
برمجة الحاسب

لغة الجافا



تاريخ الجافا

 James Goslingمع مهندس برمجٌات اسمه  1990فً عام الجافا انشئت •
مبسطة تمتلك جمٌع مزاٌاها و  ++Cاعتبار لغة الجافا عبارة عن لغة ممكن •

.تتجنب عٌوبها

صممت هذه اللغة لتكون مناسبة إلنشاء برامج قادرة على التحكم باألجهزة •
االلكترونٌة 

القدرة على التشغٌل على أي نظام كمبٌوتر بدون أي تعدٌالت و ممٌزاتها اهم •
Java interpreterذلك باستخدام مترجم الجافا 

و هً عبارة عن برامج  Web appletsمفهوم  برٌمجات الوٌب ابتكار •
الوٌبصغٌرة ٌمكن احتواؤها فً صفحات 

تم اإلعالن رسمٌا عن لغة البرمجة الجدٌدة الجافا ، و التً  1995فً عام •
 .انتشرت كلغة برمجة الوٌب و تم دعمها من قبل جمٌع متصفحات االنترنت



الجافاالممٌزات الرئٌسٌة للغة •

.برامجها تكتب مرة واحدة و ٌمكن تشغٌلها فً أي مكان1.

فبرٌمجاتها التً تنتقل عبر االنترنت ال تستطٌع نشر ).األمان2.
الفٌروسات أو قراءة الملفات من القرص الصلب ، مما ٌجعلها 
لغة فرٌدة و آمنة ، و من أقل اللغات التً تحتوي على ثغرات 

(.أمنٌة مقارنة مع باقً لغات البرمجة

.دٌنامٌكٌة البرامج و إمكانٌة توسٌعها3.

.العالمٌة4.

.سرعة تصمٌم و تنفٌذ البرامج5.



• :برامج الجافا

applets
stand-alone 
applications 

برامج صغٌرة مخصصة للعمل من 

خالل صفحات الوٌب تكون مدمجة فً 

صفحات الوٌب و ٌمكن أن تحتوي 

على نصوص أو صور أو رسوم 

.متحركة أو حتى ألعاب و غٌر ذلك

برامج و تطبٌقات مستقلة، و هً 

برامج أو تطبٌقات عادٌة ٌمكن 

تشغٌلها بشكل مستقل و لٌست 

.مرتبطة بصفحات الوٌب



برامج الجافا

مثال ، حٌث  Notepadاستخدام محرر نصوص بسٌط مثل •
نكتب البرنامج فٌه و نحفظه بصٌغة معٌنة سنذكرها الحقا ثم تنفٌذ 

أمر معٌن لترجمة البرنامج و تطبٌقه ، و هذا الخٌار مناسب 
.للبرامج البسٌطة و المتوسطة

 Integratedاستخدام برامج بٌئة التطوٌر المتكاملة •
Development Environment (IDE)  و هً منتجات ،

تساعدك فً إنشاء و اختبار و صٌانة برامج الجافا التً تكتبها و 
هً تسهل من عمل المبرمج المحترف الذي ٌصمم برامج كبٌرة 

لكنك ستحتاج إلى تعلم كٌفٌة استخدامها أوال لهذا ال ٌنصح 
بالمباشرة باستخدامها حتى تتكون لدى المستخدم خبرة كافٌة فً 

البرمجة



والبرامج هذه مثل•

•Eclipse

•NetBeans

•Sun Java Studio



لغة الجافا تعتبر من اللغات الحساسة لحالة األحرف•



برنامج بسيط 

//new porogram
/**
* @(#)first.java
*
*
* @author 
* @version 1.00 2010/12/13
*/

public class first {

public static void main (String[] args) {
System.out.println("Welcome to Java World");  

}

}



مكونات برنامج لغة الجافا 

.و األسطر الفارغة commentsالتعلٌقات •

التعلٌقات هً عبارة عن نصوص مكتوبة باللغة االنجلٌزٌة •

االعتٌادٌة ، مهمتها شرح عمل خطوات البرنامج و موجهة 

لمن ٌقرأ البرنامج من الطالب أو المبرمجٌن أو غٌرهم ، 

ولٌس لها أي تأثٌر على سٌر البرنامج و هً اختٌارٌة ، 

بمعنى أن عدم وجودها ال ٌؤثر على تنفٌذ البرنامج ، حٌث 

.Java compilerٌتم إهمالها من قبل مترجم الجافا 



التعليقات

:تدعم لغة الجافا ثالثة أنواع من التعلٌقات•

كما // التعلٌقات التً تتكون من سطر واحد ، ٌتم كتابتها بعد الرمزٌن 1.
:ٌلً

//new program
ثم  */التً تتكون من أكثر من سطر ، و هً تبدأ بالرمزٌن التعلٌقات . 2

و ٌمكن استخدامها أٌضا لكتابة  /*نص التعلٌق و تنتهً بالرمزٌن 
:تعلٌق من سطر واحد

/*  First, establish a connection to the server. 
If the connection attempt fails, 

quit right away. */



التعليقات

النوع الثالث من التعلٌقات هو عبارة عن حالة خاصة من النوع الثانً ، •
حٌث أنها أٌضا تستخدم للتعلٌقات التً تتكون من أكثر من سطر و هً 

و تختلف عن النوع السابق فً */ و تنتهً بالرمزٌن  **/تبدأ بالرموز 
، حٌث أنك تستطٌع  doc commentsأنها تسمى تعلٌقات المستندات 

أن تستخلص جمٌع التعلٌقات من هذا النوع  javadocباستخدام برنامج 
و الموجودة فً برنامج ما قمت بكتابته ، و جمعها معا على شكل مستند 

:ٌشرح عمل البرنامج

•/**  Upload a file to a web server.  @param file The file 
to upload.  @return <tt>true</tt> on success,          

<tt>false</tt> on failure.  @author David Flanagan */



التعليقات

الفراغات و األسطر الفارغة فإن مترجم جافا ٌقوم بتجاهلها •

أو من خالل األمر " " إال اذا وجدت بٌن عالمتً تنصٌص 
string 



Reserved Wordsالكلمات المحجوزة 

و ٌقصد بها الكلمات المحجوزة فً لغة الجافا ، و هً كلمات •

تمثل تراكٌب و أوامر لغة الجافا و ال ٌمكن استخدامها 
أ و المتغٌرات  classكأسماء أو معرفات للكائنات 

variables أو غٌر ذلك



 

•  



.Identifiersالمعرفات 

هو ببساطة عبارة عن اسم ٌتم منحه لجزء  identifierالمعرف •
من برنامج الجافا على سبٌل المثال ٌستخدم لتسمٌة الكائنات 

class  أو الطرقmethods  أو المتغٌراتvariables.

ٌمكن للمعرف أن ٌحتوي على أي عدد من الحروف االنجلٌزٌة •
أو األرقام و لكن بشرط أن 

ٌبدأ برقم ال •

_   و  $أن ال ٌحتوي على فراغات أو رموز ما عدا الرمزٌن و •
فهما مسموح باستخدامهما إضافة إلى باقً رموز العمالت فً 

Unicode  و    £مثل¥،

.ال ٌجوز أن ٌكون االسم من الكلمات المحجوزة فً لغة الجافا •



:فٌما ٌلً بعض األمثلة على األسماء المسموح باستخدامها•

•i , x1 , theCurrentTime , the_current_time , 
Qa$em

:و فٌما ٌلً بعض األمثلة على أسماء غٌر صالحة•

•5world , My program , Java.prog , 
welcome:java



.classالكائن •

هو الحجر األساسً فً بناء لغات  classٌعتبر الكائن أو •

، مثل  object-oriented languagesالكائنات الموجهة  

لغة الجافا ، حٌث ٌمكن تصوٌر الكائن و كأنه القالب الذي 
.ٌصف البٌانات و السلوك المرتبط بها

ٌتم تخزٌن البٌانات المرتبطة بالكائن فً متغٌرات •

variables  و ٌتم التعبٌر عن سلوك مكونات الكائن باستخدام

methodsالطرق 



• Class 
طول  Height 

عرض  Width 

Method  طرٌقة حساب مساحة المستطٌل

الطول والعرض   variablesالمتغٌرات 



ٌلٌها اسم  puplic classٌبدأ تعرٌف الكائن باستخدام الكلمة •

، . identifierو هو ما ٌطلق علٌه المعرف  nameالكائن 

 {أما المتغٌرات و الطرق فإنها تكون محصورة بٌن عالمتً 
.classاللتٌن تحددان بداٌة و نهاٌة الكائن  }



 mainالطريقة 

برنامج مكتوب بلغة الجافا ٌجب أن ٌحتوي على طرٌقة كل •
method  أساسٌة ٌطلق علٌهاmain  و ٌتم وصفها عادة كما

:ٌلً
•public static void main(String[] args)
:و هً تحتوي على ثالثة مكونات •

.1public  و هو الذي ٌشٌر إلى أن الطرٌقةmain  ٌمكن
classاستدعاءها من قبل أي كائن 

.2static  و هً تشٌر إلى أن الطرٌقةmain  عبارة عن طرٌقة
classتابعة للكائن  

.3void  و هو ٌشٌر إلى أن الطرٌقةmain  قٌمةال ترجع أي



الترجمة

بتنفٌذ البرنامج المكتوب  interpreterعندما ٌقوم مترجم الجافا •

 mainبلغة الجافا ،فإنه ٌبدأ باستدعاء طرٌقة الكائن الرئٌسٌة 
method  و من ثم تقوم الطرٌقة الرئٌسٌة ،method  باستدعاء

أي طرق أخرى ٌحتاجها البرنامج كً ٌعمل 

فإن  mainاذا حاولت ترجمة كائن  ال ٌحتوي على طرٌقة •

:المترجم سٌرفض تنفٌذ البرنامج و سٌظهر رسالة خطأ كما ٌلً  

• In class NoMain: void main(String argv[]) is not 
defined



Main method

• public static void main(String[] args)

•Main method  تقبل عامالargument  واحدا و هو

  array، وهو عبارة عن مصفوفة) ( المحصور بٌن األقواس 

.stringمن العناصر من النوع 

 systemتعتبر هذه  المصفوفة بأنها الواجهة التً ٌمرر النظام  •

عن طرٌقها المعلومات لبرنامجك ، و حٌث أنها تحتوي على 

و الذي هو عبارة عن مجموعة من  stringعناصر من النوع 

.أو سلسة من الرموز stringهً عبارة عن و التً الرموز ، 

. } {و تكون مكونات الطرٌقة أٌضا محصورة بٌن الرمزٌن •



 java creatorتنصيب برنامج 

java envirnomentتنصٌب •

java creatorتنصٌب •

crackتحمٌل •



public class first
ال بد من حفظ الملف باسم

first.java

Keywordكلمة محجوزة كائن Identifier 



مالحظة

حالة األحرف مهمة فً لغة الجافا•



صاحب العمل    


