.٤مثال رقم 
//******************************************************************** 
//QuoteOptionsPanel.java   المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الرادیو أزرار استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class QuoteOptionsPanel extends JPanel 
{ 
   private JLabel quote; 
   private JRadioButton comedy, philosophy, carpentry; 
   private String comedyQuote, philosophyQuote, carpentryQuote; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الرادیو أزرار ضبط وكذا بمعنون اللوحة بتھیئة یقوم: الباني  //     
المعنون بنص تتحكم التي  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public QuoteOptionsPanel() 
   { 
      comedyQuote = "Take my wife, please."; 
      philosophyQuote = "I think, therefore I am."; 
      carpentryQuote = "Measure twice. Cut once."; 
 
      quote = new JLabel (comedyQuote); 
      quote.setFont (new Font ("Helvetica", Font.BOLD, 24)); 
 
      comedy = new JRadioButton ("Comedy", true); 
      comedy.setBackground (Color.green); 
      philosophy = new JRadioButton ("Philosophy"); 
      philosophy.setBackground (Color.green); 
      carpentry = new JRadioButton ("Carpentry"); 
      carpentry.setBackground (Color.green); 
 
      ButtonGroup group = new ButtonGroup(); 
      group.add (comedy); 
      group.add (philosophy); 
      group.add (carpentry); 
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      QuoteListener listener = new QuoteListener(); 
      comedy.addActionListener (listener); 
      philosophy.addActionListener (listener); 
      carpentry.addActionListener (listener); 
 
      add (quote); 
      add (comedy); 
      add (philosophy); 
      add (carpentry); 
 
      setBackground (Color.green); 
      setPreferredSize (new Dimension(300, 100)); 
   } 
 
   //***************************************************************** 
الرادیو أزرار لكل مستمعاً  یمثل التالي الكالس  //     
   //***************************************************************** 
   private class QuoteListener implements ActionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
على اعتمادا المعنون نص بضبط تقوم التالیة الدالة  //         
ضغطھ تم الذي الرادیو زر  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
      public void actionPerformed (ActionEvent event) 
      { 
         Object source = event.getSource(); 
 
         if (source == comedy) 
            quote.setText (comedyQuote); 
         else 
            if (source == philosophy) 
               quote.setText (philosophyQuote); 
            else 
               quote.setText (carpentryQuote); 
      } 
   } 
} 

 
  

ن الكائن إ .حةلونفرادي إلى الاوكذلك يتم إضافة أي زر بشكل ، مجموعة األزرار ي زر إلى أ حظ أنه يتم إضافةال
ButtonGroup  إنه ببساطة طريقة لتعريف أزرار ، ه في تنظيم وعرض المكوناتستخداما ياً بحيث يمكنوحاال يعتبر

يعمل الكائن  .لغير منفصلةأزرار راديو تعمل معاً لتشكيل مجموعة الخيارات ا الراديو التي تعمل معاً لتشكيل مجموعة
ButtonGroup  منستتغير حالته حالياً على ضمان أن زر الراديو المختارon   إلىoff يتم ضغط زر آخر في  عندما

   .المجموعة
رجاع باست الًالخاصة بالمستمع أو   actionPerformedوتقوم الدالة  action eventيقوم زر الراديو بتوليد حدث فعلي

على الزر الذي تم  عتماداًاو .ومن ثم مقارنته مع كل من أزرار الراديو الثالثة ، getSourceمصدر الحدث باستخدام الدالة
  . نص المعنون على المقولة المناسبةيتم ضبط  ه،ضغط
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ـــوأزرار الرادي  check boxesار تيخفإن كالً من مربعات اال،  push buttonsوبخالف أزرار الضغط  ،حظ أنهال  radioو ـــــ
buttons،  ةتبديلي هي أزرارtoggle buttons ،  ة تكون إما في حالةلحظبمعنى أنها وفي أيon   أوoff.  والفرق يكمن في

، االختيارباستخدام مربعات ) أي شيء ختيار ا(عن بعضها البعض  ةت المستقلايتم التحكم بالخيار، استخدامهاكيفية 
أما . أزرار الراديوباستخدام  )ختيار واحد من المجموعة ا(ض الغير مستقلة عن بعضها البع باالختياراتويتم التحكم 

يكون   الراديوفإن زر ، وكما ذكرنا سابقاً. ختيار واحد فقطاستخدام مربع اإذا كان هناك فقط خيار واحد فيمكن 
  . ع واحد أو أكثر من أزرار الراديوله فائدة فقط عند ترابطه م

بتوليد  االختيارحيث يقوم مربع  .من األحداث مختلفينأيضاً الحظ أن مربعات االختيار وأزرار الراديو تولد نوعين 
ط مرتبأحداث مختلفة  عأنوا استخدامإن  .action eventبينما يقوم زر الراديو بتولي حدث فعلي  item eventحدث عنصر 

.  deselected هيارتخاأو إلغاء   selectedختياره ابتوليد حدث عند  االختيارمربع  قومحيث ي .ات الوظيفة لألزرارقروفبال
إلغاء اختيار  ويتم تلقائياً ، selectedأما زر الراديو فيولد حدثاً فقط عند اختياره .ردناأويقوم المستمع بتوضيح الفرق إذا 

  .الحالي المختار في المجموعة الزر
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  الخامسالفصل 
  

  

 GUI DESIGN تصميم الجوئي  ١.٥
      

  
  

   LAYOUT   MANAGERSمدراء التخطيط   ٢.٥
      

  
  
  

 BORDERSالحـــــدود    ٣.٥
      

  
  

  CONTAINMENT HIERARCHIES  هرميات االحتواء  ٤.٥
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 GUI DESIGN تصميم الجوئي  ١.٥
المنظر العام  األحيانقد نفقد في بعض ، على التفاصيل التي تسمح لنا بإنشاء الجوئيز كون في غمرة التركينبينما     

وعلى وجه  .ةلهو حل المشك وكلما تقدمنا في استكشاف إنشاء الجوئي، يجب أن نضع في أذهاننا أن هدفنا. للصورة
 األخرىة غوعناصر الل واألحداث، إن معرفة تفاصيل المكونات .تكون مفيدة برمجية إنشاءنحن نريد  ،التحديد
 األفكارلكن يجب علينا معرفة  ،مع بعضها البعض الهرميةالتي تمكننا من تركيب المكونات  األدواتيعطينا 

  :الرئيسية للتصميم الجيد للجوئي
  .  Knows the  userاعرف المستخدم >
  . Prevent user errorsتجنب أخطاء المستخدم  >
  . Optimize user abilities األمثلالمستوى  في المستخدمقدرات اجعل  >
  . Be consistent كن ثابتاً  >

معرفة   software designerالبرمجيات المصمم يجب على
الرئيسية تمهيداً لبناء واجهة  واألنشطةاحتياجات المستخدم 

جهة تمثل بالنسبة اال تنسى أن الو. بشكل جيد تخدم المستخدم
تمثل الطريق الوحيد الذي  أنهاحيث . للمستخدم البرمجية كلها

جهة يجب افإن الو، وعليه. يتفاعل من خالله المستخدم مع النظام
  .المستخدمأن تلبي احتياجات 

 في الكثير من المواقف،. مل فيها وقوع أخطاءتالتي يح يجب علينا كلما أمكن تصميم واجهات تقلل من المواقف
المكونات  اختياريجب علينا أن نحاول دائماً . مهمة ما إلتمامواحد من مكونات عدة  ختياريكون لدينا مرونة في ا

من بين مجموعة من  إدخالهاإذا كان لدينا قيمة يجب مثالً، . الخاطئ الاإلدخالغير مناسبة وتجنب  األفعالالتي ستمنع 
حصر المستخدم ، بمعنى. قيمة صحيحة واحدة فقطباختيار فيجب علينا استخدام مكونات تسمح لنا ، القيم المحددة

لمستخدم بطباعة ل حأفضل من السما يعتبرالراديو  أزراراستخدام مجموعة من  ،مثالً، ةحفي قليل من الخيارات الصحي
مناسبة لمواقف  إضافيةوسنقوم في هذا الفصل بتغطية مكونات . بيانات عشوائية وربما غير صحيحة في حقل نصي

  .محددة
ال  أنيجب . جوئي معينةمكونات  في استخدام اآلخرينمن  مهارةفبعضهم أكثر . نون متشابهيليس كل المستخدم

عندما يكون ذلك  ن نعمل اختصاراتأيجب علينا  ،مثالً. لتي نعرفهامن المكونات الشائعة ا األدنىنصمم بالحد 
يجب علينا أيضاً ، مهمة ماللمستخدم بإتمام  حالطبيعية التي ستسم األحداثسلسلة  إلى وباإلضافةبمعنى أنه . ناسباًم

جيداً على  مثاالً (mnemonics) استخدام اختصارات لوحة المفاتيح ويعتبر. فس المهمةنجاز نة إلعددق متالتزويد بطر
ولكنها قد تكون أسرع ، من حيث مستوى اإلدراك والفهمأقل  اإلضافية اآللياتتكون هذه  األحيانوفي بعض . ذلك

  . الخبرة يبالنسبة للمستخدم ذ
ي البيئة أمراً مهماً عند التعامل مع األنظمة الكبيرة أو األنظمة المتعددة ف consistency وأخيراً، يعتبر الثبات

وهذه االعتبارات يجب أن ال تتغير . قد يكون المستخدم متعوداً على تنظيم معين أو نمط لوني معين. المشتركة
  .بشكل عشوائي

  

   LAYOUT   MANAGERSمدراء التخطيط   ٢.٥
، eventsواألحداث ، componentsباإلضافة إلى المكونات     

فإن ، التي تشكل العمود الفقري للجوئي listenersوالمستمعات 
النشاط األكثر أهمية في تصميم الجوئي هو استخدام مدراء 

ائن يتحكم يعتبر مدير التخطيط ك. layout managersالتخطيط 
فهو يحدد حجم وموضع . بكيفية ترتيب المكونات داخل الحاوي

. كل مكون ويمكن أن يضع في اعتباره العديد من العوامل األخرى
  .ومع ذلك يمكننا استبداله إذا فضلنا مدير تخطيط آخر، ويملك كل حاوي مدير تخطيط افتراضي

        Key Conceptمفهوم أساسي 

صميم أي جوئي بالمحددات يجب أن يلتزم ت
المتعلقة بالثبات وقابلية األساسية 
  .االستخدام

        Key Conceptمفهوم أساسي 

 layout managerيحدد مدير التخطيط 
الخاص بالحاوي كيفية ظهور العرض 

  .المرئي للمكونات
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يتم استدعاء مدير تخطيط للحاوي عندما يكون هناك احتمال 
مثالً، عندما يتغير . ر المظهر المرئي لمكوناتهيالحاجة إلى تغي

يتم استدعاء مدير التخطيط لتحديد كيفية ظهور ، حجم الحاوي
وفي كل مرة يتم فيها . ي بعد تغير حجمهكل مكونات الحاو

يقوم مدير التخطيط بتحديد كيف ، إضافة مكون إلى الحاوي
  .تؤثر هذه اإلضافة في كل المكونات الموجودة

  .العديد من مدراء التخطيط المعرفين مسبقاً في مكتبة الكالسات القياسية في لغة جافا١.٥يسرد الشكل 
ففي بعض مدراء التخطيط، يؤثر . وقواعد تتحكم بتخطيط المكونات يمتلك كل مدير تخطيط خصائص معنية

بعض مدراء . بينما هناك مدراء آخرين يعطونا تحكماً أكثر تخصيصاً، ترتيب إضافة المكونات على موضعها
. بينما هناك مدراء آخرين ال يهتموا بهذا األمر، التخطيط تأخذ في االعتبار الحجم المفضل للمكون أو المحاذاة

  . من المهم أن تصبح معتاداً على مزايا وخصائص مدراء التخطيط المختلفين، ولتطوير جوئيات جديدة بلغة جافا
وقد قمنا بذلك عدة مرات في . الخاصة بالحاوي، لتغيير مدير التخطيط له setLayoutيمكننا استخدام الدالة 

والتي تملك مدير التخطيط ، JPanelلتخطيط للـ تعمل الشفرة التالية على ضبط مدير ا، مثالً. األمثلة السابقة
   :بدالً من ذلك border layoutولهذا ستستخدم مدير التخطيط الحدودي ، كمدير افتراضي flow layoutالتدفقي 

  
JPanel panel = new JPanel(); 
panel.setLayout(new BorderLayout()); 

  
دعنا اآلن نستكشف بعضاً من مدراء التخطيط بشكل أكثر 

: وسنركز على مدراء التخطيط األكثر شهرة هنا، وهم. تفصيالً
، والشبكي boxوالصندوقي ، border، والحدودي flowالتدفقي 

grid . على الدالة  ١.٥يحتوي الكالس الموجود في المثالmain 
  . لخاصة بالتطبيق الذي يشرح استخدام وتأثيرات مدراء التخطيطا

عبارة عن حاوي يسمح للمستخدم  وه ذي، والtabbed pane المقطع المبوباستخدام  LayoutDemoيبين البرنامج 
 مقاطعويتم تعريف ال).  tabعن طريق الضغط على المفتاح (باختيار واحدة من اللوحات المتعددة المرئية حالياً 

وفيها يتم تحديد ، addTabويتم إنشاء تبويب جديد عن طريق الدالة . JTabbedPaneالمبوبة عن طريق الكالس 
إحضاره إلى "االسم الذي يظهر على التبويب وكذا المكون الذي سيعرض على التبويب عندما يتم تفعيله عن طريق 

  .ويصبح مرئياً للمستخدم" المقدمة
  

 Descriptionالوصف    Layout managerمدير التخطيط 
،  southجنوبية، Northشمالية (ينظم المكونات في خمس مناطق  Border layoutالتخطيط الحدودي  

  .) centerوسطية،  Westغربية، Eastشرقية 
 oneأو عمود واحد  one rowينظم المكونات في وصف واحد   Box   layoutالتخطيط الصندوقي 

column.  
ينظم المكونات في منطقة واحدة بحيث يتم عرض مكون واحد   layout Cardتخطيط البطاقة 

  .فقط  في اللحظة الواحدة
والبدء بصفوف جديدة عند ، ينظم المكونات من الشمال إلى اليمين layout    Flowالتخطيط التدفقي 

  .الضرورة
  rowsمكونة من صفوف  gridينظم المكونات في شكل شبكة   layout    Gridالتخطيط الشبكي 

  .columnsوأعمدة 
 layoutتخطيط الحقيبة الشبكي 

Grid Bag  
ويسمح ، cellsينظم المكونات في شكل شبكة من الخاليا 

  .ألكثر من خليةللمكونات بأن تتوسع 
  بعض مدراء التخطيط المعرفين مسبقاً في جافا ١.٥الشكل رقم 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

تغييرات، فإن مكونات الحاوي عند حدوث 
تعيد تنظيم نفسها وفقاً لسياسة مدير 

  .التخطيط

        Key Conceptمفهوم أساسي 

ر مدير التخطيط لكل حاوي ييمكن تغي
 .بشكل صريح
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    ١.٥مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  LayoutDemo.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الشبكیة الحدودیة، التدفقیة، التخطیطات استخدام البرنامج ھذا یشرح  //  
 والصندوقیة  //
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
 
public class LayoutDemo 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
اللوحة وتوضح. مبوب مقطع یحوي الذي اإلطار بتھیئة الباني یقوم  //     
مختلف تخطیط مدیر تبویب كل في  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Layout Manager Demo"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      JTabbedPane tp = new JTabbedPane(); 
      tp.addTab ("Intro", new IntroPanel()); 
      tp.addTab ("Flow", new FlowPanel()); 
      tp.addTab ("Border", new BorderPanel()); 
      tp.addTab ("Grid", new GridPanel()); 
      tp.addTab ("Box", new BoxPanel()); 
 
      frame.getContentPane().add(tp); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 
  

 cardومدير تخطيط البطائق tabbed panesالمبوبة  المقاطعأن هناك تداخالً وظيفياً بين ، والمثير لالهتمام
layout manger  . في أنه يسمح بتعريف عدة طبقات المقطع المبوبفتخطيط البطائق يشبهLayers  ويتم فقط عرض ،

فإن الحاوي الذي يدار من قبل مدير البطائق يمكن ، وبالرغم من ذلك. واحدة من هذه البطاقات في المرة الواحدة
باإلشارة المباشرة إلى أي من التبويبات المبوبة تسمح للمستخدم  المقاطعبينما ، موائمته فقط تحت سيطرة البرنامج

  .  يجب عرضه
. المبوبة على لوحة يتم التحكم بها بواسطة مدير تخطيط مختلف المقاطعيحوي كل تبويب من ، في هذا المثال

وكلما قمنا . ٢.٥كما هو مبين في المثال ، فالتبويب األول يحتوي ببساطة على لوحة فيها رسالة توضيحية
بهذا البرنامج، وسنناقش  المعنيةفسنقوم باختبار الكالس الذي يعرف اللوحة ، باستكشاف تفاصيل أي مدير تخطيط

  .تأثير المرئي لهاال
  

    ٢.٥مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  IntroPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
التخطیط شرح لبرنامج التقدیمیة اللوحة یمثل  //  
//******************************************************************** 
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import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class IntroPanel extends JPanel 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
بمعنونین اللوحة بتھیئة الباني یقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public IntroPanel() 
   { 
      setBackground (Color.green); 
 
      JLabel l1 = new JLabel ("Layout Manager Demonstration"); 
      JLabel l2 = new JLabel ("Choose a tab to see an example of " + 
                              "a layout manager."); 
 
      add (l1); 
      add (l2); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Flow Layoutالتخطيط التدفقي 
يستخدم   JPanelحيث أن الكالس. واحد من أبسط مدراء التخطيط المستخدمة flow layoutيعتبر التخطيط التدفقي 

يعمل التخطيط التدفقي على وضع أكبر قدر ممكن من المكونات في صف . التخطيط التدفقي بشكل افتراضي
تم وي. يتم وضعه في الصف التالي، وعندما ال يمكن موائمة المكون في الصف. وفقاً للحجم المفضل للمكون، دواح

 ٢.٥ويوضح الشكل . إضافة القدر الالزم الذي نحتاجه من الصفوف لمالئمة كل المكونات التي تم إضافتها إلى الحاوي
  .حاوياً يتم التحكم به عن طريق مدير التخطيط التدفقي

، فهو يقوم بشكل LayoutDemoاللوحة التي توضح التخطيط التدفقي في البرنامج  ٣.٥يبين الكالس في المثال 
مع ذلك، وفي حالتنا هذه، يعتبر هذا غير ضرورياً ألن التخطيط التدفقي (صريح بضبط التخطيط على النوع التدفقي 

  .ثم يتم بعد ذلك إنشاء األزرار وإضافتها إلى اللوحة).  JPanelهو التخطيط االفتراضي للـ
يعمل ، كما ذكرنا سابقاًو. يتم تكبير كل زر بشكل كاف بحيث يتالئم مع حجم المعنون الموجود داخله

بدأ بوضع ومن ثم ي، في صف واحد داخل اللوحةالتخطيط التدفقي على وضع أكبر قدر ممكن من هذه األزرار 
فإن ، )مثالً، عن طريق سحب الزاوية اليمنى السفلية بالماوس(وعندما يتم زيادة عرض اإلطار . المكونات في صف آخر
يتم ، عندما يتم تغير حجم اإلطار. ار التي يمكن موائمتها في صف واحدويزداد عدد األزر، اللوحة تكبر كذلك
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حظ أنه في كل صف يتم توسيط ال. ادة تنظيم المكونات تلقائياًاستدعاء مدير التخطيط الذي يعمل على إع
  . المكونات داخل النافذة بشكل افتراضي

مستخدم بالتحكم بخصائص مدير تسمح لل  FlowLayoutالخاص بالكالس البانيهنالك عدة إصدارات من 
والوضع . أو إلى جهة اليمين، أو إلى جهة الشمال، إما أن يتم محاذاة المكونات في الوسط، ففي كل صف. التخطيط

يمكن أيضاً تحديد حجم الفجوة األفقية والعمودية بين المكونات عند إنشاء . centerاالفتراضي للمحاذاة هو وسط 
دواالً لضبط المحاذاة وأحجام الفجوة بعد إنشاء مدير  FlowLayoutالكالس  كذلك يمتلك. مدير التخطيط

  .التخطيط
  

  

  

  

  

  

  

  التخطيط التدفقي يضع أكبر قدر من المكونات في صف  ٢.٥الشكل 

    ٣.٥مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  FlowPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
توضح التي التخطیط شرح برنامج في اللوحة یمثل  //  
التدفقي التخطیط مدیر  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class FlowPanel extends JPanel 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
التدفقي التخطیط أن كیف لتوضیح األزرار ببعض اللوحة الباني یھیئ  //     
مواقعھا في یؤثر  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public FlowPanel () 
   { 
      setLayout (new FlowLayout()); 
 
      setBackground (Color.green); 
 
      JButton b1 = new JButton ("BUTTON 1"); 
      JButton b2 = new JButton ("BUTTON 2"); 
      JButton b3 = new JButton ("BUTTON 3"); 
      JButton b4 = new JButton ("BUTTON 4"); 
      JButton b5 = new JButton ("BUTTON 5"); 
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      add (b1); 
      add (b2); 
      add (b3); 
      add (b4); 
      add (b5); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     Border layoutالتخطيط الحدودي 
، Northالشمالية : هي، خمس مناطق يمكن إضافة المكونات إليها border layoutيمتلك التخطيط الحدودي 

ولهذه المناطق عالقات موضعية محددة مع بعضها .  Centerوالوسطية،  Westالغربية، Eastالشرقية ،  Southالجنوبية
  . ٣.٥البعض كما هو موضوع في الشكل 

أما إذا لم يتم إضافة . تصبح األربع المناطق الخارجية كبيرة بما فيه الكفاية لتتالئم مع المكونات التي تحتويها
فإن هذه المناطق لن تحتل أي مساحة في المخطط ، ة أو الجنوبية أو الشرقية أو الغربيةمكونات إلى المنطقة الشمالي

  .ستتسع لملئ أي فراغ متاح) المركزية(ثم إن المنطقة الوسطى . الكلي
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  مناطقالتخطيط الحدودي ينظم المكونات في خمس  ٣.٥الشكل 

قد يستخدم البرنامج المناطق ، مثالً. اعتماداً على الطبيعة الوظيفية للنظام، قد يستخدم حاوٍ ما مناطق قليلة فقط
  .هذا التنوع يجعل من التخطيط الحدودي مديراً تخطيطياً مفيداً جداً.المركزية والجنوبية والغربية فقط

ة التخطيط الحدودي، المكون المراد إضافته كوسيط أول ، الخاصة بالحاوي والمحكومة بواسطaddتأخذ الدالة 
ويتم تحديد المنطقة باستخدام ثوابت . أما الوسيط الثاني فيدل على المنطقة التي سيضاف إليها هذا المكون. لها

والتي توضح  LayoutDemoاللوحة المستخدمة من قبل برنامج  ٤.٥ويبين المثال . BorderLayoutمعرفه في الكالس 
  .تخطيط الحدوديال

تم بشكل صريح ضبط مدير التخطيط للوحة بحيث يكون تخطيطاً ، BorderPanelالخاص بالكالس  البانيفي 
يتم بشكلٍ افتراضي جعل كل زر . ثم بعد ذلك تم إنشاء األزرار وإضافتها إلى مناطق محددة في اللوحة. حدودياً

. وطويالً بما فيه الكفاية لملء المساحة التي تم إسناده إليهاعريضاً بما فيه الكفاية لمالئمة المعنون الخاص به، 
ويمأل الزر الذي في المنطقة الوسطية أي ، فإن حجم كل زر يتغير وفقاً لذلك، )واللوحة(كلما تم تغيير حجم اإلطار 

  . مساحة غير مستخدمة
مكون واحد فقط ألي منطقة يتم إضافة ، أي أنه. تقوم أي منطقة من التخطيط الحدودي بعرض مكون واحد فقط

حيث ، ومن األخطاء الشائعة إضافة مكونين إلى المنطقة المخصصة من التخطيط الحدودي. في أي تخطيط حدودي
وسيكون المكون الثاني هو المرئي فقط عند ، في هذه الحالة يتم استبدال المكون األول المضاف بالمكون الثاني

نقوم أوالً بإضافة ، كونات متعددة لمنطقة ما ضمن تخطيط حدوديولكي نتمكن من إضافة م. عرض الحاوي
  .ة التي نريدهامعينثم إضافة اللوحة إلى المنطقة ال، JPanelمثل الـ ، المكونات إلى حاوٍ آخر

فإنه ال لون أخضر يظهر في العرض ، الحظ أنه وبالرغم من أن اللوحة المستخدمة لعرض األزرار لها لون خلفيه أخضر
يمكن ضبط . ليس هناك فجوات أفقية أو عمودية بين مناطق التخطيط الحدودي، بشكلٍ افتراضي.  ٤.٥المثال في 

إذا تم زيادة قيم . BorderLayoutإضافي أو بواسطة دوال صريحة في الكالس  بانيقيم هذه الفجوات بواسطة 
  .فإن اللوحة السفلية ستظهر من خاللها، الفجوات

  

    ٤.٥مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  BorderPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
تشرح التي التخطیط شرح برنامج في التي اللوحة البرنامج ھذا یمثل  //  
وديالحد تخطیطال مدیر  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
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public class BorderPanel extends JPanel 
{ 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
التخطیط مدیر مناطق من منطقة كل في بزر اللوحة ھذه تھیئة  //     
وحجمھا وشكلھا، موقعھا، في یؤثر أنھ كیف لتوضیح  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public BorderPanel() 
   { 
      setLayout (new BorderLayout()); 
 
      setBackground (Color.green); 
 
      JButton b1 = new JButton ("BUTTON 1"); 
      JButton b2 = new JButton ("BUTTON 2"); 
      JButton b3 = new JButton ("BUTTON 3"); 
      JButton b4 = new JButton ("BUTTON 4"); 
      JButton b5 = new JButton ("BUTTON 5"); 
 
      add (b1, BorderLayout.CENTER); 
      add (b2, BorderLayout.NORTH); 
      add (b3, BorderLayout.SOUTH); 
      add (b4, BorderLayout.EAST); 
      add (b5, BorderLayout.WEST); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
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  Grid Layoutالتخطيط الشبكي      
ويتم وضع مكون . مكونات الحاوي في شبكة مستطيلة من الصفوف واألعمدة grid layoutيعرض التخطيط الشبكي 

التنظيم العام للتخطيط  ٤.٥يبين الشكل . ويكون حجم كل الخاليا متساوٍ، واحد في كل خلية في الشبكة
  .الشبكي

. عند إنشاء مدير التخطيط بانيباستخدام وسطاء لليتم تحديد عدد الصفوف واألعمدة في التخطيط الشبكي 
ففيه . لتوضيح التخطيط الشبكي  LayoutDemoاللوحة المستخدمة من قبل البرنامج ٥.٥ويبين الكالس في المثال 

  .تم تحديد أن اللوحة تدار بواسطة شبكة مكونة من صفين وثالثة أعمدة
  

  

  

  

  

  

  التخطيط الشبكي ينشئ شبكة مستطيلة ذات خاليا ٤.٥الشكل 

من الشمال إلى اليمين ومن األعلى إلى ) بشكلٍ افتراضي(فإنها تملئ الشبكة ، متى ما تم إضافة األزرار إلى الحاوي
وال توجد هناك طريقة يمكن من خاللها اإلسناد الصريح لمكونات معينة بحيث ترتبط بموقع معين في . األسفل

  . ت إلى الحاويالشبكة باستثناء الترتيب التي يتم به إضافة هذه المكونا
وعندما يتم تغيير حجم اإلطار، فإن حجم كل . يتم تحديد حجم كل خلية عن طريق الحجم الكلي للحاوي

  .الخاليا يتغير تبعاً لذلك بتناسب طردي بحيث تملئ الحاوي
فإن الشبكة تتمدد حسب الحاجة ، إذا كانت القيمة المستخدمة لتحديد عدد الصفوف أو عدد األعمدة هي صفر

وال يمكن أن تكون قيم عدد الصفوف وعدد . ي ذلك البعد، بحيث تستوعب عدد المكونات المضافة إلى الحاويف
  .األعمدة صفراً معاً في نفس الوقت

ويمكن تحديد أحجام الفجوات . ال يوجد هناك فجوات أفقية أو عمودية بين خاليا الشبكة، وبشكلٍ افتراضي
  .مخصصة GridLayoutام دوال اإلضافي أو باستخد البانيباستخدام 

  

    ٥.٥مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  GridPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
توضح التي التخطیط شرح برنامج في اللوحة یمثل  //  
الشبكي التخطیط مدیر  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class GridPanel extends JPanel 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
الشبكي التخطیط أن كیف لتوضیح األزرار بعض بتھیئة الباني یقوم  //     
وحجمھا وشكلھا، مواقعھا، في یؤثر  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
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   public GridPanel() 
   { 
      setLayout (new GridLayout (2, 3)); 
 
      setBackground (Color.green); 
 
      JButton b1 = new JButton ("BUTTON 1"); 
      JButton b2 = new JButton ("BUTTON 2"); 
      JButton b3 = new JButton ("BUTTON 3"); 
      JButton b4 = new JButton ("BUTTON 4"); 
      JButton b5 = new JButton ("BUTTON 5"); 
 
      add (b1); 
      add (b2); 
      add (b3); 
      add (b4); 
      add (b5); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  Box Layoutالتخطيط الصندوقي  
، على تنظيم المكونات إما عمودياً أو أفقياً في صف واحد أو في عمود واحد box layoutيعمل التخطيط الصندوقي 

، أخرىحتى عند تركيبه مع تخطيطات صندوقية ، وهذا التخطيط سهل االستخدام.  ٥.٥كما هو موضح في الشكل 
الذي يعتبر و، GridLayoutتوليد تصميمات جوئي معقدة مشابهة لتلك التي يمكن عملها باستخدام الـ فـبإمكانه 

  .بشكلٍ عام أكثر صعوبة من حيث التحكم
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  التخطيط الصندوقي ينظم المكونات إما عمودياً وإما أفقياً ٥.٥الشكل 

، )عمودي( Y أو المحور) أفقي( X كان سيتبع المحورنقوم بتحديد فيما إذا ، BoxLayoutعندما يتم إنشاء كائن 
الكالس  بانيفإن ، ونالحظ أنه، بخالف مدراء التخطيط األخرى.  BoxLayoutباستخدام ثوابت معرفه في الكالس

BoxLayout ولذلك فإنه يجب توليد كائن . يستقبل المكون الذي يحكمه كوسيط أولBoxLayout لكل مكون .
  . لتوضيح التخطيط الصندوقي LayoutDemoلوحة المستخدمة بواسطة البرنامج ال ٦.٥ ويوضح المثال

) من أعلى إلى أسفل ومن الشمال إلى اليمين(يتم تنظيم مكونات الحاوي المحكوم بمدير التخطيط الصندوقي 
  .بنفس الترتيب الذي تم به إضافتها إلى الحاوي

نالحظ أن ، وبخالف مدراء التخطيط السابقين. وقيال يوجد هناك فجوات بين المكونات في التخطيط الصند
يمكننا إضافة ، وبدالً من ذلك. التخطيط الصندوقي يمتلك فجوة عمودية أو أفقية يمكن تحديدها للحاوي بِأكمله

والذي يعد جزءاً من ، Boxيحتوي الكالس . مكونات غير مرئية إلى الحاوي لتمثل المساحة الموجودة بين المكونات
  . يمكن استخدامها لتوليد هذه المكونات الغير مرئية staticعلى دوال ساكنة ، سات جافا القياسيةمكتبة كال

والتي ،  rigid areasهما المناطق القاسية BoxPanelوالنوعان المستخدمان من المكونات الغير مرئية في الكالس 
يتم توليد المنطقة القاسية . والذي يحدد أين ستكون المساحة الزائدة من الحاوي، glueتملك حجماً ثابتاً، والغراء 

rigid area  باستخدام الدالةcreateRigidArea  التابعة للكالسBox ، والتي تستقبل كائنDimension  كوسيط لها
أو الدالة  createHorizontalGlueفيتم توليده باستخدام الدالة  glueأما الغراء . لتعريف حجم المنطقة الغير مرئية

createVerticalGlue ،حسب الحاجة.  
يظل الفراغ بين األزرار المفصولة بالمنطقة القاسية ثابتاً حتى إذا تم تغيير حجم ، الحظ أنه، في مثالنا هذا

  .ينكمش حسب الحاجة لملئ الفراغ من ناحية أخرى يتمدد الغراء أو . الحاوي
 alignmentط الصندوقي، وبشكلٍ أكبر من مدراء التخطيط اآلخرين، يهتم بالمحاذاة ومن الجدير ذكره أن التخطي

فإن ضبط خصائص ، لذلك. واألحجام الصغرى والكبرى للمكونات التي يحكمها preferred sizesواألحجام المفضلة 
  .المكونات الداخلة في الحاوي يعتبر طريقة أخرى للتحكم بالتأثير المرئي
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    ٦.٥مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  BoxPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
توضح التي التخطیط شرح برنامج في التي اللوحة یمثل  //  
الصندوقي التخطیط مدیر  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class BoxPanel extends JPanel 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
الصندوقي التخطیط أن كیف لتوضیح األزرار بعض بتھیئة الباني یقوم  //     
األزرار مواقع على تؤثر) مرئیة الغیر والمكونات( العمودي  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public BoxPanel() 
   { 
      setLayout (new BoxLayout (this, BoxLayout.Y_AXIS)); 
 
      setBackground (Color.green); 
 
      JButton b1 = new JButton ("BUTTON 1"); 
      JButton b2 = new JButton ("BUTTON 2"); 
      JButton b3 = new JButton ("BUTTON 3"); 
      JButton b4 = new JButton ("BUTTON 4"); 
      JButton b5 = new JButton ("BUTTON 5"); 
 
      add (b1);   
      add (Box.createRigidArea (new Dimension (0, 10))); 
      add (b2); 
      add (Box.createVerticalGlue()); 
      add (b3); 
      add (b4); 
      add (Box.createRigidArea (new Dimension (0, 20))); 
      add (b5); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 BORDERSالحـــــدود    ٣.٥
 وال. Swingحول أي مكون  borderتزود جافا بإمكانية وضع حد     

ف كيفية رسم حواف أي يعتبر الحد مكوناً بحد ذاته ولكنه يعر
ويزودنا الحد بالمالمح . وله تأثير مهم في تصميم الجوئي، مكون

ويمكن استخدامه ، المرئية  مثل كيفية تنظيم مكونات الجوئي
الحدود المعرفة  ٦.٥ ويسرد الشكل. إلعطاء عناوين للمكونات

  .القياسيةمسبقاً في مكتبة كالسات جافا 
  

 Descriptionالوصف   Borderالحد 
يضع مساحة حاجزة حول حافة المكون، ولكن ليس له أي   Empty Borderالحد الفارغ 

  تأثير
  .مرئي

  .خط بسيط يحيط بالمكون Line Borderالحد الخطي 
  .ينشأ تأثيراً يشبه األخدود المحفور حول المكون Etched Borderالحد المحفور 

ك Bevel Borderالحد المشطوف    .تحته أنه طاف على سطح أو غاطسينشأ تأثيراً يجعل المكون 
  .يتضمن عنواناً نصياً على الحد أو حوله Titled Borderالحد المعنون 

كل حافة Matte Borderالحد المت    .يستخدم إما لوناً قاسياً أو صورة. يسمح بتحديد حجم 
 Compound Borderالحد المركب 

 
  .خليط من حدين

  
  حدود المكونات ٦.٥الشكل 

  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

على  bordersيمكن تطبيق الحدود 
لتجميع الكائنات أو  Swingمكونات 

  .لتركيز االهتمام عليها
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حيث أنه يملك عدة دوال إلنشاء أنواع مخصصة . مهماً في إنشاء حدود للمكونات BorderFactoryويعتبر الكالس 
  .الخاصة بالمكون setBorderويتم تطبيق الحد على المكون باستخدام الدالة . من الحدود

ويضبط كل ، حيث إنه يقوم ببساطة بإنشاء لوحات متعددة. األنواع المتعددة للحدود ٧.٥يشرح البرنامج في المثال 
  .ومن ثم يعرض هذه اللوحات في لوحة أكبر باستخدام تخطيط شبكي، لوحة على نوع مختلف من الحدود

بيقه على يتم تط: empty border الحد الفارغ. دعنا اآلن ننظر في كل نوع من الحدود التي يولدها هذا البرنامج
. وذلك من أجل إنشاء فراغ إضافي حول الحافة الخارجية لإلطار، اللوحة الكبيرة التي تحمل بقية اللوحات األخرى

:  line borderالحد الخطي. واليمنى للحد الفارغ للبكسالت، والسفلى، والشمالية، ويتم تحديد أحجام الحواف العليا
أما إذا ترك سمك ). بكسالت في هذه الحالة ٣(مك الخط بالبكسالت يتم إنشاؤه باستخدام لون محدد وبتحديد س

يتم توليده في هذا : etched border الحد المحفور. بكسل ١ن القيمة االفتراضية له هي إالخط بدون تحديد ف
 ومع ذلك يمكن ضبط اإلضاءة والظل بشكل صريح إذا، البرنامج باستخدام ألوان افتراضية إلضاءة وظل األحفورة

  . أردنا ذلك
وفي هذا البرنامج تم استخدام التلوين . يمكن أن يكون إما مرتفعاً أو منخفضاً:  bevel borderالحد المشطوف

، بما في ذلك اإلضاءة الخارجية، ومع ذلك يمكننا تخصيص تلوين كل جانب من الشطف حسب الطلب، االفتراضي
ويمكن أن يكون كل جانب من هذه الجوانب ذو لون مختلف إذا  .والظل الداخلي، والظل الخارجي، واإلضاءة الداخلية

  . أردنا ذلك
والموضع االفتراضي للعنوان هو على الحد في . يعمل على وضع عنوان على أو حول الحد: titled borderالحد المعنون 

أو على ، أو على الحد، لحدأو تحت ا، ويمكن تغيير هذا الموضع إلى عدة أماكن أخرى فوق الحد. الحافة العليا الشمالية
ة للكالس التابع  setTitleJustificationوذلك باستخدام الدالة، أو إلى يمين الحد، أو في وسطه، شمال الحد

TitleBorder .  
  

    ٧.٥مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  BorderDemo.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الحدود من المختلفة األنواع استخدام یشرح  //  
//******************************************************************** 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.border.*; 
public class BorderDemo 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
تعرضھا ثم ومن بحدود محاطة لوحات بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Border Demo"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      JPanel panel = new JPanel(); 
      panel.setLayout (new GridLayout (0, 2, 5, 10)); 
      panel.setBorder (BorderFactory.createEmptyBorder (8, 8, 8, 8)); 
 
      JPanel p1 = new JPanel(); 
      p1.setBorder (BorderFactory.createLineBorder (Color.red, 3)); 
      p1.add (new JLabel ("Line Border")); 
      panel.add (p1); 
 
      JPanel p2 = new JPanel(); 
      p2.setBorder (BorderFactory.createEtchedBorder ()); 
      p2.add (new JLabel ("Etched Border")); 
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      panel.add (p2); 
      JPanel p3 = new JPanel(); 
      p3.setBorder (BorderFactory.createRaisedBevelBorder ()); 
      p3.add (new JLabel ("Raised Bevel Border")); 
      panel.add (p3); 
 
      JPanel p4 = new JPanel(); 
      p4.setBorder (BorderFactory.createLoweredBevelBorder ()); 
      p4.add (new JLabel ("Lowered Bevel Border")); 
      panel.add (p4); 
 
      JPanel p5 = new JPanel(); 
      p5.setBorder (BorderFactory.createTitledBorder ("Title")); 
      p5.add (new JLabel ("Titled Border")); 
      panel.add (p5); 
 
      JPanel p6 = new JPanel(); 
      TitledBorder tb = BorderFactory.createTitledBorder ("Title"); 
      tb.setTitleJustification (TitledBorder.RIGHT); 
      p6.setBorder (tb); 
      p6.add (new JLabel ("Titled Border (right)")); 
      panel.add (p6); 
 
      JPanel p7 = new JPanel(); 
      Border b1 = BorderFactory.createLineBorder (Color.blue, 2); 
      Border b2 = BorderFactory.createEtchedBorder (); 
      p7.setBorder (BorderFactory.createCompoundBorder (b1, b2)); 
      p7.add (new JLabel ("Compound Border")); 
      panel.add (p7); 
 
      JPanel p8 = new JPanel(); 
      Border mb = BorderFactory.createMatteBorder (1, 5, 1, 1, 
                                                   Color.red); 
      p8.setBorder (mb); 
      p8.add (new JLabel ("Matte Border")); 
      panel.add (p8); 
 
      frame.getContentPane().add (panel); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
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يقوم المثال في هذا . هو عبارة عن تركيبة من اثنين أو أكثر من الحدود:  compound borderالحد المركب
حدين  createCompoundBorderتستقبل الدالة . البرنامج بإنشاء حد مركب باستخدام الحد الخطي والحد المحفور

لثالثة حدود أو  أما التركيبة. والوسيط الثاني هو الحد الداخلي، كوسيطين، وتجعل الوسيط األول هو الحد الخارجي
  .ثم عمل حد مركب آخر باستخدامه وواحد آخر، أكثر فيتم إنشاؤها أوالً بإنشاء حد مركب باستخدام حدين

. يتم فيه تحديد أحجام الحواف العليا والشمالية والسفلى واليمنى للحد بالبكسالت:  matte borderالحد المت
  . أو يمكن استخدام أيقونة صورية، ثالنا هذاكما هو في م، يمكن تكوين هذه الحواف من لون واحد

يمكن أن تكون الحدود مفيدة في رسم االنتباه لألجزاء المناسبة في الجوئي الخاص . يجب استخدام الحدود بعناية
إذا ما استخدمت الحدود بشكل غير ، ومع ذلك. ويمكنها عمل رابط معنوي للعناصر المتصلة مع بعضها البعض. بك

وليس تعقيدها أو التنافس ، يتوجب أن تعمل الحدود على تحسين الواجهة. يمكن أن تقلل من أناقة العرضفإنها ، مناسب
  .معها

  

  CONTAINMENT HIERARCHIES  هرميات االحتواء  ٤.٥
والطريقة التي تتداخل بها الحاويات مع بعضها البعض ما ، تنشأ الطريقة التي يتم بها تجميع المكونات في الحاويات    

وإذا ما . وقد قدمنا الحديث حول هذا المفهوم في الفصل الثاني. containment hierarchyيسمى بهرم االحتواء للجوئي 
  .على دقة التأثير المرئي للجوئيفان ذلك ينعكس ، اعتنينا بتصميم هرم االحتواء

مثل ، top level containerيسمى حاوي المستوى األعلى ، يوجد ألي برنامج جافا بشكل عام حاوي أساسي واحد
مثل اللوحات ، وغالباً يحتوي حاوي المستوى األعلى على واحد أو أكثر من الحاويات. appletأو اآلبلت ، frameاإلطار 
panels .يمكن أن تحتوي لوحات أخرى لتنظيم المكونات األخرى حسب الطلب وهذه اللوحات.  

والذي . يمكن أن يملك كل حاوي مدير التخطيط الخاص به
يكمل المظهر النهائي للجوئي هو مدراء التخطيط المختارة لكل 

يوجد العديد من التركيبات . حاو، وكذلك تصميم هرم االحتواء
وكما هو . ونادراً ما يكون هناك خيار واحد هو األفضل، الممكنة

يجب أن نلتزم بأهداف النظام المطلوب واإلرشادات ، الحال دائماً
  .العامة لتصميم الجوئي

وقد تم مناقشة العديد من المكونات . يبين تطبيق جوئي تم في حاشيته وصف هرمه االحتوائي ٧.٥ شكلال
  .وهناك مكونات أخرى ستناقش في الفصول القادمة، المستخدمة في هذا البرنامج سابقاً في هذا الكتاب

فاللوحة . لنظر إلى الجوئييكون استخدام بعض الحاويات غير واضح بمجرد ا، والحظ أنه في العديد من الحاالت
وتكون هذه المكونات . تكون غير مرئية ما لم نرسم االنتباه إليها بطريقة ما بين المكونات، على وجه التحديد

  .حتى مع كونها غير مرئية بالنسبة للمستخدم، كلها جزءاً من هرم االحتواء
حيث أن جذر الشجرة .  ٨.٥ي الشكل كما هو مبين ف، ويمكن تمثيل هرم احتواء لبرنامج معين كهيكل شجرة

وكل مستوى في الشجرة يظهر الحاويات والمكونات الموجودة في الحاويات للمستوى . يمثل الحاوي ذو المستوى األعلى
  .األعلى

يتم استدعاء مدراء التخطيط تبعاً ، عندما يتم عمل تغييرات قد تؤثر على التخطيط المرئي لمكونات البرنامج
ويتم عكس هذه التغييرات على هرم االحتواء حسب . التغيير في إحداها قد يؤثر على اآلخرينحيث أن . لذلك
  .الحاجة

  
  
  
  
  
  
  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

إن مظهر الجوئي هو أحد وظائف هرم 
ومدراء  containment hierarchyاالحتواء 
  .لكل حاوي layout managersالتخطيط 
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  هرم االحتواء لجوئي ٧.٥الشكل 

  

  شجرة هرم االحتواء ٨.٥الشكل 
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     POLYGONS AND POLYLINESمتعددات الخطوط المضلعات و  ١.٦
 ، على سبيل المثال، شكل متعددpolygon المضلعف. مفيدة عند رسم األشكال المعقدة arraysالمصفوفات تعتبر     

ما  وغالباً . vertices لمضلعتمثل نقاط االتي  (x, y)النقاط باستخدام سلسلة من  لغة جافافي  تم تعريفهيالجوانب 
  .لتخزين قائمة اإلحداثياتالمصفوفات تستخدم 

 لطريقة رسم المستطيالتبشكل مشابه ، Graphicsدوال موجودة في الكالس تم رسم المضلعات باستخدام ي
الدوال و. unfilledغير ممتلئ ، أو filledممتلئ مثل هذه األشكال األخرى، يمكن رسم مضلع ف. واألشكال البيضاوية

فأحد . وكل من هاتين الدالتين لهما إصدارات متعددة .fillPolygon و drawPolygon هي المستخدمة لرسم مضلع
الكالس كائن من م واإلصدار اآلخر يستخدمن أعداد صحيحة لتعريف المضلع،  مصفوفات يستخدمات صداراإل

Polygon الكالس ناقش وسن. عمضللتعريف الPolygon  مقسهذا الفي في وقت الحق.  
األول هو . وسائط ةثالث  fillPolygon و drawPolygonالمصفوفات، تستقبل الدالتان ستخدم ي ذيال اإلصدارفي 
هذه النقاط، ل yصحيحة تمثل إحداثيات مصفوفة نقاط المضلع، والثاني هو ل xصحيحة تمثل إحداثيات  مصفوفة

نجد أنهما ، وإذا ما أخذنا الوسيطين األوليــــن معاً. مصفوفةكل لعدد النقاط المستخدمة  يمثلوالثالث هو عدد صحيح 
  .لنقاط المضلع (x, y)يمثالن اإلحداثيات 

أول نقطة في إلى من آخر نقطة في القائمة  مستقيم رسم خط دائماًحيث يتم . مغلقاً مضلعيكون الشكل ال دائماً
  .القائمة

 polylineالخطوط يحتوي الشكل متعدد مشابه للمضلع، وبشكل 
وتختلف . يةخطمقاطع متصلة بواسطة العلى سلسلة من النقاط 

األولى اإلحداثيات ن أن المضلعات في األشكال متعددة الخطوط ع
 الخطوطالشكل متعدد  وبما أن. ارسمهد عن تلقائياً ال تتصلواألخيرة 
ة دالولذلك ليس هناك سوى . ، فإنه ال يمكن ملؤهليس مغلقاً

  .drawPolyline وهي تستخدم لرسم الخطوط المتعددة،  واحدة
. صحيحة مصفوفاتن عبارة ع drawPolylineالدالة من  فإن أول وسيطين، drawPolygon الدالةكما هو الحال مع و

الطرفية للمقاطع الخطية التي تكون  طانقلل (x, y)إحداثيات  يمثالن فإن الوسيطين األولين، معاًوإذا ما أخذناهما 
  .اإلحداثياتهو عدد النقاط في قائمة فالثالث  أما الوسيط. الخطوطالشكل متعدد 

، RocketPanelالكالس في و. rocketصاروخ  مضلعات لرسمالم استخدا ١.٦ المثالفي  الموضحالبرنامج يوضح 
نقاط المضلع التي تشكل  عريفتعلى  yRocketو   xRocketتعمل المصفوفتان المسميتان، ٢.٦المثال موضح في وال
النقاط التالية تمثل نقاط من الصاروخ، و ياالعلالنقطة  ينأول نقطة في المصفوفتل ثمتو. للصاروخرئيسي ال سمالج

و  xWindowوتعمل المصفوفتان  .ابتداءً من نقطة الرأس في اتجاه عقارب الساعةالصاروخ التالية باعتبار أننا نتحرك 
yWindow مضلعات كنافذة الخ ووكل من الصار وقد تم رسم. خولصارانقاط المضلع التي تشكل نافذة  على تحديد

 .مملوءة
صورة  رسمستخدم لالذي يالخطوط متعدد  الشكل تحديد النقاط على   yFlameو xFlameوتعمل المصفوفتان 

فإن هذا اللهب مضلع، كشكل الخطوط، وليس د للهب كشكل متعد انرسموبسبب . ذيل الصاروخمن  المنطلق لهبال
  .ليس مغلقاً وال ممتلئاً

  
  The Polygon Class بوليجونالكالس 

 java.awtعرف في حزمة الم، وPolygon الكالسباستخدام كائن من بشكل صريح مضلع  تعريف أيضاً نايمكن
تستقبالن كائن fillPolygon  و drawPolygonالدوال من  ويوجد إصداران. القياسيةكالسات جافا مكتبة ل التابعة

  .كوسيط لها Polygonواحد من الكالس 
 مضلع فارغشكل بإنشاء  Polygonالكالس  بانيويسمح . المضلع جوانببتغليف إحداثيات  Polygon كائنيقوم ال

على  Polygonالكالس يحتوي و. ةيحداثيات النقطاإلصحيحة تمثل شكل مضلع معرف بواسطة مصفوفات أو . مبدئياً
كما أنه يحتوي . شكل مضلعمحتواة داخل نقطة معينة ت مضلع وتحديد ما إذا كانالإلضافة نقاط إلى دوال تستخدم 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

هو  polylineالخطوط الشكل متعدد 
إال أن  polygonيشبه المضلع شكل 

  .اًمغلقالً شك الخطوط ليسالشكل متعدد 
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جميع النقاط دالة لنقل لمضلع، وكذلك الخاص باحاطة اإلمستطيل لالحصول على تمثيل دوال تمكننا من على أيضاً 
  .هذه الدوال ١.٦ ويسرد الشكل. لمضلع إلى موضع آخرافي 

  
    ١.٦مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  Rocket.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الخطوط ومتعددات المضلعات استخدام البرنامج ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class Rocket 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
للبرنامج الرئیسي اإلطار بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Rocket"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      RocketPanel panel = new RocketPanel(); 
 
      frame.getContentPane().add(panel); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
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    ٢.٦مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  RocketPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الخطوط ومتعددات المضلعات استخدام البرماج ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
 
import javax.swing.JPanel; 
import java.awt.*; 
 
public class RocketPanel extends JPanel 
{ 
   private int[] xRocket = {100, 120, 120, 130, 130, 70, 70, 80, 80}; 
   private int[] yRocket = {15, 40, 115, 125, 150, 150, 125, 115, 40}; 
 
   private int[] xWindow = {95, 105, 110, 90}; 
   private int[] yWindow = {45, 45, 70, 70}; 
 
   private int[] xFlame = {70, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 115, 120, 
                           130, 130}; 
   private int[] yFlame = {155, 170, 165, 190, 170, 175, 160, 185, 
                           160, 175, 155}; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
اللوحة لھذه األساسیة الخصائص بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public RocketPanel() 
   { 
      setBackground (Color.black); 
      setPreferredSize (new Dimension(200, 200)); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
ومتعددات المضلعات باستخدام الصاروخ برسم التالیة الدالة تقوم  //     
 الخطوط  //   
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent (page); 
 
      page.setColor (Color.cyan); 
      page.fillPolygon (xRocket, yRocket, xRocket.length); 
 
      page.setColor (Color.gray); 
      page.fillPolygon (xWindow, yWindow, xWindow.length); 
 
      page.setColor (Color.red); 
      page.drawPolyline (xFlame, yFlame, xFlame.length); 
   } 
} 
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Polygon() 
  .يقوم بإنشاء مضلع فارغ: الباني  
  

Polygon(int[] xpoints, int[] ypoints, int npoints) 
في المدخالت المتناظرة في  (x, y)زوج اإلحداثيات يقوم بإنشاء مضلع باستخدام : الباني  
  xpoints  وypoints.  
  

void addPoint(int x, int y) 
  .تضيف النقطة المحددة إلى هذا المضلع  
  

boolean contains(int x, int y) 
  .إذا كانت النقطة المحددة محتواة في هذا المضلع trueترجع   
  

boolean contains(Point p) 
  .إذا كانت النقطة المحددة محتواة في هذا المضلع trueترجع   
  

Rectangle getBounds() 
  .اإلحاطة الخاص بهذا المضلعترجع مستطيل   

void translate(int deltaX, int deltaY) 
في المحور  deltaY مقدارهاو في المحور السيني deltaXتنقل نقاط هذا المضلع بإزاحة مقدارها  
  .الصادي  

 
  .Polygonبعض دوال الكالس بوليجون  ١.٦الشكل رقم 

  

 MOUSE EVENTS أحداث الماوس   ٢.٦
أحداث : جافا هذه األحداث إلى فئتينلغة قسم ت. في األحداث التي يتم إنشاؤها عند استخدام الماوساآلن ننظر دعنا     

هذه  ٢.٦في الشكل الموضح الجدول يعرف و. mouse motion events وأحداث حركة الماوس mouse eventsالماوس 
  . ألحداثا

واحد عندما يتم الضغط : ثالثة أحداثفسيتم توليد افا، جال من عناصر جوئيزر الماوس على عنصر بنقر ت ماعند
عرف النقر بالماوس وي). mouse clickedو  mouse released( تحرر الزرواثنين عندما ) mouse pressed(على زر الماوس 
  ، تهحرر، ثم تهحركوزر الماوس ألسفل،  إذا ضغطتأما . زر الماوس في نفس الموقعتحرير لضغط والال على أنه عملية

  .يتم إنشاء حدث النقر بالماوس فلن
عندما يمر مؤشر الماوس فوق المنطقة الرسومية لهذا ) mouse entered(ويقوم المكون بتوليد حدث دخول الماوس 

عندما يترك مؤشر الماوس المنطقة الرسومية ) mouse exited(وبالمثل، يتم توليد حدث خروج الماوس . المكون
  .للمكون

، كما هو )mouse motion events(أما أحداث حركة الماوس 
. واضح من اسمها، فتظهر طالما كان الماوس في حالة حركة

يشير ببساطة إلى أن ) mouse moved(فحدث حركة الماوس 
) mouse dragged(وحدث سحب الماوس . الماوس في حالة حركة

يتم توليده عندما يقوم المستخدم بضغط زر الماوس لألسفل 
  .ويتم توليد أحداث حركة الماوس عدة مرات، وبسرعة، طالما أن الماوس في حالة حركة. وتحريكه دون تحريره

وسيعتمد ما نستمع إليه . دثين من أحداث الماوسوقد نكون في بعض المواقف المخصصة، مهتمين فقط بحدث أو ح
  .من أحداث على ما نحاول أن ننجزه

  

        Key Conceptأساسي مفهوم 

إن تحريك الماوس أو ضغط أزراره يولد 
  .أحداثاً يمكن للبرنامج االستجابة لها
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 Descriptionالوصف  Mouse Eventحدث الماوس 
  .عندما يتم ضغط زر الماوس لألسفل  mouse pressedضغط الماوس 

  .عندما يتم تحرير زر الماوس  mouse releasedتحرير الماوس 
عندما يتم ضغط زر الماوس لألسفل وتحريره بدون تحريكه بين   mouse clickedنقر الماوس 

  .هاتين العمليتين
  .المكون) فوق(عندما يتحرك مؤشر الماوس على   mouse enteredدخول الماوس 
  .المكون) خارج(عندما يتحرك مؤشر الماوس بعيداً   mouse exitedخروج الماوس 

  
 Mouseحدث حركة الماوس 

Motion Event 
 Descriptionالوصف 

  عندما يتحرك الماوس  mouse movedحركة الماوس 
  .عندما يتحرك الماوس في حين يكون زره مضغوطاً لألسفل  mouse draggedسحب الماوس 

  
  mouse motion eventsوأحداث حركة الماوس  mouse eventsأحداث الماوس  ٢.٦الشكل 

  
فهو، تحديداً، يقوم برسم . ، باالستجابة لحدث واحد من أحداث الماوس٣.٦المثال ، الموضح في Dotsيقوم البرنامج 

  .نقطة خضراء في موقع مؤشر الماوس متى ما تم ضغطه
  

    ٣.٦مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  Dots.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الماوس أحداث بشرح البرنامج ھذا یقوم  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class Dots 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
التطبیق إطار وعرض بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Dots"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      frame.getContentPane().add (new DotsPanel()); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
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 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويتم تعريف اللوحة من خالل . بإنشاء اإلطار وإضافة اللوحة إليه Dotsفي الكالس  mainتقوم الدالة الرئيسية 
  . ٤.٦الموضح في المثال  DotsPanelالكالس 

  
    ٤.٦مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  DotsPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
النقاط لبرنامج األساسیة اللوحة البرنامج ھذا یمثل  //  
//******************************************************************** 
 
import java.util.ArrayList; 
import javax.swing.JPanel; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class DotsPanel extends JPanel 
{ 
   private final int SIZE = 6;  // radius of each dot 
 
   private ArrayList<Point> pointList; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الماوس ألحداث لالستماع اللوحة ھذه بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public DotsPanel() 
   { 
      pointList = new ArrayList<Point>(); 
 
      addMouseListener (new DotsListener()); 
 
      setBackground (Color.black); 
      setPreferredSize (new Dimension(300, 200)); 
   } 
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   //----------------------------------------------------------------- 
القائمة في المخزنة النقاط كل الدالة ھذه ترسم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent(page); 
 
      page.setColor (Color.green); 
 
      for (Point spot : pointList) 
         page.fillOval (spot.x-SIZE, spot.y-SIZE, SIZE*2, SIZE*2); 
 
      page.drawString ("Count: " + pointList.size(), 5, 15); 
   } 
 
   //***************************************************************** 
الماوس ألحداث مستمعاً  الكالس ھذا یمثل  //     
   //***************************************************************** 
   private class DotsListener implements MouseListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
رسم وتعید النقاط لقائمة الحالیة النقطة بإضافة الدالة ھذه تقوم  //        
الماوس زر ضغط تم كلما اللوحة  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void mousePressed (MouseEvent event) 
      { 
         pointList.add(event.getPoint()); 
         repaint(); 
      } 
 
      //-------------------------------------------------------------- 
مستخدمة الغیر األحداث لدوال فارغة بتعریفات التزوید  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void mouseClicked (MouseEvent event) {} 
      public void mouseReleased (MouseEvent event) {} 
      public void mouseEntered (MouseEvent event) {} 
      public void mouseExited (MouseEvent event) {} 
   } 
} 

  
  

 الماوس  زرجميع المواقع التي قام المستخدم بنقر  التي تمثل Pointكائنات من قائمة ب DotsPanel لوحةالتحتفظ 
 اًعام يوفر وصوالًهذا الكالس و. نقطة معينة في الفضاء ثنائي األبعادل (x, y)إحداثيات  Pointالكالس يمثل . عندها

  .لوحة، يتم رسم جميع النقاط المخزنة في القائمة رسمفيها  يتمفي كل مرة و. لنقطة y و x إلى المتغيرات
نوع ن فإأكثر، وكي نكون دقيقين . ArrayListمن الكالس  ككائن Pointالـ كائنات من ائمة قحفظ يتم 
لرسم و. ArrayListفقط في الـ  Pointـ يمكن تخزين كائنات اله أنمع العلم ، <ArrayList<Point هو pointList الكائن

  .كافة النقاط المخزنة في القائمةلتدور على  forستخدم حلقة ن ط،انقال
تم استدعاء ي ثم. MouseListener الواجهة ينفذ خاصككالس داخلي يتم تعريف مستمع حدث ضغط الماوس 

  .لوحةعندما يكون فوق اللوحة في كل مرة يضغط المستخدم على زر الماوس بواسطة ال mousePressed  الدالة
 بذلكالكائن الذي يمثل هذا الحدث  يحتفظفي الفضاء ثنائي األبعاد، وما في نقطة  حدث الماوس دائماًظهر ي
في و. ى ذلكحاجة إلدعت الكلما  هاستخدمأن ن وأ النقطةحصل على هذه أن نمستمع الماوس، ويمكننا في . عقالمو

لحصول على موقع الحدث باستخدام ا، mousePressed تستدعى فيها الدالةكل مرة يتم في ، Dotsالنقاط  برنامج
  .اللوحةيتم إعادة رسم و ،ArrayListالـ يتم تخزين هذه النقطة في .  MouseEventلكائنالخاصة با getPoint  الدالة
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في  هااستخدمنا التيخالف واجهات المستمع وبأنه،  الحظ
منها، واحدة كل في  ةواحد دالةاألمثلة السابقة التي تحتوي على 

هذا وفي . دوالحتوي على خمس ت MouseListenerفإن الواجهة 
. الماوس ضغطحدث الحدث الوحيد الذي يهمنا هو كان برنامج، ال

ومع . mousePressedتهمنا هي ة الوحيدة التي دالفإن ال ولذلك،
فإن تنفيذ الواجهة يعني وجوب التزويد بتعريفات لكل دوال  ذلك،

وعندما تتولد هذه األحداث، يتم . ولذلك قمنا بالتزويد بتعريفات فارغة للدوال المرتبطة باألحداث األخرى. الواجهة
تجنبنا إنشاء وسنناقش في الفصل السابع تقنية إنشاء مستمعات . استدعاء الدوال الفارغة، لكن ال يوجد شفرة للتنفيذ

  .مثل هذه التعريفات الفارغة
الموضح في  RubberLinesفالبرنامج . دعنا ننظر في هذا المثال والذي يستجيب لحدثين موجهين من قبل الماوس

والنقطة الثانية . النقطة األولى تحدد بالموضع الذي تم فيه ضغط الماوس أوالً. يرسم خطاً بين نقطتين ٥.٦المثال 
عندما يتم تحرير الماوس، يظل الخط ثابتاً بين النقطة األولى . حبنا الماوس مع استمرار الضغط على زرهتتغير كلما س

  .وعندما يتم الضغط مجدداً على زر الماوس، فإن خطاً جديداً سيتولد. والثانية
نحتاج هنا لمستمع . اللوحة التي يتم عليها رسم الخطوط ٦.٦الموضح في المثال  RubberLinesPanelويمثل البرنامج 

هذا  ناءبيستجيب لحدث الضغط على الماوس وكذا حدث سحب الماوس، وذلك ألن هذين الحدثين داخالن في 
. MouseMotionListenerو  MouseListener: الحظ أن الكالس المستمع في هذا المثال ينفذ واجهتين، هما. البرنامج

: إن الدالتين اللتين نحن مهتمين بهما هما. كال الواجهتينوذلك فإنه يتوجب علينا هنا تنفيذ كل الدوال في 
mousePressed  وmouseDragged ولذا تم تنفيذهما لتحقيق الهدف من البرنامج، أما بقية الدوال فقد أعطيت ،

  .تعريفات فارغة لتحقيق متطلبات الواجهة
  

    ٥.٦مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  RubberLines.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
المطاطي والرباط الماوس أحداث بشرح البرنامج ھذا یقوم  //   
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class RubberLines 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
التطبیق إطار وعرض بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Rubber Lines"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      frame.getContentPane().add (new RubberLinesPanel()); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
 
 
 
 
 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

يجب أن نزود في المستمع بتعريفات دوال 
فارغة لألحداث الغير ضرورية لتلبية 

  .متطلبات الواجهة

mailto:a7mail@yahoo.com


 

 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ٦.٦مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  RubberLinesPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : 
Almashraqi 
// 
المطاطیة الخطوط لبرنامج األساسیة الرسم لوحة البرنامج ھذا یمثل  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JPanel; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class RubberLinesPanel extends JPanel 
{ 
   private Point point1 = null, point2 = null; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الماوس ألحداث لالستماع اللوحة ھذه بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public RubberLinesPanel() 
   { 
      LineListener listener = new LineListener(); 
      addMouseListener (listener); 
      addMouseMotionListener (listener); 
 
      setBackground (Color.black); 
      setPreferredSize (new Dimension(400, 200)); 
   } 
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   //----------------------------------------------------------------- 
الماوس ضغط نقطة من الحالي الخط برسم التالیة الدالة تقوم //     االبتدائیة 
للماوس الحالي الموضع إلى  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent (page); 
 
      page.setColor (Color.yellow); 
      if (point1 != null && point2 != null) 
         page.drawLine (point1.x, point1.y, point2.x, point2.y); 
   } 
   //***************************************************************** 
الماوس أحداث لكل مستمعاً  الكالس ھذا یمثل  //     
   //***************************************************************** 
   private class LineListener implements MouseListener,     
               MouseMotionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
ضغط فیھ تم الذي االبتدائي الموضع بالتقاط الدالة ھذه تقوم  //        
الماوس زر  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void mousePressed (MouseEvent event) 
      { 
         point1 = event.getPoint(); 
      } 
      //-------------------------------------------------------------- 
سحبھ عند للماوس الحالي الموضع على بالحصول الدالة ھذه تقوم  //        
المطاطي الرباط تأثیر یشبھ ما إلنشاء الخط رسم وتعید  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void mouseDragged (MouseEvent event) 
      { 
         point2 = event.getPoint(); 
         repaint(); 
      } 
      //-------------------------------------------------------------- 
مستخدمة الغیر األحداث لدوال فارغة بتعریفات التزوید  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void mouseClicked (MouseEvent event) {} 
      public void mouseReleased (MouseEvent event) {} 
      public void mouseEntered (MouseEvent event) {} 
      public void mouseExited (MouseEvent event) {} 
      public void mouseMoved (MouseEvent event) {} 
   } 
} 

  
  

، يتم ضبط قيمة mousePressedعندما يتم استدعاء الدالة 
ثم، في أثناء سحب الماوس، يتم باستمرار ضبط . point1المتغير 

لذلك فإن الخط يتم . وإعادة رسم اللوحة point2قيمة المتغير 
رسمه بشكل ثابت في أثناء تحرك الماوس، مما يعطينا مظهراً فيه 

وهذا . نرى خطاً واحداً يتمدد بين نقطة ثابتة وأخرى متحركة
وهو شائع في البرامج  rubberbandingالتأثير يسمى الرباط المطاطي 

  .الرسومية
  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

هو التأثير  rubberbandingالربط المطاطي 
الرسومي الذي يحدث عندما يبدو أن 

  .الشكل يتمدد عند سحبنا للماوس
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مرة كمستمع : ، تم إضافة كائن االستماع إلى اللوحة مرتينRubberLinesPanelالكالس  بانيالحظ أنه، في 
ويجب أن تتوافق الدالة التي يتم نداؤها إلضافة المستمع . ألحداث الماوس، وأخرى كمستمع ألحداث حركة الماوس

ويمكن أن . ذا الحالة، لدينا كائن واحد يعمل كمستمع لكال النوعين من األحداثفي ه. مع الكائن الممر كوسيط
ويمكن . أحدهما لالستماع ألحداث الماوس واآلخر لالستماع ألحداث حركة الماوس: ننشأ كالسين مستمعين لو أردنا

  .للمكون الواحد أن يملك مستمعات متعددة لألنواع المختلفة من األحداث
بمعنى أنه عندما يبدأ المستخدم برسم خط آخر . ا البرنامج يرسم خطاً واحداً في كل مرةكذلك الحظ أن هذ

تعيد رسم خلفيتها،  paintComponentوهذا يحدث بسبب أن الدالة . بنقرة جديدة على الماوس، فإن الخط األول يختفي
 ArrayListنحتفظ بهم، ربما باستخدام  أما إذا أردنا رؤية الخطوط السابقة، فيجب أن. ملغية الخط السابق في كل مرة

كمشروع  RubberLinesوسنترك هذا التعديل على برنامج الخطوط المطاطية . Dotsكما فعلنا في برنامج النقاط 
  .برمجي يقوم الطالب بعمله

  

 KEY EVENTSأحداث المفتاح   ٣.٦
عندما يتم الضغط على مفتاح  key eventيتم توليد حدث المفتاح     

تسمح أحداث المفتاح للبرنامج أن يستجيب فوراً . في لوحة المفاتيح
للمستخدم عندما يقوم بالطباعة أو بالضغط على مفاتيح أخرى في 

عندما يتم . arrows keysمثل مفاتيح األسهم  ،وحة المفاتيحل
معالجة أحداث المفتاح، فإن البرنامج يمكنه االستجابة للحدث في 
نفس الوقت الذي تم فيه الضغط على المفتاح؛ أي أنه ليس هناك 

  ).مثل الزر(أو انتظار تفعيل أي مكون آخر  Enterحاجة لالنتظار حتى يتم ضغط المفتاح 
ففيه يتم عرض صورة سهم وتتحرك هذه . ألحداث المفتاح ٧.٦الموضح في المثال  Directionيستجيب البرنامج 

وفعلياً، تم استخدام أربع صور مختلفة، بحيث توجد صورة لكل . الصورة عبر الشاشة كلما ضغطنا على مفاتيح األسهم
  ).left، شمال right، يمين down، تحت upفوق (سهم يمثل االتجاهات األساسية 

 البانييقوم . ، اللوحة التي يتم عليها عرض صورة السهم٨.٦، الموضح في المثال DirectionPanelويمثل الكالس 
). أي الصورة المعروضة( current imageبتحميل صور األسهم األربعة، وأحد هذه الصور يعتبر دائماً الصورة الحالية 

مثالً، إذا تم ضغط السهم األعلى . اعتماداً على أحدث ضغطة سهم تم القيام بها ويتم ضبط قيمة متغير الصورة الحالية
upأما إذا تم ضغط أحد األسهم بشكل مستمر، فستتحرك الصور . ، فسيتم عرض صورة السهم الذي يشير إلى األعلى

  .المناسبة في االتجاه المناسب
  

    ٧.٦مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  Direction.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
المفاتیح أحداث البرنامج ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class Direction 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
التطبیق إطار وعرض بإنشاء الرئیسیة الدالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Direction"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

للبرنامج  key eventsتسمح أحداث المفتاح 
باالستجابة الفورية للمستخدم عند ضغطه 

  .لمفاتيح لوحة المفاتيح
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      frame.getContentPane().add (new DirectionPanel()); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ٨.٦مثال رقم 
//******************************************************************** 
// DirectionPanel.java      المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
االتجاه لبرنامج األساسیة العرض لوحة البرنامج ھذا یمثل  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class DirectionPanel extends JPanel 
{ 
   private final int WIDTH = 300, HEIGHT = 200; 
   private final int JUMP = 10;  // increment for image movement 
 
   private final int IMAGE_SIZE = 31; 
 
   private ImageIcon up, down, right, left, currentImage; 
   private int x, y; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الصور وتحمیل اللوحة ھذه بتھیئة الباني یقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public DirectionPanel() 
   { 
      addKeyListener (new DirectionListener()); 
 
      x = WIDTH / 2; 
      y = HEIGHT / 2; 
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      up = new ImageIcon ("arrowUp.gif"); 
      down = new ImageIcon ("arrowDown.gif"); 
      left = new ImageIcon ("arrowLeft.gif"); 
      right = new ImageIcon ("arrowRight.gif"); 
 
      currentImage = right; 
 
      setBackground (Color.black); 
      setPreferredSize (new Dimension(WIDTH, HEIGHT)); 
      setFocusable(true); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الحالي الموقع في الصور برسم الدالة ھذه تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent (page); 
      currentImage.paintIcon (this, page, x, y); 
   } 
 
   //***************************************************************** 
المفاتیح لوحة لنشاط مستمعاً  الدالة ھذه تمثل  //     
   //***************************************************************** 
   private class DirectionListener implements KeyListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
األسھم لمفاتیح المستخدم لضغط الدالة ھذه تستجیب  //         
لذلك وفقاً  وموقعھا الصورة ضبط وتعید  //         
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void keyPressed (KeyEvent event) 
      { 
         switch (event.getKeyCode()) 
         { 
            case KeyEvent.VK_UP: 
               currentImage = up; 
               y -= JUMP; 
               break; 
            case KeyEvent.VK_DOWN: 
               currentImage = down; 
               y += JUMP; 
               break; 
            case KeyEvent.VK_LEFT: 
               currentImage = left; 
               x -= JUMP; 
               break; 
            case KeyEvent.VK_RIGHT: 
               currentImage = right; 
               x += JUMP; 
               break; 
         } 
 
         repaint(); 
      } 
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      //-------------------------------------------------------------- 
مستخدمة الغیر الحدث لدوال فارغة بتعریفات التزوید  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void keyTyped (KeyEvent event) {} 
      public void keyReleased (KeyEvent event) {} 
   } 
} 

  
  

في  paintIconففي هذا المثال، يتم رسم الصورة باستخدام الدالة . ImageIconتم توليد صور  األسهم ككائنات 
 imageمكون يمثل مراقب الصورة: ة وسائطأربع paintIconتستقبل الدالة . كل مرة يتم فيها إعادة رسم اللوحة

observer والسياق الرسومي الذي به يتم رسم الصورة، واإلحداثيات ،(x, y) راقب الصورة وم. لتحديد مكان رسم الصورة
  .كمراقب للصورة panelهو مكون يعمل على إتمام مهمة تحميل الصورة؛ وفي هذه الحالة استخدمنا اللوحة 

فهو ينفذ الواجهة . بحيث يستجيب ألحداث المفتاح DirectionListenerتم تهيئة الكالس الداخلي الخاص المسمى 
KeyListenerيسرد هذه  ٣.٦والشكل . لالستجابة لنشاط لوحة المفاتيح ، والتي تعرف ثالث دوال يمكننا استخدامها

  .الدوال
  

void keyPressed(KeyEvent event) 
  .تستدعى عندما يتم ضغط مفتاح  

void keyReleased(KeyEvent event) 
  .تستدعى عندما يتم تحرير مفتاح  

void keyTyped(KeyEvent event) 
  .مركب بتوليد حرف مفتاحيتستدعى عندما يقوم مفتاح مضغوط أو مفتاح  

 
  .KeyListenerدوال الواجهة  ٣.٦الشكل رقم 

  
وبسبب أن الكالس . key pressed eventsألحداث ضغط المفتاح  Directionبشكل خاص، يستجيب البرنامج 

  .المستمع يجب أن ينفذ كل الدوال المعرفة في الواجهة، فقد قمنا بالتزويد بدوال فارغة لألحداث األخرى
من تحديد أي في  المستمع الخاصة ب keyPressed الدالةتمريره إلى الذي يتم  KeyEvent لكائناستخدام ايمكن 

رقمي  كودلحصول على لكائن الحدث الخاصة ب getKeyCodeقمنا باستدعاء الدالة في المثال، ف. هح تم ضغطيتامفال
و عليه لتحديد المفتاح الذي تم الضغط  switchعبارة  نااستخدم وقد. عليه الضغطب قمنايمثل المفتاح الذي 

من استرجاعه رقمي يتم  بكل كود مرتبطةعلى ثوابت  KeyEvent الكالس يحتوي و. لذلك االستجابة تبعاً
  .يتم تجاهلهفإنه مفتاح السهم، غير أي مفتاح تم ضغط إذا و.  getKeyCodeدالةال

مفهوم تكرار من تطبيق كلما تم الضغط على مفتاح، ولكن معظم األنظمة تمكن المفاتيح أحداث يتم إطالق 
ذلك بضغط  نا قمنا، كما لو أنمع االستمرارالضغط على مفتاح ما يتم عندوذلك يحدث . key repetitionمفتاح ال

، يمكن Direction في برنامج االتجاهف. ةنفس الطريقب مفاتيحد أحداث اليتوليتم . وبسرعةبشكل متكرر المفتاح 
  .نقل الصور عبر الشاشة بسرعةت ةراقبمباستمرار على مفتاح السهم والضغط للمستخدم 

وعادة . keyboard focus حالياًلوحة المفاتيح تركيز عليه ي ذك الذل وهمفاتيح المكون الذي يولد أحداث الإن 
تركيز  المكون علىيحصل  عادةو". النشط"ساسي األمكون التركيز لوحة المفاتيح من قبل  الحصول علىما يتم 

يسبب لوحة ال بانيفي  setFocusableوعليه فإن استدعاء الدالة . الماوسب يهلوحة المفاتيح عندما ينقر المستخدم عل
  .لوحةعلى التركيز لوحة المفاتيح في جعل 

 تعود مرةمرئية، ثم الالنافذة  رجاخ تحريكهالصورة السهم، بحيث يمكن  حدوداً Directionتجاه يضع برنامج االال 
ترك سنو. حدود النافذةأحد صل إلى تلوقف الصورة عندما  المستمعإلى  شفرةإضافة  كيمكن. إذا لزم ذلكأخرى 

  .لك هذا األمر كتطبيق برمجي
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 THE COMPONENT CLASS HIERARCHYهرم كالس المكونات   ١.٧
تعتبر كل كالسات الجافا التي تعرف مكونات الجوئي جزءاً من     

حيث يتم اشتقاق معظم . ١.٧هرم الكالس المبين جزئياً في الشكل 
من الكالس المسمى   Swingمكونات الجوئي التي نوعها

JComponent والذي يعرف كل المكونات العاملة بشكل عام ، .
بدوره  هوو،  Containerمشتق من الكالس JComponentوالكالس 

  . Componentمشتق من الكالس 
 Abstract Windowingأداة النوافذ المجردة : هما، تتذكر  أن هناك حزمتان للجوئي األساسية في لغة جافاولعلك 

Toolkit (AWT) وكالساتSwing  .وتمثلAWT  أما . المجموعة األصلية للكالسات الرسومية في لغة جافا
  AWTفهي تضيف مكونات تزودنا بأداء وظيفي أكثر من مكونات، ، والتي تحدثنا عنها سابقاً Swingكالسات
أن بعض ، ونالحظ في هرم الكالس للمكون.  Swingوسنقوم في أمثلة هذا الكتاب باستخدام مكونات. المناظرة
  . AWTفي األساس مشتقة من كالسات   Swingاتكالس

على   Componentويحتوي الكالس. األصلية  AWTيعتبران من كالسات Componentو  Container كال الكالسين
. كثير من الوظائف العامة التي تنطبق على كل مكونات الجوئي، مثل وظائف الرسم األساسية ومعالجة األحداث

 AWTإال أنها معتمدة على مفاهيم ، المخصصة  Swingلذلك فإنه بالرغم من أننا قد نفضل استخدام بعض مكونات
مشتقة   Swingوبسبب كون العديد من مكونات.  AWTاألساسية وتستجيب لنفس األحداث التي تستجيب لها مكونات

. ومع ذلك فإن هذه اإلمكانات في أغلب الظروف محدودة، فإنها يمكن أن تستخدم كحاويات  Containerمن الكالس
، ولكنه ال يمكن أن يستخدم كحاوي عمومي يمكن  imageيمكن أن يحوي صورة  JLabelرأينا أن الكائن، مثالً

  .إضافة المكونات إليه
وتم توريث هذه المزايا إلى الكالسات   JComponentتم تعريف العديد من المزايا التي تنطبق على كل مكونات

وهذه اإلمكانية ). كما رأينا في الفصل الخامس(  Swingعلى أي مكون  borderمثالً، لدينا إمكانية وضع حد. األبناء
وتم توريثها لكل كالس مشتق من هذا الكالس، سواء بشكل مباشر أو   JComponentعرفت مرة واحدة في الكالس

  .شرغير مبا

  .جزء من هرم الكالس لمكونات الجوئي ١.٧الشكل رقم 
  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

مكونات  يتم تنظيم الكالسات التي تمثل
الجوئي في لغة الجافا في شكل هرم 

  .class hierarchyكالس 

JAbstractButton  JLabel  JTextComponent  JPanel  

Component  

Container  

JComponent  

JButton  

JRadioButton  JCheckBox  

JTextField  JToggleButton  
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، بينما هناك كالسات JComponentمشتقة مباشرة من الكالس  JLabel و  JPanelمثل، بعض كالسات المكونات
هو كالس مجرد  JAbstractButtonالكالس ، مثالً. مكونات أخرى  تتواجد في مستويات أدنى من بنية الهرم الوراثي

الحظ أن ، مع ذلك. منه  JButtonحيث يتم اشتقاق الكالس. يعرف الوظائف التي تنطبق على كل أنواع أزرار الجوئي
والذي يجسد ،  JToggleButtonكالهما مشتقان من الكالس المسمى  JRadioButtonو  JCheckBoxالكالسين

وتوضح مجموعة الكالسات التي . ة واحدة من حالتينلألزرار التي يمكن أن تكون في حال الخصائص المشتركة
تعرف أزرار الجوئي مرة أخرى كيف أن الخصائص المشتركة توضع بشكل مناسب في المستويات األعلى من هرم 

  . الكالسات بدالً من تكرار هذه الخصائص في كل الكالسات في المستويات األدنى لهرم الكالسات
الذي استخدمناه في أمثلة سابقة   JTextFieldفالكالس. هذا األمر بشكل جيدإن عالم المكونات النصية يشرح 

وهذا الكالس يندرج في . هو واحد من العديد من مكونات الجوئي في لغة الجافا والذي يدعم إدارة البيانات النصية
ئي لم تظهر في ال تنس أن هناك العديد من كالسات مكونات الجو.  JTextComponentالهرم تحت الكالس المسمى

  . ١.٧المخطط الموضح بالشكل 
قمنا في الفصول السابقة بتوسيع هرم كالس المكونات بشكل أكبر عن طريق تعريفات كالسات لوحات 

نقوم بإنشاء ، JAppletأو الكالس  JPanelأننا بوراثة الكالس . وكالسات آبلتات باستخدامنا الخاص لمفهوم الوراثة
مثل ، وفي بعض األحيان كنا نقوم بإعادة تعريف دالة. قائياً خصائص تلك المكوناتكالسات خاصة بنا تملك تل

  . ، وذلك كي نجعلها تسلك سلوكاً مخصصا يناسب برنامجنا paintComponentالدالة 
، وهذا المفهوم  inheritanceإن إنشاءنا لكالسات لوحات وآبلتات خاصة بنا هو استخدام كالسيكي لمفهوم الوراثة

فمثالً، .  descendantsأن يأخذ على عاتقه المسئوليات التي تنطبق على كل األبناء parent class للكالس األب يسمح 
يتفاعل اآلبلت مع . مسبقاً للتعامل مع كل التفاصيل المتعلقة بإنشاء اآلبلت وتنفيذه  JAppletتم تصميم الكالس
، ولكنه يكون مقيداً بقيود حماية HTML ل شفرة، ويمكنه استقبال وسطاء من خالbrowser مستعرض اإلنترنت

ويكون كالس . بطريقة عمومية تنطبق على كل اآلبلتاتمسبقاً بهذه التفاصيل   JAppletيهتم الكالس. معينة
. جاهزاً للتركيز على الغرض أو الهدف من ذلك البرنامج المخصص)  JAppletوالمشتق من الـ(اآلبلت الذي نكتبه 
كننا القول أن القضايا الوحيدة التي تطرقنا لها في كود اآلبلت الخاص بنا هي تلك القضايا التي وبكلمات أخرى يم

  .تجعله مختلفا عن اآلبلتات األخرى
  

 EXTENDING ADAPTER CLASSES   وراثة الكالسات المكيفة  ٢.٧
ن طريق تنفيذ واجهة مستمع قمنا بإنشاء الكالسات المستمعة ع، في األمثلة السابقة المعتمدة على األحداث    

إلنشاء كالس يستمع ألحداث الماوس، قمنا بإنشاء كالس مستمع ينفذ ، على سبيل المثال. مخصصة
فإن واجهة ، في الفصل السادس  RubberLinesوالبرنامج  Dotsوكما رأينا في البرنامج.  MouseListenerالواجهة

وفي هذه الحالة نقوم بالتزويد بتعريفات فارغة ، مة لبرنامج معينالمستمع غالباً ما تحتوي على دوال أحداث ليست مه
  .لهذه الدوال لتحقيق متطلبات الواجهة

وراثة كالس ومن التقنيات البديلة إلنشاء كالس مستمع 
إن أي واجهة مستمع تحتوي أكثر .  event adapterمكيف الحدث

من دالة تملك كالساً يحتوي مسبقاً على تعريفات فارغة لكل 
ولكي نقوم بإنشاء المستمع، يمكننا اشتقاق . دوال هذه الواجهة

كالس مستمع جديد من الكالس المكيف المناسب وإعادة تعريف 
وباستخدامنا . التي نكون مهتمين بها أي دوال من دوال األحداث

  . لن نكون بحاجة للتزويد بتعريفات فارغة للدوال الغير مستخدمة، لهذه التقنية
فمتى ما تم ضغط زر الماوس فوق هذه . لوحة تستجيب ألحداث ضغط الماوس ١.٧يعرض البرنامج المبين في المثال 

ويتم عرض المسافة التي يمثلها هذا الخط . مركز اللوحةمن موقع مؤشر الماوس إلى   lineيتم رسم خط، اللوحة
  . بالبكسالت

والموضح في ، OffCenterPanelيوجد داخل الكالس inner class يتم تنفيذ الكالس المستمع ككالس داخلي 
  يقوم هذا المستمع ، كما عملنا في األمثلة السابقة  MouseListenerفبدالً من التنفيذ المباشر للواجهة.  ٢.٧المثال 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

يمكن إنشاء الكالس المستمع عن طريق 
 eventاشتقاقه من كالس مكيف الحدث

adapter .  
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    ١.٧مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  OffCenter.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الحدث مكیف كالس استخدام البرنامج ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
 
public class OffCenter 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
للبرنامج الرئیسي اإلطار الرئیسیة الدالة تنشأ  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Off Center"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      frame.getContentPane().add(new OffCenterPanel()); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التابعة لمكتبة الكالسات القياسية   java.awt.eventوالمعرف داخل الحزمة،  MouseAdapterبوراثة الكالس
ويحتوي على تعريفات فارغة   MouseListenerبتنفيذ الواجهة MouseAdapterيقوم الكالس . الخاصة بلغة جافا

 mouseClicked وفي الكالس المستمع الخاص بنا، نقوم فقط بإعادة تعريف الدالة. لكل دوال أحداث الماوس
سبب وراثتنا وذلك ب، ولن نكون مضطرين للتزويد بتعريفات فارغة لبقية دوال أحداث الماوس. والمالئمة  الحتياجاتنا

  .للتعريفات الفارغة لهذا الدوال من الكالس المكيف
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أو ، فبإمكاننا تنفيذ واجهة مستمع الحدث. أصبح لنا الخيار اآلن في إنشاء مستمعات األحداث، بسبب مفهوم الوراثة
والتقنية األفضل تعتمد . ويعتبر هذا قراراً تصميماً يجب أخذه بعين االعتبار. يمكننا وراثة الكالس المكيف للحدث

  .على الموقف الذي نتعامل به
  

    ٢.٧مثال رقم 
//******************************************************************** 
// OffCenterPanel.java      المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
سنتر أوف لبرنامج األساسیة الرسم لوحة البرنامج ھذا یمثل  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.text.DecimalFormat; 
import javax.swing.*; 
 
public class OffCenterPanel extends JPanel 
{ 
   private final int WIDTH=300, HEIGHT=300; 
 
   private DecimalFormat fmt; 
   private Point current; 
   private int centerX, centerY; 
   private double length; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الضروریة والبیانات اللوحة بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public OffCenterPanel() 
   { 
      addMouseListener (new OffCenterListener()); 
 
      centerX = WIDTH / 2; 
      centerY = HEIGHT / 2; 
 
      fmt = new DecimalFormat ("0.##"); 
 
      setPreferredSize (new Dimension(WIDTH, HEIGHT)); 
      setBackground (Color.yellow); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
المركزیة النقطة إلى الماوس مؤشر عند من خط برسم الدالة ھذه تقوم  //     
المسافة وتعرض لآلبلت  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent (page); 
 
      page.setColor (Color.black); 
      page.drawOval (centerX-3, centerY-3, 6, 6); 
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 if (current != null) 
      { 
         page.drawLine (current.x, current.y, centerX, centerY); 
         page.drawString ("Distance: " + fmt.format(length), 10, 15); 
      } 
   } 
 
   //***************************************************************** 
ویشرح. الماوس ألحداث مستمعاً  التالي الكالس یمثل  //     
مكیف كالس وراثة على القدرة  //     
   //***************************************************************** 
   private class OffCenterListener extends MouseAdapter 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
إلى الماوس مؤشر من المسافة التالیة الدالة تحسب  //         
لآلبلت المركزیة النقطة  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void mouseClicked (MouseEvent event) 
      { 
         current = event.getPoint(); 
         length = Math.sqrt(Math.pow((current.x-centerX), 2) +  
                            Math.pow((current.y-centerY), 2)); 
         repaint(); 
      } 
   } 
} 

  
  

 THE TIMER CLASS الكالس المؤقت   ٣.٧
. على أنه مكون جوئي  javax.swingوالتابع للحزمة  Timerالمنشئ من الكالس،  Timerيمكننا اعتبار كائن المؤقت    

فبدالً من ذلك، وكما . مع ذلك، وبخالف المكونات األخرى، فإنه ليس لهذا المكون تمثيل مرئي يظهر على الشاشة
  . فإنه يساعدنا في إدارة نشاط ما خالل فترة زمنية، هو واضح من االسم

، نقوم بتهيئة  animationمتحركةو لعمل رسمة . منية منتظمةيقوم كائن المؤقت بتوليد حدث فعلي في فترات ز
 ٢.٧ويسرد الشكل . ثم نقوم بتحديث الرسومات  المتحركة في المستمع الفعلي، مؤقت لتوليد حدث فعلي بشكل دوري

  .Timerدوال الكالس
ويرتد ، صورة وجه مبتسم يظهر وهو ينزلق عبر نافذة البرنامج بزاوية معينة ٣.٧يعرض البرنامج الموضح في المثال 

  .اصطدامه بحواف النافذة عند
  

، ٤.٧والموضح في المثال ،  ReboundPanelالكالس  بانييقوم 
الـ  بانيالوسيط األول لحيث .  Timerبإنشاء كائن من الكالس

Timer هو التأخيرdelay   هو  بانيوالوسيط الثاني لل، بالمللي ثانية
 البانييقوم هذا . المستمع الذي يعالج األحداث الفعلية للمؤقت

أيضاً بتهيئة الموضع االبتدائي للصورة وعدد البكسالت التي سوف 
مرة يتم وفي كل ، في كال االتجاهين العمودي واألفقي، تتحركها

  . إعادة رسم الصورة
  
  
  
  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

أحداثاً فعلية   Timerيولد كائن الكالس
ظمة، ويمكن تفي فترات زمنية من

استخدامه للتحكم برسم متحرك 
animation.  
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Timer (int delay, ActionListener listener) 

. delayيقوم بإنشاء مؤقت يولد حدثاً فعلياً في فترات زمنية منتظمة، محددة بالقيمة : الباني  
  .ويتم معالجة الحدث بواسطة المستمع المحدد  
  

void addActionListener(ActionListener listener) 
  تضيف مستمع حدث إلى المؤقت  
  

boolean isRunning() 
  .إذا المؤقت شغاالً trueترجع   
  

void setDelay(int delay) 
  .تضبط زمن التأخير للمؤقت  
  

void start() 
  .تجعل المؤقت يبدأ في العمل، مما يسبب في تولد األحداث الفعلية  
  

void stop() 
  .في توقف تولد األحداث الفعليةتجعل المؤقت يتوقف عن العمل، مما يسبب   

  .Timerبعض دوال الكالس المؤقت  ٢.٧الشكل رقم 
  

ثم تقوم بفحص هذه ، الحاليين  y و  x الخاصة بالمستمع بتحديث قيم اإلحداثي   actionPerformed م الدالة وتق
يتم تعديل الحركة بحيث ، إذا حدث ذلك. لوحةالقيم للتأكد فيما إذا كانت ستسبب في دخول الصورة في حافة ال

الحظ أن هذه العلمية الحسابية . تكون الحركات المستقبلية للصورة في االتجاه المعاكس أفقياً أو عمودياً أو كالهما
  . تأخذ حجم الصورة  بعين االعتبار

الفعلية والمسافة التي تنزاح فترة التوقف بين األحداث : سرعة الرسم المتحرك في هذا البرنامج تتأثر بعاملين هما
ويتم إزاحة الصورة ، مللي ثانية ٢٠في مثالنا هذا، تم ضبط المؤقت بحيث يولد حدثاً فعلياً كل . بها الصورة في كل مرة

ويجب أن يكون . يمكنك التحكم بهذه القيم لتغيير سرعة الرسم المتحرك. بكسالت في كل مرة يتم تحديثها ٣
  .دعة تكون مريحة للعينالهدف هو توليد حركة خا

  
    ٣.٧مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  Rebound.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
المؤقت الكالس واستخدام متحركاً  رسماً  البرنامج ھذا یوضح   //   
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class Rebound 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
للبرنامج األساسي اإلطار الرئیسیة الدالة تعرض  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
 
 
 

mailto:a7mail@yahoo.com


 

   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Rebound"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      frame.getContentPane().add(new ReboundPanel()); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  

    ٤.٧مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  ReboundPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
ریباوند لبرنامج األساسیة اللوحة البرنامج ھذا یمثل  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class ReboundPanel extends JPanel 
{ 
   private final int WIDTH = 300, HEIGHT = 100; 
   private final int DELAY = 20, IMAGE_SIZE = 35; 
 
   private ImageIcon image; 
   private Timer timer; 
   private int x, y, moveX, moveY; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
  المؤقت ذلك في بما اللوحة، بتھیئة الباني یقوم  //   
المتحرك بالرسم الخاص   //   
   //----------------------------------------------------------------- 
   public ReboundPanel() 
   { 
      timer = new Timer(DELAY, new ReboundListener()); 
 
      image = new ImageIcon ("happyFace.gif"); 
 
      x = 0; 
      y = 40; 
      moveX = moveY = 3; 
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      setPreferredSize (new Dimension(WIDTH, HEIGHT)); 
      setBackground (Color.black); 
      timer.start(); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الحالي الموقع في الصورة برسم الدالة ھذه تقوم  //      
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent (page); 
      image.paintIcon (this, page, x, y); 
   } 
 
   //***************************************************************** 
للمؤقت حدث مستمع التالي الكالس یمثل  //     
   //***************************************************************** 
   private class ReboundListener implements ActionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
هواتجا الصورة موقع بتحدیث الدالة ھذه تقوم  //        
فعلي حدث بإطالق المؤقت قام ما متى الحركة  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void actionPerformed (ActionEvent event) 
      { 
         x += moveX; 
         y += moveY; 
 
         if (x <= 0 || x >= WIDTH-IMAGE_SIZE) 
            moveX = moveX * -1; 
 
         if (y <= 0 || y >= HEIGHT-IMAGE_SIZE) 
            moveY = moveY * -1; 
     
         repaint(); 
      } 
   } 
} 
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  الثامنالفصل 
  

  
  

 EVENT PROCESSINGمعالجة الحدث   ١.٨
      

  
  

 FILE  CHOOSERS  منتقيات الملف   ٢.٨
      

  
  

 COLOR CHOOSERSمنتقيات األلوان   ٣.٨
      

  
  
  

      SLIDERSالزالجات  ٤.٨
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 EVENT PROCESSINGمعالجة الحدث   ١.٨
كما .  polymorphismدعنا نقوم بمراجعة مفهوم معالجة الحدث لجوئي الجافا ونرى ما هي عالقته بتعدد األشكال    

رأينا عده مرات في األمثلة السابقة، أنه لكي نستجيب لحدث ما، يجب تأسيس عالقة بين كائن مستمع الحدث 
وكنا نقوم بتأسيس هذه العالقة بين المستمع والمكون عن طريق استدعاء . والمكون المعين الذي قد يطلق الحدث
. يمثل مستمعاً لفعلMyButtonListener لدينا كالس اسمه لنفترض أن ، مثالً. الدالة التي تضيف المستمع إلى المكون

  : يمكننا أن نقوم بما يلي،  JButtonلكي نجعل هذا المستمع يستجيب لكائن 
  

JButton  button = new JButton(); 
button.addActionListener(new MyButtonListener()); 
 

). بسبب ضغط المستخدم عليه(سيستجيب المستمع عندما يطلق الزر حدثاً فعلياً ، متى ما تم تأسيس هذه العالقة
، والذي كتبها شخص ما يعمل لدى JButtonإنها دالة تابعة الكالس . addActionListenerاآلن فكر ملياً بالدالة 

ن جهة أخرى، قد نكون قمنا بكتابة الكالس م. منذ سنوات مضت  Sun Microsystemsشركة صن مايكروسيستمز
MyButtonListener لذلك كيف لدالة كتبت قبل سنوات مضت أن تأخذ وسيطاً من كالس تم كتابته للتو؟. اليوم  

إذا .  polymorphismتمكن اإلجابة في مفهوم تعدد األشكال
ــود  ــر في الكـــــ ــت بإمعان النظـ المصدري ما قمـ

وسيطاً من ، فستكتشف أنها تستقبل  addActionListenerللدالة
لذلك، فهذه الدالة ال تستقبل .  ActionListenerنوع الواجهة

لكنها تستطيع أن تستقبل أي كائن ، وسيطاً من نوع كائني واحد
وكل دوال إضافة .  ActionListenerمن أي كالس ينفذ الوجهة

  .المستمعات الباقية تعمل بنفس الطريقة
باستثناء حقيقة أن  ،addActionListenerئن الممرر إلى الدالة أي شيء محدد عن الكا  JButtonال يعرف الكائن

ببساطة   JButtonيقوم الكائن). يتم ترجمة الشفرة وبدون ذلك لن( ActionListenerهذا الكائن ينفذ الوجهة 
  . الخاصة به عند ظهور الحدث actionPerformedبخزن الكائن المستمع ونداء الدالة 

حسناً، مع كل هذا . بع أنه بإمكاننا أيضاً إنشاء مستمع عن طريق وراثة كالس مكيفلقد ناقشنا في الفصل السا
فكل كالس مكيف قد تم كتابته . فقد رأينا أن استخدام كالس مكيف ليس طريقة جديدة إلنشاء مستمع

نا لكالس لذلك فإنه بوراثت. يتم فيه التزويد بدوال فارغة لكل معالجات األحداث، لتنفيذ واجهة مستمع مناسبة
وذلك هو في الحقيقة ما يجعله . سيقوم الكالس المستمع الجديد تلقائياً بتنفيذ واجهة المستمع المعينة، مكيف

  .مستمعاً يمكن تمريره إلى دالة إضافة مستمع مناسبة
فإننا بذلك نستخدم مفهوم تعدد األشكال عبر ، وعليه، فأياً كانت طريقة إنشاء كائن االستماع

وتعتبر أحدث الجوئي . إلنشاء العالقة بين المستمع والمكون الذي يستمع إليه  polymorphism via interfacesالواجهات
  .مثاالً رائعاً على القوة والتنوع اللذان نتحصل عليهما عبر تعدد األشكال

  

 FILE  CHOOSERS  منتقيات الملف   ٢.٨
وقد . dialog boxesتكلمنا في الفصل الرابع عن مربعات الحوار     

إلنشاء مربعات حوار متعددة  JOptionPaneاستخدمنا الكالس 
  .لعرض المعلومة، واستقبال المدخالت، وتأكيد األفعال

نوعاً آخر من مربعات الحوار، يسمى  JFileChooserيمثل الكالس 
  file، والذي يسمح للمستخدم باختيار ملفfile chooserمنتقى الملف 

ل ومن المحتم. أو أي وسيط تخزين آخر hard  diskمن القرص الصلب 
  .أنك قد قمت بتشغيل العديد من البرامج التي تسمح لك بفتح ملف باستخدام مربع حواري مشابه

يوضح هذا البرنامج استخدام . حواري الختيار ملف JFileChooserمربع  ١.٨يستخدم البرنامج الموضح في المثال 
مع فارق أنها تستطيع عرض  text  field ، والتي تشبه الحقل النصيtext areaمكون جوئي آخر، وهو المنطقة النصية 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

إن عملية تأسيس عالقة بين المستمع 
والمكون الذي يستمع له يتم عن طريق 

 . polymorphismمفهوم تعدد األشكال 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

إن عملية تأسيس عالقة بين المستمع 
والمكون الذي يستمع له يتم عن طريق 

 . polymorphismمفهوم تعدد األشكال 
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بعد أن يقوم المستخدم باختيار ملف باستخدام مربع منتقي الملف . أسطر متعددة من النص في اللحظة الواحدة
  .الحواري، يتم عرض النص الموجود داخل هذا الملف على المنطقة النصية

  
    ١.٨مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  DisplayFile.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
النصیة والمنطقة الملف منتقي استخدام البرنامج ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.util.Scanner; 
import java.io.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class DisplayFile 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
الملف وقراءة الملف، منتقي حوار مربع فتح یتم الرئیسیة الدالة في  //     
النصیة المنطقة إلى وتحمیلھ المختار،  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) throws IOException 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Display File"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      JTextArea ta = new JTextArea (20, 30); 
      JFileChooser chooser = new JFileChooser(); 
 
      int status = chooser.showOpenDialog (null); 
 
      if (status != JFileChooser.APPROVE_OPTION) 
         ta.setText ("No File Chosen"); 
      else 
      { 
         File file = chooser.getSelectedFile(); 
         Scanner scan = new Scanner (file); 
 
         String info = ""; 
         while (scan.hasNext()) 
            info += scan.nextLine() + "\n"; 
 
         ta.setText (info); 
      } 
 
      frame.getContentPane().add (ta); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
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 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

الدالة تلقائياً بعرض حيث تقوم هذه . showOpenDialog لملف الحواري عند استدعاء الدالةيظهر مربع منتقي ا
ويمكن للمستخدم استخدام أدوات التحكم الموجودة على المربع . قائمة الملفات الموجودة ضمن مجلد مخصص

  .الحواري لالنتقال إلى مجلدات أخرى، وتغيير طريقه عرض الملفات، وتحديد نوعية الملفات التي نريد عرضها
ل حالة العملية، ويمكن فحص هذا العدد من خالل ثوابت معرفة عدداً صحيحاً يمث showOpenDialogترجع الدالة 

، سيتم ) Cancelربما بضغطنا على زر اإللغاء(وفي برنامجنا هذا، إذا لم يتم اختيار ملف . JFileChooserفي الكالس 
باستخدام  أما إذا اختار المستخدم ملفاً، فسيتم فتحه وقراءة محتوياته. عرض رسالة افتراضية في المنطقة النصية

، وال يقوم بالتعامل textحظ أن هذا البرنامج يفترض أن الملف الذي سيتم اختياره يحتوي على نص ال.  Scannerالكالس
فسيتم إنهاء البرنامج ، ولذلك،  فإنه إذا قام المستخدم باختيار ملف غير مناسب.  exceptionsمع أي أخطاء استثنائية
  .بمجرد تولد االستثناء

بتمرير وسيطين إلى ، قمنا في هذا البرنامج. JTextArea عن طريق الكالس   text areaالمنطقة النصية يتم تعريف
التي يجب ) الصفوف واألعمدة(يحددان حجم المنطقة النصية بداللة عدد الحروف ، الخاص بهذا الكالس الباني
و الحال في الحقل النصي، يمكن تهيئة وكما ه. setTextويتم تهيئة النص المراد عرضه باستخدام الدالة . عرضها

ويمكن للمستخدم تغيير محتويات المنطقة . مكون المنطقة النصية بحيث يكون قابل للتعديل أو غير قابل للتعديل
أما إذا كانت المنطقة النصية غير . النصية القابلة للتعديل عن طريق نقر المنطقة النصية بالماوس ومن ثم الطباعة

  .أنه قابل للتعديل JTextAreaوالوضع االفتراضي لمكون . فإنها تستخدم فقط  لعرض النص ،قابلة للتعديل
وهناك نوع . على تسهيل السماح للمستخدم بتحديد ملف مخصص لغرض استخدامه JFileChooserيعمل مكون 

 .التالي وسنناقشه في القسم –يسمح للمستخدم باختيار لون معين  –آخر من المربعات الحوارية المخصصة 
  

 COLOR CHOOSERSمنتقيات األلوان   ٣.٨
في كثير من المواقف قد نريد إعطاء مستخدم البرنامج مقدرة     

يمكننا ، مثالً. إنجاز هذه المهمة بطرق مختلفة يمكن. اختيار لون
، مع ذلك. أن نزود بقائمة األلوان باستخدام مجموعة من أزرار الراديو

فيستحسن أن يكون ، المتوفرة وبسبب التشكيلة الواسعة من األلوان
. تقنية أكثر سهولة ومرونة إلنجاز هذه المهمة الشائعة هناك

بـمنتقى  رياً مخصصاً يشار إليه غالباًولهذا الغرض، نستخدم مربعاً حوا
  . Java، والذي يعد أحد المكونات الرسومية في لغة color chooserاللون

        Key Conceptمفهوم أساسي 

  color chooserيسمح منتقى اللون
للمستخدم أن يقوم باختيار لون من لوحة 

  . RGBاأللوان أو استخدام قيم 
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ويمكن استخدامه لعرض مربع حواري يسمح للمستخدم . JColorChooserوالكالس الذي يمثل منتقى اللون هو 
لمستخدم كذلك تحديد اللون باستخدام قيم ويمكن ل. بالضغط على لون يختاره من لوحة لونية معدة لهذا الغرض

RGB  أو أي تقنيات تمثيل أخرى .  
مربعاً حوارياً النتقاء اللون يستخدم لتحديد لون اللوحة والتي تعرض على  ٢.٨يستخدم البرنامج الموضح في المثال 

  .إطار منفصل
وهو منشئ (ثم يظهر مربع حواري آخر سيتم عرض هذا اللون الجديد على اإلطار الرئيسي، ، بعد أن يتم انتقاء لون

، وهو يستخدم لتحديد ما إذا كان المستخدم يريد )كما ناقشنا في الفصل الرابع  JOptionPaneباستخدام الكالس
وتستمر هذه الدورة طالما . إذا كان يريد ذلك، سيتم عرض مربع حواري آخر النتقاء اللون. تغيير اللون مرة أخرى أم ال

  .غب في ذلكأن المستخدم ير
  

    ٢.٨مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  DisplayColor.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
اللون منتقي استخدام البرنامج ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
 
public class DisplayColor 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
للمستخدم تسمح ثم ملونة، لوحة  ذو إطاراً  الرئیسیة الدالة تعرض  //      
اللون منتقي باستخدام مرات عدة اللون بتغییر  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Display Color"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      JPanel colorPanel = new JPanel(); 
      colorPanel.setBackground (Color.white); 
      colorPanel.setPreferredSize (new Dimension (300, 100)); 
 
      frame.getContentPane().add (colorPanel); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
 
      Color shade = Color.white; 
      int again; 
 
      do  
      { 
         shade = JColorChooser.showDialog (frame, "Pick a Color!", 
                                           shade); 
 
         colorPanel.setBackground (shade); 
 
         again = JOptionPane.showConfirmDialog (null, 
            "Display another color?"); 
      } 
      while (again == JOptionPane.YES_OPTION); 
   } 
} 
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 Displayالعرض 
  

  

  
  
  

، يسبب في ظهور مربع حوار انتقاء JColorChooser، والتابعة للكالس showDialogإن استدعاء الدالة الساكنة 
وكذلك العنوان الذي سيظهر على إطار المربع ، وتحدد وسائط هذه الدالة المكون األب لهذا المربع الحواري. اللون

فإن ، كوسيط ثالث، shadeغير وباستخدامنا للمت. وأيضاً اللون االبتدائي الذي يتم عرضه على منتقى اللون، الحواري
  .اللون االبتدائي الذي يظهر على منتقى اللون عند ظهوره ألول مرة سيتطابق مع اللون الحالي للوحة

  
 

      SLIDERSالزالجات  ٤.٨
هي مكون يسمح للمستخدم أن يقوم بتحديد قيمة   sliderالزالجة    

يمكن تمثيل الزالجة إما عمودياً أو أفقياً، . رقمية ضمن مدى محدد
ويمكن أن يكون لها عالمات تدريج اختيارية ومعنونات تحدد مدى 

  . القيم
يمكن النظر إلى . SlideColor مجاً يسمىيوضح برنا ٣.٨المثال 

الذي استعرضناه في القسم السابق، وذلك كونه يسمح   Displayهذا البرنامج من إحدى زواياه على أنه تطوير لبرنامج
يعرض هذا البرنامج . للمستخدم أن يقوم بشكل ثابت بتغيير اللون المعروض بدون استخدام منتقى األلوان في كل مرة

ويتم إظهار اللون المحدد بواسطة قيم هذه الزالجات في مربع معروض على . للون  RGBت تتحكم بمكوناتثالث زالجا
  .يمين الزالجات

لعرض اللون المحدد بواسطة الزالجات، وذلك عن   mainالمعرفة في الدالة  ColorPanelتستخدم اللوحة المسماة
وهذا ، االبتدائية تم ضبط كل الزالجات على القيمة صفرفي الحالة . طريق ضبط لون خلفياتها على اللون المحدد
  .يسبب في ظهور اللون األسود كلون ابتدائي

وقد تم إنشاء . فيمثل لوحة لعرض الزالجات الثالث ٤.٨الموضح في المثال   SlideColorPanelأما الكالس المسمى
حديد اتجاه الزالجات تيقوم الوسيط األول بحيث . ، والذي يستقبل أربعة وسطاء JSliderالزالجات باستخدام الكالس

أما الوسيطان الثاني ). VERTICALأو  HORIZONTAL(وهما  JSliderباستخدام واحد من الثابتين التابعين للكالس 
أما . لكل زالجة   0 ,255وهي في هذا المثال مضبوطة على القيمة ، والثالث فيحددان القيم العظمى والصغرى للزالجة

ثم ضبط القيمة االبتدائية ، وفي مثالنا هذا. هذا الكالس فيحدد القيمة االبتدائية للزالجة بانيخير في الوسيط األ
  .وهذا يجعل مؤشر الزالجة في أقصى الشمال عند بدء تنفيذ البرنامج، لكل زالجة على القيمة صفر

        Key Conceptمفهوم أساسي 

للمستخدم أن يقوم   slidersتسمح الزالجات
  .بتحديد قيمة رقمية ضمن مدى محدد
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حيث يمكن ضبط تدريج . دوال عديدة تسمح للمبرمج بالتحكم بمظهر الزالجة  JSliderيمتلك الكالس
وأما تدريج الزالجة الصغير الوسطي . setMajorTickSpacingالزالجة الكبير على فترات مخصصة باستخدام الدالة 

ا تم استدعاء مع ذلك، فلن يتم عرض هذه التدريجات إال إذ. setMinorTickSpacingفيمكن ضبطه باستخدام الدالة 
وأما المعنونات التي تدل على قيم التدريج الكبير فيتم عرضها فقط . true، بالقيمة الوسيطية setPaintTicksالدالة 

  .setPaintLabelsإذا تم استدعاء الدالة 
 يمكن عنونة كل، وحيث أنها تبدأ بصفر. 50تم ضبط التدريجات الكبيرة على القيمة ، حظ أنه في هذا المثالال

بالرغم من أن قيمة الزالجة تستطيع الوصول إلى ، 250، ولذلك فإن العنوان األخير سيكون  50تدريج من مضاعفات الـ
  . 255القيمة 

تحتوي الواجهة . والقيمة التي تمثلها ة، في إشارة إلى تغير موضع الزالج change eventتولد الزالجة حدث تغيير
ChangeListener  ىعلى دالة وحيدة تسمstateChanged  .ونالحظ أنه في برنامج الـSlideColor   تم استخدم نفس

الحصول ، التي يتم نداءها عند إعادة ضبط أي زالجة  stateChangedويتم في الدالة. كائن االستماع للزالجات الثالث
وفعلياً نرى أننا . ضلك تعديل لون الخلفية للوحة العرذوك، وتحديث معنونات الزالجات الثالث، على قيمة الزالجة

فإن المجهود الذي ، ومع ذلك). وهو ذلك المرتبط بالزالجة التي تغيره(فقط بحاجة إلى تعديل معنون واحد فقط 
أن نقوم بتحديث  –وربما األكفأ  –لذلك فإنه من السهل . يبذل لتحديد أي من الزالجات تم تغييرها ليس مضموناً

بحيث ال نحتاج لمجهود ، وكبديل آخر، يمكن عمل كائن استماع لكل زالجة على حدة. المعنونات الثالثة كلها
  .كتابة الكود الزائد

غالباً ما تكون الزالجة خياراً جيداً عندما يكون هناك مدى واسع من القيم الممكنة لكنها محددة ببداية 
نالحظ أن الزالجة تعطي المستخدم معلومات أكثر وتجنبنا من ،  text fieldلحقل النصيوإذا ما قارناها با. ونهاية

  .مشاكل أخطاء اإلدخال
  

    ٣.٨مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  SlideColor.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الزالجة مكونات استخدام البرنامج ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class SlideColor 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
ولوحة تحكم لوحة فیھ إطاراً  الرئیسیة الدالة تعرض  //     
الزالجة لتغییر تبعاً  اللون لتغییر  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Slide Colors"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      frame.getContentPane().add(new SlideColorPanel()); 
 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
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 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ٤.٨مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  SlideColorPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : 
Almashraqi 
// 
اللون زالجة لبرنامج بالزالجة التحكم لوحة البرنامج ھذا یمثل  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.event.*; 
 
public class SlideColorPanel extends JPanel 
{ 
   private JPanel controls, colorPanel; 
   private JSlider rSlider, gSlider, bSlider; 
   private JLabel rLabel, gLabel, bLabel; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
طول على ومحاذاتھم ومعنوناتھا، الزالجات بتھیئة البناء یقوم  //     
الصندوقي التخطیط باستخدام الیساریة حافتھم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public SlideColorPanel() 
   { 
      rSlider = new JSlider (JSlider.HORIZONTAL, 0, 255, 0); 
      rSlider.setMajorTickSpacing (50); 
      rSlider.setMinorTickSpacing (10); 
      rSlider.setPaintTicks (true); 
      rSlider.setPaintLabels (true); 
      rSlider.setAlignmentX (Component.LEFT_ALIGNMENT); 
 
      gSlider = new JSlider (JSlider.HORIZONTAL, 0, 255, 0); 
      gSlider.setMajorTickSpacing (50); 
      gSlider.setMinorTickSpacing (10); 
      gSlider.setPaintTicks (true); 
      gSlider.setPaintLabels (true); 
      gSlider.setAlignmentX (Component.LEFT_ALIGNMENT); 
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      bSlider = new JSlider (JSlider.HORIZONTAL, 0, 255, 0); 
      bSlider.setMajorTickSpacing (50); 
      bSlider.setMinorTickSpacing (10); 
      bSlider.setPaintTicks (true); 
      bSlider.setPaintLabels (true); 
      bSlider.setAlignmentX (Component.LEFT_ALIGNMENT); 
 
      SliderListener listener = new SliderListener(); 
      rSlider.addChangeListener (listener); 
      gSlider.addChangeListener (listener); 
      bSlider.addChangeListener (listener); 
 
      rLabel = new JLabel ("Red: 0"); 
      rLabel.setAlignmentX (Component.LEFT_ALIGNMENT); 
      gLabel = new JLabel ("Green: 0"); 
      gLabel.setAlignmentX (Component.LEFT_ALIGNMENT); 
      bLabel = new JLabel ("Blue: 0"); 
      bLabel.setAlignmentX (Component.LEFT_ALIGNMENT); 
 
      controls = new JPanel(); 
      BoxLayout layout = new BoxLayout (controls, BoxLayout.Y_AXIS); 
      controls.setLayout (layout); 
      controls.add (rLabel); 
      controls.add (rSlider); 
      controls.add (Box.createRigidArea (new Dimension (0, 20))); 
      controls.add (gLabel); 
      controls.add (gSlider); 
      controls.add (Box.createRigidArea (new Dimension (0, 20))); 
      controls.add (bLabel); 
      controls.add (bSlider); 
 
      colorPanel = new JPanel(); 
      colorPanel.setPreferredSize (new Dimension (100, 100)); 
      colorPanel.setBackground (new Color (0, 0, 0)); 
       
      add (controls); 
      add (colorPanel); 
   } 
 
   //***************************************************************** 
الثالث الزالجات لكل مستمعاً  الكالس ھذا یمثل  //     
   //***************************************************************** 
   private class SliderListener implements ChangeListener 
   { 
      private int red, green, blue; 
 
      //-------------------------------------------------------------- 
بتحدیث تقوم ثم زالجة، كل قیمة على بالحصول التالیة الدالة تقوم  //        
اللون ولوحة المعنونات  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void stateChanged (ChangeEvent event) 
      { 
         red = rSlider.getValue(); 
         green = gSlider.getValue(); 
         blue = bSlider.getValue(); 
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         rLabel.setText ("Red: " + red); 
         gLabel.setText ("Green: " + green); 
         bLabel.setText ("Blue: " + blue); 
 
         colorPanel.setBackground (new Color (red, green, blue)); 
      } 
   } 
} 
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  التاسعالفصل 
  

  
  

   TOOL  TIPS  AND MNEMONICSوات التوضيح وحروف االختصار  أد  ١.٩
      

  
  

 COMBO BOXESصناديق الخيارات المنسدلة    ٢.٩
      

  
  

  SCROLL PANES مقاطع التمرير  ٣.٩
      

  
  
  

   SPLIT  PANESمقاطع  الفصل   ٤.٩
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   TOOL  TIPS  AND MNEMONICSوات التوضيح وحروف االختصار  أد  ١.٩
دعنا نأخذ نظرة عن بعض الخصائص التي يمكن  استخدامها مع أي     

إن التطبيق الصحيح  لهذه المكونات يحسن واجهة .  Swingمكون
يشرح هذا القسم  استخدام . المستخدم ويسهل استخدام المكونات

، كذلك  mnemonicsاالختصاروحروف   tool tipsأدوات التوضيح 
يشرح إمكانية  إلغاء تفعيل المكونات، ثم يستكشف مثاالً 

  .يستخدم هذه الخصائص
، وهي عبارة عن سطر نصي قصير يظهر عند وضع مؤشر الماوس  Swingيمكننا إسناد أداة التوضيح ألي مكون

يح معلومة للمستخدم عن المكون، مثل عادة ما يتم استخدام أدوات التوضيح لتوض. لبرهة من الزمن على المكون
  . الغرض من الزر

  : ، مثالSwingًالخاصة بمكونات   setToolTipTextيمكن إسناد أداة التوضيح باستخدام الدالة 
JButton button = new JButton ("Compute"); 
button.setToolTipText("Calculates the area above the curve.") ; 
 

ولكن عندما يقوم المستخدم بوضع مؤشر الماوس . عندما يتم إضافة الزر إلى الحاوي وعرضه، فإنه يظهر طبيعياً
وسيختفي هذا النص، إذا أزاح المستخدم مؤشر الماوس . فوق الزر، ويظل فوقه لبرهة، فسيتم ظهور نص أداة التوضيح

  . عند المكون
دم بالضغط على زر أو اختبار خيار  في قائمة باستخدام لوحة هو حرف يسمح للمستخ  mnemonicحرف االختصار

مثالً، إذا قمنا بتعريف حرف اختصار لزر، يمكن أن يقوم المستخدم . المفاتيح بجانب إمكانية استخدام الماوس
ر إن استخدام حرف االختصار في تفعيل  الز. وضغط حرف االختصار لتفعيل  الزر  Altبالضغط المستمر على المفتاح

  . يؤدي إلى أن يسلك النظام كما لو أن المستخدم استخدم الماوس في ضغط الزر
ومتى ما تم إنشاء حرف . عند اختيارنا لحرف االختصار يجب أن يكون أحد حروف معنون الزر أو عنصر القائمة   

شارة إلى أنه يمكن ، فسيتم وضع خط تحت حرف االختصار في المعنون لإل setMnemonicاالختصار باستخدام الدالة 
أما إذا تم اختيار  حرف ليس ضمن حروف المعنون، فلن يتم وضع خط تحت أي حرف، ولن يعرف . استخدامه كاختصار

  : ويمكنك ضبط حرف االختصار كما يلي. المستخدم كيف سيستخدم االختصار
JButton button = new JButton("Calculate"); 
button.setMnemonic('C');  
 

سيوضع تحته خط في معنون الزر، وعندما يقوم  calculateفي كلمة  Cعندما يتم عرض الزر، فإن الحرف 
  .، فسيتم تفعيل الزر كما لو أننا ضغطنا عليه باستخدام الماوس ALT-Cالمستخدم بضغط 

مفعل رمادياً،  وسيظهر المكون الغير. بعض المكونات إذا كان يتوجب عدم استخدامها disableيمكن إلغاء تفعيل 
المكونات، نقوم   enableأو تفعيل disableوإللغاء تفعيل  . وال شيء سيحدث إذا ما حاول المستخدم التفاعل معه

الخاصة بالمكون، ونمرر لها قيمة بوليانية تشير فيما إذا كان المكون يجب أن ال يفعل   setEnabledباستدعاء الدالة
(false)  لفعأو أن ي(true).  ًمثال :  

JButton button = new JButton(); 
button.setEnabled (false);  
 

. يعتبر إلغاء تفعيل المكونات فكرة جيدة عندما ال نريد السماح للمستخدمين أن يستخدموا وظيفية مكون ما
وفي الحقيقة، (ويعتبر المظهر الرمادي للمكون الغير مفعل إشارة إلى أن استخدام المكون في هذه اللحظة غير مناسب 

الغير مفعلة خاطئة تعلم المستخدم بما هي األحداث  وباإلضافة إلى أن المكونات. في الوقت الحالي) هو مستحيل
  . المناسبة وما هي األحداث الغير مناسبة، فهي أيضاً تمنع ظهور مواقف الخطأ

يوضح . دعنا اآلن ننظر في هذا المثال الذي يستخدم أدوات التوضيح، وحروف االختصار، وإلغاء  تفعيل المكونات
  .offوإيقاف تشغيله   onوئي ويزودنا بزرين  لتشغيل المصباحصورة مصباح ض ١.٩البرنامج في المثال 

  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

وحروف  tool tipsتعمل أدوات التوضيح 
على تحسين األداء   mnemonicsاالختصار

  .الوظيفي لواجهة  المستخدم  الرسومية
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الصورة األولى تظهر : يوجد فعلياً صورتان للمصباح الضوئي
المصباح وهو في حالته المضيئة، والثانية تظهر المصباح وهو في 

. ImageIconويتم جلب هذه الصور باستخدام كائنات . حالة إيقاف
الخاصة بالمعنون الذي يعرض الصورة على   setIconتعمل الدالة

ويتم . داً على الحالة الحاليةتهيئة الصورة المناسبة، اعتما
الموضح   LightBulbPanelالتحكم بهذه المعالجة في الكالس  

  .٢.٩في المثال 
ويوجد لكل من .  offو  onاللوحة التي تحتوي األزرار  ٣.٩الموضح في المثال   LightBulbControlsيمثل الكالس

كذلك، نرى أنه إذا تم تفعيل أحد . فتاح اختصاروكالهما أيضاً يملكان م. هذين الزرين أداة توضيح مرتبطة به
، فليس هناك حاجة إلى  onفعندما يكون المصباح الضوئي في حالة. األزرار فإن اآلخر يلغي تفعيله، والعكس صحيح

  . offتفعيل الزر 
الخاصة بكل زر على ضبط حالة   actionPerformedوتعمل الدالة. يملك كل زر كالس مستمع خاص به

  . المصباح، وتبديل حالة التفعيل لكال الزرين، وإعادة رسم الصورة على اللوحة
عندما تقوم بتشغيل البرنامج، الحظ . الحظ أن حروف االختصار المستخدمة لكل زر يوضع تحتها خط أثناء العرض

  .لذي يمكن استخدامه مع الزرأن أدوات التوضيح تتضمن تلقائياً إشارة إلى حرف االختصار ا
  

    ١.٩مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  LightBulb.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
التوضیح وأدوات االختصار حروف المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
public class LightBulb 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
الضوئي المصباح صور یعرض الذي اإلطار بتھیئة تقوم: الرئیسیة الدالة  //     
تشغیلھ وإیقاف تشغیلھ یمكن الذي  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Light Bulb"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      LightBulbPanel bulb = new LightBulbPanel(); 
      LightBulbControls controls = new LightBulbControls (bulb); 
 
      JPanel panel = new JPanel(); 
      panel.setBackground (Color.black); 
      panel.setLayout (new BoxLayout(panel, BoxLayout.Y_AXIS)); 
      panel.add (Box.createRigidArea (new Dimension (0, 20))); 
      panel.add (bulb); 
      panel.add (Box.createRigidArea (new Dimension (0, 10))); 
      panel.add (controls); 
      panel.add (Box.createRigidArea (new Dimension (0, 10))); 
 
      frame.getContentPane().add(panel); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 

        Key Conceptمفهوم أساسي 
  

يجب إلغاء تفعيل المكونات عندما يكون 
  .استخدامها غير مناسب
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 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ٢.٩مثال رقم 
//******************************************************************** 
// LightBulbPanel.java      المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
//   LightBulb لبرنامج الصورة الكالس ھذا یمثل  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
 
public class LightBulbPanel extends JPanel 
{ 
   private boolean on; 
   private ImageIcon lightOn, lightOff; 
   private JLabel imageLabel; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
اإلبتدائیة والحالة الصور بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public LightBulbPanel() 
   { 
      lightOn = new ImageIcon ("lightBulbOn.gif"); 
      lightOff = new ImageIcon ("lightBulbOff.gif"); 
 
      setBackground (Color.black); 
 
      on = true; 
      imageLabel = new JLabel (lightOff); 
      add (imageLabel); 
   } 
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   //----------------------------------------------------------------- 
المناسبة الصورة باستخدام اللوحة رسم دالة  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent(page); 
 
      if (on) 
         imageLabel.setIcon (lightOn); 
      else 
         imageLabel.setIcon (lightOff); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الضوئي المصباح حالة ضبط دالة  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void setOn (boolean lightBulbOn) 
   { 
      on = lightBulbOn; 
   } 
} 

  
  

    ٣.٩مثال رقم 
//******************************************************************** 
// LightBulbControls.java   المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
//   LightBulb لبرنامج التحكم لوحة الكالس ھذا یمثل  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class LightBulbControls extends JPanel 
{ 
   private LightBulbPanel bulb; 
   private JButton onButton, offButton; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الضوئي احبالمصب التحكم لوحة بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public LightBulbControls (LightBulbPanel bulbPanel) 
   { 
      bulb = bulbPanel; 
 
      onButton = new JButton ("On"); 
      onButton.setEnabled (false); 
      onButton.setMnemonic ('n'); 
      onButton.setToolTipText ("Turn it on!"); 
      onButton.addActionListener (new OnListener()); 
 
      offButton = new JButton ("Off"); 
      offButton.setEnabled (true); 
      offButton.setMnemonic ('f'); 
      offButton.setToolTipText ("Turn it off!"); 
      offButton.addActionListener (new OffListener()); 
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      setBackground (Color.black); 
      add (onButton); 
      add (offButton); 
   } 
 
   //***************************************************************** 
   //   On للزر المستمع الكالس ھذا یمثل  
   //***************************************************************** 
   private class OnListener implements ActionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
المصباح لوحة رسم وتعید المصباح بتشغیل الدالة ھذه تقوم  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void actionPerformed (ActionEvent event) 
      { 
         bulb.setOn (true); 
         onButton.setEnabled (false); 
         offButton.setEnabled (true); 
         bulb.repaint(); 
      } 
   } 
 
   //***************************************************************** 
   //  Off للزر المستمع الكالس ھذا یمثل  
   //***************************************************************** 
   private class OffListener implements ActionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
المصباح لوحة رسم وتعید المصباح تشغیل بإیقاف الدالة ھذه تقوم  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void actionPerformed (ActionEvent event) 
      { 
         bulb.setOn (false); 
         onButton.setEnabled (true); 
         offButton.setEnabled (false); 
         bulb.repaint(); 
      } 
   } 
} 

  
  

 COMBO BOXESصناديق الخيارات المنسدلة    ٢.٩
للمستخدم باختيار   combo boxيسمح صندوق الخيارات المنسدلة    

. drop down menuواحد من خيارات متعددة  من قائمة منسدلة 
فعندما يقوم المستخدم بضغط صندوق الخيارات المنسدلة 
باستخدام الماوس، يتم عرض قائمة خيارات يمكن للمستخدم 

يمكننا إنشاء  صندوق  الخيارات المنسدلة . االختيار من بينها
  .JComboBoxباستخدام الكالس 
أو غير قابل للتعديل   editableإما قابل للتعديل: ويمكن أن يكون صندوق الخيارات المنسدلة في واحدة من حالتين

uneditable .وعليه فال يمكنك تغيير . والحالة االفتراضية لصندوق الخيارات المنسدلة هو أنه غير قابل للتعديل
أما إذا كان صندوق . يل إال عن طريق اختيار أحد عناصر القائمةقيمة صندوق الخيارات المنسدلة الغير قابل للتعد

        Key Conceptمفهوم أساسي 

 comboيعمل صندوق الخيارات المنسدلة
box   على تزويد المستخدم بقائمة

  .منسدلة من الخيارات
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الخيارات المنسدلة قابالً للتعديل، فإن ذلك يعني أن المستخدم يمكنه تغيير قيمته إما عن طريق اختيار أحد عناصر 
  . القائمة أو عن طريق طباعة قيمة مخصصة في الصندوق
فإما أن نقوم بإنشاء مصفوفة من السالسل . بإحدى طريقتينيمكن إنشاء خيارات صندوق الخيارات المنسدلة 

وأما في الطريقة الثانية، فيمكننا استخدام . JComboBoxالخاص بالكالس  البانيالنصية ومن ثم تمريرها إلى 
  ImageIconيمكن أيضاً عرض كائنات. إلضافة عنصر إلى صندوق الخيارات المنسدلة بعد إنشائه  addItemالدالة
  . ات في القائمةكخيار

يقوم المستخدم باختيار . استخدام صندوق الخيارات المنسدلة ٤.٩الموضح في المثال   JukeBoxيبين البرنامج
من أجل بدء تشغيل   Playاألغنية التي يريد تشغيلها باستخدام صندوق الخيارات المنسدلة، ومن ثم يضغط الزر

كذلك يمكن إيقاف األغنية الحالية عن طريق . في أي وقت لتوقيف األغنية  Stopويمكن ضغط الزر. األغنية
  .اختيار أغنية جديدة، فهذا يعمل على إيقاف األغنية القديمة

لوحة تحتوي المكونات التي تشكل الجوئي الخاص بالـ  ٥.٩الموضح في المثال  JukeBoxControlsويمثل الكالس 
jukebox . يتم توليد المقطع الصوتي أوالً . بتحميل المقاطع الصوتية التي سيتم تشغيلها هذا الكالس أيضاً بانييقوم

 بانيويجب أن يكون أول وسيطين في . الذي يعرف المقطع auأو ملف  wavينسجم مع ملف  URLعن طريق إنشاء كائن 
المقطع الصوتي مخزن في ، على التوالي، وذلك في حالة أن "localhost"والمضيف المحلي " file"هما الملف  URLالـ 

 checkedيمكن أن يؤدي إلى تولد استثناء مفحوص URLإن إنشاء كائنات . نفس الجهاز الذي يتم تنفيذ البرنامج عليه
exception ؛ ولهذا يتم إنشاء هذه الكائنات داخل قالبtry  . مع ذلك، فإن هذا البرنامج يفترض أنه سيتم تحميل

  .فإنه لم يعمل شيئاً  في حالة  حدوث االستثناءالمقاطع الصوتية بنجاح ولذلك 
باستخدام الدالة الساكنة   Audio clip، فسيتم  استخدامها إلنشاء كائنات   URLمتى ما تم إنشاء كائنات الـ

ويكون المدخل األول . يتم تخزين المقاطع الصوتية  في مصفوفة.  JAppletالتابعة للكالس  newAudioClipالمسماة
وهذا المدخل مرتبط بالخيار األول في صندوق الخيارات . null، مضبوطاً على القيمة 0فة، في الفهرس في المصفو

  . المنسدلة، وهو ببساطة يشجع المستخدم على القيام باختيار مقطع صوتي
  

    ٤.٩مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  JukeBox.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
المنسدل االختیار صندوق استخدام الكالس ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import javax.swing.*; 
 
public class JukeBox 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
بوكس للجوك التحكم عناصر وتعرض تنشئ: الرئیسیة الدالة  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Java Juke Box"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      JukeBoxControls controlPanel = new JukeBoxControls(); 
 
      frame.getContentPane().add(controlPanel); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
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 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  

    ٥.٩مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  JukeBoxControls.java    المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
بوكس بالجوك التحكم لوحة الكالس ھذا یمثل  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
import java.applet.AudioClip; 
import java.net.URL; 
 
public class JukeBoxControls extends JPanel 
{ 
   private JComboBox musicCombo; 
   private JButton stopButton, playButton; 
   private AudioClip[] music; 
   private AudioClip current; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
وكسب بالجوك الخاص الجوئي بتھیئة یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public JukeBoxControls() 
   { 
      URL url1, url2, url3, url4, url5, url6; 
      url1 = url2 = url3 = url4 = url5 = url6 = null; 
 
      // Obtain and store the audio clips to play 
      try 
      { 
         url1 = new URL ("file", "localhost", "westernBeat.wav"); 
         url2 = new URL ("file", "localhost", "classical.wav"); 
         url3 = new URL ("file", "localhost", "jeopardy.au"); 
         url4 = new URL ("file", "localhost", "newAgeRythm.wav"); 
         url5 = new URL ("file", "localhost", "eightiesJam.wav"); 
         url6 = new URL ("file", "localhost", "hitchcock.wav"); 
      } 
      catch (Exception exception) {} 
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      music = new AudioClip[7]; 
      music[0] = null;  //  "Make Selection..." للخیار لالستجابة  
      music[1] = JApplet.newAudioClip (url1); 
      music[2] = JApplet.newAudioClip (url2); 
      music[3] = JApplet.newAudioClip (url3); 
      music[4] = JApplet.newAudioClip (url4); 
      music[5] = JApplet.newAudioClip (url5); 
      music[6] = JApplet.newAudioClip (url6); 
 
      JLabel titleLabel = new JLabel ("Java Juke Box"); 
      titleLabel.setAlignmentX (Component.CENTER_ALIGNMENT); 
 
المنسدلة القائمة صندوق لخیارات نصیة قائمة إنشاء //        
      String[] musicNames = {"Make A Selection...", "Western Beat", 
               "Classical Melody", "Jeopardy Theme", "New Age Rythm", 
               "Eighties Jam", "Alfred Hitchcock's Theme"}; 
 
      musicCombo = new JComboBox (musicNames); 
      musicCombo.setAlignmentX (Component.CENTER_ALIGNMENT); 
 
األزرار تھیئة  //        
      playButton = new JButton ("Play", new ImageIcon ("play.gif")); 
      playButton.setBackground (Color.white); 
      playButton.setMnemonic ('p'); 
      stopButton = new JButton ("Stop", new ImageIcon ("stop.gif")); 
      stopButton.setBackground (Color.white); 
      stopButton.setMnemonic ('s'); 
 
      JPanel buttons = new JPanel(); 
      buttons.setLayout (new BoxLayout (buttons, BoxLayout.X_AXIS)); 
      buttons.add (playButton); 
      buttons.add (Box.createRigidArea (new Dimension(5,0))); 
      buttons.add (stopButton); 
      buttons.setBackground (Color.cyan); 
 
اللوحة ھذه تھیئة  //        
      setPreferredSize (new Dimension (300, 100)); 
      setBackground (Color.cyan); 
      setLayout (new BoxLayout (this, BoxLayout.Y_AXIS)); 
      add (Box.createRigidArea (new Dimension(0,5))); 
      add (titleLabel); 
      add (Box.createRigidArea (new Dimension(0,5))); 
      add (musicCombo); 
      add (Box.createRigidArea (new Dimension(0,5))); 
      add (buttons); 
      add (Box.createRigidArea (new Dimension(0,5))); 
 
      musicCombo.addActionListener (new ComboListener()); 
      stopButton.addActionListener (new ButtonListener()); 
      playButton.addActionListener (new ButtonListener()); 
 
      current = null; 
   } 
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   //***************************************************************** 
المنسدلة الخیارات لصندوق حدثال مستمع یمثل التالي الكالس  //     
   //***************************************************************** 
   private class ComboListener implements ActionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
و) موجوداً  كان إن( حالیاً  المشغل االختیار توقف التالیة الدالة  //        
اختیاره تم الذي المقطع على الحالي االختیار وتضبط  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void actionPerformed (ActionEvent event) 
      { 
         if (current != null) 
            current.stop(); 
 
         current = music[musicCombo.getSelectedIndex()]; 
      } 
    } 
 
   //***************************************************************** 
كلیھما التحكم لزري الحدث مستمع التالي الكالس یمثل  //     
   //***************************************************************** 
   private class ButtonListener implements ActionListener 
   { 
      //-------------------------------------------------------------- 
حالة أي في) جدو إن( الحالي االختیار التالیة الدالة توقف  //        
جدید من بتشغیلھ فتبدأ مضغوطًا، التشغیل زر كان إذا  //        
      //-------------------------------------------------------------- 
      public void actionPerformed (ActionEvent event) 
      { 
         if (current != null) 
            current.stop(); 
 
         if (event.getSource() == playButton) 
            if (current != null) 
               current.play(); 
      } 
   } 
} 

  
  

يتم تعريف قائمة األغاني المعروضة في صندوق االختيار في شكل مصفوفة من السالسل  النصية، وسيظهر 
يجب . المدخل األول في المصفوفة في صندوق  الخيارات المنسدلة بشكل افتراضي وغالباً يستخدم إلرشاد المستخدم

  . الخيار كأغنية صحيحةعلينا أن نفهم أن بقية البرنامج لم يتم فيه محاولة  استخدام هذا 
وقد تم عمل حروف اختصار لهما . باستخدام معنون نصي وأيقونة صورية  stopواإليقاف  playيتم عرض زري التشغيل

  . جزئياً باستخدام لوحة المفاتيح Jukeboxبحيث يمكننا  التحكم بالـ 
ويستخدم . تيار أحد العناصر فيهيقوم صندوق الخيارات المنسدلة بتوليد حدث فعلي عندما يقوم المستخدم باخ

مع ذلك، . كالس مستمع حدث واحد لصندوق الخيارات المنسدلة، ومستمع آخر لكال الزرين  Jukeboxالبرنامج
  .يمكننا دمج هذين المستمعين، واستخدام الكود في تحديد  ما هو المكون الذي قام بتوليد الحدث

عندما يتم اختيار أحد خيارات صندوق   ComboListenerكالس الخاصة بال  actionPerformedيتم تنفيذ الدالة
ومن ثم يتم تحديث المقطع الصوتي . وفي حالة وجود مقطع صوتي في حالة تشغيل، فإنه يتوقف. الخيارات المنسدلة

حيث . الحظ أنه ال يتم تشغيل المقطع الصوتي مباشرة عند هذه النقطة. الحالي بحيث يعكس االختيار الجديد
  . لسماع االختيار الجديد  playي تصميم هذا البرنامج أن يقوم المستخدم بضغط زر التشغيليقتض
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إذا . فيتم تنفيذها عندما يتم ضغط أي من الزرين  ButtonListenerالخاصة بالكالس  actionPerformedأما الدالة
أما إذا . ، فإن المهمة تنتهي stopلزرإذا قمنا بضغط ا. كان هناك مقطع صوتي حالياً في حالة تشغيل، فسيتم توقيفه

  .، فسيتم تشغيل المقطع الصوتي الحالي من جديد من بدايته playتم ضغط زر التشغيل
  

 SCROLL PANES مقاطع التمرير  ٣.٩
نحتاج في بعض األحيان أن نتعامل مع صورة أو معلومات حجمها كبير     

 scrollويعتبر مقطع التمرير . جداً بحيث ال تتالئم مع مساحة معقولة
pane إن شريط التمرير هو عبارة عن . مفيداً في مثل هذه الحاالت
يقدم عرضاً محدوداً للمكون، ويزود بأشرطة تمرير   containerحاوي

لتغيير منطقة  vertical or horizontal scroll barsعمودية أو أفقية 
وفي أي لحظة، يمكن فقط رؤية جزء من المكون الكلي، . العرض

مفيدة  scroll bars وتعتبر أشرطة التمرير. ولكن أشرطة التمرير تسمح للمستخدم باستعراض أي جزء من المكون
عندما تكون مساحة الجوئي محدودة أو عندما يكون المكون المراد استعراضه كبيراً أو أن حجمه قابل للتغيير 

  . بشكل ديناميكي
يستخدم مقطع التمرير هذا الستعراض صورة . إطاراً يحتوي على مقطع تمرير واحد ٦.٩يوضح البرنامج في المثال 

تم وضع الصورة ضمن معنون، وتم إضافة . لخريطة طرق كبيرة الحجم جداً لوالية فيالدلفيا والمناطق  المجاورة لها
  .JScrollPaneالخاص بالكالس  البانيهذا المعنون إلى مقطع التمرير باستخدام 

  
    ٦.٩مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  TransitMap.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
التمریر مقطع استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
public class TransitMap 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
خریطة لعرض یستخدم ریرتم مقطع یحوي إطاراً  الرئیسیة الدالة تقدم  //     
فیالدلفیا في النقل لنظام كبیرة  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public static void main (String[] args) 
   { 
بنسلفینیا شرق جنوب في النقل سلطة لـ اختصار سبتا //        
      JFrame frame = new JFrame ("SEPTA Transit Map"); 
 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      ImageIcon image = new ImageIcon ("septa.jpg"); 
      JLabel imageLabel = new JLabel (image); 
 
      JScrollPane sp = new JScrollPane (imageLabel); 
      sp.setPreferredSize (new Dimension (450, 400)); 
 
      frame.getContentPane().add (sp); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

مفيداً   pane scrollيعتبر مقطع التمرير
الستعراض الكائنات الكبيرة أو الكميات 

  .الكبيرة من البيانات
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 Displayالعرض 
  

  
  

الحاوي وكذلك شريط تمرير أفقي في يمكن أن يمتلك مقطع التمرير شريط تمرير عمودي في الجهة اليمنى من 
ومع هذين الشريطين، يمكن للمبرمج أن يحدد فيما إذا كانت تستخدم دائماً، أو ال تستخدم أبداً، أو . أسفل الحاوي

والوضع االفتراضي، هو أن شريطي التمرير العمودي واألفقي . تستخدم عند الحاجة الستعراض المكون كامالً
على هذا الوضع االفتراضي، ويظهر شريطا التمرير، كالهما،   TransitMapعتمد البرنامجوي. يستخدمان عند الحاجة

  . ألن الصورة كبيرة من حيث االرتفاع والعرض
الموجودة في شريط التمرير ويسحبها،  knobولتحريك شريط التمرير، يمكن للمستخدم أن يضغط على العقدة 

وكخيار بديل، يمكن للمستخدم أن ). شمال/ تحت أو يمين / فوق : دفي ذلك البع(وهي التي ستحدد الموضع الحالي 
يضغط الشريط الموجود على يمين وشمال العقدة، أو على األسهم الموجودة في كل طرف من أطراف شريط التمرير، 

ويمكن للمبرمج أن يحدد كمية التغير التي تحصل لمنطقة العرض عند حدوث أي . وذلك من أجل التحكم بالموقع
  . من هذه األحداث

فمقطع التمرير . الحظ أنه ال توجد حاجة لمستمعات حدث كي نستخدمها مع مقطع التمرير في هذه الطريقة
  .يستجيب تلقائياً لألوضاع التي تتكيف عليها أشرطة التمرير التابعة  له

  
  
  
  



 

   SPLIT  PANESمقاطع  الفصل   ٤.٩
. هو عبارة عن حاوي يعرض مكونين مفصولين بواسطة شريط فاصل قابلة للحركة  split paneإن مقطع الفصل    

واعتماداً على طريقة تهيئة مقطع الفصل، يتم عرض المكونين أما جنباً  إلى جنب أو واحداً فوق اآلخر، كما هو واضح 
  .JSplitPaneويمكننا في لغة جافا إنشاء مقطع فصل من خالل الكالس المسمى . ١.٩في الشكل 

يتم ضبط اتجاه مقطع الفصل باستخدام قيم ثابتة تابعة 
، ويمكن ضبط االتجاه أما أثناء إنشاء الحاوي أو  JSplitPaneللكالس

يحدد أن   HORIZONTAL_SPLITفالثابت. الحقاً بشكل صريح
، فإن وعلى العكس من ذلك. بالمكونين سيعرضان جنباً إلى جن

يحدد أن المكونين سيعرضان بحيث   VERTICAL_SPLITالثابت
  . يكون أحدهما فوق اآلخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تشكيالت مقطع الفصل ١.٩الشكل رقم 
  

 splitكمية المساحة المرئية المخصصة لكل مكون في مقطع الفصل divider barيحدد موقع شريط الفصل 
pane .وأثناء تحرك  شريط الفصل، فإن المساحة المرئية . ويمكن سحب شريط الفصل عبر الحاوي باستخدام الماوس

  . وتتوزع المساحة الكلية لكال المكونين فقط إذا تغير الحجم الكلي  لمقطع  الفصل. تزداد لمكون وتقل لآلخر
ولهذا فإن شريط الفصل قد ال يسمح بإنقاص حجم أحد . للحجم األدنى للمكونات التي يعرضها  JSplitPaneيخضع

  .وللتعامل مع هذه النقطة، يمكننا أن نغير األحجام الصغرى للمكونات المعروضة. األقسام خارج حد معين
 بضغطةأو في آخر، وذلك  اتجاهبحيث يمكن توسيعه في   JSplitPaneيمكن تهيئة شريط الفصل الخاص بالكائن

. إال عن طريق سحبهه هو أن شريط الفصل ال يملك هذه الخاصية وال يمكن تحريك االفتراضيوالوضع . ماوس واحدة
غط ضوعملية ال. تجاهين متضادينافسيظهر شريط الفصل وعليه سهمين صغيرين في  ،وإذا ما تم تفعيل هذه الخاصية

ويعمل بذلك على تكبير  االتجاههذين السهمين يسبب في تحريك شريط الفصل بالكلية في ذلك  على أحد
 اًوالتي تأخذ وسيط  setOneTouchExpandableالدالة باستخدامويتم تفعيل هذه الخاصية  .المساحة ألحد المكونات

  . بتدائيااليمكن أيضاً أن نقوم وبشكل صريح بضبط حجم شريط الفصل وموقعه . نياًبوليا
تكييف وإعادة رسم  باستمراروهي فيما إذا كان سيتم  JSplitPane ـهناك خاصية أخرى يمكن ضبطها لل

 التخطيط للمكونات مدراء استدعاءإذا لم يتم تفعيل هذه الخاصية فسيتم . المكونات كلما تحرك شريط الفصل
تكون غير مفعلة، ويمكن تفعيلها عند  االفتراضيوهذه الخاصية في الوضع . بمجرد توقف تحريك شريط الفصل

 . setContinuousLayoutالدالة باستخدامأو  JSplitPaneإنشاء كائن 
. عند طريق وضع مقطع فصل في أحد أو في كال الجانبين لمقطع فصل آخر عمل تداخل لمقاطع الفصل يمكن

حينها . لمكون العلوي لمقطع فصل آخريمكننا تقسيم الحاوي إلى ثالثة أقسام عن طريق وضع مقطع فصل في ا ،مثالً
سيكون لدينا شريطي فصل، أحدهما يفصل المساحة الكلية إلى قسمين رئيسيين، واآلخر يقسم أحد هذه األقسام 

  .وتعتمد كمية المنطقة المرئية لكل قسم على مواقع أشرطة الفصل. إلى قسمين آخرين
  

        Key Conceptمفهوم أساسي 

مكونين   split paneيعرض مقطع الفصل
  .جنباً إلى جنب أو واحداً فوق اآلخر
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أحد أسماء  اختياروعندما يتم  .ملفات صور خاصة بالمستخدم قائمة ألسماء  ٧.٩يبين البرنامج الموضح في المثال 
  .الملف يتم عرض الصورة المناسبة في الجانب األيمن من مقطع الفصل

تجاه مقطع الفصل اوتم ضبط . وتم إضافته إلى اإلطار الذي سيتم عرضه  mainتم إنشاء مقطع الفصل في الدالة
األسماء والمعنون الذي يحتوي  م عرض اللوحة التي تحتوي قائمةبحيث يت.  HORIZONTAL_SPLITالثابت باستخدام

يسبب في عرض األسهم على شريط الفصل الخاص  setOneTouchExpandableالدالة  واستدعاء .الصورة جنباً إلى جنب
  .واحدة على الماوس أو في آخر وذلك بضغطة اتجاهبمقطع الفصل، مما يسمح للمستخدم بتوسيع المقاطع في 

  
    ٧.٩مثال رقم 

//******************************************************************** 
//  PickImage.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
والقائمة الفصل مقطع استخدام المثال ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class PickImage 
{ 
   //----------------------------------------------------------------- 
فصل مقطع یحوي إطاراُ  وتعرض تنشئ: الرئیسیة الدالة  //     
لعرضھا القائمة من الصورة اسم المستخدم یختار  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
 
   public static void main (String[] args) 
   { 
      JFrame frame = new JFrame ("Pick Image"); 
      frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
      JLabel imageLabel = new JLabel(); 
      JPanel imagePanel = new JPanel(); 
      imagePanel.add (imageLabel); 
      imagePanel.setBackground (Color.white); 
 
      ListPanel imageList = new ListPanel (imageLabel); 
 
      JSplitPane sp = new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT, 
                                     imageList, imagePanel); 
 
      sp.setOneTouchExpandable (true); 
 
      frame.getContentPane().add (sp); 
      frame.pack(); 
      frame.setVisible(true); 
   } 
} 
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وقد قمنا  .بتعريف اللوحة التي تحتوي على قائمة أسماء الملفات  ٨.٩الموضح في المثال   ListPanelيقوم الكالس
ويتم تهيئة محتويات . لعرض قائمة أسماء الملفات JListوالمعرف بواسطة الكالس   listمكون القائمة باستخدام

  .JListالخاص بالكالس  البانيإلى القائمة كمصفوفة من الكائنات النصية يتم تمريرها 
 باستخدامعنصر  باختياروعندما يقوم المستخدم . مرئية JListتكون جميع خيارات المكون  ،وبشكل عام
  .عنصر آخر فسيتم تلقائياً إلغاء تظليل العنصر السابق اختيارتم  وإذا ما ،تظليله الماوس فسيتم

دوال الكالس  استخدامويتم . البانيمصفوفة كائنات يتم تمريرها إلى  باستخدام JList ـيمكن تحديد مكونات ال
JList  العنصر المحدد حالياً استرجاعإلدارة القائمة بطرق مختلفة بما في ذلك عملية.  

) ٢.٩والذي تم مناقشتها في القسم (combo boxes المنسدلة االختيار الحظ التشابهات والفروقات بين صناديق 
لكن الخيارات التابعة للقائمة . فكالهما يسمح للمستخدم باختيار عنصر من مجموعة خيارات. JListوكائن القائمة 

في صندوق الخيارات المنسدلة يتم عرض الخيارات فقط  تكون دائماً معروضة ويكون الخيار الحالي مظلالً، بينما
ويكون العنصر الوحيد الذي يتم عرضه طوال الوقت في  ،عندما يقوم المستخدم بضغط القائمة باستخدام الماوس

  .صندوق الخيارات المنسدلة هو العنصر المختار حالياً
  

    ٨.٩مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  ListPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
//   PickImage لبرنامج الصور قائمة الكالس ھذا یمثل   
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.event.*; 
 
public class ListPanel extends JPanel 
{ 
   private JLabel label; 
   private JList list; 
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  //----------------------------------------------------------------- 
القائمة إلى الصور أسماء بتحمیل یقوم: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public ListPanel (JLabel imageLabel) 
   { 
      label = imageLabel; 
 
      String[] fileNames = { "circuit.gif", 
                             "duke.gif", 
                             "hammock.gif", 
                             "justin.jpg", 
                             "kayla.jpg", 
                             "tiger.jpg", 
                             "toucan.gif", 
                             "worldmap.gif" }; 
 
      list = new JList (fileNames); 
      list.addListSelectionListener (new ListListener()); 
      list.setSelectionMode (ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION); 
 
      add (list); 
      setBackground (Color.white); 
   } 
 
   //***************************************************************** 
القائمة لصور المستمع یمثل التالي الكالس  //     
   //***************************************************************** 
   private class ListListener implements ListSelectionListener 
   { 
      public void valueChanged (ListSelectionEvent event) 
      { 
         if (list.isSelectionEmpty()) 
            label.setIcon (null); 
         else 
         { 
            String fileName = (String)list.getSelectedValue(); 
            ImageIcon image = new ImageIcon (fileName); 
            label.setIcon (image); 
         } 
      } 
   } 
} 

  
  

 .وذلك كلما تم تغيير الخيار الحالي .ListSelectionEventقائمة  اختياربتوليد حدث  JList ـيقوم كائن ال
في هذا البرنامج يعمل الكالس . valueChangedدالة واحدة تسمى  علىListSelectionListener  وتحتوي الواجهة

  .على تعريف المستمع لقائمة أسماء الملفات ListListenerالخاص المسمى 
 ،JList ـالتابعة لكائن ال isSelectionEmptyالدالة  استدعاءالخاصة بالمستمع يتم  valueChangedفي الدالة 

يتم ضبط أيقونة المعنون على القيمة  ،إذا لم يكن ذلك. م الأ وذلك لتحديد إذا ما كان هناك قيمة مختارة حالياً
null . الملف باستخدام الدالة  اسمأما إذا كان هناك قيمة مختارة فيتم جلبgetSelectedValue . ثم بعدها يتم إنشاء

  .األيقونة الصورية المناسبة وعرضها على المعنون
 اختيارمتعددة في وقت واحد، حيث يمكن أن يأخذ نمط  عناصراختيار بحيث يمكن JList  ـيمكن ضبط  كائن ال

  .٢.٩واحداً من ثالثة خيارات، كما هو موضح في الشكل   ListSelectionModeالقائمة  
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هو أن القائمة تسمح  االفتراضيوالوضع . ListSelectionModeالقائمة باستخدام الكائن  اختياريتم تعريف نمط 
ستدعاء الدالة اختيار القائمة وذلك عن طريق اويمكننا بشكل صريح ضبط نمط . باختيار خيارات متعددة

setSelectionMode ستخدام الثوابت المعرفة ضمن الكالس ا ثمListSelectionModel.   
  

 Descriptionالوصف  List Selection Modeنمط اختيار القائمة 
  .يمكن فقط اختيار  عنصر واحد في كل مرة Single Selectionاالختيار المفرد 

 Single Intervalاالختيار المتصل المفرد 
Selection  

  .يمكن اختيار عدة عناصر متصلة في الوقت نفسه

 Multiple Intervalمتصل المتعدد االختيار ال
Selection 

  .يمكن اختيار أي تركيبة من العناصر

  
  .أنماط اختيار القائمة ٢.٩الشكل رقم 

  
وذلك ألنه ،  single selectionالمفرد  االختيارختيار القائمة على ابضبط نمط  PickImageوقد قمنا في برنامج 

فإن  ،المتعددة في برنامجنا هذا باالختياراتلو سمحنا  ،مع  ذلك. سيتم عرض صورة واحدة في كل مرة
  .سترجع العنصر األول من العناصر المختارة وسيكون هو العنصر الذي سيتم عرض صورته  getSelectedValueالدالة

تعمل على إرجاع مصفوفة من الكائنات تمثل العناصر التي تم   getSelectedValuesهناك دالة مشابهة تسمى
  .عند سماحنا بالخيارات المتعددةاختيارها 

مصفوفة كائنات  JListالخاص بالكالس  البانيتقبل بدالً من مصفوفة الكائنات النصية، يمكن أن يس
ImageIcon ، وفي هذه الحالة يمكن عرض الصورة على القائمة نفسها.  
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  العاشرالفصل 

  
  
  

 RECURSION IN GRAPHICS االستدعاء الذاتي في الرسومات    ١.١٠
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 RECURSION IN GRAPHICS االستدعاء الذاتي في الرسومات    ١.١٠
وفي القسم التالي . graphicsوالرسومات  imagesاستخدامات عديدة في الصور  recursionإن لمفهوم االستدعاء الذاتي     

  .سنستكشف بعض أمثلة االستدعاء الذاتي المعتمدة على الصور والرسومات
  

  Tiled Picturesالصور الرخامية   
يوجد فعلياً ثالث صور متمايزة ضمن . ١.١٠الموضح في المثال  TiledPicturesقم بعناية باختبار عرض اآلبلت المسمى 

في الربع األيمن السفلي تم عرض . وقد تم تقسيم المساحة الكلية إلى أربعة أرباع متساوية. معرض صور الوحوش
أما الربع األيسر السفلي فيحتوي على صورة لقمة جبل ). ال الهمالياتوجد دائرة تشير إلى منطقة جب(صورة للعالم 

  .وفي الربع األيمن العلوي صورة لماعز جبلي. افرست
فهذا الربع يحتوي على نسخة للرسمة كاملة، بما في . أما الجزء الشيق من الصورة فيوجد في الربع األيسر العلوي

ومرة أخرى، . مكنك رؤية الثالث الصور البسيطة في أرباعها الثالثةوفي هذا الجزء الصغير ي. ذلك هذا الجزء نفسه
وهذا . يستمر هذا التكرار لمستويات عديدة). متضمنة نفسها(نرى أنه في الزاوية الشمالية العليا، تم تكرير الصورة 

  .شبيه بالتأثير الذي يتولد عند النظر إلى مرآة مناظرة لمرآة أخرى
التابعة لآلبلت على  initتعمل الدالة . لمرئي بسهولة كبيرة باستخدام االستدعاء الذاتيويتم توليد هذا التأثير ا
، والتي تستقبل وسيطاً drawPicturesباستدعاء الدالة  paintتقوم بعد ذلك الدالة . التحميل األولي للصور الثالث

، وذلك باستخدام drawImageلدالة وتقوم برسم ثالث صور باستخدام ا. يعرف حجم المنطقة التي تعرض فيها الصور
بتقنية  drawPicturesبعد ذلك يتم استدعاء الدالة . الوسائط التي تهيئ الصورة على الحجم والموضع الصحيحين

  .االستدعاء الذاتي لرسم الربع المتواجد في الزاوية الشمالية العليا
مرة  drawPicturesتم استدعاء الدالة في كل استدعاء، إذا كانت منطقة الرسم كبيرة بما فيه الكفاية، ي

وفي األخير، تصبح منطقة الرسم صغيرة جداً بحيث ال يمكن إتمام عملية . أخرى، باستخدام منطقة رسم أصغر
كموقع نسبي للصور الجديدة،  (0 ,0)تفترض إحداثي نقطة األصل  drawPicturesالحظ أن الدالة . االستدعاء الذاتي

  .بعض النظر عن حجمها
وألن الحجم يقل في كل مرة، يتم . في هذا المثال الحجم األدنى لمنطقة الرسم base caseحدد الحالة األساسية وت

وهذا هو السبب وراء كون الزاوية الشمالية العليا . الوصول أخيراً إلى الحالة األساسية ومن ثم يتوقف النداء الذاتي
  .فارغة من الجزء األصغر من الصور الكلية

  
    ١.١٠مثال رقم 

//******************************************************************** 
// TiledPictures.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
الذاتي النداء استخدام اآلبلت ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.JApplet; 
 
public class TiledPictures extends JApplet 
{ 
   private final int APPLET_WIDTH = 320; 
   private final int APPLET_HEIGHT = 320; 
   private final int MIN = 20;  // smallest picture size 
 
   private Image world, everest, goat; 
 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الصور تحمیل یتم ھنا  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
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   public void init() 
   { 
      world = getImage (getDocumentBase(), "world.gif"); 
      everest = getImage (getDocumentBase(), "everest.gif"); 
      goat = getImage (getDocumentBase(), "goat.gif"); 
 
      setSize (APPLET_WIDTH, APPLET_HEIGHT); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
ذاتیاً  نفسھا تستدعي ثم الثالث، الصور ترسم دالة  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void drawPictures (int size, Graphics page) 
   { 
      page.drawImage (everest, 0, size/2, size/2, size/2, this); 
      page.drawImage (goat, size/2, 0, size/2, size/2, this); 
      page.drawImage (world, size/2, size/2, size/2, size/2, this); 
 
      if (size > MIN) 
         drawPictures (size/2, page); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
   //   drawPictures للدالة اإلبتدائي االستدعاء یتم ھنا  
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paint (Graphics page) 
   { 
      drawPictures (APPLET_WIDTH, page); 
   } 
} 

 Displayالعرض 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  Fractalsالكسوريات 
هو شكل مثلثي يمكن تكوينه باستخدام نفس النمط وتكريره بمقاييس واتجاهات  fractalإن الشكل الكسوري 

وقد تزايد االهتمام باألشكال الكسورية  .وطبيعة الشكل الكسوري تنطبق على تعريف االستدعاء الذاتي. مختلفة
. ١٩٢٤المولود في عام  Benoit Mandelbrotبشكل كبير في السنوات األخيرة، خصوصاً من العالم الرياضي البولندي 

فقد أوضح هذا العالم أن األشكال الكسورية تظهر في عدة أماكن 
وقد سهلت الحواسيب من عملية توليد . في الرياضيات والطبيعة

وخالل الربع األخير من القرن . ألشكال الكسورية ودراستهاا
الماضي، اعتبرت الصورة البراقة الممتعة التي أمكن توليدها 

 .بواسطة األشكال الكسورية شكالً فنياُ وأيضاً مجاالً رياضياً
ومن األمثلة الخاصة على األشكال الكسورية ما يسمى بنبتة 

وهذا الشكل يبدأ . Helge von Kochسميت بذلك نسبة إلى العالم السويدي ، والتي Koch snowflakeكخ الثلجية 
ويتم بناء أشكال كخ كسورية ذات رتب . ١بمثلث متساوي األضالع، والذي يعتبر شكل كخ الكسوري من الرتبة 

  .أعلى عن طريق التعديل المتكرر لكل المقاطع الخطية للشكل
لكسوري، يتم تعديل كل مقطع خطي في الشكل عن طريق استبدال فإلنشاء الرتبة األعلى التالية لشكل كخ ا

وبالنسبة . ثلثه األوسط بنتوء حاد مكون من مقطعين خطيين، كالهما يملكان نفس الطول للجزء الذي تم استبداله
 رتب متعددة ألشكال ١.١٠ويوضح الشكل . للشكل الكلي، نجد أن النتوء في كل مقطع خطي دائماً يشير إلى الخارج

ونالحظ أنه كلما زادت الرتبة، كلما اقترب الشكل الكسوري من شكل النبتة الثلجية . كخ الكسورية
snowflake.  

وتعمل األزرار الموجودة في أعلى . نبتة كخ الثلجية لرتب عديدة مختلفة ٢.١٠ويرسم اآلبلت الموضح في المثال 
وفي كل مرة يتم فيها الضغط على الزر، يتم . الكسورياآلبلت على تمكين المستخدم من زيادة وتنقيص رتبة الشكل 

  .ويعمل اآلبلت كمستمع لألزرار. إعادة رسم الصورة الكسورية
  
  
  
  
  
  

  رتب متعددة لنبتة كخ الثلجية ١.١٠الشكل رقم 
  

    ٢.١٠مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  KochSnowflake.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : 
Almashraqi 
// 
الرسومات في الذاتي االستدعاء استخدام البرنامج ھذا یشرح  //  
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class KochSnowflake extends JApplet implements ActionListener 
{ 
   private final int APPLET_WIDTH = 400; 
   private final int APPLET_HEIGHT = 440; 
 
   private final int MIN = 1, MAX = 9; 
 

        Key Conceptمفهوم أساسي 

هو شكل مثلثي  fractalالشكل الكسوري 
يعرف بشكل طبيعي بطريقة االستدعاء 

  .الذاتي
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   private JButton increase, decrease; 
   private JLabel titleLabel, orderLabel; 
   private KochPanel drawing; 
   private JPanel appletPanel, tools; 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
مكوناتھ بتھیئة اآلبلت بدء دالة تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void init() 
   { 
      tools = new JPanel (); 
      tools.setLayout (new BoxLayout(tools, BoxLayout.X_AXIS)); 
      tools.setPreferredSize (new Dimension (APPLET_WIDTH, 40)); 
      tools.setBackground (Color.yellow); 
      tools.setOpaque (true); 
 
      titleLabel = new JLabel ("The Koch Snowflake"); 
      titleLabel.setForeground (Color.black); 
 
      increase = new JButton (new ImageIcon ("increase.gif")); 
      increase.setPressedIcon (new ImageIcon ("increasePressed.gif")); 
      increase.setMargin (new Insets (0, 0, 0, 0)); 
      increase.addActionListener (this); 
 
      decrease = new JButton (new ImageIcon ("decrease.gif")); 
      decrease.setPressedIcon (new ImageIcon ("decreasePressed.gif")); 
      decrease.setMargin (new Insets (0, 0, 0, 0)); 
      decrease.addActionListener (this); 
 
      orderLabel = new JLabel ("Order: 1"); 
      orderLabel.setForeground (Color.black); 
 
      tools.add (titleLabel); 
      tools.add (Box.createHorizontalStrut (40)); 
      tools.add (decrease); 
      tools.add (increase); 
      tools.add (Box.createHorizontalStrut (20)); 
      tools.add (orderLabel); 
 
      drawing = new KochPanel (1); 
 
      appletPanel = new JPanel(); 
      appletPanel.add (tools); 
      appletPanel.add (drawing); 
 
      getContentPane().add (appletPanel); 
 
      setSize (APPLET_WIDTH, APPLET_HEIGHT); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الجدیدة الرتبة وتضبط ضغطھ، تم األزرار من أیاً  التالیة الدالة تحدد  //     
المسموح المدى ضمن كانت إذا  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void actionPerformed (ActionEvent event) 
   { 
      int order = drawing.getOrder(); 
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      if (event.getSource() == increase) 
         order++; 
      else 
         order--; 
 
      if (order >= MIN && order <= MAX) 
      { 
         orderLabel.setText ("Order: " + order); 
         drawing.setOrder (order); 
         repaint(); 
      } 
   } 
} 

 Displayالعرض 
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    ٣.١٠مثال رقم 
//******************************************************************** 
//  KochPanel.java       المؤلف: Lewis/Loftus   المترجم : Almashraqi 
// 
فلیك سنو نبتة علیھ سنرسم الذي الرسم سطح الكالس ھذا یمثل  //   
//******************************************************************** 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.JPanel; 
 
public class KochPanel extends JPanel 
{ 
   private final int PANEL_WIDTH = 400; 
   private final int PANEL_HEIGHT = 400; 
 
   private final double SQ = Math.sqrt(3.0) / 6; 
 
   private final int TOPX = 200, TOPY = 20; 
   private final int LEFTX = 60, LEFTY = 300; 
   private final int RIGHTX = 340, RIGHTY = 300; 
 
   private int current;  // current order 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
المحددة القیمة باستخدام اإلبتدائي الكسوري الترتیب بتھیئة: الباني  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public KochPanel (int currentOrder) 
   { 
      current = currentOrder; 
      setBackground (Color.black); 
      setPreferredSize (new Dimension(PANEL_WIDTH, PANEL_HEIGHT)); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الذاتي النداء باستخدام الكسوري الشكل برسم التالیة الدالة تقوم  //     
بسیط مستقیم خط رسم فیھا ویتم ١ الرتبة ھي األساسیة الحالة  //     
خطي مقطع كل رسم یتم ومنھا وسیطة، نقاط ثالث حساب یتم ذلك عدا فیما  //     
كسوري بشكل  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void drawFractal (int order, int x1, int y1, int x5, int y5, 
                            Graphics page) 
   { 
      int deltaX, deltaY, x2, y2, x3, y3, x4, y4; 
 
      if (order == 1) 
         page.drawLine (x1, y1, x5, y5); 
      else 
      { 
         deltaX = x5 - x1;  // distance between end points 
         deltaY = y5 - y1; 
 
         x2 = x1 + deltaX / 3;  // one third 
         y2 = y1 + deltaY / 3; 
 
         x3 = (int) ((x1+x5)/2 + SQ * (y1-y5));  // tip of projection 
         y3 = (int) ((y1+y5)/2 + SQ * (x5-x1)); 
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         x4 = x1 + deltaX * 2/3;  // two thirds 
         y4 = y1 + deltaY * 2/3; 
 
         drawFractal (order-1, x1, y1, x2, y2, page); 
         drawFractal (order-1, x2, y2, x3, y3, page); 
         drawFractal (order-1, x3, y3, x4, y4, page); 
         drawFractal (order-1, x4, y4, x5, y5, page); 
      } 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
   //   drawFractal للدالة اإلبتدائیة االستدعاءات التالیة الدالة تنجز  
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void paintComponent (Graphics page) 
   { 
      super.paintComponent (page); 
 
      page.setColor (Color.green); 
 
      drawFractal (current, TOPX, TOPY, LEFTX, LEFTY, page); 
      drawFractal (current, LEFTX, LEFTY, RIGHTX, RIGHTY, page); 
      drawFractal (current, RIGHTX, RIGHTY, TOPX, TOPY, page); 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
المحددة القیمة على الكسوري الشكل ترتیب بضبط الدالة ھذه تقوم  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public void setOrder (int order) 
   { 
      current = order; 
   } 
 
   //----------------------------------------------------------------- 
الحالیة الرتبة الدالة ھذه ترجع  //     
   //----------------------------------------------------------------- 
   public int getOrder () 
   { 
      return current; 
   } 
} 

  
  

تقوم . ٣.١٠على اللوحة المعرفة من خالل الكالس الموضح في المثال  fractal imageيتم رسم الصورة الكسورية 
وتمثل االستدعاءات الثالث في . drawFractalبعمل النداءات االبتدائية لدالة االستدعاء الذاتي المسماة  paintالدالة 
  .١األوجه الثالثة األصلية للمثلث متساوي األضالع والتي تمثل شكل كخ كسوري من الرتبة  paintالدالة 

على  drawFractalويعمل أي استدعاء ذاتي للدالة . رتبة الشكل الكسوري الذي سيتم رسمه currentيمثل المتغير 
، ١دما تصبح رتبة الشكل الكسوري للنداء الذاتي عن base caseوتتحقق الحالة األساسية . ١إنقاص الرتبة بمقدار 

  . والتي تنتج مقطع خطي بسيط بين اإلحداثيات المحددة بالوسائط
وبالترابط مع هذه الوسائط، . فسيتم حساب ثالث نقاط إضافية. ١إذا ما كانت رتبة الشكل الكسوري أعلى من 

  . هذا االنتقال ٢.١٠شكل ويبين ال. تشكل هذه النقاط المقاطع الخطية األربعة للشكل الكسوري المعدل
واعتماداً على موضع  النقطتين الطرفيتين للمقطع الخطي األصلي، يتم حساب النقطة البعيدة عن المسار بينهما 

، والتي تمثل رأس <x3, y3>إن حساب النقطة . بمقدار الثلث وكذا النقطة البعيدة عن هذا المسار بمقدار الثلثين
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إن الحسابات . ويستخدم ثابت تبسيط يتضمن العديد من العالقات المثلثية المتعددةالنتوء، يعتبر أكثر تعقيداً 
المستخدمة لتحديد النقاط الثالث الجديدة ليس لها أي عالقة بتقنية النداء الذاتي المستخدم في رسم الشكل 

  .الكسوري، ولذلك لن نناقش تفاصيل هذه الحسابات هنا
فكلما زادت رتبة . ومن المزايا الشيقة في نبتة كخ الثلجية هو أن لها محيط غير منته ولكن مساحتها منتهية

مستطيل كبير بما  مع ذلك، فإن أي. الشكل الكسوري، فإن المحيط يزداد بشكل أسي، بحد رياضي هو ما ال نهاية
فيه الكفاية لإلحاطة بالشكل الكسوري من الرتبة الثانية لنبتة كخ الثلجية يكون أيضاً كافياً الحتواء كل 

تكون مساحة الشكل دائماً مقيدة، لكن المحيط يزداد طوله في التنامي إلى . األشكال الكسورية ذات الرتب األعلى
  .ما ال نهاية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتقال كل مقطع خطي في نبتة كخ الثلجية ٢.١٠الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..تم بحمد اهللا وتوفيقه 

<x5, y5> <x5, y5> 

<x1, y1> <x1, y1> 

<x4, y4> 

<x2, y2> 

<x3, y3>  becomes  
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