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wxWidgetsهــي أداة لكتابــة تطــبيقات ســطح المكتــب أو المحمول بواجهات رســومية  
 . وهي إطار عمل يقدم الكثير من التجهيزات و الخدمات و يزود تطبيقكGUIللمستخدم 

ة    تحتوي على مجموعـة كـبيرة مـن الصـفوف وwxWidgets.بالمظهـر الصـلي للنظام مكتـب
 الدوال للمــبرمج للســتخدامها و تخصــيصها ،  فالتطــبيقات بشكــل نموذجــي تعرض نوافــذ
 تحتوي على متحكمات قياســية، ومــن المحتمـــل أن ترســم صــور ورســوميات خاصــة، و
 .تستجيب إلى المدخلت من الفأرة و لوحة المفاتيح، أو المصادر الخرى و أيضا يمكنها

 wxWidgets.التواصــــل مــــع العمليات الخرى أو توصــــل برامــــج أخرى بكلمات أخرى، 

ــة ــبيقات الحديث ــا التط ــي تقدمه ــبيق يقدم كــل الشياء الت ــة تط ــبرمج نســبيا كتاب  تســهل للم
.الخرى

  ، ولكـن فـي الحقيقـة هـي أكثـر مـن ذلك، وتملكGUI  أداة تطويـر wxWidgetsيطلق على 
  يحتاجwxWidgets.مميزات مفيدة في شتى مجالت تطوير التطبيقات وبسبب أن كل برنامج 
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  ، فإن مكتبــةGUIإلى قابليــة للنقــل بيــن المنصــات المختلفــة وليــس فقــط الجزء الرســومي 
wxWidgetsتقدم صــفوف للتعامــل مــع الملفات و الدفــق و تعدد المســالك ، و إعدادات  

.التطبيق و تواصل العمليات الداخلية، والمساعدة المباشرة ، و وصول لقواعد البيانات، و الكثير

  ؟  wxWidgets  لماذا أستخدم 
ة  ل wxWidgetsأحـد المناطـق حـيث تختلف مكتـب ة أُـطر العمـل، مـث  ،OWL أو MFC عـن بقـي

 API تملك واجهـة برمجـة التطـبيق wxWidgets.أنهـا متعددة المنصـات بشكـل طـبيعي مكتبـة 

 .التـي هـي نفسـها أو قريبـة جدا مـن التشابـه فـي كـل المنصـات المدعومـة هذا يعنـي أنـه يمكنـك
)كتابــة تطــبيق على منصــة الويندوز ، على ســبيل المثال، ومــع تغييرات قليلة  إذا وجدت  تعيــد ) 

 . هذه الميزة تملك فائدة ماديـة ضخمـة بالمقارنـةMac OS Xبناءه على اللينكـس أو ماكنتوش 
 بإعادة كتابـة التطـبيق بشكـل كامـل لكـل منصـة، و هذا يعنـي أيضـا أنـك لسـت بحاجـة إلى تعلم

APIمختلف لكل منصة علوة على ذلك، تساعدك على تهيئة تطبيقاتك للتغيرات المستقبلية . . 
  تتغيـر معهـا، بمـا يسـمح لتطبيقـك أنwxWidgetsمثلمـا أن أرض الحوسـبة تتغيـر باسـتمرار فإن 

.يعمل و يستغل مميزات النظمة الجد

  أنهــا تقدم مظهــر و إحســاس أصــلى مــن النظام الذيwxWidgetsمميزة أخرى خاصــة بمكتبــة 
 .تعمـل عليـه بعـض أطـر العمـل تسـتخدم نفـس كود الداة لتشغيلهـا على كـل النظمـة، ربمـا بثيـم

  فإنهـا تسـتخدمwxWidgets.تجميلي يحاكـي مظهــر الصـلي لكـل منصـة بالمقارنـة مـع مكتبـة 
)الدوات الصــلية حيثمــا أمكــن  و تملك مجموعــة أدوات خاصــة بهــا فــي حالت أخرى  لذا ) 
 هذا ليـس فقـط يعطـي التطـبيق المظهـر الصـلي على المنصـات الرئيسـية ، ولكـن فـي الواقـع هـي
-أصلية بنفسها هذه الميزة مهمة جدا لقبول المستخدم لنه حتى أصغر اختلف  ل يلحظ في . 
 -الغالب  فــي طريقــة ســلوك التطــبيق بالمقارنــة مــع ســلوك القياســي للنظام التشغيلي ؛ يمكــن أن

 wxWidgetsينشيء نفرة لدى المستخدمين ، و للتدليل الصورة التالية توضح تطبيق مكتوب بـ 

. ، يعمل على ويندوز إكس بيبرنامج لتحرير الصوتيات وهو Audacityيطلق عليه 
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 .إنه تطبيق ويندوز بأصالة، بعناصر رسومية مثل ألسنة التبويب و أشرطة التمرير و القائمة المنسدلة
 Aqua بمظهــر Mac OS X يعمــل كتطــبيق Audacityبنفــس الطريقــة الصــورة التاليــة  تظهــر 

 Mac بسبب أن Audacity.المتوقع كما هو واضح ل يوجد فيه أشرطة القوائم مرفق مع نافذة 

OSمتفق على عرض شريط القائمة في أعلى القائمة  .
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. يعمل على لينكس ردهاتGTK+ كتطبيق Audacityوأخيرا في الصورة التالية يظهر 
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 لماذا ل نستخدم جافا فقط؟ بينما جافا رائعة لتطبيقات الويب إل أنها ليست أفضل خيار لسطح
++المكتب في العموم، التطبيقات المبنية على  .C التي تستخدم wxWidgetsأسرع و تملك  

 مظهـر أكثـر أصـالة ، وأسـهل فـي التثـبيت بسـبب أنهـا ليسـت تعتمـد على حضور اللة الفتراضيـة
++لجافـا و أيضـا  .Cتسـمح بقدر كـبير مـن الوصـول  إلى الوظائف ذات المسـتوى المنخفـض  

 .  الموجود مسبقا كل هذه السباب أنتجت قلة استخدامC و C++وأسهل تكاملها مع كود 
.جافا لبناء تطبيقات سطح المكتب 

ــة  ــة اســتخدامwxWidgetsمكتب ــي أن كلف ــا ، هذا يعن  . هــي مشروع مفتوح المصــدر طبيعي
wxWidgetsولكنهـا أيضـا تملك ، برع إلى المشروع  !) ل شيـء  مالم تشعـر بأـنك كريـم وتـت ) 

.فلسفة مهمة و أهمية إستراتيجية 
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 .برامـــج مفتوحـــة المصـــدر تملك عادة دائمـــة أنهـــا مكافئة للبرامـــج التجاريـــة المملوكـــة كمطور
 . فلبــد أن تعلم أن الكود الذي تعتمــد عليــه لن يختفــي أبدا يمكنــكwxWidgetsيســتخدم 

 .باســتمرار إصــلح أي مشكلة بنفســك بتغييــر شفرة المصــدر كذلك يمكــن أن تصــبح المشاركــة
 .في المجتمع المفتوح أكثر مرحا من التواصل مع الموظفين في شركات الدعم المشاركون  في
ه و ل يمكـن أن ينتظروا لشاعـة معرفتهـم ، بينمـا أفراد  مشارـيع مفتوحـة المصـدر يحبون مـا يفعلوـن

.الدعم في الشركات ليسوا دائما متحمسون بذاك القدر

  ، فأنـت تسـتخدم تجمـع مواهـب مدهـش ، مـع مشاركيـن يأتونwxWidgets عندمـا تسـتخدم 
 .من نطاق واسع من الخلفيات نواحي عديدة من تطوير التطبيقات التي يمكن أن تكتبها بنفسك
 بشكـل مرهـق غلفـت بواسـطة هؤلء المطورـين ـفي صـفوف سـهلة السـتخدام يمكـنك أن تدرجهـا
 .ضمــــن كودك مجتمــــع المســــتخدمين النشــــط ســــيساعدك على القوائم البريديــــة و ســــتستمتع

  ولكــن غالبــا حول المور الخرى القريبــة مــن قلوبwxWidgetsبالنقاشات ليــس فقــط حول 
  وتصـبحwxWidgets.المطوريـن الخـبراء وغيـر الخـبراء معـا ربمـا فـي يومـا مـا سـتنضم إلى نجاح 

!مشارك بنفسك 

wxWidgets ــي العقول  .تملك دعــم صــناعي عريــض ، أو لســتخدام التعــبير الطنان ، حصــة ف
 NASA و Lockheed Martin و CALTECH و AMD  و AOLقائمـة المسـتخدمين تضـم 

  بطـيفwxWidgets. و آخرون كثيرون تحاط Xeroxو مؤسـسة تطـبيقات المصـادر المفتوحـة و 
 كامـــل مـــن المســـتخدمين مـــن مطور البرمجيات المنفردون إلى أكـــبر الشركات، مـــن دوائر علوم
 .الحاسـوب إلى مجموعات البحاث الطبـية و مـن البحاث البيئـية إلى صـناعة التصـالت و أيضـا

   المحرر الصوتي ،Audacityتستخدم من قبل عدد كبير من مشاريع المصادر المفتوحة، مثل 
. نظام إدارة وتصميم قواعد البياناتpgAdmin IIIو 

   ـفيMFC لعدة أسـباب ، سـواء البسـيط مـثل أنهـا بدـيل رائع عـن wxWidgetsالناس تسـتخدم 
 منصــــة منفردة أو لتســــمح لهــــم بالحركــــة بســــهولة مــــن مايكروســــوفت ويندوز إلى يونكــــس و

  عنونـت نفسـها كتحدي لمنصـات المحمولة أيضـا بنقلهـا إلىwxWidgets.الماكنتوش ومكتبـة 
.Palm  و قريبا Microsoft Pocketالنظمة المضمنة اللينكس و جهاز 
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  wxWidgets  تأريخ 
  فـي معهـد تطـبيقات1992 فـي wxWindows و التـي كانـت تسـمى wxWidgetsبدأت مكتبـة 

ــبرغ بواســطة جوليان ســمارت عندمــا كان يعمــل على أداة رســم  الذكاء الصــطناعي بجامعــة إدن
  ، لم يرغـب فـي الختيار بيـن نشرهـا على منصـات صـن أو الحواسـيبHardyبيانـي أطلق عليهـا 

 .الشخصــية ، فلذا قرر أن يختار أطار عمــل متعدد المنصــات   كانــت الدوات التجاريــة متعددة
 المنصـات قليلة جدا ، فضل على أن المعهـد ل يملك الميزانيـة الكافيـة لهـا على أيـة حال ، لذا

  سـمح الجامعـة لجوليان1992كان الخيار الوحيـد هـو بناء أداة متعددة المنصـات، و فـي سـبتمبر 
حرفwxWidgets. للجامعـة   مكتـبة FTPأن  يرـفع الصـدار الول مـن مكتبـته على موـقع ال   ) 

w من Windows و x من X خادم النوافذ في اليونكس  بدأت بدعم (Xview و  MFC 1.0 

ــا أصــبح واضحــا أن  ــت نســخة  XView. بعدم ــد بدأ عصــره بالذهاب،  كتب  wxWidgets  ق

++  بدأ مسـتخدمو  Motifلمنصـة  .Borland C بطلب نسـخة ل تعتمـد على  MFCلذا ،   
.  الويندوز الصليةAPIنسخة الويندوز أعيدت كتابتها لتستخدم دوال 

ــ     ولكــن متحمــس، و أعدت القوائمwxWidgetsمــع الوقــت، بدأ بالظهور مجتمــع صــغير لـ
ــــد، كانــــت أكــــبر ــــة المشاركات و الصــــلحات بدأت بالرســــال إلى المشروع الجدي  .البريدي

  بشكــل تدريجــي باســتقطابwxWidgets. بدأت مكتبــة Xt و Macالمشاركات هــي نســخة 
 :المزيــد والمزيــد مــن المســتخدمين مــن شتـى أنحاء العالم التجاري ، و الحكومــي و مسـتخدمين

–الشركات  معظمهـم راضيـن  الذيـن وجدوا أن  –wxWidgetsتوفـر منتـج أفضـل و دعـم أفضـل  
.من المنتجات التجارية التي نظروا إليها أو استخدموها

  وهـي مجموعـةXt  إلى منصـة wxWidgets ، أصـدر ماركوس هولزم نسـخته مـن 1995خلل 
   من دون الحاجةX.  هذا عنى أن البرمجيات يمكن أن تكتب و تعمل على أنظمة Xأدوات 

. التي هي منتج تجاريMotifإلى تثبيت 

 . قليل غادر جوليان معهد تطبيقات الذكاء الصطناعيwxWidgets ، ركد مشروع 1996في 
 .ليتفرغ إلى أعمال السـتشارة الحرة، وكاـنت هناك القلـيل مـن الصـدارات على مـا يبدو أن تقدم

 .  بعـد عدة مشاركات ،C++جافـا غيـر المتوقـف ألقـى بعـض الشـك على مميزات مكتبات 
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ــة عامwxWidgetsأصــبح كود  ــي بداي ــة ف ــر جدي  . بالحرى متعــب وبحاجــة إلى إعادة تفكي
  مرنـة بمـا فيـه الكفايـةAPI مـع دوال wxWidgets ، بدأ التفكيـر جديـا بإعادة هندسـة 1997

ــ   .C++لواجهات المسـتخدم الحاليـة والمسـتقبلية، مـع المزيـد مـن الدوات و اسـتخدام أفضـل ل
ــمارت و ماركوس هولزم  مؤلف نســخة  ــن جوليان س ــد تداول الحوارات بي  ) كان هناكXt(بع

  وMotif.القرار الجديــر بالهتمام جوليان ســيكتب نســخة الويندوز و ماركوس ســيجمع نســخة 
Xt وسيتشارك كلهمـا في الجزاء العامة أفكار دوال ، .wxWidgets 2بدأت بالتشكـل و بدأ  

.العمل على كتابتها

. GNOME( بدأت فـي الظهور فكرة إنتاج بيئة سـطح مكتـب قياسـي للينكـس 1997خلل  ( 
 ، و بالرغم ذلك فإن التطبيقات المبنية علىX11 التي بنيت فوق GTK+هذه البيئة تعتمد على 

+GTK ،سـتصبح قياسـية لعالم اللينكـس كانـت هناك مشكلة واحدة رئيسـية  + .GTKمبنيـة  
).  وغير قابل للنقل في أغسطس C++على لغة السي، ويوجد لها تغليف بسيط لـ  )1997،  

 . كان لروبرتGTK+ يجـــب أن تنقــل إلى wxWidgets2قدم والفرام جلوجـــر اقتراح بأن 
 .روبلينـج تحفظات أولـية على الفكرة، ولكـن ـفي العموم هـو داعـم للفكرة أصـبح المحرك الرئيسـي

  دمجت نسخة1998. في مارس 1998 ، ونسخة اللفا أصبحت متوفرة في بداية wxGTKلـ 
ــCVS و وضعــت فــي مســتودع GTK+الويندوز و  ــع المســاهمين لـ   وأصــبحت متوفرة لجمي

wxWidgets في تلك الثناء، أصبح فاديم زيتلين مطور نشطا في .wxWidgetsوأعد معظم ، 
.نشاط المطورين

  و لكن جوليان سمارت بدأ نسخةwxWidgets2 ، انقطع ماركوس هولزم عن 1998في بداية 
wxMotif جديدة فكرة نسخة .Xtأبعدت، بعد أن توفر احتمالين للبرمجة اليونكس مجانية مع  

wxWidgets أول مكتبة :wxGTK و  wxMotif مع نسخة Motif المجانية Lesstif.

  مبنـية ـفي جزء منهـا علىwxMac 2 ، بدأ سـتيفن سـومور نسـخة جديدة مـن 1998ـفي سـبتمبر 
.عمل جريج وايتهد المبدئي

  الرائعة من عمل فاكلف سلفيكwxHTML  مصحوبة بصفوف wxWidgets 2.1.11ظهرت 
  و صــفhelpview، مــع تحســينات لحقــة تشمــل القدرة على الطباعــة ومعاينــة ، و تطــبيق 

  التطــبيقاتwxHTML. متعدد المنصــات أعطــى HTMLمتحكــم المســاعدة لنظام المســاعدة 
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.وصول سهل إلى عرض النص المنسق و قابلية التقارير

   ، محرر الحوارات و أداة التطوير السريع من عملwxDesigner إطلق 2000شهد منتصف 
ــة 2000.روبرت روبلينــج التــي امتلكــت انتشار واســعا أيضــا شهدت عام   wxUniversal  بداي

 وهـي عبارة عـن مجموعـة مـن الدوات للمنصـات التـي ل تمتلكهـا، لن بعـض المنصـات تمتلك
  بشكـل أسـاسي فادم زيتلـين و مولهwxUniversal.أدوات ل تمتلكهـا المنصـات الخرى كـتب 

ة نسـخة إلىSciTechشركـة تطـبيقات    ، وهـي أيضـا الـتي قامـت بتموـيل فاكلف سـلفيك لكتاـب
. MGLمنصتهم 

  انضـم جوليان سـمارت إلى إدارة ردهات كامـبردج فـي بريطانيـا، وغادرهـا فـي2000فـي يوليـو 
ه عندمـا قررت ردهات إيقاف مشروع 2002فـبراير    الهادف إلى إنشاء نظامeCos ليتاـبع منتجاـت

.تشغيلي مضمن

  ، قام جوليان سـمارت و روبرت روبلينـج بإضافـة نسـخة2002 إلى منتصـف 2001مـن أواخـر 
wxX11 باستخدام أدوات wxUniversalوهذه النسخة تتطلب فقط نظام اللينكس و خادم ،  

X11 2002.، وهي مناسبة لي بيئة لينكس تستخدم مواصفات بسيطة من المساحة في أكتوبر 

 .iPAQ لنســخ اللينكــس المألوفــة التــي تعمــل على wxX11نجــح روبرت روبلينــج ببناء نســخة 
ــ wxGTKروبرت نجـح أيضـا فـي امتلك    مـع دعـم اليونيكود ، فاتحـا بذلكGTK+  تعمـل ب

. أسواقا جديدةwxWidgetsإلى 

  ، و أثبت روبرت روبلينج أنWindows CE بالعمل على wxWidgets بدأت 2003في يوليو 
. منصة اللينكس المضمنةGPE تعمل على wxGTKتطبيقات 

   بواسـطة دايفـد ويبسـتار و سـتيفان نيـس تطور بشكـل بطيـء ولكـن ثابـت خللOS/2نسـخة 
.سنوات الماضية

  بدلwxWidgets ، أعلن جوليان سمارت أن اسم المشروع سيغير اسمه إلى 2004في فبراير 
 " ، كنتيجــة لضغــط شركــة مايكروســوفت عليــه لحترام العلمــة التجاريــة wxWindowsمــن 

Windowsالمسجلة لدى مايكروسوفت في فرع المملكة المتحدة  . ”

ة wxWidgets 3ويخطـط لصـدار  ر شيـء على دعـم اليونيكود2008  مـع بداـي   حـيث تركـز أكـث
.بشكل واسع مع تطوير الدوال و تسهيل استخدامها
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  wxWidgets  ترخيص 
 GNU Lesser General  تحـت ترخيـص مخصـص ، مشابـه إلى wxWidgetsتوزع مكتبـة 

Public Licenseالذي يسـمح باسـتغللها لكتابـة برامـج حرة وتجاريـة معـا  مـع اسـتثناء أن  - - 
 .وضـع العمـل المشتـق منهـا فـي صـغيته الثنائيـة يمكـن أن ينشـر تحـت شروط المسـتخدم الخاصـة

.  برنامجا حراwxWidgetsهذا الترخيص هو ترخيص برامج الحرة ، ويجعل 

 

  wxWidgets  بنية  
  ، والنسـخ الرئيسـيةwxWidgets  التابعـة API:الجدول التالي يظهـر أرـبع طبقات تصـورية دوال 

.و دوال المنصة المستخدمة في تلك النسخة ، و أخيرا البنية الساسية نظام التشغيل

wxWidgets API

wxWidgets Port

wxMGLwxPalmO
S

wxOS2wxCocoawxMacwxMotifwxX11wxGTKwxMSW

Platform API

MGLPalm OS
Protein 
APIs

PMCocoaCarbonMotif/ 
lesstif

Xlib GTK+Win32

Operating System

Unix/DO
S

Palm OSOS/2Mac OSXMac OS9/
Mac OSX

Unix / linuxWindows/
Windows

CE

: الموجودة حاليا wxWidgetsوهذا شرح للمنصات 

wxMSW 

  بـت مـن أنواع نظام التشغيـل ويندوز،64 بـت و 32هذه المنصـة تترجـم وتعمـل على كـل مـن 
 Windows و Windows NT وWindows ME و Windows 98 و  Windows 95وتشمل 

 Winelib. ويمكن أن تترجم لتستخدم Vista و Windows 2003 و Windows XP و 2000

Windowsتحــــت منصــــة اللينكــــس و تملك إعداد يمكنهــــا أن تعمــــل على   CEانظــــر  ) 
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wxWinCE .(
wxMSW يمكن أن تعد لتستخدم  أدوات  wxUniversal بدل من Win32العادية  .

wxGTK 

wxWidgets لمكتـبة  GTK 1+ يمكـن أن تسـتخدم الصـدارت.x 2 أوxمـن طقـم أدوات + 
GTK على أي نوع مـن أنواع اليونكـس المختلفـة الـتي تدعـم X11 و  GTKعلى سـبيل  ) + 

  و غيرهاAIX و OpenBSD و FreeBSD و IRIX و HP-UX و Solaris و Linux:المثال 
 ). ويمكن أن تعمل على النظمة مضمنة مع مصادر كافية ، على سبيل المثال تعمل تحت بيئة

GPE Palmtop ينصح بمنصة  .wxGTKللنظمة المبنية على اليونكس .

wxX11 

 Xlib و تعمل مباشرة على wxUniversal تستخدم طقم أدوات X11  لـ wxWidgetsمكتبة 

ــة و لكــن ــة المضمن ــل هذه المنصــة مناســبة للنظم ــم الدوات الصــلية هذا يجع ــن دون طق  .م
 . هذه المنصـةGTK+يمكنهـا أن تسـتخدم لتطـبيقات المكتبيـة حيـث أنهـا ل ترتبـط مـع مكتبـة 

. wxGTK غير ناضجة مثل منصة wxX11. منصة X11مدعومة على أي نظام يونكس يشغل 

wxMotif 

  على معظــم أنظمــةLesstif أو OpenMotif  و Motifهذه المنصــة يمكنهــا أن تســتخدم 
+اليونكـس وضعـت شركـة صـن مايكروسـيستم أدواتهـا خلف جنوم و  .GTK لذا ، Motifلم  

.يصبح خيارا جذابا لمعظم المطورين و المستخدمين 

wxMac 

 10.2.8(  مـن Mac OS X) فأعلى  و 9.1(  مـن Mac OS 9  تسـتهدف wxMacمنصـة 

 Mac و لنظام Metrowerks CodeWarrior تحتاج إلى أدوات Mac OS 9).فأعلى  لنسخة 

OS X يمكنــك اســتخدام  Metrowerks CodeWarriorأو أدوات أبــل عندمــا  تســتخدم . 
 -  فأعلى ، أو  إذا كنت تستخدم أدوات سطر الوامرXcode 1.5أدوات أبل يجب أن تستخدم

 -GCC 3.3 فأعلى  .
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wxCocoa 

 . بالرغــم أنMac OS X لنظام Cocoaهذه المنصــة مــا زالت قيــد التطويــر وتســتهدف دوال
ــلCocoa  و Carbonوظائف  ــم تشغي ــة دع ــه، إل أن هذه المنصــة تملك إمكاني    متشاب

GNUStep على منصات أخرى غير الماكنتوش .

wxWinCE 

 Pocket PC  تشمـل Windows CE  على منصـة SDK  تجمـع عدة Windows CEمنصـة 

. Smartphoneو 
   مـع بعـض الضافات و الختصـارات للمنصـةwxMSWأغلب هذه المنصـة مأخوذ مـن منصـة 

.المشابهة 

wxPalmOS 

ةPalm OS (Cobaltهذه المنصـة لنظام  ة هذه الوثيقـة هذه المنصـة ـفي بداـي .  ـفي لحظـة كتاـب ( 
.  Palm OS 6مشوارها ولكن يمكن أن تستخدم لبناء وتشغيل مثال بسيط على محاكي 

wxOS2 

. DECstation  أو OS/2 هي منصة عرض رئيسية لنظام wxOS2نسخة 

wxMGL 

ـــة الرســـومية  ـــن شركـــة MGLهذه المنصـــة تســـتهدف طبق  SciTech منخفضـــة المســـتوى م

. wxUniversalللبرمجيات ، وتستخدم طقم أدوات 

  wxWidgets  مميزات 
  وبيرل و بايثون ، ولكنهـا أيضـا تملك جسـورا إلى C++ ل فقـط على wxWidgetsمكتبـة –

ل و سـي شارب جافـا  .جافـا سـكربت و حـتى lua و روـبي و البيسـك)  و الدوت نـت( و إيفـي
C++مما يسهل عملية البرمجة بها لمن ل يعرفون لغة 

. المكتملة، وتملك العديد من الصفوف الخدميةGUIتعتبر أحد المكتبات أدوات –

.تمتلك توثيقا جيدا –
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.مجانية للستخدام الشخصي و التجاري معا–

 . منصة التطوير الصلية وهذا يعني أن البرنامج إذاwxWidgetsكلما أمكن تستخدم  مكتبة –
 بنــي على الويندوز ســيأخذ مظهــر و ســمة برامــج الويندوز و عندمــا يبنــى على منصــة اللينكــس

.سيأخذ مظهر وسمة برامج اللينكس 

  Qt   و   wxWidgets  الفرق بين 
:هناك عدة فروق بين المكتبتين

  مجانية بشكل كامل ، بحيث يمكنك برمجة برامج مفتوحة المصدر وwxWidgetsمكتبة –
  حيــث يجــب عليــك شراءQtتجاريــة مــن دون الحاجــة إلى شراء تراخيــص، بعكــس مكتبــة 

.تراخيص عالية الكلفة لبرمجة برامج مملوكة تجارية

  أدواتهـا تسـتمد مظهرهـا مباشرة مـن النظام التشغيلي وبالتالي ل يحـسwxWidgets مكتبـة –
. فتقوم في بعض أدواتها بمحاكة أدوات النظام التشغيليQtالمستخدم بأي فرق، أما مكتبة 

. كل المكتبتين توثيقهما يعتبر جيد بشكل مقبول لدى المطورين–

.Qt بعكس مكتبة wxWidgets ل يوجد دعم تجاري لدى مكتبة –

  بمعنــى آخــرwxWidgets ل يوجــد دعــم جيــد للتجاه مــن اليميــن إلى اليســار لدى مكتبــة –
.Qtدعم العربية ل يزال يواجه بعض الصعوبات وذلك عكس مكتبة 

  مكتبـة تسـتخدم مفاهيـم البرمجـة الكائنيـة بشكـل واسـع وأسـاسي ممـا يسـاعدها فـي اختصـار–
  تستخدم مفاهيم المايكرو على غرار مكتبةwxWidgetsالسطر أثناء البرمجة ، بينما مكتبة 

MFCمما ينتج عنه سرعة أكبر أثناء العمل البرنامج ، .

  MFC   و   wxWidgets  الفرق بين 
: متوفرة فقط بالمجان لمنصة الويندوزMFCمكتبة –

 800(  بسـعر Visual C++ Crossplatform Edition-  نسـخة الماكنتوش توفرت مـع 

4.1)دولر ولكنها لم يستمر دعمها منذ النسخة 

ل  ةMainWin-  توجـد نسـخة مشابهـة لمنصـة اليونكـس مـث   ، ولكنهـا أسـعار تراخيصـها غالـي
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.جدا ، و عندها مشاكل في الدعم الفني

  متوفـر بالمجان ، ولكـن الرخصـة المسـتخدم النهائيـةMFC و wxWidgetsكل مصـدري –
EULA ل تشمل مكتبة   wxWidgets.

.wx من مكتبة MFCالملفات التنفيذية أصغر حجما في مكتبة –

. نطاق أوسع من المكونات التجارية عالية الجودةMFCتمتلك –

ـــي – ـــن خرائطwxWidgetsبعضهـــم يقول أن نظام جداول الحداث مســـتخدم ف   أفضـــل م
.MFCالرسائل المستخدم في 

ر بدهـية، بينمـا wxWidgetsتمتلك مكتـبة – ـرMFC هيكلة صـفوف أكـث   تحاول أن تكون أكث
.ثباتا مع السماء الصفوف العليا

  مجموعة ضخمة مـن الصفوف التي تؤدي العمال بشكل سهل ، بينماwxWidgetsتقدم –
. تقدم صفوفا أكثر متخصصة في الويندوزMFCمكتبة 

  GTK   و +  wxWidgets  الفرق بين 
  ،LGPL الرســومية ، ورخصــتها Gimp فــي الصــل هــي مكتبــة أدوات GTK+مكتبــة –

.وتستخدم لغة السي لنظمة اليونكس

 MacOS X و أنظمــة أخرى ، وتعمــل على منصــة VMSتــم نقلهــا إلى منصــة الويندوز و –

رAPI ، و تسـتخدم نفـس الدوال X11.appباسـتخدام برنامـج أـبل   . على كـل حال ، التطوـي
.الرئيسي والتركيز يتم على نسخة اليونكس، وتطوير متعدد المنصات يأتي في المرحلة الثانية

++ تدعم لغة السي  و يوجد تغليف  لها للغة GTK+ ، مكتبة wxWidgetsبخلف – )

C يطلق عليه GTKMM(

 C++دوالهـا مطورة بشكـل جـيد و تحوي التحوـيل المـن و أشياء أخرى ، ولكـن باسـتخدام –

.فأنت لست بحاجة إليها

ة – ةglibـتم بناءهـا فوق مكتـب ة عامـة الغراض ، مشابهـة ـفي بعـض طرقهـا لمكتـب   ، وهـي مكتـب
.C++ في لغة STLالقوالب القياسية 

 (تظهـر بشكـل واحـد فـي كـل النظمـة باسـتثناء ويندوز إكـس بـي ، بينمـا تحاول  مـع بعـض–
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  الذي يسـتخدمWimp)النجاح  للحصـول على مظهـر وسـمة الويندوز الصـلية باسـتخدام ثـيم 
UxThemeوهي على كل حال ، تبقى مكتبة يونكس للغاية ،.

  على منصـة اليونكـس ، يبدو أن هناك سـبب بسـيطGTK تسـتخدم wxWidgetsبمـا أن –
.  متعددة المنصاتC++ لبرامج wxWidgets على GTKلستخدام 

  wxWidgets  سلبيات 
:  ل تخلو منها ، وهذه أهمهاwxWidgetsلكل مكتبة سلبيات و مكتبة 

 ضعـــف فـــي المكونات الرســـومية التجاريـــة لصـــنع شبكات رســـومية جميلة و لصـــنع الرســـوم–
. wxCodeالبيانية، ولكن يمكن إلقاء نظرة على 

.wxSkin  أو wxUniversal ل يوجد دعم لثيمات ، ما لم تستخدم –

 . ل تقارن بالمكتبات الخرى و غيـــر مســـتقرة يجـــب عليـــك اســـتخدامwxX11منصـــة –
wxGTK بدل منهـا، وتبـني تطبيقاـتك على GTK بدل  عن X11 مباشرة منصـة .wxX11 

.GTKغالبا تستهدف إلى الجهزة المضمنة والتي ل تملك 

  أن تدعــم طاقــم المميزات مكلفــة ، وكنتيجــة بعــض المكونات قليلةwxWidgetsتحاول –
 .الســتخدام ليســت مســتقرة أو ل يعتمــد عليهــا بالمقارنــة بالمكونات العامــة ومثلمــا مــع كــل

.مكتبة أدوات مفتوحة المصدر ، الختبارات المعمقة أفضل حل هنا

 بالنسـبة للغـة العربيـة فإنهـا ل تدعـم تغييـر اتجاه البرنامـج مـن اليميـن إلى اليسـار بشكـل جيـد ،–
.بالرغم أن المكتبات الصلية تدعم هذه الخاصية

  wxWidgets  برامج تستخدم 
Vlcمشغل الملتيمديا المشهور . :

Poedit برنامج لترجمة ملفات :POالتي تستعمل في برامج اللينكس بكثرة .

Xara Xtremeبرنامج لرسوميات المتجهة وهو نسخة خاصة باللينكس  . :

AOL Communicatorبرنامج عميل النترنت المشهور  :
Audacityبرنامج تحرير الصوتيات و المقاطع الصوتية  :
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Kirix Strata برنامج قواعد بيانات دينامكي  :
Chandlerبرنامج الجدولة والمواعيد مشابه جدا لبرنامج أوتلوك  . :

:المراجع

ــــــن كتاب )1 Cross-Platformالفصــــــل الول م  GUI  Programming  with 

wxWidgets
2(http://wxwidgets.org  

 على وادي التقنية لمتابعة آخر مستجدات التقنية ومناقشتها زورونا
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