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 البرمجياث الىقالت
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 لغت حافا 

 آليت غملJVM 

 مصطلحاث هاّمت في حافا 

 إصدازاث حافا 

 بييتJ2ME 

 في بيئت الػملJava 

 

 املحتوى 
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 سها مً شسلتالجافا هي لغت بسمجت غاليت لغت وهي  1991غام    Sun MicroSystemsاإلاسخىي جم جطٍى
 .Objects الكائىاث حػخمد غلى 

 

 الحدًثت وباألخص جطبيقاث جدخل في أغلب الخقىياث الػالم ، حيث حىل واسؼ جحظى الجافا باهدشاز
ب  .، لما أنها جدغم الخطبيقاث اإلاىشغت  الٍى

 
 

 ثلخيص
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 .هي أغساض مكىهاث البرهامج حميؼ 1.

الـىب لما حػمل غلى صفحاث ( مخدم \شبىن ) بىمىذج الخطبيقاث اإلاكخبيت حافا حػمل بسمجياث  2.
فيمكً اسخدغاء مكخباث حاهصة ومىحىدة غلى مىاقؼ صفىف مكىن مً غدة حافا أن بسهامج وبما 

  .والخػامل مػها أخسي 

اللغت وذلك جبػا لآللت التي حشغل بسهامج مً إصدازاث حافا حػل لدًىا غدة إن حػدد اسخخداماث 3.
هرا ... (  خادم ، مىباًل) آلاالث جبػا لخىىع جحخاحها الطبيعي أن جدىىع الخطبيقاث التي مً و حافا 

 .باخخالف مىازد ألالت التي ٌػمل غليها الخطبيق جخخلف  JVM للـالخىىع فسض وحىد غدة أهىاع 

 خصائص ومميزات الجافا
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 ؟ما السبب أي أنها حػمل غلى أي حهاش وبالخالي حػمل غلى أي هظام حشغيل ، : الجافا لغت محمىلت . 4

حميؼ البرمجياث التي جكخب بالجافا ال ًخم جسحمتها للغت آلالت مثل باقي لغاث البرمجت بل ًخم السبب أن 

ألاخيرة غبازة غً لغت وسيطت وهره ( class).لملف بئمخداد وجحفظ  Byte Codeجسحمتها إلى ما ٌسمى بالـ 

حافا السس في هره اإلايزة السائػت لــجافا ًكمً في وحىد حهاش آلالت ، ولغت ( الجافا)بين لغت البرمجت 

  . JVMأو اخخصازا  Java Virtual Machine  -ؤلافتراض ي 

 ؟ JVMما هى 

قابلت للدشغيل في حالت الجافا غير مما ًجػل بسمجياث الجافا ، غبازة غً بسهامج مشغل لبرمجياث هى 

حافا لخب غلى حشغيل اي بسهامج فئن هره الخاصيت جمكىىا هفس الىقذ البرهامج ، وفي غدم وحىد هرا 

 .هظام حشغيل آخس دون الحاحت إلغادة غمليت البرمجت والترحمت أي هظام حشغيل مػين غلى 

 خصائص ومميزات الجافا
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 :ثحميل الفئات  -1

 .  جظمين حميؼ ألاصىاف التي سىحخاج إليها في البرهامج

 :التحقق  -2

بػد غمل اسخيراد الحصم ومػالجت حػازطاث مثل وحىد صفين  Classesللخألد مً صحت الىصىل للفئاث 
 .بىفس الاسم في حصمخين مخخلفخين 

 :التنفيذ  -3

  . binaryلـ   byte codeبترحمت الخػليماث اإلاسخخدمت في لخابت البرهامج مً   JVMغىد الدشغيل جقىم 

 .إدارة الذاكزة  -4

 JVMآلية عمل الــ 
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 ال جخخلف الجافا غً لغتC#  في حىهسها ، فقط شكل بػع الخػليماث البرمجيت وأسماء اإلاكخباث: 

 

 البرهامج ألاول 
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public class Java 
{  
    public static void main(String[] args) 
    { 
        System.out.println)“ Hello World JAVA !! "); 
    } 

}  



 :حافا ، هي  غدة إصدازاث للغت هىاك 

 

Java To Micro Edition (J2ME)  : ًخخص ببرمجت الهىاجف اإلاخىقلت وألاحهصة اإلاحدودة وخاّصت ألالػاب. 

 Java To Standard Edition (J2SE)  : وجخصل سطح اإلاكخب حػمل غلى ٌسخخدم في جطبيقاث حافا التي
 .  الهترهذ اب

Java To Enterprise Edition (J2EE)  : مؼ ٌسخخدم في جطبيقاث حافا التي حػمل غلى الخىادم بالخكامل
 . APPLETو  JSPأدواث أخسي لـ 

 

 الجافاإصدارات 
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 للبرمجت هى اصداز خاص 
 
 غلى الهىاجف اإلاحمىلت والاحهصة اإلاحدودة اإلاصادز غمىما

 اشتهسث الـJ2ME  أن بسبب جىفيرها بيئت سهلت لخصميم بسمجياث احهصة الهاجف الىقال وأًظا إمكاهيت
 .ٌػمل البرهامج ذاجه غلى الثر مً هىع مً اهىاع الهىاجف  

 ًحىي إصدازJ2ME  غلى غدد مً اإلاكخباث الخاصت بجافا و التي جحىي الصفىف الالشمت و اإلاىاسبت
 .لبرمجت جطبيقاث اإلاىباًل 

 الـJ2ME   مً غدة طبقاث و جحىي غدة مكخباث بػع منها مىحىد في ؤلاصداز ألاساس ي للجافا مؤلفت
 .اإلاىباًل خصائص أحهصة لخالئم   J2SEالـمصغسة غً وسخت   J2MEالـ إغخباز ، وبرلك ًمكً   J2SEالـأي 

 

 J2MEبنية 
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ٌشير اإلاصطلحIDE   إلىIntegrated Development Environment   التيوهي مجمىغت مً الادواث 
ىفر البرامج اإلاكخىبت بلغت حافا ،  ترحم ٍو س مخكاملت حساغد اإلابرمج ليكخب ٍو ل في مجملها بيئت جطٍى

ّ
شك

ُ
ح

 :وجخىافس غدة بيئاث غمل لجافا منها 
 - NetBeans - Forte for Java - JBuilder  Eclipse 

 س    :بسامج باسخخدام لغت حافا هحخاج إلى بسهامجين وهما لخطٍى

ل ًكىن مسؤوال : اإلاترحم  التي هكخب بها بسامجىا إلى لغت الهدف والتي جخحىل إلى لغت لغت الجافا غً جحٍى
 .لمترحم Java Development Kit (JDK) آلالت ووسخخدم غادة 

 .  وغيره   Netbeansأو  Jcreatorأي محسز هصىص مثل فيمكً أن ًكىن : اإلاحسز أما 

 Javaبيئة العمل في 
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Thanks for your Attention 

 

Eng. Ahmad Kurdi 
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