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JavaFXتاریخچه 

JavaFX توسط فردی با نامChris Oliver  که در شرکتی با نام زمانیSeeBeyondمشغول به کار بود ایجاد شد.
Formیا  F3و غنی تری نیاز داشتند،به همین منظور کریس الیور یک زبان جدیدی ایجاد کرد و آن را وسیع آنها به واسطه های کاربری گرافیکی  Follows Functionنامید.

.تغییر دادJavaFXرو به F3را تصاحب کرد و در نتیجه نام SeeBeyondشرکت  sunشرکت 2005در سال 
.شداعالم  (Java One)به طور رسمی در کنفرانس جهانی وب  JAVAFX، 2007در 

.در جاوا می شودSwingجایگزین JavaFXایجاد شد هرگز مشخص نبود که JavaFXکه در زمانی 

:که تاحاال منتشر شده اندJavaFXنسخه های 
v1.0  2008شده در دسامبر منتشر

v1.12009منتشر شده در فوریه

v1.2  2009شده در ژوئن منتشر

v1.3 2010منتشر در آوریل

.منتشر شده است2014مارس 18باشد که در می  JavaFX8نیز JavaFXآخرین نسخه 
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JavaFXبرخی از ویژگی های 
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JavaFXاز تعداد زیادی کالس ها و اینترفیس ها تشکیل شده استکتابخانه ای در جاواست که.Java Library

FXML  مبتنی بر زبان نشانه گذاریXML برای طراحی رابط کاربری گرافیکی از کدهای .می باشدXML استفاده می کنیم  .FXML

رم افزار کد این ن. در این نرم افزار ظاهر گرافیکی برنامه خود را طراحی می کنیم. نرم افزاری برای طراحی رابط کاربری گرافیکی می باشد
.انتقال می دهدEclipseیا Netbeansمورد نظر  مثل  IDEتولید شده را به FXMLهای 

Scene Builder

JavaFXبرای توسعه کامل یک برنامه کاربردی تمام اجزای گرافیکی مورد نیاز را دارا می باشد.Built in UI controls

CSS like styling.بهبود ظاهر برنامه خود کمک کنیممی توانیم به CSSبا داشتن دانش کمی از 

Canvas API متدهایی را برای طراحی مستقیم در یک نقطه از صحنه(scene) را فراهم می کند.Canvas API

JavaFX شامل مجموعه ای ازAPIها برای توسعه رابط کاربری گرافیکی برنامه کاربردی خود می باشد.Rich Set of APIs

Integrated Graphics Library.ای از کالس ها برای طراحی گرافیکی دوبعدی و سه بعدی می باشدمجموعه

ویژگیتوصیف



(حمایت مالی)دونیت 
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دوست دارید از آموزش های اگر از کیفیت آموزش ها راضی هستید و 

ایت رایگان و عام المنفعه ما حمایت کنید به بخش حمایت از ما موجود در س

.مراجعه فرمایید

09301904690 rahman.zarie92@gmail.com


