بسمه تعالی
واسط گرافیکی کاربر
یباشد .یییادگیری و
لینوکس به عنوان یک سیستم عامل میزکار یا همان دسکتاپ ،نیازمند واسط گرافیکی کاربر یا  GUIم ب
استفاده از  GUIلینوکس بسیار ساده و راحت است .با وجود شباهت هایی که بین محیط گرافیکی دسیکتاپ لینیوکس بیا

ویندوز و مکینتاش وجود دارد ،یک تفاوت اساسی نیز در این مییان مشیهود اسیت و آن حیق انتخیاب _ییا انتخیاب هیایی_
است که شما درباره قسمت های گرافیکی و چگونگی ترکیب آنها با یکدیگر دارید.

 GUIهای لینوکس از  ۳قسمت تشکیل شده اند :
•

یباشید کیه
اولین بخش آن  X Window Systemاست ،که ییک سیسیتم نربمافیزاری و ییک پروتکیل شیبکه م ب

•

یگیرد .این قسیمت در واقیع ایین امکیان را بیه
دومین قسمت  Window Managerاست که بر روی  Xقرار م ب

یباشد.
وظیفه آن تأمین یک واسط گرافیکی کاربر) (GUIم ب

یدهد که بیش از یک برنامه کاربردی  GUIرا اجرا کنید .بدون این بخش شما توانیایی جیابه جیایی پنجیره
شما م ب
ها ،تغییر اندازه آنها و کارهای مشابه دیگر را نخواهید داشت.

•

یشود .این قسمت نیز مانند Window
سومین قسمت محیط میزکار یا  Desktop Environmentنامیده م ب
یدهد.
یهایی دارد که به لینوکس امکان مجتمع سازی کاربرد ها را م ب
یگیرد و ویژگ ب
 Managerبر روی  Xقرار م ب

) همانند  COMو  OLEدر دنیای مایکروسافت( .علوه بر اییین  Desktop Environmentتوانییایی هییای
یدهد به طوریکه بتواند بیشیتر امکانیات و کاربردهیای  GUIرا بیه کیاربران
 Window Managerرا توسعه م ب
طهای  KDEو  GNOMEاشاره کرد.
یتوان به محی ب
لینوکس ارائه دهد .که از آن جمله م ب

تاریخچه X
 Xدر سال  ۱۹۸۴در دانشگاه  MITبه وجود آمد .نسخه کنونی پروتکل  Xیعنی  X11در سپتامبر  ۱۹۸۷ظاهر شد .بنیاد

یکند و سرویس دهنده  X.Orgبه عنوان نرم افزار
 X.Orgاین پروژه را براساس مرجع پیاده سازی شده کنونی هدایت م ب
یباشد.
آزاد و منبع باز تحت مجوز  MITدر دسترس م ب

اصول اولیه
در  ،۱۹۸۴باب شیفلر و جیم گتیس اصول اولیه ایکس را به این صورت تدوین کردند:
•

یاش را تمام کند.
هیچ قابلیت جدیدی اضافه نکنید مگر اینکه برنامبهنویسی بدون آن قابلیت نتواند برنامه واقع ب

•

اهمیت تصمیبمگیری در این مورد که برنامه چه چیزی قرار نیست باشد ،همانقدر مهم است که برنامه چییه چیییزی
قرار است باشد .لزم نیست به همه نیازهای جهان پاسخ دهید .نکته مهم این است که برنامه قابل توسعه باشد تا

بعدها بتوان با حفظ سازگاری ،آن را پیش برد.
•

تنها چیزی که از تعمیم دادن بر مبنای یک مثال بدتر است ،تعمیم دادن بدون وجود حتی یک مثال است.

•

اگر مشکل کامل درک نشده باشد ،بهترین کار این است که هیچ جوابی داده نشود.

•

یتوانید  ٪۹۰خواستبهها را با  ۱۰درصد کار جواب دهید ،از راه حل ساده تر استفاده کنید.
اگر م ب

•

تا جایی که ممکن است ،پیچیدگی را ایزوله کنید.

•

تها بسپارید.
به جای خط مشی ،مکانیزم ارائه دهید .به طور عام ،خط مشی رابط کاربری را به کلین ب
در طول توسعه  ، X11قانون اول به این شکل تغییر کرد» :هیچ قابلیت جدیدی اضافه نکنید مگر اینکککه
برناماهای واقعی را بشناسید که به آن نیاز داشته باشد«.

مفاهیم اساسی
همانطور که پیش از این گفتییه شیید X ،تنهییا یکییی از
سه قسمت نرم افزاریست کییه لینییوکس بییرای داشییتن

 GUIبییر روی سیسییتم بییه آن احتیییاج دارد .امییا در

یشییود.در واقییع
اصل یک بخش اساسییی محسییوب م ب

 Xتنها جعبه ابزاریست کییه ابیزار گرافیکییی اصییلی را
یشود .به عنوان مثال اگر فردی بخواهد یک
شامل م ب

برنامه پردازشگر متن بنویسد ،باید بداند چگونه متیین

را روی صفحه نمایش دهد و فونت ها و انییدازه متیین
بییه چییه ترتیییبی باشیید .و یییا شییاید نیییاز بییه کشیییدن

خطوطی برای ایجاد جدول باشد .و اییین جاسیت کیه

یخورد X ،دارای  APIهییایی اسییت کییه
 Xبه درد م ب
قادرند متن را با فونت و فرمان هییای داده شییده بییرای

رسم خطوط نمایش دهند.

خود  Xاز سه قسمت اصلی تشکیل شده است:
•

سرور X

•

مجموعه ای از کتابخانه های گرافیکی

•

مجموعبهای از برنامه های کاربردی

گرافیکی که معمول از کتابخانه های

یکنند.
گرافیکی استفاده م ب

سرور  Xچیست؟
لهای شبه یونیکس ) (Unix-likeبرای نمایش گرافیییک از یییک سیسییتم سییرویس دهنییده
در لینوکس و سایر سیستم عام ب
یشود .سرور  Xبرنامبهای است که اطلعات را از صییفحه کلییید و مییاوس
سرویس گیرنده یا  client-serverاستفاده م بیدهد .سرویس گیرنده یا  clientنیز برنامبهای است که فعالیت های کییاربر را
یکند و در مانیتور نمایش م ب
کاربر دریافت م ب

یفرستدب ،مانند تکان دادن ماوس.
به سرور  Xم ب

یکنید همزمان یک شبکبهی داخلی نصب کردبهاید .توجه داشییته
در واقع وقتی شما یک لینوکس با محیط گرافیکی نصب م ب

یتواند در کامپیوتر دیگری در یک شبکه دیگییر نصییب شییود و شییما از طریییق آدرس دهییی بییه آن سییرور
باشید که سرور  Xم ب

دسترسی داشته باشید  .در حقیقت این روش  Client-Serverبودن نمایش در یونیکس این مزیت را بییه همییراه دارد کییه

یتوانید سرور  Xرا در جایی دیگر بر روی سیستم عاملی دیگر اجرا کنید و از طریق  Xclientبییه آن سیسییتم وصییل
شما م ب
شوید  ،مانند این که پشت همان کامپیوتر راه دور نشستبهاید.

انواع سرور X
یباشیید بنییابراین هییر
شهای قبل توضیح داده شیید  Xیییک سیسییتم نربمافییزاری و یییک پروتکییل شییبکه م ب
همان طور که در بخ ب

یتواند برنامبهای بنویسد که نقش  Xserverرا ایفا کند .انواع مختلفی  Xسرور وجود دارد که بعضی
شخص یا شرکتی م ب
یتییوان  Xfree86و  X.Orgرا نییام بییرد و از انییواع تجییاری
تجاری هستند بعضییی غیییر تجییاری  ،از انییواع غیییر تجییاری م ب

یتوان به محصولت دوشرکت  Xi Graphicsو  Metro Linkاشاره کرد.
م ب

یشود .
در حال حاضر در اغلب توزیبعهای گنو/لینوکس از  X.Orgاستفاده م ب
اجرای X
برای اجرای  xکافیست بعد از نصب و تنظیم ابتدا در حالت متنییی وارد سیسییتم شییوید) (loginو سییپس در مقابییل اعلن
فرمان بنویسید  startxبا این کار سرور  Xدر کامپیوتر شما اجرا خواهد شد.

مفهوم مدیر پنجره یا Window Manager
یتوانیید بیدون واردشییدن بیه میدیر پنجییره بیه راحیتی اغلییب برنامبههیا را اجیرا کنیید  ،امییا
بعد از اجرای  X serverشما م ب
یتوانید چند پنجیره را هییم
خواهیددید که هیچ امکانی برای بزرگ و کوچک کردن پنجره ها وجود ندارد ب ،از طرفی شما نم ب

زمان مدیریت کنید  ،بنابر این به یک مدیر پنجره یا  Window Managerاحتیاج خواهید داشت .وظیفه ی مدیرپنجره

رسم خطوط اطراف پنجره هاست و فراهم آوردن قابلیت تغییر اندازه پنجربههییا  ،وظیفبهی دیگییر ییک میدیر پنجییره انتخییاب

یکنید و اغلب رنگ قسیمت بییالی آن) (title barپررنییگ تیر از سییایر
پنجربهی فعال است ب،پنجربهای که شما در آن کار م ب
یگویند .در حال حاضر در سیستم عامل های مختلف انواع زیادی  focusوجود
پنجره هاست را پنجره ی  focusشده م ب

دارد از جمله:

click-to-focus .۱

یشود که بر روی آن کلیک شده است.
پنجره ای انتخاب م ب

focus-follow-mouse .۲

یشود که ماوس برروی آن قرار دارد و نیازی به کلیک نیست ب،هر جیا کیه میاوس شیما باشید آن پنجیره
پنجره ای انتخاب م ب

یشود.
یشود و  titlebarآن پر رنگ تر از سایرین نمایش داده م ب
فعال م ب

یدهنیید کیه اغلییب بییا یییک
بسیاری از مدیر پنجربهها منوهایی برای تنظیم مدیر پنجره و پنجییره هییا در اختیییار کییابران قیرار م ب

کلیک راست بر روی میز کار قابل دسترسی است .از جمله امکاناتی که اغلب مدیر پنجربهها در لینییوکس فراهییم آورده انیید

یدهید کیه بتوانیید از بییش از ییک محییط کیار
امکان  pagerاست  pager.یک برنامه است کیه بیه شیما ایین امکیان را م ب

) ( workspaceدر صفحبهی نمایش استفاده کند  ،برای نمونه در یکی لغت نامه و در دیگری یک برنامبهی تییایپ را اجییرا

کنید و با این تقسیم کار از شلوغ شدن محیط کارتان جلوگیری کنید.

یتوانیید محتیوای پنجییره هییا را میدیریت کنیید .منظییور از محتییوا دکمبههییا و
باید توجه داشته باشید کییه یییک میدیر پنجیره نم ب

منوهای خود برنامه است مانند منوی  fileیا دکمه ی  OKکه در اغلب برنامه ها جود دارد.
چند نمونه مدیر پنجره
در این بخش به چند نمونه از مدیر پنجره در لینوکس اشاره خواهیم کرد.
یباشد که وظیفه ی مدیریت پنجره در این محیط را دارد.
 : KWinاین مدیر پنجره بخشی از محیط میز کار  KDEم ب
یشود و در واقع مدیر پنجییره ی پیییش فییرض
: Metacityاین مدیر پنجره اغلب در محیط میز کار  GNOMEاستفاده م ب
یتوانییید بییه آدرس مقابییل مراجعییه کنییید:
یآییید.بییرای اطلعییات بیشییتر در بییاره ی اییین مییدیر پنجییره م ب
گنییوم بییه شییمار م ب

http://www.gnome.org/softwaremap/projects/metacity
یشود.
 : Xfwmاین مدیر پنجره در محیط میزکار  Xfceاستفاده م ب
یشیود و در حییال حاضیر از آن
 : Sawfishاین مدیر پنجره در محیط میز کار  GNOMEنسخه های  1.2تا  1.4پییدا م ب
یتوانییییید بییییه اییییین ادرس مراجعییییه کنییییید:
یشییییود  .بییییرای اطلع از اییییین میییییز کییییار نیییییز م ب
کمییییتر اسییییتفاده م ب

http://sawmill.sourceforge.net
 : IceWMاین مدیر پنجره ) (window managerبا وجود حجم کم آن قابلیت های بسیار زیادی در اختیار استفاده

یآن در
یدهد مانند ) pagerپیجو!( یا مدیریت آسان پنجربهها  .برای کسب اطلعات بیشتر به سایت رسییم ب
کنندگان قرار م ب

 www.icewm.orgمراجعه فرمایید.
 : WindowMakerاین مدیر از واسط قدیمی NeXTالهام گرفته و ظاهری شبیه بییه آن دارد  ،هییدف اییین مییدیر پنجییره
یتوانید
فراهم آوردن محیطی است با حجم کم مانند  IceWMکه به حافظه ی کمتری نیاز داشته باشد .این مدیر پنجیره م ب
به عنوان مدیر پنجره ی محیط میز کار  KDEقرار بگیرد).به جای  (KWMبرای اطلعات بیشتر بییه صییفحبهی اصییلی آن

در  www.windowmaker.orgمراجعه کنید.

محیط میز کار یا  Desktop Environmentچیست؟
یشود و اغلب با مخفف  DEمشخص
 Desktop Environmentیا ترجمه ی فارسی آن که »محیط میز کار« گفته م ب
یشود.
یشود همان طور که  Window Mnagerبا  WMنمایش داده م ب
م ب

یتواند یک واسط کییابر گرافیکییی ) (GUIمناسییب را تییدوین کنیید.کییابران
یک مدیر پنجره با این که ابزاریست مفید اما نم ب

یدانند در چنین محیطی ابزارهای بسیاری در دست
 Mac OSیا  OS/2یا  Windowsبا محیط  GUIکار کردبهاند و م ب
نها کار کنند .از ابزار تنظیم گرفته تا ابزاری برای نمایش ساعت یا ماشییین حسییاب یییا ویرایشییگر متیین یکییی از
دارند تا با آ ب

یهای جالب این محیط ها تنظیم یک فونت خاص برای هر برنامه است .
ویژگ ب

یکنید و میزکیاری مشیابه و حیتی بهیتر از  windowsدر اختییار شیما قیرار
یک محیط میز کار تمیام ایین مسیائل را حیل م ب

یدهند.
یدهد  ،در واقع  Desktop Environentها یک واسط گرافیکی کامل در اختیار شما قرار م ب
م ب

محیط های میز کار مشهور در گنو/لینوکس
) : KDEتلفظ کنید  :کی دی ای( این میز
کییییییار کییییییه مخفییییییف Desktop

K

یباشد یکی از محبییوب
 Environmentم ب
یآید که
ترین میز کارهای لینوکس به شمار م ب

از مدیر پنجربهی پیش فرض  KWinاستفاده

یکنیید و از  Widgetsetهییای  Qtبییرای
م ب

نهییا بهییره
نمییایش پنجییره هییا و محتییوای آ ب

یبرد .برای کسب اطلعات بیشییتر در بییاره
م ب
ی اییین میییز کییار بییه سییایت رسییمی آن یعنییی

 www.kde.orgمراجعه کنید.

): GNOMEتلفیییظ کنیییید :گنیییوم Geh
 (-nomایییین مییییز کیییار نییییز کیییه مخفیییف

GNU Network Objevt Model

 Environmentاسیییت از دیگیییر محییییط

های میز کار محبوب لینییوکس کییار هاسییت
که مانند  KDEدر توزیییع هییای فراوانییی بییه
صورت پیش فییرض تعییبیه شییده اسییت .و از

مییییدیر پنجییییربهی  Metacityبییییه همییییراه
 widgetsetهیییییییای  GTK+اسیییییییتفاده
یکنیید.بییرای کسییب اطلعییات بیشییتر بییه
م ب

سییییییییییییایت رسییییییییییییمی آن یعنییییییییییییی

 www.gnome.orgمراجعه کنید.

) : Xfceتلفظ کنید :ایکس اف سییی ئییی( اییین
میز کار که یک میز کار خلصه و جمع و جییور
است ب،بییا حجییم کییم و نیازمنییدی هییای سییخت

افیییزاری پیییایین تیییر نسیییبت بیییه  GNOMEو

 KDEیکییی از میزکارهییای مشییهور لینییوکس
اسییت  .اییین میییز کییار از  Widgetsetهییای +

یکند .برای اطلعییات بیشییتر
 GTKاستفاده م ب
به سایت مییادر در  www.xfce.orgمراجعییه

فرمایید.

 : CDEتییا کنیون در بییاره ی محیییط هییای میییز

کار بازمتن سییخن بییه میییان آوردیییم امییا محیییط

 CDEیک محیط تجاری یا Commerical
اسییت کییه در یییونیکس هییای تجییاری اسییتفاده

یشیییییییود CDE .مخفیییییییف Common
م ب
Environment

 Desktopاسیییییت و از

 widgetsetهیییای  Motifاسیییتفاده میکنییید.
بییییییرای اطلعییییییات بیشییییییتر بییییییه سییییییایت

 www.xig.comمراجعه فرمایید.

اجرای یک محیط میز کار
یکنید با اجرای  Xبه طور خودکار یکی از اییین دو
برای اجرای این محیط های میز کار اگر از  KDMو  GDMاستفاده م ب
یکنییید ب،بعیید از
یپرسند که به کدام میز کار هدایتتان کنند ب،امییا اگییر از  GDMو  KDMاسییتفاده نم ب
اجرا شده و از شما م ب

یتوانید برای دسترسی به  KDEتایپ کنید . startkde
ورود از طریق خط فرمان و دیدن اعلن خط فرمان م ب

یتوانیید از آن هیا اسیتفاده کنیید .بیرای شیروع
بعد از اجرای ایین دسیتورات محییط هیای مییز کارشیما بیال آمیده و شیما م ب

یگوینیید کیه
یتوانید از منوی آن ها کمک بگیرید  ،به منیوی  KDEکیه در سییمت چییپ و پییایین قیرار دارد  K menuم ب
م ب
اغلب یک  Kبزرگ برروی آن است و به منوی  GNOMEکه اغلب یک جای پا که نشانه ی گنوم است بییرروی آن دیییدیه

یشییود .بییرای کییار بییا فایییل هییا نیییز برنییامه ای در هییر محیییط میییز کییار تعییبیه شییده کییه بییه
ی شییود  G menuگفتییه م ب

 FileManagerیا مدیر فایل مشهور است مانند  Dolphinدر  KDEو  Natilusدر  GNOMEالبتیه میدیران فاییل
یتوان در محیط های دیگر نیز اسییتفاده کییرد بییرای نمییونه از
دیگری نیز وجود دارند و این مدیران فایل یا فایل منیجرها را م ب

ناتیلوس در  KDEاستفاده کرد.
مفهوم Widget Set
نهییا دانسییتید کییه چگییونه پنجربههییا و محییط گرافیکییی
یکه توسط آ ب
تا این جا درباره ی مفاهیم پایه ای سخن گفتیم مفاهیم ب

یپردازیم  ،یکی از مهم ترین اجییزای هییر
یشوند  ،اکنون به بخش دیگری از این مطالب م ب
برروی صفحه نمایش شما دیده م ب

میزکاری پنجربهها ،منوها و جعببههای گفتگو هستند  ،مدیریت این بخش ها را  WidgetSetها به عهده دارند.

یکند ابزارهای برنییامه
یکی از مهم ترین مفاهیم که روش نمایش و رفتار منوها و جعببههای گفتگو را در  Xسرور تعریف م ب

یکنند  .گاهی دربرنامه
نویسی به نام  Widget setهستند  Widget set ،ها درواقع محتویات درون پنجره را کنترل م ب

ای برای انتخاب گزینه ها از منو حتما باید دکمه ی ماوس خود را پایین نگاه دارید اما دربرخی برنامه ها نیازی به ایین کیار

یشییوند ،اییین همییان  widget setاسییت کیه اییین
نیست و با حرکت ماوس برروی گزینه های منوها گزینییه هییا انتخییاب م ب

یتواند از  widget setهای خییود اسییتفاده
یکند  .البته در سیستم عامل گنو/لینوکس هر برنامه ای م ب
رفتارها را تعریف م ب

کند  ،برای نمیونه شیما در محییط میزکیار  GNOMEبرنیامه ی  gaimو  xpdfرا بایکیدیگر مقایسیه کنیید  ،هرکیدام بیه
یکنند .
یکنند این به این دلیل است که هر کدام از یک سری  widgetاستفاده م ب
نحوی منوها و پنجربهها را مدیریت م ب

درحال حاضر دو سری از  widget setها هستند که بسیار محبوبند  ،یکی  widget setهای  Qtو دیگییری widget
 setهای  GTK +است .گفتن این نکته نیز لزم است که در محیط هیای قدرتمنیدی چیون  KDEییا  GNOMEشیما

یگویند »برنییامه ای بییرای KDE
یتوانید نوع  widget setهای مورد استفاده را تغییر بدهید  .شاید شنیده باشید که م ب
م ب

نوشته شده است« یا »برنامه ای برای  GNOMEنوشته شده است« مفهوم این جملت آن است که برنییامه ی اول از Qt

یکند  ،خود  Qtو GTK+در واقع »کتابخانه«هایی هستند که در آن ها برنییامه هییایی
و برنامبهی دوم از  GTK+استفاده م ب
یآیند؟ این کتابخانه ها
برای کنترل  Widgetها نوشته شده است  ،اکنون این کتابخانه ها یا  liblraryها به چه کاری م ب

یشوند تا برنامه نویس به جای آن که از ابتدا وقت خود را برای نوشتن این رفتار هییا )رفتارهییایی کیه  widgetهییا
باعث م ب
یدهنیید  ،از اییین پییس برنیامبهی نوشییته شیده بیا
یکنند( تلف کنند دربرنامه ی خود یک لینک به این کتابخانه هییا م ب
تعریف م ب

یکنید ب ،بنیابراین ییک برنیامه ی  KDEبیه کتابخیانه هیای Qt
تعاریفی که از قبل برای آن در کتابخانبهها شده اسیت کیار م ب
یکند  ،این همان دلیل شیباهت برنامبههییای  KDEبیه هییم
لینک داده شده و از  widgetهای تعریف شده در آن استفاده م ب
یشیود از برنامبههییای
است  ،این قضیه درباربهی گنوم هم صییادق اسیت .شییاید اییین سییوال بیرای شییما پیییش بیاییید کیه آییا م ب

یتوان استفاده کرد اما برای
 GNOMEدر  KDEاستفاده کرد؟ )یا بلعکس(  ،درپاسخ باید گفت بله  ،در اغلب موارد م ب

استفاده از هر کدام باید کتابخانه هایشان را نیز نصب کنییید بییرای نمییونه بییرای اسییتفاده از برنییامه هییای  KDEباییید حتمییا

کتابخانه های  Qtرا نصب کرده باشید.
منابع :
http://www.wikipedia.org , http://www.gnuiran.org , http://www.govashir.com

برنامه نویسی GUI
یتوان برای برنامه نویسی  GUIبهره برد Xlib .یک کتابخانه سرویس گیرنده پروتکییل
در محیط  Xاز کتابخانه  Xlibم ب
یباشد که به زبان  Cنوشته شده است .این کتابخانه حاوی توابعی برای فعل و انفعال با یک
 X Window Systemم ب

یدهد بدون آنکه با جزئیییات اییین پروتکییل آشیینایی داشییته باشیید برنییامه
یباشد .این توابع به برنامه نویس اجازه م ب
سرور  Xم ب
یکنند .بلکه کتابخانبههای دیگری وجود دارند که از
بنویسد .برنامبههای کاربردی اندکی به طور مستقیم از  Xlibاستفاده م ب

یتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
یکنند .که از آن جمله م ب
 Xlibبرای فراهم نمودن  widget toolkitsاستفاده م ب
)Intrinsics(Xt

•

)Athena widget set(Xaw

•

Motif

•

Gtk+

•

)Qt (X11 version

•

Tk

•

 Xlibدر سال  ۱۹۸۵ظاهر شد و هم اکنون در واسط گرافیکی کاربر تعداد زیادی از سیستبمهای عامییل شییبه یییونیکس بییه
یشود .کتابخیانه  XCBتلشیی اسیت بیرای جیایگزینی  .Xlibبیا ایین حییال هنیوز هیم  Xlibبیه طیور وسییعی
کار برده م ب

 بییه عنییوان یییکXCB یتوانند از
 امروزه برنامه هایی که با استفاده از این کتابخانه پیاده سازی شدبهاند م ب، یشود
استفاده م ب

 یکییی کییاهش در انییدازه و پیچییدگی کتابخییانه وXlib  نسیبت بییهXCB  مزایییای.نتر استفاده نمایند
لیه انتقال سطح پایی ب
.یباشد
 م بX11 دیگری دسترسی مستقیم به پروتکل

،ینماید که در داخل آن یک مربع سیاه و یک نوشته وجود دارد
 یک پنجره ایجاد م بXlib برنامه ذیل با استفاده از کتابخانه
:برای کامپایل این برنامه دستورات ذیل را در خط فرمان تایپ کنید

$ gcc -Wall x-helloworld.c -o x-helloworld -lX11
-------------------------------

/*
Simple Xlib application drawing a box in a window.
*/
#include
#include
#include
#include

<X11/Xlib.h>
<stdio.h>
<stdlib.h>
<string.h>

int main(void) {
Display *d;
Window w;
XEvent e;
char *msg = "Hello, World!";
int s;
/* open connection with the server */
d = XOpenDisplay(NULL);
if (d == NULL) {
fprintf(stderr, "Cannot open display\n");
exit(1);
}
s = DefaultScreen(d);
/* create window */
w = XCreateSimpleWindow(d, RootWindow(d, s), 10, 10, 200, 200, 1,
BlackPixel(d, s), WhitePixel(d, s));
/* select kind of events we are interested in */
XSelectInput(d, w, ExposureMask | KeyPressMask);
/* map (show) the window */
XMapWindow(d, w);
/* event loop */
while (1) {
XNextEvent(d, &e);
/* draw or redraw the window */
if (e.type == Expose) {
XFillRectangle(d, w, DefaultGC(d, s), 20, 20, 10, 10);
XDrawString(d, w, DefaultGC(d, s), 50, 50, msg, strlen(msg));
}
/* exit on key press */
if (e.type == KeyPress)
break;
}
/* close connection to server */
XCloseDisplay(d);
}

return 0;

GTK+
یباشیید بنییابراین
همانطور که ملحظه نمودید ایجاد واسط گرافیکی کاربر با استفاده مسییتقیم از  Xlibتییا حییدی پیچیییده م ب
نها ساده باشد .صد البته توسعه دهنییدگان
برنامبهنویسان به فکر ایجاد  APIها سطح بالیی افتادند که تاحد زیادی کار با آ ب
یتیوان بیه کتابخیانه پرقیدرت و محبیوب
نرم افزارهای آزاد و متن باز نیز از پیشگامان ایین حرکیت بودنید کیه از آن جملیه م ب
 GTK+اشاره کرد.

یباشید کیه بیه
) GTK+مخفف  (Gimp toolkitیک مجموعه ویجت چند بستری برای ایجاد واسط گرافیکی کاربر م ب
یباشد.
همراه  Qtیکی از جعبه ابزارهای محبوب سیستم پنجربهای  Xم ب

 GTK+در اصل برای توسیعه نیرم افیزار ) Gimpمخفیف  (GNU Image Manipulation Programکیه ییک
یباشد در سال  ۱۹۹۷توسط  Spencer Kimballو  Peter Mattisکه از اعضییای  XCFبودنیید
ویراشگر تصاویر م ب

در دانشگاه برکلی ایجاد شد.

یتوانییید نربمافییزار
 GTK+بخشی از پروژه گنو بوده و تحت مجوز  LGPLانتشار یافته است بنییابراین بییا اسییتفاده از آن م ب
باز  ،نرم افزار آزاد یا هر نوع نرم افزار تجاری غیبرآزاد را ایجاد نمایید بدون اینکه مبلغی جهت کسب مجیوز ییا حیق امتییاز

آن بپردازید.

تاریخچه
یشیید باشیید.
 GTKدر اصییل طراحییی شییده بییود تییا جییایگزینی بییرای کتابخییانه  Motifکییه در توسییعه  GIMPاسییتفاده م ب
یشد بنابراین تصمیم به
یکرد گاهی اوقات از  Motifدلسرد م ب
 Petter Mattisهنگامی که بر روی پروژه  GIMPکار م ب

نوشتن یک جعبه ابزار  GUIگرفت و موفق شد در انتشار  0.60گیمپ آن را بیه طیور کامیل بیا  Motifجیایگزین نمایید.
همچنین به علت گسترش  GTKتصمیم گرفتند تا آن را بر اساس فناوری شی گرا دوباره نویسی نمایند که این کار هم بییا
موفقیت انجام گرفت و نام  GTKبه  GTK+تغییر ییافت کیه اییین نسیخه جدیید از کتابخییانه اولیین بییار در انتشیار 0.99
گیمپ به کار گرفته شد.

 GTK+2بعد از  GTK+ 1ارائه شد .مشخصات جدیدی که در این نسخه تعیبیه شیده بیود شیامل ییک پردازشیگر متین

بهبود یافته با استفاده از کتابخانه  ، Pangoیک  Theme Engineجدید ،دسترسی پذیری بهبییود یییافته بییا اسییتفاده از

کتابخانه ) ATKمخفف  ، (Accessibility Toolkitانتقال کامل کتابخانه به یونیکد بیا اسیتفاده از رشیتبههای متنیی
یباشد و برنییامه نویسییان
 UTF-8و یک  APIبسیار انعطاف پذیر ،با این حال  GTK+2فاقد سازگاری با  GTK+1م ب

بایستی برنامبههای خیود را بیه آن انتقیال دهنید .بیا شیروع نسیخه ،2.5ی  GTK+2بیه کتابخیانه  Cairoکیه بیرای پیردازش

گرافیک برداری طراحی شده بود وابسته شد.
ساختار
یباشد که اگیر چیه بیه طیور کامیل بیه زبیان  Cنوشیته شیده امیا پییاده سیازی آن بیا
 GTK+یک مجموعه ویجت شی گرا م ب
سها و توابیع ) callbackاشیاربهگرها بیه توابیع( صیورت پیذیرفته اسیت .شیی گراییی ایین کتابخییانه
استفاده از نظریه کل ب

بوسیله کتابخانه ) Gobjectمخفف  (Glib Object Systemمحقق شده است.

 GTK+بر روی ) GDKمخفف  (GIMP Drawing Kitبنا شده که بطیور اساسیی ایین هیم ییک پوشیش ،پیرامیون
یباشد.
توابع سطح پایین  ،جهت دستیابی به توابع زیرین ایجاد کننده پنجره ) Xlibدر سیستم مدیریت پنجره  (Xم ب
یتوانیید بییه
ینماییید البتییه  Xtم ب
تها از کتابخانه  Xlibاسییتفاده م ب
در سرویس دهنده  ، X11این کتابخانه برای ترسیم ویج ب
یکنید و اجیازه
عنوان یک جیایگزین پیشینهاد شیود .اسیتفاده از  Xlibقیابلیت انعطیاف زییادی را بیرای  GTK+فراهیم م ب

یدهد تا از  GTK+در پلتفرمی که  Xدر دسترس نیست بتوان استفاده کرد .در حالیکه  GTK+به صورت پیش فرض
م ب
یشییوند ماننیید  Drirect Fbو  Quartzروی Mac
 Xرا هدف گیری نموده است ولی دیگر پلتفربمها نیز پشییتیبانی م ب
 OSXو . Microsoft Windows

همچنیین جیزء سیومی بیه نیام  Glibوجیود دارد کیه دربرگیرنیده تعیداد انیدکی جیایگزین بیه جیای برخیی توابیع اسیتاندارد

یباشد ،به اضافه چند تابع اضافی برای اداره لیست های پیوندی و غیره .این توابیع جیایگزین بیه منظیور افزاییش قیابلیت
م ب

سهییای
حمل  GTK+مورد استفاده قرار گرفته  ،به عنوان مثال برخی از توابعی که در اینجا پیاده گردیدبهاند بر روی یونیک ب
یباشییند ماننیید )( .g_strerrorبییه علوه بعضییی از آنهییا دربردارنییده
دیگر قابل دسترسی نیستند و یا اینکه غیراستاندارد م ب

یباشد.
لزدایی بهبودیافته م ب
یباشند  ،مانند  g_mallocکه دارای ابزارهای اشکا ب
افزایش کارایی برای نسخبههای  libcم ب

یکند .
و در آخر  GTK ،از کتابخانه  Pangoدر جهت بین المللی سازی خروجی متن استفاده م ب

یشییود .موتورهییای
یتواند ظاهر ویجت را تغییر دهد  ،این کار با استفاده از موتورهای نمایش مختلف انجام م ب
 GTK+م ب
تهای پلتفرم در حال استفاده را تقلید نمایند.
یکنند ظاهر ویج ب
نمایش مختلفی وجود دارند که تلش م ب

نهای برنامه نویسی
Bindingهای زبا ب
نها نیز مورد استفاده قرار
کتابخانبهای که با استفاده از یک زبان برنامه نویسی نوشته شده است ممکن است در سایر زبا ب

بگیرد البته به شرط آن که  bindingآن زبان نوشته شده باشد.

نهای برنامه نویسی  bindingدارد.
 GTK+برای بسیاری از زبا ب
نام زبان

نام binding

پشتیبانی رسمی

C

GTK+

نسخه اصلی

C++

)Gtkmm (gtk--

بله

Ruby

ruby-gtk2

بله

Python

PyGTK

بله

Java

java-gnome

)نسخه ویندوزی وجود ندارد(

C#

GTK#

بله

PHP

PHP-GTK

بله

Perl

Gtk2-Perl

خیر

Ada

GtkAda

خیر

D

gtkD

خیر

Haskell

gtk2hs

خیر

Lua
Ocaml

خیر
LablGTk

خیر

Pascal

خیر

Pike

خیر

JavaScript

seed

خیر

Smalltalk

Smalltalk YX

خیر

Euphoria

خیر

Other.NET

خیر

 GOBو Vala

زبانی که بر اساس سیستم Gobject
ساخته شده است

GTK+ شروع برنامه نویسی با
یباشد و در درون این پنجره یک برچسب با همان
« م بHello World!»یباشد که عنوان آن
این برنامه دارای یک پنجره م ب
: برای کامپایل این برنامه دستورات ذیل را در خط فرمان تایپ کنید،یشود
متن نمایش داده م ب

$ gcc -Wall
2.0`

gtk-helloworld.c -o gtk-helloworld `pkg-config --cflags --libs gtk+-

---------------------------------------helloworld.c
#include <gtk/gtk.h>
/* This is a callback function. The data arguments are ignored
* in this example. More on callbacks below. */
static void hello( GtkWidget *widget,
gpointer
data )
{
g_print ("Hello World\n");
}
static gboolean delete_event( GtkWidget *widget,
GdkEvent *event,
gpointer
data )
{
/* If you return FALSE in the "delete_event" signal handler,
* GTK will emit the "destroy" signal. Returning TRUE means
* you don't want the window to be destroyed.
* This is useful for popping up 'are you sure you want to quit?'
* type dialogs. */
g_print ("delete event occurred\n");
/* Change TRUE to FALSE and the main window will be destroyed with
* a "delete_event". */
return TRUE;
}
/* Another callback */
static void destroy( GtkWidget *widget,
gpointer
data )
{
gtk_main_quit ();
}
int main( int
argc,
char *argv[] )
{
/* GtkWidget is the storage type for widgets */
GtkWidget *window;
GtkWidget *button;
/* This is called in all GTK applications. Arguments are parsed
* from the command line and are returned to the application. */
gtk_init (&argc, &argv);
/* create a new window */
window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
/*
*
*
*

When the window is given the "delete_event" signal (this is given
by the window manager, usually by the "close" option, or on the
titlebar), we ask it to call the delete_event () function
as defined above. The data passed to the callback

* function is NULL and is ignored in the callback function. */
g_signal_connect (G_OBJECT (window), "delete_event",
G_CALLBACK (delete_event), NULL);
/* Here we connect the "destroy" event to a signal handler.
* This event occurs when we call gtk_widget_destroy() on the window,
* or if we return FALSE in the "delete_event" callback. */
g_signal_connect (G_OBJECT (window), "destroy",
G_CALLBACK (destroy), NULL);
/* Sets the border width of the window. */
gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);
/* Creates a new button with the label "Hello World". */
button = gtk_button_new_with_label ("Hello World");
/* When the button receives the "clicked" signal, it will call the
* function hello() passing it NULL as its argument. The hello()
* function is defined above. */
g_signal_connect (G_OBJECT (button), "clicked",
G_CALLBACK (hello), NULL);
/* This will cause the window to be destroyed by calling
* gtk_widget_destroy(window) when "clicked". Again, the destroy
* signal could come from here, or the window manager. */
g_signal_connect_swapped (G_OBJECT (button), "clicked",
G_CALLBACK (gtk_widget_destroy),
G_OBJECT (window));
/* This packs the button into the window (a gtk container). */
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), button);
/* The final step is to display this newly created widget. */
gtk_widget_show (button);
/* and the window */
gtk_widget_show (window);
/* All GTK applications must have a gtk_main(). Control ends here
* and waits for an event to occur (like a key press or
* mouse event). */
gtk_main ();
return 0;
}

(خگوها
لها و پاس گ
 )سیگنا گCallbacks  وSignals اصول
GTK+ ،خگوها« را شییرح دهیییم
لها« و »پاس ی ب
 قصد داریم »سیگنا ب، را بررسی نماییمhelloworld قبل از اینکه جزئیات
یمانید تیا هنگیامی کیه
 منتظیر م بgtk_main () یباشید و ایین بیدین معنیی اسیت کیه بوسییله
یک جعبیه ابیزار روییدادگرا م ب
لها« صیورت
 این عمل یعنی سیپردن کنیترل بیا اسیتفاده از »سییگنا ب. رویدادی رخ داده و کنترل به تابع مناسب سپرده شود
 و توسیط آنهیا پیادبهسیازی، لهای سیسیتم ییونیکس نیسیتند
لها همیان سییگنا ب
 )توجه داشته باشید که این سییگنا ب.یگیرد
م ب

 ماننید، یدهید
( وقیتی کیه ییک روییداد رخ م ب.یباشیند
 اگرچه مجموعه اصطلحات به کیار رفتیه تقریبیا همسیان م ب،نشدبهاند

+  ایین روشیی اسیت کیه.یگردد
یشود منتشر م ب
 سیگنال مناسب توسط ویجتی که بر روی آن کلیک م ب، فشردن دکمه مأوس
تها آنها را بییه ارث
لهایی وجود دارند که همه ویج ب
 سیگنا ب.یرساند
 بیشترین کار مفید خود را بوسیله آن به انجام م بGTK
لهایی وجیود دارنید کیه مخصیوص ویجیت خاصیی هسیتند ماننید سییگنال
« و همچنین سیگنا بdestroy»  مانند،یبرند
م ب

. « در یک دکمه تاگلtoggled»
لها و فراخیوانی
 ما یک اداربهگر سییگنال را جهیت بدسیت آوردن ایین سییگنا ب، برای ایجاد یک دکمه جهت انجام یک عمل

یگیرد:
یگذاریم .این عمل با تابعی شبیه به این صورت م ب
تابع مناسب ،کار م ب
*object,
*name,
func,
;) func_data

gulong g_signal_connect( gpointer
const gchar
GCallback
gpointer

یباشیید کییه سیییگنالی را صییادر خواهیید نمییود و آرگومییان دوم
در اینجییا آرگومییان اول) ،(objectنمییونه  GtkWidgetم ب

یخواهییید آن را بدسییت آورییید .آرگومییان سییوم) ،(funcتییابعی
) ،( nameیک رشته محتوی نام سیگنالی است که شما م ب
یخواهید هنگام دریافت سیگنال فراخیوانی شیود و چهیارمین  ،func_data ،دادبههیایی هسیتند کیه شیما
است که شما م ب
یتیوان از آن جهیت قطیع ییا
یگردانید کیه م ب
قصد دارید آن را به این تابع ارسال نمایید .این متد یک »شناسه اداربهگیر« را برم ب

یکندکه
خگو« را فراخوانی م ب
مسدود کردن اداربهگر استفاده نمود  .تابعی که در آرگومان دوم تعیین شده است یک »تابع پاس ب

عموما به این شکل خواهد بود:

void callback_func( GtkWidget *widget,
... /* other signal arguments */
gpointer
;) callback_data

نگونه کییه در بییال
یکنیید ،و  callback_dataهمییا ب
در اینجا اولین آرگومان به ویجتی که سیگنال را صادر کرده  ،اشییاره م ب
یکند .
دیده شد به دادبههایی که به عنوان آخرین آرگومان به تابع )( g_signal_connectارسال شده است اشاره م ب

لهای
یباشد ،زیییرا بعضییی از سیییگنا ب
خگو به سیگنال م ب
نکته  :قالب بال فقط یک راهنمای عمومی برای اعلن یک تابع پاس ب
یآورند .
یکنند ،پارامترهای فراخوانی متفاوتی را به وجود م ب
تها صادر م ب
خاصی که ویج ب

یباشد:
فراخوانی دیگری که در مثال  helloworldاز آن استفاده شده تابع ذیل م ب
gulong g_signal_connect_swapped( gpointer
*object,
const gchar *name,
GCallback
func,
gpointer
;) *callback_data

یباشیید بییه اسییتثنای اینکییه وقییتی اداربهگییر
)(  g_signal_connect_swappedمشییابه )( g_signal_connectم ب
لها اسییتفاده
فراخوانی شود داده و سیگنال منتشر شده معاوضه خواهند شد .بنابراین وقییتی اییین تییابع بییرای اتصییال سیییگنا ب

یکنیم  ،تابع پاسخگو به حالت ذیل خواهد بود:
م ب
void callback_func( gpointer
callback_data,
... /* other signal arguments */
gpointer
;)*object

یباشییییییید .میییییییا معمیییییییول تیییییییابع پاسیییییییخگویی را بیییییییرای
در اینجیییییییا  objectمعمیییییییول ییییییییک ویجیییییییت م ب
یکنیم .هنگامی که یک سیگنال برای اشیا دیگییر
)( g_signal_connect_swappedهر قدر هم که مهم باشد برپا نم ب

یشود از این نیوع توابیع بیرای فراخیوانی توابیع  GTKکیه ییک ویجیت و ییا ییک شیی را بیه عنیوان ییک آرگومیان
منتشر م ب
یشیود .در مثیال  helloworldمیا سییگنال » «clickedرا بیه ییک دکمیه متصیل کردبهاییم ،امیا تیابع
یپذیرند استفاده م ب
م ب

یشود.
)( gtk_widget_destroyبرای ویجت » «windowفراخوانی م ب
Glade

یباشید بیه همیین منظیور کتابخیانه
همان طور که ملحظه نمودید ایجاد برنامبهها با این روش قیدری مشیکل و وقیت گییر م ب

 gladeایجاد شده است .برای طراحی با استفاده از این کتابخانه از برنییامبهای بییه نییام Glade Interface Designer
یباشد بیا ایین تفیاوت کیه در ایین محییط فقیط واسیط
طهای  Visualم ب
یشود .محیط این برنامه بسیار شبیه محی ب
استفاده م ب

یشود و برای کد نویسی بایستی از ییک  IDEو ییا ماننید اکیثر برنیامه نویسیان از ییک
 GUIیا همان ظاهر برنامه ساخته م ب
یتوانسیت
ویرایشگر متن استفاده کنیید .در نسیخه قبلیی  ) Glade Interface Designerنسیخه  (۲ایین نیرم افیزار م ب

خروجی برنامه را علوه بر قالب  XMLبه صورت کد  Cو ییا  C++تولیید نمایید ولیی بیه علیت وجیود نقیص در کیدهای

XML  این قابلیت کنار گذاشیته شید و کیل پیروژه در ییک فاییلGlade  در نسخه سوم، تولید شده و نارضایتی کاربران

 برای کامپایل این برنییامه دسییتورات ذیییل را در، نوشته شده استglade  مثال قبلی با استفاده از، در ادامه.یشود
ذخیره م ب
:خط فرمان تایپ کنید

$ gcc -Wall glade-helloworld.c -o glade-helloworld `pkg-config --cflags --libs
gtk+-2.0 libglade-2.0`
-----------------------------------#include <gtk/gtk.h>
#include <glade/glade.h>
/* This is a callback function. The data arguments are ignored
* in this example. More on callbacks below. */
static void hello( GtkWidget *widget,
gpointer
data )
{
g_print ("Hello World\n");
}
static gboolean delete_event( GtkWidget *widget,
GdkEvent *event,
gpointer
data )
{
/* If you return FALSE in the "delete_event" signal handler,
* GTK will emit the "destroy" signal. Returning TRUE means
* you don't want the window to be destroyed.
* This is useful for popping up 'are you sure you want to quit?'
* type dialogs. */
g_print ("delete event occurred\n");
/* Change TRUE to FALSE and the main window will be destroyed with
* a "delete_event". */
return TRUE;
}
/* Another callback */
static void destroy( GtkWidget *widget,
gpointer
data )
{
gtk_main_quit ();
}
int main( int
arg,
char *argv[] )
{
/* GtkWidget is the storage type for widgets */
GtkWidget *window;
GtkWidget *button;
/* GladeXML is the storage type for glade xml file */
GladeXML *glade_xml_file;
/* This is called in all GTK applications. Arguments are parsed
* from the command line and are returned to the application. */
gtk_init (&argc, &argv);
/* load the interface */
glade_xml_file = glade_xml_new("hw.glade", NULL, NULL);
/* Fetch window feature from glade file */
window = glade_xml_get_widget(glade_xml_file, "window1");

/* Fetch button feature from glade file */
button = glade_xml_get_widget(glade_xml_file, "button1");
/* Connect signals*/
glade_xml_signal_connect(glade_xml_file, "delete_event",G_CALLBACK
(delete_event));
glade_xml_signal_connect(glade_xml_file, "destroy",G_CALLBACK (destroy));
glade_xml_signal_connect(glade_xml_file, "hello",G_CALLBACK (hello));
/* This will cause the window to be destroyed by calling
* gtk_widget_destroy(window) when "clicked". Again, the destroy
* signal could come from here, or the window manager. */
g_signal_connect_swapped (G_OBJECT (button), "clicked",
G_CALLBACK (gtk_widget_destroy),
G_OBJECT (window));
gtk_widget_show_all(window);
/* All GTK applications must have a gtk_main(). Control ends here
* and waits for an event to occur (like a key press or
* mouse event). */
gtk_main ();
return 0;
}

 بایستی کتابخانبههای مربوط به آن نیز بر روی سیستم نصب شده و یا به گونبهای در دسترس باشییندglade برای استفاده از
فهییای ثیالث)کیه اکیثرا توسییعه
 قصید دارنید کیه کتابخانبههییایی را کیه توسیط طر بGTK+ و علوه بر این توسعه دهندگان
 قرار دارند و توسط برنامه نویسان اسییتفاده زیییادی ازGTK+یباشند( تهیه شده و در بیرون از پروژه
دهندگان پروژه گنوم م ب

 منتقل نمایند و برای این مهیم دو نیوع راهکییار در نظیر گرفتبهانید یکییی انتقییال بییی نقیص آنGTK+ ی شود به پروژه
نها م ب
آ ب

 نیز از این امر مستثنی نیست و بهglade  کتابخانه،(GTK +)  ها و دیگری دوباره نویسی آن پروژبهها در پروژه مادرAPI
Glade  همچنین. به این پروژه اضافه نمودبهاندGtkBuilder  بخشی را با عنوانGTK+ همین منظور توسعه دهندگان

GtkBuilder  در ادامیه مثیال قبلیی بیا اسیتفاده از.ینمایید
 به بعد از این فرمت پشیتیبانی م ب3.6  نیز از نسخهDesigner
: برای کامپایل این برنامه دستورات ذیل را در خط فرمان تایپ کنید،نوشته شده است
$ gcc -Wall gtkbuilder-helloworld.c -o gtkbuilder-helloworld `pkg-config
--cflags --libs gtk+-2.0`
-------------------------------------#include <gtk/gtk.h>
/* This is a callback function. The data arguments are ignored
* in this example. More on callbacks below. */
static void hello( GtkWidget *widget,
gpointer
data )
{
g_print ("Hello World\n");
}
static gboolean delete_event( GtkWidget *widget,
GdkEvent *event,
gpointer
data )
{
/* If you return FALSE in the "delete_event" signal handler,
* GTK will emit the "destroy" signal. Returning TRUE means
* you don't want the window to be destroyed.
* This is useful for popping up 'are you sure you want to quit?'
* type dialogs. */

g_print ("delete event occurred\n");
/* Change TRUE to FALSE and the main window will be destroyed with
* a "delete_event". */
return TRUE;
}
/* Another callback */
static void destroy( GtkWidget *widget,
gpointer
data )
{
gtk_main_quit ();
}
int main( int
argc,
char *argv[] )
{
/* GtkWidget is the storage type for widgets */
GtkWidget *window;
GtkWidget *button;
/* GtkBuilder is the storage type for ui xml file */
GtkBuilder *uixml;
/* This is called in all GTK applications. Arguments are parsed
* from the command line and are returned to the application. */
gtk_init (&argc, &argv);
/* load the interface */
uixml = gtk_builder_new();
gtk_builder_add_from_file(uixml, "hw.ui", NULL);
/* Fetch window feature from glade file */
window = GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object (uixml, "window1"));
/* Connect signals*/
g_signal_connect(G_OBJECT(window), "delete-event", G_CALLBACK(delete_event),
NULL);
g_signal_connect(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(destroy), NULL);
/* Fetch button feature from glade file */
button = GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object (uixml, "button1"));
/* Connect signals*/
g_signal_connect(G_OBJECT(button), "clicked", G_CALLBACK(hello), NULL);
/* This will cause the window to be destroyed by calling
* gtk_widget_destroy(window) when "clicked". Again, the destroy
* signal could come from here, or the window manager. */
g_signal_connect_swapped (G_OBJECT (button), "clicked",
G_CALLBACK (gtk_widget_destroy),
G_OBJECT (window));
gtk_widget_show_all(window);
/* All GTK applications must have a gtk_main(). Control ends here
* and waits for an event to occur (like a key press or
* mouse event). */
gtk_main ();
}

return 0;

: منابع
http://www.wikipedia.org
http://www.gtk.org

